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Moradores retiram 850 quilos
de lixo ao limpar o Rio Molha

Cerca de 850 quilos de entulhos foram retirados

do' Rio Molha, durante mutirão de limpeza realizado

sábado de manhã, pelos moradores. do bairro. A

iniciativa da Associação de Moradores do Bairro Rio

Molha faz parte da campanha para controle do

mosquito borrachudo em Jaraguá do Sul e teve o

apoio da Prefeitura, através da Gerência de Meio

Ambiente. Há cinco anos, quando foi r6alizado o

primeiro mutirão, foram retirados mais de cinco mil

quilos de lixo do -leito do rio. O bairro também

investe na arborização;

Encontro regional do PT con

firmou Dionei da Silva e Marcos

Scarpato (na mesa, no meio)
como candidatos para deputados
estadual e federal na região.
Página 3

PÁGINA 6

o Desfile das Lanternas, principal
atração do 8° Acampamento
Folclórico Alemão, teve de ser

reàlizado no Pavilhão Agrope
cuário, no Parque de Eventos, por
causa do mau tempo.

I

Página 4

Basquete garante
bons resultados-

Equipe de basquete da Unerj/
Duas Rodas/PME participou dos

primeiros jogos válidos pelo esta

dual. da modalidade. As partidas
foram realizadas neste final de-

semana, no Ginásio Arthur Müller.
PÁGINÁ 8

Mutirão prolongou-se àté por volta das 11 horas e contou com a participação de cerca de 30 pessoas
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Bairro Nereu Ramos

reivindica melhorias

A recém eleita diretoria do Bairro

Nereu Ramos, que engloba mais cinco
bairros, deve realizar um censo para de

finir as principais necessidades das co

munidades que representa. Mesmo as

sirri, os moradores reclamam da ação
dos v.ândalos que depredam o pa-

.

trimônio público nos finais de semana.
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rCom essa ação, os '

moradores
demonstraram

consciência ecológica
e união em torno dos

mesmos objetivos
...1

Borrachudo. Eles perceberam
que, quando a comunidade é

bem orientada e estimulada a

participar, dificilmente os

objetivos não são alcançados,
Co� essa ação, os moradores

demonstraram consciência

ecológica e união em tomo dos

mesmos objetivos.
Outras comunidades tam

bém estão engajadas no progra
ma de Combate ao Borrachudo

e tambémpromovemmutirões

de limpeza dos riachos. O Bair

ro Ilha da Figueira também tem

demonstrado iniciativas no'

sentido de preservar a nature

za,promovendo ações comuni
tárias que culminam na preser

vação dos recursos naturais,

especialmente os recursos

hídricos.
•

Nesse sentido, a equipe téc
nica da Gerência de Meio

Ambiente da Prefeitura tem
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Em busca do bem comum

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

I' ,A comunidade do Rio

Obesidade infantil

A terra da exclusão social
EMERSON ALExANDRE GONÇALVES -Acadêmico deDireito da Unerj,
membro da Executiva Municipal do PTepresidente da ADEAlS

Osúltimos números divulgado� pelo rnGE confirmam essa dura realidadebrasileira.

Comonúmero tenebroso e catastrófico temos cerca de 23milhões de brasileiros vivendo,

sabe-se lá tomo, abaixo da linha da pobreza. Você, leitor, deve estar tão acostumado

com essa alarmante notícia e; se continua lendo o artigo, já se diferencia e muito da

es�pida elite brasileira, que há maisde meiomilênio "desgoverná"
a "terra brasilis" .

.

A plutocracia brasileira tem gerado contrastes econômicos .e, por conseqüência,

sociais inexplicáveis .e profundamente assustadores. De um lado restrito e bastante
I

exclusivç, temos queoBrasil é o segundo país quemaís compraaviões executivos
e tem

a-cidade com a segunda maior frota de helicópteros do planeta, bem como centros

hospitalares que são referências mundiaís.

,

c.
' Mas-o lado que a cada dia vem incluindomais brasileiros tem dados que emqualquer

pessoa de bem causam um sentimentomisto de náusea, revolta e tristeza absoluta.

NossoPaís encontra-se entre as dezmaíores economias domundo e, para tanto, se

de fa,to-pJCt:valec;sse à justiça social, haveria de se esperar que nossa nação concedesse a

seus filhos um padrão de vida comparado aos melhores povos do planeta.'
No entanto, mesmo sabendo que somos deveras possuidores de riquezas, a pátria

amada se mostra nem um pouco gentil em reservar à maíoria dos brasileiros pobreza,

miserabilidade, falta de oportunidades e apior pena demorte que é a quemata os sonhos.
Mas você deve estar dizendo: "Isso é coisa da oposição!" Ou aínda: "Mas isso só

tem no Nordeste!" E se eu lhe provar que você está enganado? Quer ver?

A distribuição de renda de SantaCatarina é uma das menos injustas doBrasil,
mas

mesmo assim por aqui, hipoteticamenteutilizando-se de frangos,podemos demonstrar

o tamanho da injustiça. Em nosso Estado, enquanto um rico tem' a seu dispor 17

frangos, 50 pobres têm que dividir 13 franguinhos.
_.� um dado para vocêque achaJaraguá do Sul uma "Ilha da Fantasia".Aqui em

nosso Município o principal executivo de uma grande empresa recebe um
salário 300

vezesmaiordo queomenor salário pago peJamesmaempr� Nos países nórdicos, que

. aplicam a verdadeira social-democracia, temos que o presidente da empresa recebe um

saJlírio que não ultrapassa oito vezes omenor salário pago peJamesma.
Aí podemos entender o quanto estamos distantes da tão�nhada justiça social,

E como resolver isso?
.

.

Fundamentalmente a classe política governante precisa ter vontade e coragem de

realizar quatro grandes reformak. A saber: a reforma política, a jurídica, a fiscal, a

tributária e a agrária.
,

. Sem essas reformas, continuaremos a ser o País maís rico, com a maíor taxa de

pobres emiseiáveis.

*]UJ.IANNEFllrnFA-ProjessoradoICPG(InstituJoCatarinensetkPós-GraiJuaçiíI))

A obesidade se tornou tema de debates públicos nos últimos dias,mas esquece-
'

se que ela está relacionada a uma questão de saúde pública. E uma questão que

preocupa país e educadores é a obesidade infantil.
-

.

,

' /

Porém, namaíoria das vezes, a obesidade infantil é causadapelavida sedentária,
'

como no caso do excesso dos programas televisivos acompanhados de biscoitos

recheados e achocolatados.

É sabido quemuitas crianças não têm oportunidade para consumir sua energia
através-de atividades e brincadeiras infantis, Esse fato é maís comum nos grandes
centros Urbanos, onde amaioria das crianças viye enclausurada em apartamentos.

Fatores comportamentaís também podem sei: responsáveis pelo excesso de

pesona infância, como 9 consumo dealimentos para compensar
eventuais frustrações

ou ansiedades pessoaís.
E também deve-se levar em consideração os fatores genéticos para aobesidade,

como no caso das pessoas com baix� atividade metabólica, quando as pessoas

ganham peso mesmo sem consumir alimentos em excesso.

O fato de uma criança ser "gordinha" não significa que seja saudável e esteja
nutrida. Pelo contrário, pode acarretar outros problemas como 'a diabete e a

hi
I

pertensão na fase adulta. Embora a obesidade seja sinal de boa alimentação, mas

também pode significara falta de proteínas evi�s ausentes em sua dieta;

A saúde infantil depende da dieta da criança, uma alimentação balanceada e

moderada na quantidade para não induzir ao erro da obesidade infantil. Além de

traze.r problemas de saúde à criança, a obesidade pode afetar a auto-estima das

crianças e também dos adultos.

Uma pesquisa realizada com UfIl grupo de jovens mostrou que a maíoria deles

não gostaria de ter amigos "gordinhos", ficando estes à frente das pessoas portadoras
de deficiência. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar se as aparências
determinavam algum tipo de predisposição para amizades.

.

O fato é que tanto a. obesidade quanto à magreza anoréxica, revelada pelas
modelos internacionaís, trazem seqüelas" tanto para a saúde quanto para a vida

sóeial, e tudo isso influencia na auto-estima e condição eufórica das crianças.

Portanto, é preciso estar alerta no combate e estes problemas desde cedo para que
todos tenhamos uma vida mais saudável.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficaS e gl'a(naticais necessárias.

Molha provou neste final de

semana que é possível preser
var o. que a natureza oferece.

Omutirão de limpezado riacho

que empresta o nome ao local

serve de exemplo às outras

comunidades porque demons

tra o quanto atitudes simples e

realizadas em conjunto podem
surtir efeitos grandiosos.

Quem conhece o local há

mais tempo deve lembrar o

quanto foi difícil convencer e

mobilizar os moradores sobre

a necessidade de ações conjun
tas entre o poder público e a

comunidade para a resolução
de problémas ambientais. No

mutirão do final de semana,

foram recolhidos cerca de 850'

quilos de lixo do leito do riacho,
bemmenos do que foi recolhido

quando da primeira vez que foi

realizado, há cinco anos, quando
foram retirados do. riacho' cerca

de 5 mil quilos de dejetos;
A diminuição da quantida-.

de de lixo retirado do riacho em

relação ao primeiro mutirão

serve de estímulo-aos morado

res e também aos funcionários
da Prefeitura que trabalham no

programa de, Combate ao
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realizado um trabalho de cons

cientização que, aos poucos,
,

vem surtindo efeito. Embora

de forma gradativa e lenta, a

população de 1araguá do Sul

parece estar se dando conta da

necessidade de preservar o que
ainda nos resta do meio ambi

ente. Ocupar para preservar
tem sido o objetivo de muitas

pessoas de nossa sociedade,

que, a cada dia que passa, bus

cam novas informações sobre

preservação e ecologia.
A importância cada vez

maior na preservação do meio

ambiente tem mobilizado

grande parte da população, que
atualmente está consciente dos

problemas decorrentes do

desequilíbrio ecológico. A
atitude dos moradores do Rio \

Molha demonstrou que,a união

.ern tomo dos mesmos objeti
vos, aliada a informações cor

retas, sempre acabam em ações
de grande eficiência. A busca

pelo bem comum passa a ser

úma obrigação de todos os que'
afirmam desejar a solução para
os problemas ambientais, pro
blemas quepodem interferir de

forma definitiva na evolução do

ser humano enquanto espécie.
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o vereador e candidato a deputado federal pelo PT,
Marcos Scarpato, diz que a "maré mansa" do presidente
da Câmara de Vereadores, Vitória Lazzaris (J?PB),
terminou. Segundo o vereador, a bancada do PT não

serámais tolerante com atitudes de Lazzaris, que; segundo
Scarpato, coloca obstáculos ao andamento do trabalho

dos vereadores da oposição. Ele cita fato ocorrÍdo há

poucos dias, quando teve que recorrer àJustiça para ter
vistas de um projeto, assim como já aconteceu antes

com O vereadorJeanCarla LWtPrecht (PTB).Mais ainda;
Scarpatto diz se surpreendido há poucos' dias ao

encontrar parecer, que eÍe presume seja da Assessoria

Jurídica da Prefeitura, no prpjeto de autoria da bancada

petista, que institui a comemoração da Semana da.
Consciência Negra, ,sempre na segunda semana de

novembro, em Jaragui do Sul.

ELOGIÁVEL FISCALlZAÇAO
A vereadora contá que
pesquisou preços em

postos distribuidores em

várias cidades do Litoral �
alarmou-se ao consta-tar

que os valores pra-ticados
em jaraguá do Sul supe
ram os praticados em to

das elas. Pelos cálculos da
vereadora é.possível eco
nomizar até R$ 12,00 em

Florianópolis, em compa
ração com Jaraguá do Sul.
Às declarações da veread
ora, vale acrescentar que
existeumacutiosidadegran
de da população, não sa

tisfeita, sobre o que acon
tece com os preços dos
combustíveis na cidade.

Merece apoio a. atitude
da vereadora Lorita Kars

ten (PMDB) quando p)!
de a presença de repre
sentante das associações
dosproprietários de pos
tos distribuidores de com

bustíveis de Jaraguá do

Sul, na Câmara de Ve

readores, para debater a

questão do pr�ço da ga
solina na cidade. A ve

readora já reclamou com

� os distribuidores locais e

constatou até uma re

dução no preço médio
do produto, que baixou
dos R$ 1,91 cobrados na

.sernana passada para R$
rtiª6-L

��r\iT:RE
j'''WêPecráórVôleJemarVitol, vossa excelência será
-mt9jh�119�m.I\ViÂti�q3l0 PFL." (Vereador Salim José

[ID�IOIê.dhI;.4-..:)�fl"J(;j?�P dueante sessão da Câmara de

ôilmeacf;or�s)rd:egl(ijúa/Ka'lmlfbrimi na semana passada,
,m�s,ttjé!(;ld!llt.!s!;1s.QJ i dá�i©1C-Qtn o (lQeemedebi sta, bastante
criticado no pr�,ªrh�)j�r1tpO, Iilq:r);��rjªIH)Jado projetos
do Executivo, votando com as bancadas governistas
rariPB-eR1D-�--�'-Ii" -�(---.)__: �

., ,� �. � • -" . \: " � \ r.

I EM CAMPANHA: PT CONFIRMA OS NOMES DOS CANDIDATOS PARA DEPUTADOS'ESTADUAL E FEDERAL

Partido faz .nova reunião dia
I

20 para. formar comitê eleitoral
]ARAGuA DO SUL - o

PT confirmou no final de
semana o nome do vereador
Marcos Scarpato para
candidato a deputado fe

deral namicrorregião, junto
com coordenador micror

regional do partido, Dionei
da Silva, que havia sido
escolhido antes como can

didato a deputado estadual.
Eles foram anunciados

oficialmente sábado, durante
encontro regional do par
tido, realizado na sede do

Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria daAlimentação.
O partido já programou
novo encontro para o

próximo dia 20, quando vai
formar o comitê que co
ordenará a campanha eleito
ral..

- Temos que avaliar

que a nossa vontade pessoal
não pode exceder a vontade
do partido -, disse o pro
fessor e ambientalista
Emerson Gonçalves, que
também postulava a indi

cação para deputado federal
e abriu mão em favor .da
candidatura de Scarpato.
"Optamos pelo candidato

com mais visibilidade de

�otos", completou Charles

Longhi, de Guaramirim,
outro pretendente, em se

guida.
Longhi defendeu a

construçâo de um projeto
regional como plataforma
de campanha do PT, que
efetivamente contemple

Dionei da Silva (E) e' Mar�os Scarpato foram os escolhidos do PT

toda a região, apesar de
ambos os candidatos serem

de Jaraguá do Sul. "Sem

dúvida temos chances de
eleger os dois nomes na

região", comentou. JáGon
çalves apelou para que o

partido "deixe as picuinhas
de-lado" e conclamou os pe
tis tas a apoiarem mais a

bancada do partido na

Câmara de Vereadores.
Dionei da Silva, que já

disputou três eleições em

Jaraguá do Sul, concor
rendo duas a prefeito, em
1996 e em 2000, e a de

putado estadual, em 1998,
calcula que precisará fazer
!

milpelomenos 12 votos na

Microrregião do Vale do'

Itapocu para buscar o

restante em outras regiões do
Estado. Dionei quer esten-

der a campanha numa

ampla região'rdo Éstado,
atuando também na Região

_� de Joinville, em Pouso

Redondo, noregião central

do Estado, onde nasceu, e

em Curitibanos, no Meio

Oeste.
/C Já Scarpato estima que

precisará de 30 mil á 40 mil
votos para garantir a eleição.
Ele também pretende
buscá-los em outras regiões,
como no Scl do Estado,
além de ter a expectativa de
receber parte dos votos �a
base do PMDB, que não

está lançando nome para a

Câmara Federal. A questão
da posição doPT em lançar
candidato para a Câmara

Federal, no mesmo espaço
. em que o deputado federal

Vicente.Caropreso (PSDB)

busca a reeleição, foi bas
tante debatida no encontro.

'

"Caropreso representou
.

bem o neoliberalismo de

FHC, mas não os traba

lhadores", argumentam os

petistas, Representantes do
partido em Corupá, Gua
ramirim, Schroeder e Mas
saranduba e a deputada
estadual Ideli Salvatti,
candidata ao Senado, tam
bém compareceram, além
das lideranças em Jaraguá
do Sul. No próximo dia
20 de abril, às 18 horas, no
mesmo local, o partido
fará novo encontro para
discutir nomes para o

comitê que coordenará a

campanha e a elaboração
das propostas que serão

defendidas' pelo partido.
(MILTON RAASCH)

1?koni não tem unanimidade, aponta pesquisa do PSDB
-om 3 2L_ \ \ .

f:tJ�qJtAl�o SUL - O na semana passada com aprovação do nome do O questionário que cir-

vSf��Il:dJ9 ;XYi<?m (PSDB) .�198 lideranças tucanas em vereador jaraguaense. culou entre os tucanos

não tem a unanimidadedo Jaraguá do Sul, Schroeder, Outros 17% têm prefe- apurou ainda que 98%

apoio no partido. Pesquisa Corupá, Massaranduba, rência por outros nomes deles querem que o PSDB

para.";s.ondag�m �'iflt): =-Guaramirim e São João do para a indicação do can- lance candidato próprio na

--res!� .� IJ�eta,{re;Jiza�� ��ta��e�ú, aponta 78% de didato. Região do Vale do Itapocu.

PosloMme'l
Rua WaI12,..Marqu�rd�
Jaraguá do.Sul' .. se
Posto Mi'ne'3

URua Bema�o ,D:tmbusch
la�uá do Sul.�.se
POito Minie 5

�!g�M't's�
')j

Pos�'Miirne6
AD lado da Caragu.
Jaraguá'doSul �SC

Po�toMime7
Rua'Rênoldo'Rau
la.�gua d.o Sul -sc
Posto MiRte 8:

Rua 'Prét:WaldemarGrubba
Jaraguá do sul- se

L-:__.. ; _::_,.... �!�_.:.....:...:.._'__ ,______ _ -=- . " . _
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ICONQUISTA: GRUPO DE RIO DO SUL VENCE PROVAS DO 8° ACAMPAMENTO FOLCLÓRICO ALEMÃO

Evento doMuseu ParqueMalwee
reuniu 550 jovens de três Estados

]ARAGuA DO SUL - o

Grupo Folclórico Roten

Rose Volkstanzgruppe, de
Rio do Sul, é o vencedor do
8° Acampamento e da 5'

Olimpíada Folclórica Ale

mã, realizado neste sábado
e domingo, no Parque,Mal
wee, na Barra do Rio Cerro.
No concurso de apresen

tações. com lanternas, que
normalmente acontece na

Rua Marechal Deodoro,
mas teve de ser realizado no
Pavilhão Agropecuário por
causa domau tempo, o ven
cedor foi o Rotkapen

. (

Volkstanzgruppe, de Rolân-
dia (PR).O evento reuniu 24

grupos de várias cidades de
San-ta Catarina, do Paraná

e Rio Grande do Sul, com
participação de cerca de 550
Jovens..

/Os grupos começaram
a chegar sexta-feira à tarde
e participaram até domingo;
ao meio-dia, quando foram

divulgados os resultados das
competições e realizada, a

premiação com a entrega de
troféus. As provas consisti
ram de atividades voltadas

,

para o lazer e à recreação
dos jovens e foram realiza
das em seis modalidades di

ferentes, com brincadeiras
como o ski no campo e a

Alegria e descontração dos jovens marcaram o evento

tirolesa, entre outras. Como
sempre, participaram com

petidores masculinos e fe

mininos, com bastante ên
fase para o coletivo, sendo .

este um aspecto dos mais'

marcantes, este ano. J\,última
etapa consistiu de uma pro
va surpresa, induzindo os

jovens a fazerem a limpeza
do local , recolhendo todo
o lixo gerado.

O 8° Acampamento foi
realizádo com sucesso, avalia
o coordenador Carlos Hof

fmann, apesar de o mau

tempo ter prejudicado par
cialmente a programação,
ocasionando a transferência

de local do Desfile das Lan

ternas, e restringindo a par-

ticipação da população.
Pouco antes do encerramen

to, domingo pela manhã,
I Hoffmann reuniu os co

ordenadores de grupos para
avaliar a promoção e rece

ber sugestões para o aperfei
çoamento do évento. Cons

tatou-se, mais uma vez, que
a organização foi um dos

aspectos positivos do evento,
assim como a qualidade do
trabalho desenvolvido pelos
grupos, nos aspectos da ati
vidade cultural.

DESTAQUE NACIONAL

, - A promoção do Museu

Parque Malwee, que reúne

também grupos convidados
de outras etnias; como po
loneses, húngaros e italianos,

consta hoje como o mais

importante acontecimento

nacional do gênero e acon

tece a cada dois anos.A pró-
,

xima edição já está confir-

mada para 2004. Este ano,

a promoção teve pela pri
meira vez a participação da

Ação Livre Produções, Tu
rismo e Eventos, de Jar
aguá do Sul, que coordenou
toda a parte da realização
das provas. O evento tam

bém teve o apoio da Prefei
tura deJaraguá do Sul, Hos
pital e Maternidade Jaraguá,
Polícia Militar, Fanfarra do
Colégio DivinaProvidência
e BandaMarcial do Instituto

Educacional Jangada.
(MILTON RAASCHl

Fissuras em edificações é tema de palestra emJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - A

Associação dos Engenhei
ros e Arquitetos promove
nesta quarta-feira, às 20 ho
ras, no auditório do CPL

.

(Centro Integrado de Pro
fissionais Liberais), palestra
técnica sobre fissuras nas

edificações locais. O 'obje-

"

d J:
I

nvo e apresentar e rorrna

simples as origens, causas
e formas de prevenção nas

edificações. A abordagem
será da engenheira civil
Adriana Ribeiro Harb,
mestre em Estruturas, da
UFSC (Universidade Fed
eral de Santa Catarina), com

atuação em cerca de 160

mil metros quadrados de

projetos estruturais.
A palestra é destinada

para. profissionais que
trabalham com execução
de obras - engenheiros
civis, arquitetos, construto
res e estudantes de enge-

fenções se
ambiente de

veis com pessoas
-

o conhece direito,
,

ões no romance e

o "gato" na parede.

família vai figurar
s prioridades. lute
por seus objetivos. Há
ito aconchego e

._-� com o seu amado.
Câncer- U�e abuse de sua

energia mentol. Estará mais

b�� vender o seu
.

igência.
a ficarem

ré tempo de expandir
ontes. 'Contato
m parentes. No amor,
r decepções. Não se

entreg ma atração.
Virgem-'A Lua dá sinal verde

s emoções fluírem.
descobertas

ysea
. Clima de paixão e

nharia civil e arquitetura.
Serão abordados temas

como as principais causas

das fissuras; corrosão das

armaduras; cobrimentos;
defeitos de projetos e mo

vimentação térmica, seja
com influência externa ou

interna.

Coral alemão apresentou
canções dos marinheiros

]ARAGuA DO SUL - O

Shanty-Chor Frische Brise
realizou apresentação sex

ta-feira à noite na Scar (So
ciedade Cultura Artística).
A promoção foi uma ini

ciativa do Centro de Cul
tura Alemã, oferecida a

todos os apreciadores dos

elementos da cultura ger
mânica. O grupo procede
de Bad Münder, perto de '

Hannover, na Alemanha, e
está fazendo um rotei�o de
apresentações no Brasil,
tendo passado por São

Paulo, Curitiba, Joinville e

Blumenau, devendo con

cluir em Porto Alegre.
,

O grupo-coral é um

dos maiores da Alemanha,
onde faz apresentações
freqüentes na TV e o re

pertório é composto de

canções herdadas dos an-

tigos marinheiros alemães.
Normalmente, o grupo
conta com 70 integrantes.
Mas no Brasil ele com
pareceu com 41 pessoas e

repertório de cerca de 20

canções.' O grupo foi for-
.mado em 1988 e é cons

tituído só de vozes mas

culinas. As duas mulheres

que participam do grupo
são instrumentistas e to

cam acordeão. A apresen
tação realizada na Scar
teve a direção de Klaus
Khors.

A apresentação em Ja
raguá do Sul foi uma inicia
tiva com finalidade de pro
mover o intercâmbio en

tre alemães e descendentes

.

de alemães no Brasil, se

gundo o presid,ente do.

Centro de Cultura Alemã,
Adolar Lueders, (MR)

Advogados -terão palestra
.

sobreResponsabilidadeCivil
]ARAGUA DO SUL - A

seccional jaraguaense da
OAB (Ordem dos Advo

gados do Brasil) e a Escola
Superior de Advocacia pro-

.

(
moverão palestra sobre

"Responsabilidade Civil

do Estado", nesta sexta

feira e sábado, das 19 às' 22
horas e das 9 às 12 horas,
respectivamente. O local

será o auditório do CPL

(Centro Integrado de Pro

fissionais Liberais). O ciclo .....

intensivo será ministrado

pelo juiz federal da 6' Vara
e da Turma Recursal da

Seção Judiciária de Santa

Catarina, Ricardo Teixeira
do Valle Pereira.

Em decorrência do

convênio de cooperação
da Escola Superior de Ad
vocacia, durante os dois
dias do evento estará à,
disposição dos participan
tes o estande da Livraria
dos Advogados, ofertando
livros e demais serviços
pertinentes,

l\Iéd ico Ofra.l rnol.ojzieta

Av. Mat. Deedm 776· Sala 12 • fi!. Maxinll1R fenter _: (041) 21S-11S0

Espeçia1lzação: HOIIpital deOín:tc$ &tado do Rio de Janeiro
e ClU!lO na SociedadeBrasilenadeOftahnologla do Rio de Janeuo

Agora com. a1Je.ndim._to Q06 sábados das 9 .... 12 horas

, hora de somar
ar parcerias:

, ar em grupo. Forte
rimir as suas

morem evidência.
Escorpião-Seu brilho vai

os contatos, I

ais. Tome iniciativas e
resultados. No amor, a
será a mesma. Abra os

�a�•• Entusiosrno para
.cfilllr.�to, mas não

gação. Vbcê terá
ecuperar a har

monia a dois. Diálogo em alta.
Peixes - Quanto mais se

s compromissos
is, mais irá lucrar.
eixe que a sua

ça você dar pouca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POR: EGON JAGNOW

REVIRANDO NO \\FUN

DO DO BAÚ", ENCON
TRAMOS DOIS N EGATI

VOS de vidro e reproduzi
mos estas fotos. São fotos,
da Av. Getúlio Vargas de

'

épocas distintas, sendo a

primeira antes da constru

ção da estação de passa
geiros e ampliação do ar
mazém da rede ferroviária
(vista em direção ao Cen
tro) e a outra data de 1945

(vista do ângu I o oposto).
,

Sua qualidade não é das

melhores, mas resqatam a

paisagem de uma época
que, comparada à atual,
encontra-se bastante modi
ficada.

SEJA' COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇAPLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
i

c:...wAdv,••d�Au";",, S/c Rua Donaldo Gehring, 135 -,Cx, Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-751lIFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIODOPOVO
)

.----------�--�-

\

MEMÓRIA·
l

TERÇA-FEIRAi 16 de abril de 2002

POR EUG�NIO VICTOR,SCHMÕCKEL aMOMENTOS DE REFLEXÃO: PASTOR CLAuDIO HERBERTS

'.i1 História de nossa gente não pode ficar só '

na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
j,

Barão do I tapocu

HÁ 68 ÀNOS
Em 1934, as audiências do Juízo de Direito da Comarca tinha lugar
todas as sextas-feiras, às 11 horas, Por sua vez, o advogado
sMarinho Lobo, de joinville, informava ao novo Município que dava
consultas todas as sextas-feiras, emJaraguá, no edifí�io do sr. Arthur
Müller.
O 'grande tenorpolonês jan Kiepuradespefia�se em fins de março,

pessoalmente, com unia apresentação noturna no Palácio Glória, de
sua comunidade alemã, concorrendo pessoalmente ao ''Winter-hilfs-
'Werks" em favor do povo alemão, pelo que foi delirantemente

apláudido o jeito do simpático artista. A 'apresentação iniciava com a

exibição 'do filme' "MeinHerz ruft nachDir", finalizando Kiepura,
com as árias Aida e Rigoletto, acompanhado da Orquestra Sinfônica.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, a vegetação da Vila da Duquesa, até 1945, todos os pro
prietários tinham ainda cerca de 5 a 6 margas de mata virgem, cheia

I de carreiros de animais e caçadores: um viveiro de seres vivos e um

parque para o homem. Mas estas ilhas verdes também deixaram es

paço para o milho, a�roz e banana. Todos que chegavam, exclama
vam: "Isto aqui é terra boa". Mas havia, no começo, três dificulda-

. p

des: o picadão, o bànhadão e a febre amarela. O picadão só dava

para transitar a pé e, depois, a cavalo; só em 1920 que foi aberto

para o mal e mal passar uma ca!roça. Os banhadaiseram áreas enor

mes cobertas de ervas, tábuas e raízes sobre águas profundas e estag
nadas. Havia diversos deles nos terrenos do Álvaro Rasá, do
Valentim Stolf, dos Piccoli, dos Macedo, do Marcelino, do Mário
Dernarchi e do Primo Léone. A drenagem secou alguns deles. A fe-'
bre amarela foi vencida no início do século pelos trabalhos do dr.
Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Mas restavam alguns focos. Em
1945 houve mais urna afronta à ecologia. O pouco de

,.

.

mata que restava nos fundos das roças, foi exterminado. Acabou-se a

mata virgem. Conseqüentemente o calor parece que dobrou e as

chuvas diminuíram. Mas o que era de ver eram os pastos limpos
como os de Emílio Lehnardt, do Carlos Ramthum, e do Eugênio
Pradi; os arrozais tomando conta do lado debaixo da estrada e os

milharais e bananas, do lado de cit�a. Havia, também, pastos sujos,
cheio de goiabeiras, comó aqueles do Luiz Lorenzetti e do Rodolfo
Nicolini. Com a fuga para a cidade, de 1960 para cá, a plantaçãó
..diminuiu e o verde da floresta está tomando conta de novo, sobretu

.

do do lado de cima da estrada: Apenas aparecem alguns "rasgões"
de plantação. A configuração de seus horizontes é linda. Realmente,
agora, ê um "Parque de Duques:'.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, o secretário de Planejamento; Irineu Pasold, também vice

prefeito(Pâlâb), estava analisando dois projetos de empresas euro-'
péias para a instalação de um teleférico noMorro da BoaVista, mais
conhecido corria Mo!ro das Antenas, A proposta tinha ém vista
acesso ao ponto turístico e incentivar a prática de vôo
livre. O engenheiro deveria acompanhar Pasold na visita a fabricantes
de teleféricos na Bélgica, Alemanha e França. Uma empresa da Itália
demonstrava interesse em negociar com a Prefeitura. Adiantava-se

que erammodelos diferenciados. O prefeitoGeraldoWerninghaus
deixava transparecer de que a iniciativa privada deveria i�vestirno
'projeto.

'

A AUTORIDADE faz a diferença
o 3° Domingo de Páscoa (14/4), tam

bém chamado na Liturgia da Igreja de

"Misericordia Domini"� chama atenção
para a bondade de Deus.

Na IECLB (Igreja Evangélica de Con

fissão Luterana no Brasil) é comemorado

016° Dia Nacional da Diaconia, dia d� re

fletir em todas as comunidades sobre a mi-
-:

Ora, Deus capacitou aos adultos a exer

cerem a autoridade na educação aos filhos., \

A tarefa, conferida por ocasião do Ba-

tismo, quer ser atendida. De alguma for

ma, nos pais está a imagem de nosso Deus.

Os pais amam seus filhos, testemunham
bondade de Deus. É preciso sempre lem

brar que o Senhor constituiu a humanida-
• j •

de como sua {amilia: onde os pais conti-

nuam a obra da criação pelo amor. E nes

ta visão, autoridade, nada tem a ver com

autoritarismo, tão presel1te em muitos la

Ires: Aliás, a violência contra as crianças é a

prova cabal da falência da autoridade dos

pais. Autoridade, segundo a vontade de

Deus, é o poder do amor e do respeito no

relacionamento entre pais e filhos.

Que a misericórdia de Deus nos COllS-
I

tranja a resgatar parâmetros educacionais,
onde o amor d/á o tom e a direção para a

nova vida.

,

,

�rcul<?
.It.a.liamca

INAUGURAÇÃO DA SEDE ·

A'irnprensa, de forma geral, falóu sobre a inauguração da nossa Sede,
do sucesso do evento, do sonho realizado e dos planos futuros. Portan
tcneste momento cabe-me apenas e tão somente agradecer acomunl
dade, empresas, poder públ lco,: imprensa que colaboraram para que o

sonho fosse atingido. Não será possível nornlnartodos e para não co

meter injustiças não vou destacar ninguém, salvo os meus colegas do
Conselho Fiscal e da Diretoria, que batalharam-incansavelmente por
vários anos, acreditando na possibilidade, mesmo nos mómentos mais
dificeis.

Nosso papel, como Presidente, 'foi o de motivar, mostrar caminhos,
abrir portas 'e jamais aceitar palavras como: "não será possível" -ou
"não vai dar certo". Portanto, nossos aplau
sos para vocês, caros amlços, que nos acom

panharam ao longo de quase 11 anos.

Sucesso a nova Diretoria que assume, que te
mos certeza será muito bem conduzida pelo
nosso competente Valdir José Bressan,

sericórdia do Senhor na vida de todos nós,
mas espeoialmente na vida dos mais ne

cessitados. E neste campo de reflexão de

sejo 'abordar a questão da autoridade pa
terna na educação, dos filhos.

É do domínio geral que os adultos de

sempenham papel fundamental junto às

crianças..As experiências do lar �arcam
profundamente o novo ser. Uma criança,
por exemplo; pode tornar-se uma pessoa
'desconfiada, insegura, assustada ou boa,
calma, dependendo das experiências que

,
.

'

teve na infância,

(\

Grazie a tutti!
,

\

DEVANIR DANNA

�,

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I se

/

371-8222'
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jara�uá do Sul - SC
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oferta's

Fácil procurar
10 -IMÓVEIS
10.1 - casas; 10.2 - apartamentos; 10.3 - terrenos;
10.4 - salas comerciais; 10.5 - chácaras

20 - EMPREGOS
20.1 - oferta, 20.2 - procura;
20.3 - trabalhos temporários
20.4 - formação profissional
30 • VEíCULOS
30.1 - Chevrolet; 30.2 - Fiat; 30.3 - Ford; 30.4 - Vollcswagen;
30.5 - Outras marcas; 30.6 - Importados; 30.7 - Caminhões;
30.8 - Motocicletas; 30.9 - Outros.

40 - SERViÇOS PROFISSIONAIS
limpeza, conservação e reparos

50 - DIVERSOS
miscelânia de objetos (procura, venda, troca e doação)
60 - ACOMPANHANTES
profissionais, casas de massagem e whiskerias

. -- .

imovets
pisos, semi-acabada, cl 360m2, cl
+ 1 casa de alv. nos fundos, cl
75m2• R$ 45.000,00 (as duas).
Tratar: 370-3109.

AMIZADE - Vende-se ou troca-se ..
cl 168m2• Tratar: 370-1410. CHICO. DE PAULO - Vende-se,

madeira, 80m2• Terreno cl 580m2•
R$ 20.000,00. Tratar: 91044588.BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,

em alv., cl 70m2, área de 432m2, a
500m da Malwee, cl qto., cOZ.,
bwc, gar., cl telefone convencional.
R$ 29.000,00, neg .. cl carro.

.

.

Tratar: 9101-4214, cl Ruy.
Necessito negociar cl urgência,
motivo de mudança.

COMPRO CASA OU TERRENO -Ilha
da Figueira ou Vila Nova. Tratar:
3762373.

CURITIBA - Troca-se, no Bairro
Santa Felicidade, cl 3 qtos., 2 bwc,
gar, pI 2 carros, de esquina, por
casa em Jaraguá do Sul, até
R$ 50.000,00. Tratar: 371-4626.

I
•

BARRA DO SUL - Vende-se, a 800
m da Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar:
373a375.

CURlTIBA - Vende-se, alv., ti 3
qtos. e demais dep. Terreno cl
2.500m2 e casa cl 144m2
construída. R$ 65.000,00 ou troco

por casa de menor valor em Jguá do.
Sul. Tratar: (41) 265-7047.

.

BARRA VELHA - Tr�ca-se sobrado.
por casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
370-9282.

BARRA VELHA':' Vende-se,
sobrado, cl 3 qtos., sala, coz., 2
bwc, gar, cl chur., 100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 800m
da rua principal. Casa cl 270m e

terreno cl 1400m. Tratar: 371-0742.
BARRA VELHA - Vende-se ou troca
se, em alv., cl 3'qtos., mobiliada e

demais dep. R. José Ceará da Costa.
Aceita-se casa de menor valor em

Jaraguá do Sul ou imediações.
Valor aprox, R$ 25.000,00.
Tratar 371-5592, c/João.

CZERNIEWIÇZ - Vende-se, sobrado
.cl 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,
garagem pI 2 carros. Próx. ao
Pama, em frente ao n' 134. Tratar:
275ú845.

BARRA VELHA - Casa de alvenaria,
no Centro, a 700m da praia. Casa
com 12x9 e terreno com 13x25.
Valor a comb. Aeeita-se negociação.
Tratar: 373-1848. cl Renice.

ESTRADA NOVA - Vende-se, aív.,
nova, 93m2, 2 qtos. R$ 25.500,00.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
011011111, IIIV, R$ 115,000,00, Trotbr:
373-1118, el Jair ou Vanllda. Aceita
se contraproposta.

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

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, el 54m2. R$12.000,OO.CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

-empregos

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

Tratar: 373-3128, elWilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troea-se por imóvel de menor valor,
próx. Hornago, 3 qtos. e demais
dep., em alv., nova. R$ 40.ÓOO,OO.
Trat�r371-0695.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, por casa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
linha tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47)

! 417-2438, el José Carlos.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
alv., 100m2• R$ 18.000,00. Tratar:
91044588.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se casa
de alv., el 70m2• Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00 ..Tratar:

27&1306, el Pedro. Aeeita-se carro
até R$ 9.000,00.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca
se por casa na Ilha da Figueira, alv.,
el 3 qtos. e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar: 275-0051.

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toca murada, el 3 qtos. e demais
dep., Centro, 660m2• R$ 25.bOO,OO
+ finane. CEF. Tratar: 371-4497.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, nova.
Tratar: 9953-2627.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, el
100m2, e terreno el 750m2• Ótima,
localização. Tratar: 372-3947.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257.

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, cl 133m2• Tratar: (47) 369-
4922, el Roberto.

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, el Euda.

RIO DA LUZ - Vende-se casa alv.,
3 qtos., si, coz., bwe, lav., gar.
Valor a eomb. Tratar: 9993-3761 ou

37&1350, el Cleiton.

RIO MOLHA - Vende-se, mista, el
4 qtos., coz., bwe, lav., sala jantar.
Valor a eomb. Tratar: 370-1:113:-

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou troca
se, el 120m2• R. Ilda Friedel Lafin,
lote 254. Trátar: 276-0070, el José.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 27&1044, el joão.

.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Baía da Babltonga, mista, fundos pI
8ala, cl 2 qt08., sala e cozo

R$ 20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47)379-1559, e/Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pI alugar, el
urgência. Tratar: 9992-2575, el Kelly.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 91044588.

SCHREODER - Vende-se, alv., em
eonstr., cl 1 qto. Terreno de

450,OOm2• R$ 10.000,00. Tratar:
91044588.

SOBRADO - Vende-se el 3 quartos,
topa, cozinha, e bwe etc. R$
23.000,00, aceita-se carro e imóvel
de menor valor. Tratar: 273-0378,
pela.manhã ou noite, el Chirlei.

TROCA-5E CAIBRO - Comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
cl caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-5E - Sala comercial ou

apto., alv., el i50m2, próx. Weg,ll.
R$ 45.000,00. Tratar: 91044588.

VENDE-5E OU TROCA-5E - Alv., el
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aeeita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, el Sérgio.

VIEIRAS - Aluga-se, mista el 3
qtos, próx. Bebidas Kienen. R$
220,00. Tratar: 91044588.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, el
3 qtos., gar. pI 2 carros, murada,
cerca de alumínio. R$ 33.000,00 +
finane. Pela Previ. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LALAU - Vende-se sobrado el
156m2, apto. e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, comWilson.

VILA NOVA - Vende-se, em alv., el
, 2 qtos., 2 bwe, área consto cl
140m2, terreno el 450m2, el
piscina. R$ 70.000,00. Tratar: 371-
4225, el Alceu.

di)fersos

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

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:

Segunda, Terça e Quinta-feira, às 12h.

.VILA LENZI - Vende-se, el 96m2•
Terreno el 480m2, el mais 2 meia

água, nos fundos, ficam 2 ,

telefones. R$ 65.000,00, neg.,
aceita troca por menor valor. Tratar:

275-2860, el Sandro.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de
mad. Por apenas R$ 40.000,00.
Rua Antônio Carlos Ferreira. Tratar:
9104-4588.

VILA LENZI - Vende-se, alv., 3 qtos.,
2 bwe e demais dep. Terreno e/468m2,
e casa el 118m2• No mesmo terreno
uma 1/2 água el 3 peças.
R$ 55.000,00. Tratar: 372:0815.

VILA RAU - Vende-se, na Cohab, 7
peças, com escritura. R$ 28.000,00:
Tratar:371-9852

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor., casa de alv. e/l00m2,
terreno de 670m2• Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

BARRA VELHA· Compra-se, pago
até R$ 10.000;00 a vista. Tratar:
371-6238.

GUARAMIRIM - Vende-se, em alv.,
no centro. R$ 15.000,00. Tratar:
3734841.

NEREU �AMOS - Vende-se, 3
casas em alv. R$ 25.000,00.
Tratar: 276-1441.

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

Jaraguá, Tratar: 9963-8588 ou (11)
6916-4612, el Germano ou Cecília.

LAGUNA - Vende-se apto. Ed. Donga
Matos, Mar Grosso, 1 suíte el

sacada, 1 qto., 1 bwe, lavanderia,
cozinha, sala .el sacada. R$
70.000,00. Aeeita-se imóvel em Meia
Praia (Itapema). Tratar: 370-8336 ou

9�73-3560, el Osmar

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, el
2 qtos. R$ 35.000,00.
Tratar: 9104-4588.

RESIDENCIAL JARDIM DAS.
MERCEDES - Vende-se, el 1 qto.
c/sacada, 1 qto. simples, 1 bwe,
eoz., área de serviço e gar.
coberta. R$ 15.000,00 + presto de

0,4557 CUB ao mês. Tratar: 370-

8336,9997-5561 ou 9121-5516, el
Marcelo ou Suzalin.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
eonstr., el 2 qtos., gar., chur, e
salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 CUB por mês.
Tratar: 370-7698, el Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
e/186,20m2, Ed. Porto Belo, e/4
qtos., 1 suíte, lavabo, bwe soe., 2
sae., sala de [antar/estar/Tv, eoz.

e lav. el móveis sob medida. ·Novo,
el piscina e salão de testas, el 2
vagas na gar. Valor a nego Tratar:

370-8336, el Osmar.'
. ,

VILA RAU - Vende-se, R$ 17.000,00
+ finane. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-081'6, el Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende:se ou troca-se

por carro terreno el 13x2,9.
Tratar: 27&0629.

r r d' uda� a.sue vida]Você' e rn
,.L,

po
I Pes
I
I

o jeito certo e saudável
de emagrecer.

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

Centro, [guá do Sul.
Assista a uma reunião sem compromisso.

. Informações pelo telefone (47) 635-1049

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHÁCARA ECOLÓGICA
( ,

..

RIO MOLHA

A CHANCE DE REALIZAR U'M SONHO.

A OPORTUNIDADE DE FECHAR_

-UM GRANDE NEGÓCIO

ÁREAS ,A PARTIR DE R$ 27.000,00
. ,

VENHA ESCOLHER A SUA!

RIO MOLHA, APÓS IA GRUTA, 35qM À ESQUERDA
NA SERVIDÃO DAS PALMEIRAS, À 6KM DO CENTRO,

PRÓXIMO DE' TUDO QUE VOCÊ PRECISA.

LIGUE (47) 370-856,3

VISITE-NOS
,

.
'\ {�

DE 2ª FEIRA A DOMINGO' DAS 9:00 AS 11:00HS
DAS 14:00 AS 17:00HS

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

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

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

AMIZADE- Vende-se (13,5x27),
prôx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357 ou 387-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
c/416m2, 2km após a Malwee. R$
10.000,00, c/ escritura. Tratar:
9973-8386. CRECI 8490.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar: 276-
0605, após 17 horas.

BARRA VELHA - Vende-se, terreno
próx. aeroporto. R$ 3.000,Op.
Tratar: 370-9282.

'

BARRA VELHA - Vende-se, entre o

mar e a lagoa, 20x50m:fundos p/
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.
Tratar: 9121-3950, c/ Roberto.

CENTRO - Vende-se terreno c/
750,OOm2, ótima localização. Tratar:
372-3947.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, casa alv. em
constr. R$ 12.000,00 nego Tratar:
373-0999, c/ Eurico.

CENTRO - Vende-se, c/622m2, c/
galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se, c/
405m2 local alto, após a Scàr. R$

19.000,00, estuda proposta. Tratar:
9973-8386. CRECI 8490. .

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, �pós àS·17hs, c/ Laurita.

ENSEADA - Vende-se, ao lado sup,
Bona. R$ 5.800;00. Tratar: 276-
1050.

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

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

I 9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
35 hectares, Tifa Martins. Tratar:
376D253"

JARAGUÁ ESQUERDO -Vende-se,
c/726m2• Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Acaraí. Aceita-se
carro no negócio. R$ 30.000,ào.
Tratar: 370-6406, hor. comI. ou
9975-1792, c/ Ronildo.

JARAGUÁ ESQUERDO:.. vendt�e,
c/8.750m2, R. João Januário
Ayroso, fundos. R$ 376-1537, c/
Olegário, aceita-se apto. c/ parte de

pagto.

JARDIM FIRENZE - Y,ende-se.
Tratar: 371-706i.

.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, c/390m2,quadra( •

lote 10. Valor a comb. Tratar: 373-
2912, .c/ Valdecir.

LOT. SOUZA)- Vende-se, �/ 540m2
'(18xl0). R$ 4.500,00. Tratar:
91044588.

MASSARANDUBA - Vende-se
terreno .no Centro, 18x20, casa de

alve,naria em construção. R$

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, cf
chalé suíço, 85m2, suíte e demais

dep., edícula cf gar., chur.,
� � � /",escrltórlo, galpão cf qultlnete,

etc. Tratar: 370-8563.

12.000,00, negociável. Tratar:
373-0999, c/ Eurico.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc.
o R$ 15.000,00. Tratar: 372·3812.

POMERODE - Vende-se, no Centro,
área nobre, c/617m2• Tratar: 376·
1011 ou 376-2691, c/ Guida.

RIO CERRO 11- Vende-se, c/
2.543m2, bom p/ chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

SÃO JOSÉ DOS PINHAI.S - Vende-se
terreno quitado. R$ 9.000,00,
aceito carro de Igualou menor

valor. Tratar: 27�378.

SÃO-LUIZ - Vende-se, cf 700m2,

lot� 36. Rua Guilherme Hruschka.
R$ :1.6.000,00. ;J'ratar: 376-2229, cf
Angélica.

SCHROEDER - Vende-se, c/
126.000m2, a 200mts do
calçamento. Tratar: 374-1588.

TERRENO - Vende-se, c/420m2, c/
duas casas, 1 madeira e outra alv.

R$ 33.000,00. Tratar: 276-0287 ou

276D373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
c/450m2, próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
9113:1769.

Casa defmadeira,.con;J
h20,OOm2, com terreno

i de 750m2, próximo.
ao centro.

. Ótima' localização.
R$ 42.000,00
A�eita proôostá,
Tratar: 372-3947'

VILA RAU - Vende-se, 4. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-3409, c/ Bernadete, em

I qualquer horário, ou 9111-1831, com
Patrícia após às 18hs.

VILA RAU - Vende-se.cprôx,
Churrascaria Mesch, Rua 445, c/
2.600m2, c/ casa mad., luz e água.
Terreno c/ escritura. R$ 23.000,00.
Tratar: 273-6230.

. VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,OOm2,'
próximo ao Colégio i>iardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti,. no valor de

'R$ 19.000,00. Aceita-se propostas.
'Tratar: 371-6310, comercial, ou
9975-9543, c/ Patricia.

VILA LEN.ZI - Vende-se, próx. Cal.
-,

Giardini Lenzi, c/637m2• R$
16.500,00. Tratar: 9122-,4198.
CRECI 9238, c/ Walter.

(

CENTRO - Vende-se escritório, c/
toda infra-estrutura montada. Tratar:

371-32:16. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, c/45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal. Deodoro.
Valor a comb. Tratar: 371·9116 ou

370-5598, c/Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro

.

Med. Odontológico, 3' andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar:
372-2651 ou 371-6505.

I

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

R. MAX WILHELM - Aluga-se, c/
-25m2• R$ .350,00. Tratar: 371-9431,
c/ José.

Vende·se, chácara toda moblllada,
cf lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc. R$ :1.70.000.,00, nego
Tratar: 275-2990, CRECI 00:l.770-J.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, c/200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

GARIBALDI - Vende-se,
minichácara, 10km da Malwee,
totalmente plana cy lagoa,
4.770m2, R$19.000,OO. Tratar:
91224198.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7 km
do Centro, área de 60.500m\ c/ casa r

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

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/
área a escolher, de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt. Tratar:
392-3052.

RIO MOLHA.- Vende-se, área a

partir de R$ 27.000,00, cf Infra
estrutura, privacidade, Junto à
natureza. 6km do Centro. Tratar:
370-8563.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
chácara c/ 12 margas, c/ fonte de

água. Valor a comb. Tratar: 371-9431.

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

VENDE-5E - Sítio c/l04.000m2 a

1.500m da Praia. Tratar: (47)
345-3458, c/ Rosi ou Carmem.

,VEHOE-SE
IHOÚSTRIA

OE ESQUAORIAS
de alumínio completa,
em funcionamento.
Valor a combinar.

Tratar: 372-3680, com
Edson ou Vilma.

empregos
PROCURO EMPREGO - Senhora se

oferece para trabalhar de diarista,
_em malharia ou em metalúrgica', c/
1.6 anos de experiência. Tratar:
392-3051 ou 371-7150.

VENDEDORES - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

.
,

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
,

9104-5332, com Inésio, das 12às
13h30, ou à noite.

SECRETÁRIA - Precisa-se, c/
experiência' em Corei Draw. Tratar:
371·2020.

SERViÇOS DE JARDINAGEM
Tratar: 9113-4116 ou 370-1531, c/
sr. Martin, em qualquer horário.

DAMA D.E COMPANHIA - Senhora
se oferece p/ trabalhar, c/ ref. e
experiência. Tratar: 370-2718 ..

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

SECRETÁRIA OU'RECEPCIONISTA
Procura-se. Tenho 18 anos,D2' grau
compl., experiência e ótimo'

,

conhecimento de informática. Tratar:

3723922, c/ Karen.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procuro trabalho, faço free lance,
casamentos, nascimentos de bebês
em hospital, filmagens, eventos em

geral. Tratar: 371-6238, ci Andréa,
SENHORA - Oferece-se para morar
na casa de praia p/ cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, c/ Euda.

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-
5640.

·0...

'·
.....
······

· j�IMÓVEIS
., m-�

�'. ;d. • ".
GREG' 7146

,i.
-

.'
.

'.

r Rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 1493

Ji 370-1788 - Fax: 275-2294

Ret. 015 A - ALUGA - casa

mlsta cf 3 qtos, próx.
Bebidas Kienen, Bairro
Vieiras. R$ 220,00

Ret. 036 - Casa de alv., cf
75m2, em terreno de 312m2•
Rua da Abo;ição - Vila Rau. R$

30.000,00 (permuta' por.
outra casa)

Ret.' 015 - Sítio cf área de
23.000m2, cf casa, rancho,
nascente de água, 80%
desmatada, na Barra do Rio
Cerro (lkm da Malwee). Preço:
R$ 40.000,00 (aceita casa,

.

carro, terreno e parcelamento)

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Descontos especiois para os demais itens abaixo:

I

Peças e Serviços Volksvvagen é na Oficina Caraguá. ,

Pagar mais
,

.

por um serviço
qualquer é sujeira.

Peças e Serviços Volkswagen

Escolha a Carag..,á
e fique de

consciência limpa.

CARAGUÁ
JARAGUÁ DO SUL

(47)371-4000
A sua agência

HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDAA�EXTA' 8h 6 s, 19h - SÁBADOS. 8h às 11 h
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDIOMAS
1;$ e E�PQnhol

PROGRAMACÃO DE CURSOS
,

PROGRAMACÃO

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

o QUE É: O Projeto busca incrementar e promover o esporte recreativo, onde o SESC e parcerias, através deste event?
proporêionarão maior conhecimento ao público em geral sobre o que existe de melhor no esporte dentro da nossa

ctoeae.
}

\

CORPO & AÇÃO
DATA: 17, 18 e 19 de Abril de 2002 HORÁRIO: 15h às 22h LOCAL: UNERJ - Bloco A -

15h: Abertura do evento e da visitação aos estandes
c- 15h30: Conhecendo a "Ação Livre"

16h�O: Aulão de uan Gong ( Ginástica Terapêutica) Prof,· Jeferson
17h30: Orientações Nutricionais - Prof,· Nélson
18h30: Espaço para "Ação Livre"
19h30: Aulão SESC de Ginástica
20h30: Palestra" A importância da Atividade FTsica" Prof, Nelson:" No auditório da UNERJ

. CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR

8h A definir 13h30 às 22h R$95,00

1+1 R$48,00

12h 19/4 e 20/4 6j -14h30 às 22h30 R$95,00

6� e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$48,00

12h 19/04 e 20/04 6" -14h30 às 22h30 R$120,00

Regimes de Tributos

das Pessoas Jurídicas

Como Secretariar

com Sucesso

Habilidades de Negociação

6ª e Sábado 1+1 R$64,00

Sistema Just in Time R$80,00

2" a 5"
./

12h '22/04 a 25/04 19h às 22h

Desenvolvimento de Líderes 2011 06/05 a 10/05 18h30 às 22h30 RS145,00

2,· a 6ª
'

1+1 R$72,50

Ruo Adélio Fischer, 303 - Joroguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: joro.guodosul@sc.senoc.br

\

Nesta Copa,
quem marca

um golaço
, �

easua

empresa!
DÊOCARTÃO
VERMELHO e

GráficaCP

5" feira:
15h: Abertura dos estendes
15h30: Aulão de Capoeira do Grupo Corpo e Movimento

.

16h: Apresentação de Capoeira do, Grupo Corpo e Movimento
16h30: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica)
17h30: Aulão SESC de Dança Infantil
18h, Palestra" A importância da Atividade FTsica" Prof, Nelson - No auditório da UNERJ
19h30: Aulão SESC Ginástica

.

20h30: Aulão de Lambaeróbica Prof,· José Roberto

� /
15h: Abertura dos estandes
16h: Oficina dos Escoteiros ._

17h30: Palestra" A importância da Atividade Físlca" Prof, Nelson - No auditório da UNERY
18h30: Apresentação de ASANCO (Arte Marcial) Academia Corpo e Mente
19h30:Palestra: Defesa Pessoal - Prof,· Rodrigo - Academia Corpo e Mente
20h30: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica) Prof,· Jeferson

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

.. OFICINAS
MCJ'SIACOPÂtlA ADOLESCENTES EADULTOS

INíCIO: ABRIL DE 2002 -'- TURIMSDE IMNHA.À TARQE E À NgIJE
TE{lAPI�/ºO TEAR MANíJAL�

INíCIO: ABRIL DE 2002-04·08 -- TiJRIMS,À TARDE'ÊÀ NOITE'

FOTOGItAFIA PARA AMADORES
INíCIO: DE 15 A 18 DE A8RIL DE 2002 _:_]URIMS À NOITE

CUUNÁRIABAS1CA'
míclo: A!lRll ºE 2002 .:", TURMAS.k:rARDE

INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES�EL()
FONE: 372-0138 COM FABR/CIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lluaJoige CzemiewiCz, 1245 (Rua do HospitalJaraguóJ.
ex. Postá 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 311-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

récruta e seleciona para ae/missão
imee/iata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS

• AJUDANTE DESOLDA (4407-E) - Cursando l' grau. Ter conhecimento em solda manual
é componentes eletrônicos. De preferência que tenha feito curso no SENAI.

'

• ANAUSTA DE CUSTOS (346B-E) - Conhecimento total na área de custos.
• ANAUSTA DE PEDIDOS (4261-E) - Mínimo cursando Administraçã.o. Fará análise de
pedidos, redação de textos e cálculos. (Ambos os sexos).
• ANAUSTA DE MARKETING (425&E) - Curso superior em Administração, Comunicação
e Propaganda ou afins. Idiomas: Inglês e Espanhol (oásicos). Irã coordenar e executar o plano
de Marketing. Disponibilidade para viagens, empreendedor, capacidade para orientar
equipes, bem como realizar atividades operacionais (colocar a mão na massa). Ambos os
sexos.
• ASSISTENTE DE MARKETING (4329-E) - Mínimo segundo grau completo. Preferência
que saiba inglês e espanhol (básicosj.Irá conferire emitir pedidos; registrar solicitações/
sugestões e reclamações de clientes, bem como dar· retorno aos mesmos. Prestará'
informações técnicas no atendimento 0800 e auxiliará nos demais serviços do setor. Sexo

!

masculino. I

·IISSISTENTE SOCIAL (4015-E) - Acompanhamento aos colaboradores, familiares e

comunidade. Experiência comprovada em carteira de no mínimo cinco anos.

(. ASSISTENTE TECNICO (4244-E) - Formação superior em Engenharia Química, de
Alimentos ou Administração. Cursos na área de Vendas/Comercial. Fará visitas técníças,
apresentação dos produtos e seus beneficios, aplicação, técnicas em negociações/
argumentações e atendimento telefônico. Disponibilidade para viagens. Ter carteira de
habilitação.

.

• AUXIUAR ADMINISTRATIVO (4366S) - Dois anos de experiência na área contãbil. Fará
operações contábeis da empresa, balanço, apuração de impostos e escrita fiscal.
• AUXIUAR .CONTÁBIL (4371-5) - Experiência em Escrita Fiscal/Contabilidade/Lucro
Real. Irã codificar Notas Fiscais, fará a emissão do Relatório e da.GIA.
• AUXII,IAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁBIL (4210-S)�Com segundo grau ou cursando
o terceiro, porém deve ter boa experiência na área. Para Gueramirim.

'

• AUXIUAR QUíMICO TÊXTIL (342O-E) - Experiência de um.ano no ramo têxtil. Curso do
CETIQ. Atuará na preparação e desenvolvimento de cores.
• CALDEIREIRO (4415-E) - 2' grau completo ou cursando.
• CALDEIREIRO (4382-É) - Fará solda, trabalharã comguilhotina, corte e dobra de chapas
e entender de Interpretação de Desenho Mecânico. I

• CHEFE DE PRODUÇÃO (4405-E) - Dois anos de experiência em liderança. Curso de
Desenho Indústrial. Escolaridade mínima 22 grau e conhecimento em Caldeiraria.
• CONFEITEIRO (4385-5) - Trabalhará apenas com doces. Excelente oportunidade.
• CONFERENTE DE CARGAS (4360-S) -.2' grau ou cursando. Experiência na área e que
tenha informática. I

• COZINHEIRA (4128-5) - Que resida em Jaraguã ou Corupá, .

o DESENHISTA PROJETISTA(4392- 4373 - 5) - Conhecimento no ramo metalúrgico.
Curso técnico voltado à área mecânica ou cursando o 311 grau. Fará desenhos técnicos,
desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a área de construção civil. Conhecimento
em projetos' elétricos e hidráu.licos.
• ENFERMEIRA (4379-5).� Formação superior. Disponibilidade de horários. Pode ser
recêm-torrnada.

.

• ENGENHEIRO CIVIL (4042-E) -. Profissional com experiência, em pré-moldados
(imprescindível)'
• ENGENHEIRO CIVIL (4053-E) - Com experiência em programa de cálculos de estruturas
metálicas. Será responsável técnico da empresa.

'

• ESTAMPADOR (4372-4355-5) - Experiência na função. Não exige escolaridade.
• ESTOFADOR (3683-E) - Experiência de no mínimo um ano.
• INSPETOR DEVENDAS (4323-E) -Curso superior de Engenharia Qulrnica ou Alimentos.
Ter perfil para Vendas. Ser comunicativo, criativo e desembaraçado.
o LABORATORISTA (4294-E)'- Deverã ter curso específico na área, como Técnico de
Alimentos. Além da função específica, auxiliará no Trelnarnento/Desenvolvirnento de
Representantes e Clientes.
o MONTAGEM EUETRÔNICA (434B-E) - Fará a montagem de placas eletrônicas. Ambos
a�� ,

• OPERADOR DE BOBINAGEM (4412-4384-E) -1' grau completo.
• OPERADOR DE MONTAGEM (4386-E) - 2' grau completo e sexo masculino,
• OPERADOR DE PRODUÇÃO (4410-4383-E)
• PINTOR DE 'MÔVEIS (4176-E). - Fará pintura em móveis. Necessãrio que tenha no
minimo seis meses de experiência.
• PINTORA PISTOLA (4359-E) - Deverá ter noções de medidas e conhecimento de máquinas
da área metalúrgica. Experiência mínima de seis meses.
• PROMOTOR DE VENDAS (4387-5) - 2' grau ou cursando. Terexperiência em vendas,
de preferência transportes. Fará vendas externas na região. \o RECEPCIONISTA (4256-E) - Curso superior de Administração, Secretãrio Executivo ou
Economia (pode estar ,

-,

cursando). Deverá ter inglês e espanhol básicos). Pessoa dinâmica, com iniçiativa, habilidade
para solução de problemas e bastante desenvoltura, ,

o REPRESENTANTE COMERCIAL (4279-5) - Duas vagas, ambos os sexos. Uma para a

região de Joinville e outra para Blumenau. Dá preferência a candidatos com firma registrada.
• T�LHADOR(a) (;J73o.El-lrã riscar, enfestar e cortar.
• TECNICO,EUETRONICO (4270-S) - Experiência de um ano na função. Conhecimento total
em informática, internet, bem como em manutenção de computadores e periféricos. Ter
carteira de habilitação../· I I

• TECNICO EM CONTABIUDADE OU CONTADOR (4338-5) Experiência de dois anos em
Lançamentos Contábeis. Pode ter o Çurso Técnico e 3' grau em Contabilidade.
o TECNICO PLENO (3801-E) - Sexo masculino. Deverã ter no mínimo formação em

Eletricidade. Eletrônica ou Infonnática. Necessário conhecimento em instalação telefônica
e c�municaçãolde dados. Habilidade para coordenar equipe. Deverá ter carro próprio.
VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4351) - l' grau, sexo feminino
• ATENDENTE DE FRIOS (4352-4353) -1' grau, ambos do sexo masculino.

;e��:IUAR DE CAIXA (4391-4404'4416) - 2' grau completo ou cursando. Ambo,\os
• AUXILIAR DE PADEIRO (43404402) - l' grau completo ou cursando segundo e

conhecimento'básico em padaria. Ambos os sexos.
.

• CAIXA (4393) - 2' grau completo e curso de informãtica. Ambos os sexos.
.e CONFERENTE (43994413) - 2' grau ou cursando. Ter curso de informãtica, acima de
18 anos. Sexo masculiho.
• GARAGISTA (3866-4260) -1' grau completo e idade acima de 21 anos.
• GUARDA (4298-4401) - 2' grau OU cursando. Idade acima de 25 anos. Irã controlar a
entrada e saída de clientes.
• REPOSITOR(4417) - 2' grau, masculino.

.

• VENDEDORA- MAGAZINE (4285 - 4325) - 2' grau completo e sexo feminino.
o V�NDEDOR (44�316-3779) - Segundo grau 9U cursando. Curso de infonnãtica e

noçoes na área de Material de Construção; Ambos os sexos.
.

•

0 ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865-4252) - 2 vagas masculina. Primeiro grau
Incompleto. .

o ZELADORA (GUARAMIRIM) (4302) - Com primeiro grau incompleto.
o ZELADORA (4400) - Primeiro grau incompleto.

RH�rasil - 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

ENCA/rlINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: cgdg@rhbrgsil.com.br PARA Ás SEGUINTES VAGAS:
,

• ASSISTENTEDE VENDAS Necessário e�or cu�ondo Ensino Superior. Experiêntio com rotinos odminislrotivos de veridos,
supórte a repreSentantes, dientes e gerênàa. ' \

• GERENTEDE VENDAS/COMERGAL Experiêntio em área comerdal emalemático financeiro. Disponibilidade poro oluor
em Joroguã do Su!.

, ,
, ENGENHEIRO(A} DE ALIMENTOS ,

.

-

• PROJETISTA Engenheiro ele�icislo ou lécnico em �elr..ele�ônico. Experiêntia em proietasde poinéis e�tricos de !"oteção,
sincronismo e excitaçõo de'geradores e.motores elétricos. Conhecimento de normas témicas.
• GERENTEDE SETOR DE CORTE TEXTIL Experiêndo em processo de corte e com coordenação de ,,!uipe. Ensino superior
complelo. _

'ANALISTA DESISTEMAS Experiência em desenvalvimenla de sistemas poro o área de prodoção. Experiência em Unk2
migrando poro Drade.lnglês lécnico.
'DESENHISTA DEMODA PLENO Habilidade poro desenho manual e com informático.
'QUíMICO TÊXTIL Formação ou experiência mínimo de dois a)1Os. Conhecimenlo em selar de Jjnlurorio lêxtil. Oportunidade
poro efetivação ou eslágio (se conlluindo curso superior).
, SUPERVISOR DE PRODUÇAO Preferencialmente com experiência em área olimenticio. Habilidade poro liderança,
nógocioção, informáJíca sistemas de qualidade. Superior completo ou cu�ando. ,

'PROMOTORDE VENDASConhecimento em desenho técnko mecânico. Disponibindode poro�ojor pelo �odo do Paraná.
Habilidade poro aluar com vendas.

ENCA/rlINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: solgnoe@rhbrgsil.com br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
'QUíMICO TÊXTIL - com experiência em laboratário de desenvolvimento de lllres ou tinturaria. Necessário rorlO técnico
na órea e conhecimento em colorimetria.
·PROJETlSTA- conhecimento em AutoCAD e experiência com !"oiet'; demáquinos e equipomenlos induslriais. Pref. Técnico
em Meednica.
, COORDENADOR DE QUALIDADE - conhecimento em ferromenlos de qualidade QS e ISO 9000.
• VENDEDOR EXTERNO - experiênda n. área de tran<portes (fretes). Necessório ler COITO e celulor próprio.
'CHEFE DE DEPÓSITO- com 2. grau completo e experiênda em máveis residenciais:
, AflALlSTA DE ESCRITA FISCAL - com experiência comprovado de 2 anos. Poro atuar em indúslria.
, LlPfR'DE PRODUÇAO - com experiência no ramo lêxlil (beneficiamentos). ,

'TECNICO METALURGICO- com formação técnico no área pelo E. T. Tupy e experiência em metalúrgico.
, EIJCARREGADO DE-'OSTUR� - com experiêndo no função.
, LlDER DE PRODUÇAO- com experiência em lavanderia. I' grau completo.
• MODELlSTA - poro atuar com moldes infont"iuveni. .

, OPERADOR DE CAD / PLOTTER - com exp. em encaixe de peças, sistema Inveslronico / Ledro.

ENCA/rlINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: i...;é@rhbrás�.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiênda com remuneração com hobilidodes e competênciOl.
'ANALISTA DE TREINAMENTO Superior complelo e experiêntia
• ASSISTENTE S!X'AL Superior Completo, Com experiência em empresa.
, ASSISTENTE- TECNICO Superi,!!, em Engenhorio Quimico, Alimentos ou Administração.
• CDORDENADOR DEPRODUÇAOExperiência emmarcenaria (fabricação de I,\óveis, operoçãodemáquinas emonuteoçõo).
• ANAliSTA DE PEDIDOS -,Cu�ando 3' grou com experiência em análise de pe<fidos, cálculos e redação de text�s.
, ASSISTENTEDEMARKETlNG - 2' grau completo - Com experiência em Atendimento o Oientes, !""Íssão e conferência
de pedidos, lele·vendas •

, INSPETOR DE VENDAS - 3'Grou Completo, experiênda em coordenação e acompanhamento de vendas.
, CONTADOR - Superior completo
, MECÂNICO DE AUTOMOVEIS - Com expe�ência em Corras importados.
• ENGENHEIRO QUIMICO E DE ALIMENTOS - Superior completo

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ADMINISTRATIVA
• TELEFONISTA - Poro Empresa de Corupá.,

'AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAl- Com experiência.
, AUXILIAR DE VEIJDAS _Experiênda no área de vendas em empresa. Conhecimento em tele-vendas e informático.
'AUXILIAR CONTABll - (u�ando Superior ICodastros). '

.

ÁREA TÉCNICA
_ -<;

• AJUSTADOR MECANICO Com experiêncio em curso têmico.
• ENCANADOR INDUSTRIAL
, MECÂNICO MONTADOR
• MEc.jNICO MANUTENÇÃO Experiência em manutenção induslria!.
, ME�NICO INDUSTRIAL Ex�eriêrícia em manutenção lêxtil.
I'MECANICO DEMANUTENÇAO INDUSTRIAL Experiência em manutenção indus�io!.

)
ÁREA COMERGAL
VENDEDOR DE lOJA - com experiência em máveis.
VENDEDOR DE lOJA - com experiência em artigos esportivos
VENDEDOR EXTERNO - poro aluar no rama·de supermercodos. Necessiírio possuir veírolo práprio e experiintio.
VENDEDOR EXTERNO - Poro atuar em �on<portodora
VENDEDOR REPRESENTANTE- possuir corro e celular. Necessário conhetimentos em hidráulico, pneumático, mecônico,
eletrotémico ou automaçõo industrial. '

REPRESENTANTE COMERGAl 2' grau Completo, com experiêndo em vendas de embolagens. Poro aluar em Jaroguá
do Sul.

ÁREA OPERACIONAL
• CALDEIREIRO Com .2' grau completo.
, OPERADOR DE BOBINAGEM Com I' grau complelo, no mínimo.
.• OPERADOR DE MONTAG[M Com I' grau lDmpleto, no minimo.
'OPERADOR DE PRODUÇAOCom, no minimo, I' grau completo - 40 VAGAS
, ALMOXARIFEMoradores de Guôromirim.
• SOLDADOR Com experiêDcia em soldo TlG.
, AUXILIAR DE PRODUCAOMoradores de Smroeder. •

.

, AUXILIAR DE COZINÍI.1 E SERViÇOS GERAIS Com 'experiência em cozinho e limpeza. Poro JaragOO do Sul.
• AUXILIAR DEPRODjJÇÀOMoradores práximos 00 �ortol de Joraguã .

, EMPREGADA DOMESTICA Com experiênda e referêncios.
• COBRADOR - com experiência em cobrança e negociações (setor fuulnceiro). Necessário possuir corro ou mofo.
, CALDl'REIRO - experiê,,!io em montQgem dê formos melálicas e moldes.
, MECAN/CO DE AU!OMOVEIS Com experiência de dois anos no fooção.
• OPER-l,DOR DEMAQUINA DE BORDAR Com experiência em máquina ZSK - 12 colie!otes.
• TfCEtAO (om experiência e residente !lO bairro Vieiras ou imediacões.
• TORNEIRO MECÂNICO Com conhecimento em leílura e inlerpr;toção de desenho mecânico. (Codas�o)
, OPERADOR DEEXTRUSORA Com experiência.
'ENFESTADOR E TALHADOR Com experiência
'ESTAMPADOR I'Grou, com experiêncio.
, IMPRESSOR DE OFF SEr I' Grau, com experiênéio.
'FRENTISTA
• MONTADOR DE MÓVEIS Com Experiência

veículos

·BLAZER - Vende-se DLX 4.3, 16V,
.97, cinza, compl., aceito troca. Tratar:
(47) 9101-3070 ou (47) 3_66-0146.

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

CELTA - Vende-se, 01, prata.
Tratar: 373-0504.

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

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona marítima.
R$ 6.000,00 ou R$ 2.550,00 + 36x
R$192,00. Tratar: 376-1772.

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,
aros de liga, lona marítima, ótimo
estado: R$ 6.200,00. Tratar: 273-1001.

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

CHEVY - Vende-se, 92, 2· dono, c/
N;F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troéo por
terreno-em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082. c/ Lurdes.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
'branco, álc. R$ 3.700,00. Tratar:
3700090.

CHEVETTE-Vende-se, 88. R$ 3.900,00,
bege meto Tratar: 99738955.

CHEVETTE - Vende-se, 79, gas.,
. dourada, impecável. Tratare'
370-9380ou 9111-5609.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

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

CHEVETTE - Vende-se, 89,
excelente estado: R$ 1.800,00
entro + 22x R$ 190,00. Tratar:
371-0002 ou 275-3979, após 18hs,
c/ Fabrício.

CORCEL II - Vende-se, 79.
R$1.500,00. Tratar: 9122-1157.

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000,00, Tratar: 370-2718.

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

CORSA - Vende-se, 94, 1.0.
R$ 8.800,00. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se; super, 4p, 97,
único dono, compl. - ar e d.h. Valor
a comb. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 cí Evandro.

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, V. v., som, alr. e t.e.
Tratar: 370-4810, na parte da
tarde.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00/00, 1.0, prata, gas., c/ aros de

liga. Tratar: 372-0676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00, 16V, branco, 30.000km. R$
15.100,00. Tratar: 9104-2468.

CORSASUPER - Vende-se, 97, 4p,
t.e. R$11.'600,00. Tratar: 273-1001.
CORSA WIND - Vende-se, 95,

impecável. Torro. R$ 8.500,00,
Tratar: 370-8622.

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor
novo, ar q., Ip.t. R$ 7.000,00 + 10x

R$ 287,00. Tratar: 370-4192, c/
Marisa ou Vilmar.

CORSA WIND - Vende-se, 4p, 991'
00, azul. ,R$ 10.000,00 + 15xR$
240,00. Tratar: 9991-9532.

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$ 16.500,00. Tratar: 373-0504.

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

0-20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica.

,

R$ 30'.000,00. Tratar: 273-100:1:."

0-20 - vende-se ou troca-se,
conquest, 96, motor turbo plus,
150cv, compl. R$ 30.000,00. Tratar:
371-8301 ou 9979-8090.

0-20_"Vende-se, 92, compl., cb.d.
Tratar;'371-7212.

0-20 - Vende-se, compl., 94, turbo
diesel, pneus Míchelin, doc. em dia.
R$ 30.000,00, compl. Tratar: 372-
1274, c/ Vaimor.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +
t.e. Tratar: 273-1001.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ lAOO,OO.
Tratar: 370-0670.

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo
'estado, vermelha, ale. Toda reformada.
Tratar: 370-7703, comVomir.

MONZA - Vende-se, Classic, 89,
bordô. R$ 6.400,00, à vista ou

R$ 2.400,00 e assumir parcelas.
Tratar: 371-4284, c/ Rubens.

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

MONZA - SLE, ano '90, compl. - ar.

R$ 4.500,00 e assumir 12 parcelas.
Tratar: 276-1044, c/ João.

MONZA -Vende-se, SLE, as,
marrom met., toldo e., aro de liga,

<som, em ótimo estado. R$ 5.500,00.•
Tratar: 273-0601, C/ Valdir.

OMEGA - Vende-se, CO, 94, preto,
bnc. couro. R$ 15.500,00. Tratar:
378-1408 ou 9973-5067.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 9.000,00 + 20x R$
275,00 ou R$12.500,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - GLX 2.0, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar:,370-8622 .

NÃO PERCA!
Carta de Crédito

para imóveis
R$ 20.0do,00

. j_17x R$ 214,00
R$ 50_000;00
117x R$ 548,00

Tratar: 275-0051

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO
\

TERÇA-FEIRA, 16 de abril de 2002

BELAS [, SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
Atendimento Z4 horas
(Após as 22:00hs, cl hora marcada.)

,I

Jaraguá do Sul e região

Despedidas de Solteiro.massagens eróticas
, J' '

(47) 9991-8668
Jhony

OMEGA - Vende-se, CO, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500;00 ou

R$ 4.700,00 + 36x fixas. Tratar:

376-17,72.

OPALA ,_: Vende-se, 81, Comodoro,
4 Cc, em bom estado. R$ 2.200,00,

, aceito troca. Tratar: ,9122-1157.

I,

510 - Vende-se, 98, 6C, gás., cl
sfstema-oe gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$ 29.000,00,
Tratar: 9973-4576 ou 370-7753, cl
Fernando.

5-10 - Vende-se Ou troca-se, 96,
Diesel, 96, impecável.
R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 98, V6, cabo
dupla, azul, compl., mais
acessórios. Tratar: 9993-6316.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371-5343.

.

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
_compl. Tratar: 371-9739.

J
FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marltima e lsufllrne, ótimo
estado, motor novo. R$ 6.500;00.
Tratar: 273-1001, cl Valdir.

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

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., d.h., t.e., air
bag duplo, eompl. Tratar:
9113-1011, el Jaime.

PRÊMIO -{Vende-se, CSL, 91,
eompl., bordô meto R$ 5.500,00.
'Aceita-se Fusca-na troca. Tratar:

370-9147, el sr. Vitório.

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, eompl. R$ 3.500,00 + 23x

R$ 332,00. Tratar: 9902-8433.

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

tEMPRA'- Vende-se, 95, verde
met., eompl. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2115.

'

R$ 6.100,00. Tratar: 273-1001, em
ótimo estado.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, eompl. R.$ 7.600-;Õ0. Tratar:
9991-4104, el Charles.

\ '

, UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
'

4p. Tratar: 371-1335.

UNO - Vende-sé, 1.6, RMP, 94/94,
eompl., d.h. Valor a eomb. Tratar:
376-2070, hor. comI., ou 9117-2650,
à noite, el Tatiana.

UNO - Vende-se CS 95, ar eond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

,

UNO :-Vende-se, 99, EX, 4,p. Tratar:
371-7212. \

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto. R$
3.500,00. Tratar: 276-0605, após 17h.

\

AUTOMÓVEIS
1/1t1l1l1lll1.'1II

Corsa Sedan 01 prata
Celta c7 opc, oi prata
Gol MI" 4'p \

99 branco

Corsa Wind, 4p 99 vermelho
CorsaWind, 4p 98 prata
Gol MI compl: 97 preto
Uno Mille, SX, 4p , 97 azul
Palio EDX, 4p 97 branco

Gol I 96 azul
Gol I Plus 96 branco
Escort GL ,1.8 96 prata
Gol CL 1.6 95 branco

\ Saveiro CL 1.8 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Gol CL 1.6 9,0 branco

Pampa gabo dupla 89 bege
Gol CL 1.6 87 ·branco

fltendemos Eles. Elas e Casais

FIORINO - Vende-se, 1.5, 96,
furgão, branco, emplacamento 2002
quitado. R$11.000,OO. Tratar:
9980-7115.

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

PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p,
97/97, el ar, d.h., v.e., aros de

liga, CD magazine. R$ 15.000,00,
troca por S-10 ou Ranger, paga-se
até R$ 10.000,00. Tratar:
9985-2377, el Décio.

,

PALIO 7" Vende-se, 98, 4p. Tratar:
371-4225.

PALIO - Vende-se, 98, 4p, cl ar
cond, R$11.800,00. Tratar: 373-
0358, cl Edevar.

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

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

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

Rod. BR-280 km 58 s/no - Guaramirim-SC - W 373-0504

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
).

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.
vermelho, eompl., - ar. R$ 6.800,00. R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.
Tratar. 9905-3644, el Gilson. --'--,--_-,..---------

CORCEL - Vende-se, 77, azul
(impecável). R$ 2.500,00. Tratar:
37H3056.

'

TIPO - 1.6 IE, ano 94, compl.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465, el
Cláudia.

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

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96,
bordô, eompl. _ ar, aros de liga.
rR$ 9.300,00. Tratar: 9102-8213:-, \

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

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

UNO - Vende-se, 1.5R, v.e; desb.t.,
89. R$ 4.000,00. Tratar: 273-0192.

: UNO - Vende-se, 91, verde.

COMPRE EM ATÉ 1 ,+ 4x s,1 JUROS
;

I ,

'P�OMOÇÃO ESPECIAL 'PARA A$RIL
MÓVEI,S

(COM CHEQUE)

ESTOFADOS

3x2 LUGARES

1 T 4x R$ 64,00

ROUPEIRO
5PTS

JUPARÀNÃ
1 + 4x

COURIER - Vende-se, 97/98, t.é, +
ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + llx R$
387,00. Tratar: 9102-1701, cl
Denis.

DEL REY - Vende-se, GLX, 89,
prata, d.h., 2p, ale. R$ 3.900,00 +

8x R$190,00. Tratar: 376-1772.

DEI.·REY - Vende-se, 84, v.e., em
bom estado de conservação. R$
2.900,00. Tratar: (49) 9992-4729,
após às 15 horas, cl Claiton.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron rnet., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por

outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 el Marcelo.

ESCORT - Vende-se, L, 93, .gas.,
personalizado, ôtimo estado,
aceito menor ou maior valor.
Tratar: 370-13563. )

ESCORT - Vende-se, -97, GLX,
16V, eompl., el ar cond., d.h.,
t.e., desb.t.,' isufilme, CD.
Ótimo estado. Tratar: 371-9311 ou

370-6267.

ESCORT - Vende-se, SW GLX,
eompl, prata. R$17.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar:

,

370-2227 ou 9975-1804.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
. conversível, vermelho, eompl., ar,
,

rocas-a.õ. R$ 6.300,00. Tratar:
9903-2936.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:

9963-7641.

ESCORT - Vende-se, GL, 86/86,
'áfc., ótimo estado. Tratar:

9�03-7893, el Cristiano.

ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT HOBBY - Vende-s�, 1.0,
94, pára-choque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-8213.

F-100 - Vende-se, camioneta;
/ diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco

por moto. Tratar: 370-0290.

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

F-1000- Vende-se, SS, 94, gas., único
dono, branca, ótima conservação a gáz.
Tratar: (47) 9995-8242

GOMES
COMPRE EM ATÉ'

5X; si JUROS (1+4x)
DORMITó

fifi)"

POMZ",R$ 157,68

fAÇA7"'HOS I
UMA VISITA

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - jaraguá do Sul - Se. 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 16 de abril de 2002 CORREIQ DO POVO 7

� I.
. ,

.

,

CS ESCRITORIO CONTABIL LTDA.

conquista Selo Calàrinense de Qualidade
,

)

A FECONTESC -

FEDERAÇÃO DOS
CONTABILISTAS- DO
ESTADO DE SANTA
CATARINA EM
.PARCERIA COM A

I

I

DIRETIVA
'

.
-

CONSU LTORIA,
CONCEDE A ,-

v CERTIFICAÇÃO AO SELO
CATARINENSI: DE
�UALIDADE NAS
EMPRESAS
PRESTADORAS DE

SERVIÇOS CONTÁBEIS.
EM JARAGUÁ DO su L, A
CS ESCRITÓRIO
CONTÁBIL LTDA., FOI
RECOMENDADA A ESTA'
CERTIFICAÇÃO. No dia 18
de abril, acontecerá a

.

entrega oficial do Selo de
Qualidade, por ter
participado do Projeto
Qual idade necessária'
Programa CTC -

Comprometimento Total
com Cliente, sob o enfoque
de análise dos requisitos da
ISO 9000.
O grande objetivo deste,
projeto é repensar o modelo
de atuação das empresas de

serviços contábeis,
oportunizando ul11,a t

metodologia universal de
gestão focada na satisfação
do cliente e no resultado.

'

O Sindicont - Itajaí -

Sindicato dos Contabilistas
de Itajaí, é a entidade

\

realizadora para esta região do

projeto, pois junto com outros

dezenove sindicatos de contabilistas
do Estado que estão filiados a

federação, que tem aprovação dos
Sescon's de Santa Catarina - ,

Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis com o apoio do CRCSC -

Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina.
O treinamento do contabilista e de
sua equipe, inclusive a consultoria '

de implantação, teve a duração de
aproximadamente nove meses e tem
validade para três anos, com
auditorias internas e externas de

manutenção.
As auditorias externas são feitas
com auditores externos
semestralmente, podendo ser
revalidado.
Este exemplo �e bom atendimento e

qualidade deserviços você encontra
na empresa-Cê Escritório Contábil
Ltda., com tradição de mais de sete
anos de serviços prestados a

população de Jaraguá do Sul e
região. Toda a equipe do CS
Escritório Contábi I, é capacitada
para atender todas as necessidades
de seus clientes em contabilidade
gerencial, -lrnposto de Renda (física
e jurídica), RH, custos, formação de

preço de venda envolvolvidos com o

Mar kup, ponto de equilíbrio e

diversos indicadores gerenciais.
Contando com uma moderna e bem

equipada sede própria sob comando
especializado, o CS Escritório
Contábil Ltda estácom toda sua

equipe aguardando sua visita.

- \

ACIMA, A VITORIOSA EQUIPE DA CS"ESCRITÓRIO CONTÁBIL, OS MERECEDEDORES
.

,

DESTÁ INDICAÇÃO À CÉRTIFICAÇÃO DE QUALIDADE, QUE É FRUTO DE UM TRABALHO

_SÉRIO, ÉTICO E TOTALMENTE COMPROMETIDO COM O CLIENTE.

ABAIXO, OS PROPRIETÁRIOS Ç�SAR A. SCHOENINGER E SÉRGIO R. CHICATTO:

"ESTAMOS MUITO SATISFEITOS CÇJM NOSS,Á EFICIENTE EQUIPE, QUEM TEM POR

LEMA "SUCESSO NO PRESENTE E TRANQULIDADE NO FUTURO."

Conheça no-ssa ampla sede à
Rua Walter Marquardt, 2820,
sala 4. Telefone 370-7623.
E-mail: csec@netuno.com.br[ESCRITÓRIO CONTÁ'BIL"

eRe SC-308li/o-i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de.menor valor, MI, 97, 8 v, ,verde
personalizado. R$ 11.000,00. Tratar:
371-7260.

\

TERÇA-FElRA, 16 de. abril de 2002

GOL - Vende-se, 80, BX, branca, gás,
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOL - Vende-se, S, 83, gas., verde.
Tratar: 9963-8002.

GOl':_ vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-9730.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, cl ar,
únicodono. R$ 18.300,00. Tratar:
372-0764 ou 9953-9966.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 89. H$
4.000,00 entro e assurnir financ. Tratar:

370-2146, cl Odézio.

GOL -1.8, a álcool, 92, ótimo
-estado. R$'6.400,00. Tratar: 37()'
0724 ou 9975-4667, cl Fernando.

GOL - Vende-se, 1.8, GL, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285,00. Tratar:
273-0735, cl Gilberto.

GOi. - Vende-se, Speclal, 99,
vermelho, cl 58.000km, único dono.

FUSCA '- Vende-se, 80, amarelo claro. 'R$ 10.800,00. Tratar: 9104-4412, clR$ 2.700,00. Tratar: 370-6316. Alisson.

Especializada
em estofamento

automobilístico

GOL':' Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
alc. Bom estado. R$ 3.000,00,
aceita troca. Tratar: 9122-1157, cl
Marcio.

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
alc., cl aros de liga, 3 pontas.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-2275.

GOL - vende-se ou troca-se por carro

Mania de Vender Barato

(]il()

ÁGUIA
I z [.:i l·:t.�/

MOTOS NOVAS E USADAS

Veículo Ano Com". Cor
RF 93 G Vermelho
XT 225 00 G Azul
InU50 98 G Preta
DT 200 95 G Preta
NX 200 98 G Verd!
XLX 250 89 G Preto i
(8450DX 90 G Vermelho
(8400 85 G Preto
Titan 125 02 G Vermelho
Titan 125 00 G Vermelho
Titan 125 , 99 G Azul v,

Titan 125 98 G Vermelho
8is 100 00 G Verd!
Y8R 125 02 G Preto
8MW 325i 93 G Gnia

BR 280 Km 57, n21149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373{)917 j373-:1381-Guaramirim-SC

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

'

FIESTA - vende-ser sõ, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, ">
modelo novo, cl CD player e aros

de liga. R$ 15.000,00 à vista.
Tratar: 9102.8213.

FIESTA - Vende-se, 97" verde
rnet., ótimo estado. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5353.

-�,
FIESTA - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

FIESTA - Vende-se, 98, verde

musgo met., 4p, compl. R$
6.500,00 + financ. Tratar: 9123-
3693, cl Luciana, ou 371-4176, à
noite, a partir das 19hs.

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

\

FIESTA - Vende-se, 00; prata, ar
e d.h. R$ 11.500,00. Tratar:
371-6056.

KA'- Vende-se, 98, cinza. R$
-

6.000,00 entro + 29x R$ 315,00.
Tratar: 9975-2765.

lANDAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças'. Valor a comb.
Tratar: (47) 374-1935 falar cl
Adelcio,

MONDEO � Vende-se, '96, GLX,
compl.R$ 13500;00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

PAMPA - Vende-se, 95, tcermelha,
ótimo estado. R$ 7.300,00.

Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

PAMPA - Vende-se, 95, d.h.
R$ 7.000,00. Tratar: 371-9730.

RANGER - Vende-se, Xl, 97,
preto met., 4p novos, convertida a

gás, lona marítima. Tratar:
372-2316.

RANGER - Vende-se, XLT, 13D,
98/99, único dono. R$ 9979-1437.

VERSALHES - Vende-se GL 1.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a'

comb. Tratar: 370-4430.

VERONA -=- Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo: R$ 7.500,00 '+ 2x
R$ 300,00. Aceito carro menor

valor. Tratar: 9955-8931, cl Jaime.

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

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do

xalor em material de consto '

;

R$1.500,00. Tratar: 376-3666.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370-1824, somente a noite.

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

FUSCA - Vende-se, 78, bege.
R$ 2.300,00. Tratar: 275-0329.

FUSCA - Vende-se, 77, bege, 'ótimo
estado, cl aro de liga. R$' 2.000,00.
Tratar: 370-3545, cl valdinêi.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 91, gas.,
bege met.,já licenciado. R$,6.650,00.
Tratar: 371-6056.

GOL SPECIAl - Vende-se, 00/00,
. branco. Valor a comb. Tratar: 370-4810,

\

FUSCA - ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no neg.Tratar:
37,0.:7678, cl Gilmar.

FUSCA - Vende-se, 76. Tratar:
9963-7641.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, cl som. Entr. + financ.
Tratar: 37Q.4071'qu 9112-9320.

KOMBI -'Vend&se, Furgão 1.600.
R$ 7.800,00. Tratar: 276-3223.

K,OMBI - Vende-se, 91, alc. -R$
5.900,00. linpecável. Tratar: 275-3331.

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo'
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329�

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecável. R$ 6.900,00. Tratar:
276-3223.

LO,GUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, som"
desb.t., imposto pago: Impecável.
R$ 9.700,00. Tratar: 276-0�40.
LOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas, alr., som e desb.t,
imposto pago. R$ 9.700,00. Tratar:

276.()44Q.�
LOGUS - vende-se, 93, CL, grafite,
aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar: 8.300,00.

, Tratar: 9991-6637.

,

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

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

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157.

POLO CLASSIC - vende-se, 97/97,
"completo, d.h., t.e., cd e rodas.
Excelente estado, 53.000km. R$
17.500,00. Tratar: 275-0405 ou

9993-3206.

I

I

� \1\5\3

Mesa para Telefone 3490Wolf Motta ,•Mogno/Marfim 'ii

9x134��
Total: R$120,60 !I,

Rack Simbal 3150
padrão Mogno/Marfim

, À Vista R$ 65,90

Loja I: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180�- Centro � Jaraguádo Sul-SC-' Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611 � Centro - Corupá- SC-Fone: (47) 375-1948
'Loja 3: Ângelo Rubini, 1053:" Barra do Rio Cerro - jaraguã do Sul-SC- Fone: (47) 376-160\3
Loja 7: Rua 28 deAgosto, 2333 - Centro - �uaramirim - SC- Fone: (47),373-'0794

/

9x2451
Total: RS 220,59 ,

. ;.•

"

Escrivaninha
Henn para
Computador

À Vista R$ 13,9,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação,
R$8.250,OO. Tratar: 371-7842,
27&0435 ou 372-0136, c/ Edilene.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se, 95, c/
baú. Tratar: 9973-9120 ou �7Q.2261.

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

, CRÉDITO PARA IMÓVEIS
VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca

se, 6.90, aceito caminhão c/
carroceria de menor valor. Tratar:

372-Q391 ou �965-8875.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta,
compl., turbo diesel intercoóler.
R$ 60.000,00. Aceita-se automóvel
de menor valor. Tratar: 37Q.8336 ou

9973-3560, c/Osmar

SANTANA - Vende-se, i.8, 29,
gas., aros de liga, porta mala eletr.

E som CD Pioner. R$ 5.800,00.,
Tratar: 371-6238.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99, câmb.
automático, prata, compl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro 1.0,
valor máximo R$ 8.000,00. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281.

VOLKSWAGEM - Vende-se,
caminhão, 01. Tratar: 376-1949.SANTANA - Vende-se, compl., 95,

Gli, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, c/
Marcos.

JEEP - vende-se, Toyota, curto, 4x4,
motor 608, 71, em ótimo estado.
R$ 14.500,00. Aceito troca de menor
valor. Tratar: 37Q.0724 ou 99754667.

vw 8_150 - Vende-se, 01, baú Saider,
,particular. Tratar: 9979-1437,MERCEDES -Vende-se, 88, 30Q.E,

itnpecável,compl., azul marinho.
R$ 28.000,00. Aceita troca. Tratar:
9991-0858.

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para
compra do seu imóvel.

,

SANTANA - Vende-se, 97, compl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563. LADA UKA - Vende-se, 93, 1.6,

gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. MERCEDES CLASS" A - Vende-se,

00/01, preta, cornpl., c/ bnc. couro,
baixakm. R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 ou 9973-3560, c/ Osmar.

SANTANA QUANTUM - Vende-se:
96, compl., gás natural. R$
13,500,00. Tratar: 373-2563.

Compro consórcio de moto. Tratar:
373-2887.PICK UP WILLYS - vende-se, traçada

com carroceria original, em ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373.

hlformações: (47)
335-0575 ou 9981-3627SAVEI,RO - Vende-se, 92, met., 1.8,

gas. Valor a comb. Tratar:

9992-4712 ou 37Q.3331.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83. R$
1.800,00. Tratar: 9121-5180, c/ Jaisón.PEUGEOUT BREAK _ Vende-se, 98/

,99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372-0676.RURAl: WILLYS - vende-se, 75,

motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a comb., pronta p/ trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

Plantão: Sãbados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do ·Banco Central.
CB 450 - Vende-se, 89.
R$ 3.000,00. Tratar: 37Q.1161.VOYAGE - Vende-se ou troca-se.por

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

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. R$ 14.800,00.
Tratar: 37Q.8622.

I
estado. Tratar: 9965-8875.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,OO
financ. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084c/Mara-hor. ComI.
Tratar: 373-2887.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar:
37Q.324'4 ou 9112-4950.

VOYAGE-vende-se, 88. R$
4.000,00. Tratar: 37Q.0290. 30.7 e-;. I • :

' CG - Vende-se, vermelha, 80. R$
, 1.000,00. Tratar: 9965-8875.

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

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

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
87, caro Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 37<}3244 ou
9112-4950. Aceita troca.

CG - vende-se titan, Okm. R$ 816,00
de entrada, saldo 36 x R$ 158,00.
Brinde Capacete. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - hor. Comi.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, !'l8,
capacidade p/ 15T., 1590, branco,
c/ rodular. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343; c/ Braulio.

FALCON - 400, azul, ano 00. R$
8.300,00. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 hor. com., cf Mara.BESTA - Vende-se, GS, 99, compl.,

registro no DETER e prefeitura p/ opção
de serviço. R$ 25.000,00 + 24x
R$ 1.090,00, nego Tratar: 371-6916.

CBX 200 - Vende-se, ao, preta. Valor
nego Tratar: 373-1580, c/ Marli.

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor c/
garantia, bomba nova, chassi

alongado. Aceita-se carro de menor

valor na nego Valor a 'comb. Tratar:

37Q.8094, c/ Antonio.

GARELI - Compl'1He, bom estado,
cf doc. Em dia. Tratar: 371-6600,.

CG - Vende-se, 80, vermelha, em
ótimo estado: R$ 1.000,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-ss75.

i>'" CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.
comI., c/ Murilo.

CHEVETTE

Vende-se, SL

89, branco, álc.
R$ 3.700,00.

Tratar:
370-0690.

,CAMINHONETE PEUGEQT - Vende
se ou troca-se por carro de menor

valor, 95, bom estado, die. R$
13.500,00. Tratar: 373-111�, c/ Jair.

HI05UNG CRUISE -125, ano 97,
vermelha, 20.000 Km originais.
Tratar: (47) 374-1588.

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

9952-7084 c/ Mara - hor. Comi.
CBX 250 - Vende-se, Iwister, 01/02,
c/ 3.700km, vermelha. R$ 5.000,00 '

+ 12x R$ 285,56, nego Tratar:
373-0642 ou 373-4268.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
I

NX400 Falcon, 00. Tratar: 997&0383
ou 37Q.8622.

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, compl., cf ar. R$
5.000,00. Tratar: 371-9375, c/ Adir.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas;
motor4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

CG - Vende-se, 85. Tratar: 9992-8489.

CG - Vende-se, 84, vermelha, ótimo
estado. Tratar: 9965-8875.

CG 125 - Compra-se, 90/91. Tratar:
376-1699, c/ Clóvis.

,

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 37Q.8360 ou

37Q.1186, c/ Evertom.
JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível, motor novo, ótimo CG - Vende-se, 85, branca, ótimoCG 125-Vende-se, 83. R$1.200,OO.

REPRESENTANTE PARA:
Jaraguá do Sul e Região
Si Iver Serviços Ltda
Rua: Barão do Rio Branco, 627

I'

Fones: (47) 371-8153/9122-6233

Consór.c O

UNIÃO

GRUPO ESPECIAL
,(Dia, das MÓes)

CRÉDITO
R$ 8.422,00
R$ 9.660,00
R$' 10.296,00
R$11.997,OO
R$ 13.289,00
R$ 14.263,00
R$ 15.537,00
R$ 16.100,00
Três conternplcçôes mensais

PARCELAS
R$ 125,,28
R$ 143,07
R$ 153,15
R$ 178,45
R$ 1 �7,67
R$ 212,17
R$ 231,11
R$ 239,48

pRÊMIO EX!RA
DIADASMAES
SETE DIAS EM PORTO SEGU��SSOAS

(PACOTE DEVIAGEM) PARA DUAS

ATENÇÃO: O sorteio ehtre os consorciados será na l°assembléia, dia 11/05/02.

085.: Dispomos de crédito de R$ 3.695,00 a'tá R$ 71,.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

CEDRO MOVEIS
* çozinhes
Planejadas;
* Mesas e
Cadeiras;
* Estantes e
Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO

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

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul- SC

Tratar: 370-1724.

XLX - 350, ano 91. Tratar:

(47) 374-1588.
HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

Dream, pago a vista. Tratar: 275-3191. XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 98,00. Tratar: 99738955;

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

9975-4.667.

HYOSUNG - Vende-se, motinho
super eab 50Ce, 97/98, amarela,
gas., Valor a eomb. Tratar:
370-8649 ou 371-5270.

SUZUKI - Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura nov_as.

YAMARA 125 - vendo ou troco, 81.
R$ 350,00. Tratar: 371-1335.

40:
•

serviços
IR GRUPOSGERADORESDE ENERGIA

"Venda "locação "Conserto "Montagem
Irmáquinas Indústria
e Comércio LIda. - ME

Trabalhamos com vem/as e consertos:
• Molares Eslacionários • Molossera
'lava JoIo • Roçadeira * Assistência 24hs• Aspirador • MOlobombas .. 'b• Compressor, eíc., • Enlre oulros... www.lrmaqulnaS:CI·nel
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONCERTO

,

AUTO ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

RuaEpitádoPessoa, 607,próx. CoI. Jangada -JaraguádoSul-se

diversos
ALUGA-SE - Quarto em residência p/
moça em Jaraguã do Sul. Tratar:

373-1949, hor. comI. até 17 horas,
ou 9122-9867, após 17 horas.

ANTENA DE CELULAR - Vende-se, I
rural. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.

ANTENA PARABÓ.LICA - Vende-se,
Tec Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:

,376-2305, c/ Vanderlei, após' 18h30.

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
c/ 2 aparelhos. R$ 350,00. Tratar:

9123-3693, �/ Luciana, ou 371-4176,
ã noite, a parti� das 19hs.

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende-
.

se, 3 em 1, drenagem linfãtica,
hionisador e isométrico. Tratar: 373-

2850, c/ Adriana.

APARELHO P/ GINÁSTICA - Vende

se, Atletic Way, c/ mais de 60 tipos
de exercícios. Tratar: 9991-2356.

APARELHO TELEFÔNICO - Vende-se,
sem fio, da Aiwa, azul c/ branco. R$
80,00. Tratar: 376-3062, c/ Elaine.

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, c/
Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se. R$
50,00. Tratar: 370-9�82.
CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373-3787.

CARRINHO DE CACHORRO-QUENTE
- Vende-se. R$ 960,ob. Tratar:
370-2718.

CAVALOS -,Vende-se, Crioulos e Manga
larga para piavas, laço e cavalgadas.
Também uma égua com cria para julho.
Tratar: 9973-3412, c/ Deretti.

CELA DE CAVALO - Vende-se

(rnarrequínha). R$ 90,00. Tratar:
9118-2880, c/ Guilherme.

CELULAR - Vende-se, Ericsori KF 788.
Tratar: 379-1119, c/ Marisa, hor. comI.

CELULAR - Vende-se, Nokia, modelo
� 5120i pré-pago. R$ 200,00. Tratar:

275-2364, c/ Walter.

Compre, ConstruaouReforme seu ImóvelComercial, Residencial ou Rural
CREDITO PARCELA

RS 20.000,00 RS 225,66
RS 25.000,00 RS 250,00
�S 30.000,00 RS 338,48
RS 40.000,00 RS 451,51
RS 86.913,38 RS 763,51

Trahalhamoscom autorização doBancoCentral- Possuímos outros valores e outros prazos.
Informacões no telefone (47) 322-7988'

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

ARMÁRIO - Vende-se, estante p/
escritório. R$ 120,00. Tratar: 370-6316,
c/ Beatriz. f

ARRECADO - Roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

índios' do Pirar. Tratar: 3�1-7341.
ASSADEIRA DE FRANGO - Vende-se,
p/ 30 frangos. R$ 300,00. Tratar:
373-2887.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a

gás. R$ 150,00. Tratar: 371-4547.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas, 2

qtos. e 1 varanda. R$ 150,00.
Tratar: 9952-8563, c/ Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumlnio, cf partida elét., c/ motor.
Johnson 30HP, 91, c/ earretinha. Valor
a comb. Tratar: 376·1827 ou 370-4095,
c/ Edilene, à tarde.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar c/ JÔ.

BATERIA - Vende-s,(, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-4402,
c/ Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a comb. Tratar: 9121-2362, c/
Joilce.

BETONEIRA - Vende-se,' nova, 1401.
Tratar: 370-0670, c/ Paulista.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende

se, marca Calai. 'Valor a cornb.,
seminova. Tratar: 371-4921, c/
Marilene.

BUJÃO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370-9062.

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

CELULAR - Vende-se, Star Tae Digital,
de cartão da Tim, c/ ;2 baterias,
carregador de mesa, manual. R$
290,00. Tratar: 372-1274, c/ Roberto.

CELULAR - Troca-se, da Global, 2

meses de uso, por um Playstation.,
Tratar: 9123-0146, c/ Samuel.

CELULAR '- Vende-se, Nokla. R$
150,00. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.

CELULAR - Troca-se, Sansung
Voicer Compact, pré-pago Global, por
um computador usado. Tratar: .370-
9806, c/ Marcos ou 9104-3040.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$ 160,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, c/ prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRiCA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/ .

camping ou p/ quem gosta dé
cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 37�0464.

TERÇA-FEIRA, 16 de abril de 2002

CILINDRO - Vende-se, acetileno.
Tratar: 370-0670, c/ Paulista.

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

9973-8747.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
pés. R$ 300,00. Tratar: 37Q.8615,

CONCHA - Vende-se, para .

retroescavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONJ, DE MÓVEIS - Vende-se pi
comércio, seminovos, juntamente c/
toda linha .de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda Intima e

bijuterias. Valor a comb. Tratar: 370-

5518, c/ Paulo.
-

CONTRABAIXO - Vende-se, aro plus 2,
4. cordas, seminovo. Tratar: 9111-1731.

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

DISKMAN :.. Vende-se da marca

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

.

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, c/ Alexandra.

DIVIDE-SE APTO_ - Procura-se 'moça,
apto. mobiliado no Centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-SE APTO. - Próx. Hospital
São José. Trataf: 372-3283.

Dt.VIDE-SE APTO_ - Procura-se moça,
apto no Centro. Tratar: 9122-6408, 371-
6543 h.e., ou 371-3068, c/ Marise.

DOA-SE - Um cachorro da raça
Poodle. Tratar: 373-3787.

EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca

Gale, 91. R. 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T. R$ 27.000,00, e marca

Toyota, ano 90, 2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar: (47) 635-5151.

ESCORREGADOR - Vende-se, p/
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. c/ prof. Ademar.

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

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

ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pastéis,
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em

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

ESTUDANTES - Que vão p/ Joinville
lã noite e queiram dividir combustlvel.
Tratar: 9975-4984.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar:

371-4979

FERRAMENTAS - Vende-se, várias,
para torno. Tratar: 371-0742, c/
Mário:-

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, c/ Joel.

FILHOTE DE PINCHER - Vende-se.

CRÉDITOS 'PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA 'CASA, srrro APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.000,00 R$ 135,00
24.000,00 , Fl$ 180,00
30.000,00 R$.230,OO
36..000,do R$ 2'75,00
41.600,00 .' �$ 320,00
48.000,00 ., .. ,

R$ \370,00
53.700,00 : R$ 415,00
60.000,00 R$ 460,00
65.000,00 R$ 508,00
71.000,00 ; ;.: R$ 550,00

,

Aut. Banco Central - INF. (47) 335-0575, el Paulo ou

9981-3627, pare. reduz.

E

PR'OGRAMAS"DE IBoRDADOS
I--_·�·,·�··j��

" Sua empresa de bordado não pode
ficar sem as novidades do mercado
" Treinamento para software de
criação do bordado.
" 100,00 bordados prontos para
você usar.

(47) 361-8026 ou 9101-1053
embro@bol.com.br

Tratar: 373-3787, c/ Noeli.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic.
Trat",: 276-0605, após 17 horas.

FILMADORA - Vende-se, Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

FOGÃO - Vende-se, autolimpante,
marca Aquarium, 6 bocas. Tratar:
372-2955.

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, marca

Semer autolimpante, bom estado.
Tratar: 372-2955.

FONE/FAX C/ SECRETÁRIA -

Vende-se, marca Panasonic, modelo

KX;FT67, seminovo. R$ 500,00.
Tratar: 9967-9864.

'FREEZER - Vende-se cu troca-se por
esteira elétrica, de 3 gavetas. R$
250,00. Tratar: 370-9282.

FREEZER - Vende-se, Metalfrio,
vertical, 2801, 5 gavetas. R$ 250,00.
Tratar: 371-6056. I

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

preço da região. Tratar: (47) 9975-

2825, c/ Silvio.
'

GALPÃO - Aluga-se, 100m2, próx.
Samae. R$ 250,00. Tratar: 273-6113,
após 17 horas.

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, c/ prof.
Ademar.

GARAGEM - Aluga-se. Tratar: 372-3283.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda
roupa para .ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, c/
Malvina.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500

A3, ploter de/recorte, boca de 25. Preço
de ocasião. Tratar: 3,70-8563.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - Vende-se, completa, em

funcionamento. Preço a comb. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382.

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

JATO DE AREIA - Vende-se,
completo, compressor e cabines. R$
3.800,00. Aceita carro no nego
Tratar: 9113-7636.

JET SKY'YAMAHA - Vende-se, sentado,

91, c/ carretinha. R$ 4.000,00 .. Tratar:

9�2'()348, c/ Eduardo.'

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se, cl
11 CDs. Tratar: 276-3288.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
completo, c/ 7 CDs. R$120,00.
Tratar: 378-3666.

LANCHONETE - Vende-se, na Reinaldo
Rau, R$ 5.000,00. Aluguel: R$ 335,00,
parcela-se. Tratar: 371-4626.

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

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

LIVRO - Compra-se, Mundo de Sofia,

paga-se R$ 12,00. Tratar: 376-0512,
c/ Adriana.

LOCADORA - Vende-se, compl., c/
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar:. 376-1090.

LUMINOSOS - Vende-se, diversas
medidas, novos, s(ó falta plotagern
Aceito troca. Tratar: 370-8563.

LUMINOSO - Vende-se, 1,Oxl,70. R$
90,00. Tratar: 372-2316.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00
de entrada e o resto parcelado.
Tratar: 9975·4523, falar com Rosa.

Tratar: 9992·7162.

Vendas e Serviços

f) Intelbra.l ,

111111 HDL
;:,_i
1111111

PNEUS - Vende-se, pI moto de trilha,
em ótimo estado. Tratar: 9973-3034.

MÁQUINAS PI COSTURA - venoe-,
se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou' avulsa). Tratar: 275·0616.

PORTÃO DE FERRO - vende-se, 3,20
x 60. R$ 100,00. Tratar: 371·9431,
cl Narana.

(

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Pr6tese
o-. AW'r. OWri.o-Vor�

.

Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

MERCADO - Vende-se,
equipamentos e estoque, cl 12 anos

de funcionamento. Tratar: ,37�·3947.

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas cl 3m cada e

várias cl vidro. Neg. R$ 6.000,00.
Tratar: 370-7398, cl Mágnes.* Centrais Telefônicas PABX

* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

MESA - Vende-se, 5m de comp., cl
5cm de espessura, cl bancos.
Tratar: 9992-7162.

ENDOCRINOLOGIA
1)y.V� lvfc;trcelo-WebeY SílN"",

Fone/Fax: 275-:03786 - Sala 801
PRATELEIRAS ,- Vende-se, Ideais para

lojas, de vidros e gôndolas c/,5 e 6
divisões. Novas, cl3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

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

ENDOCRINOLOGIA

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

CIRORGIÃ�DENTISTA - IPERIODONTIA:
VyCtolC�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

PRECISA-5E - Pessoal que saiba o

iélioma, Coreano. Tratar: 9992-5169,
cl Alan.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampo
de vidro, pi 6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, cl Alex.

PRECISA-5E - Moça pi dividir apto.
no Centro. Tratar: 371-5824, 371-
7631 ou 9962-7692.

I
,

Fone/Fax: 275-2992 MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou 373-

3036, cl Alceu.Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com_br - Site: www.sincrotel.gb.net

PROCURO SÓCIO - para tocar

escritório de prestação de serviços
previdenciários e jurfdicos, capital
inicial R$ 7.000,00.•aturamento
trnediato. Tratar: 371-7390, 371-
2316, 275-3576 ou 372-1371.

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguâ do Sul - se
MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9992-8489. Valor a comb.

comemorativos do Brasil, blocos e de

blocos, de 1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 ou·9973-8T47.

QUITINETE - Procuro para alugar ou

dividir, urgente. Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, cl Fábjo.

MESA DE SINUCA - Vende-se, cl r

tampa 'de mármore, pano novo,

acompanha 4 tacos, jogo de bolas.

R$ 750,00. E outra menor cl tampa
de madeira. R$ 380,00. Tratar:
372-1274.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura cl
traçado e overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco por carro
de menor vaiar. Tratar: (47) 345-
3140, cl Fereza.

LUSTRE ,- Vende-se. Tratar: 9992-7162.

MÁQ. COSTURA -'Vende-se, modelo

reta, Vamata. Valor a cornb. Tratar:
9113-7636.

PROCURA-5E - Moça para dividir

apto. no Centro. Tratar: 9965.9428,
cl Rose.

SERRA ATA - Vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699. _

QUITINETE OU CASA - Procura-se

para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116. I

,IMICROCOMPUTADOR - vende-se, cl
OVO e CD Rom, ambos LG, monitor 15
pol., disco de 30GB, 128 memória, cl
Windows 98, original. R$ 1.750,00,
aceita troca. Tratar: 9955-8931:

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloche (Yarnaha) e tricô (Elgln
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

vaiar. R$ 375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Reta,
industrial, seminova: R$ 450,00.
Tratar: 371-4497.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pi usuários
de inf. e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

PROCURA-5E - Pessoa pi dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47) 375-

2177, cl Ana.
RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo

filhotes, pretos e chocolates, cl pedigree.
Tratar: 370-7978 ou 9975-0219.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

PROCURA.sE - Moça para dividir apto.
mobiliado, só precisa de móveis pI

'

quarto. Tratar: 371-1500, cl Rose, hor.
comI., ou 372-0984 (noite),

TABELA DE BASQUETE - Vende-se,
infantil, o/base. R$ 150,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, cl prof. 'Ademar.

RODAS (4) - Vende-se, originais
para Voyage. Tratar: 9992-7162.MÁQUINA DE FRALDA - Vende-se,

_
descartável. Tratar: 372-3164, cl
Fernando.

,MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

MÁQ. DE ESTAMPÁR - Vende-se,
marca Mogar. Valor a comb: Tratar:
379-1970.

RODAS - Vende-se, aro 15, marca

Momo Race, cl pneus bons. R$
1.000,00. Tratar: 376-1854, cl Adilson.

TAPETE - Vende-se, Persa, 3x2m.

R$ 40,00. Tratar: 372-2955.
,PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, Valor a

comb, Tratar: 371-0452.

PROCURA.sE - Moças pI dividir
apto., cl quarto de casal, na R.'
Victor Rosembérguer, 122, apto. 4.
Tratar: 372-0984, à noite,

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, seminova.
R$ 240,00. Tratar: 370-7763.MÁQ. 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-:t_86?, cl Dalila ou Marco.

'

MÁQ. DE FAZER SORVETE ITALIANO
- Vende-se, na garantia. Tratar:
372-1652.

RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado de

verniz. Valor a cornb. Tratar: 370-2718.
'TEAR CIRCULAR - Vende-se. Tratar:

376-1933 ou 376-2228, cl Arnaldo.PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, cl Simone.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrifuga, frontal. R$, 300,00:
Tratar: 376-3434,

REFRIGERADOR/- Vende-se, Consul,
281, em bom estado e um sofá cl 2
lugares. R$ 189,00. Tratar: 9979-1576,

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por "hora, l' hora grátis.
Tratar: 27,5-1101 ou 9104-2393.

TECLADO - Vende-se, rnod. TSR
Vamaha. R$ 300,00. Tratar:

'

37,0-2718.

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

6 meses.' para meninos e meninas.

Tratar: 370-9228, cl Rosane.
PLAY STATlON II - Vende-se, destravado.
R$ 1.000,00. Tratar: 376-2206.

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO - -

Vende-se, 4 agulhas, marca Hansai.

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.'
R$ 100,00. Tratar: 9117-9257.PNEUMÁTICO - Vende-se, pI Truck. SELOS - Vende-se, coleção,

CONSÓRCIO RE'GATA
INDISCUTIVELMENTE oMELHOR

ntrade,

CARROS em ale 60 MESES MOTOS em al.é 60 MESES
'A PARTIR RS 80,1 à

Grupos espedols com contemplações todo mês
.FINANCIAMENTO TODA LINHA HONDA;
Só 10% de' 'entrada e saldo em até 36X Fixo

NOVOS E USADOS
A 'PARTIR RS' 275,00 A PAR1IR,RS 130,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMUNICADO

KARlACHE COM. E IND. TEXTlllTDA.
, CNPJ: 72.285.547/0002-72 e Inse. Est. 252.739.116

Comunico o extravio, dos seguintes notas fiscais NF. Mod. 1
série U 000.001 o 000.250 \

Boletim de ocorrência 2.301/2001, 159 Del. Reg. Policio SSP-SC

I

I
'I

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

azul, c/ mangas eomp. e um marrom,

c/ mangas curtas, de seda. R$

\80,00 cada; Tratar: 9103-9893 ou

.376-0168 (ree.). 'TELEFONE - vende-se, prefixo 370.
Tratar: 275-2277, c/ Mara.

VESTIDO DE PRENDA - Vende-se. c/
armação e bombaxinha. Valor a

eomb. Tratar: 373-1775.TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, c/ Angela ou

(41) 442·2066, c/ Fernanda.
.

VIBRADOR - vende-se ••R$ 700,00.
Tratar: 370-8221, a nó'ite.

TíTULO BAEPENDI - Vende-se, R$
30\),00. Tratar: 275-1371. VIDEOCASSETE - Vende-se, marca

Philips, 6 cabeças, último

lançamento. Valor negociável. Tratar:
373-1036.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende·se ,

Soe. AearaL R$ 200,00. Tratar:
9967·9864.

VIDEOCASSETE - vence-se ou troca
se' por bicicleta erg. Tratar: 370-
9282.

TiTULO PATRIMONIAL - vende-se,
Beira Rio. R$ 200,00. Tratar: 9997·
9371. ' I

.

VIDEOCASSETE - Vende-se, Semp/
Toshiba, 5 eab. ou troco por 486,"
pago diferença. Tratar: 9952·1872,
c/ Gilmar.

TOCA DISCO - Vende-se.
profissional, OS 47, pr6-linha. R$
100,00. Tratar: 274-8141, c/ Vlrgilio.
TOLDO - Vende·se, serní-novo. R$
100,00 nego Tratar: 370-9005.

VIDEOGAME - vende-se, mega drive

III, novo, na caixa, c/ 2 fitas. R$
80,00. Tratar: 275-0134, c/ João,
apôs 18h.TROCA-SE' - Carro no valo� de R$

30.000,00 p/ casa de material.
Tratar:' 370-1161. VIDEOGAME· Vende-se, Play

. Station, 17 CDs. R$ 350,00. Tratar
370-7866.,TV 14' - Vende-se, colorida, em

ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:
9122·7410. VIDEOGAME - Vende-se, Playstation,

I I -, 45 CDs, 2 controles, novo, na caixa.
OFlCIINA DE TORNEIRO - Vende-se. R$ 390,00. Tratar: 372·1274..
cornpl.: Tratar: 371·5640, c/ Sérgio. {',

VIDEOGAME - vence-se,
'VENTILADOR INDUSTRIAL· vende- Supernintendo, .2 controles, 2
se, 2 com ótimo preço.' Tratar: 9992· cartuchos. Perfeito estado. R$
7162, r

'

100,00 à vista ou R$ 50,00 entro +

R$ 55,00 c/ cheque. Tratar: 370-
VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se, 1010 ou 275-3397, c/ Ivone .

. CAUSAS: Civis * Criminais * TrobaIhistas

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835
* Rosane MO de Oliveira Werner
OAB/SC7566

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro � 372 -0296

V 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

VENDE-SE UMA LOJA
Em atlvldadedesde 1994,

Otimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em nossa cidade
Mais ou menos a 5km do Centro'

Clientela formada

VENDE·SE - O ponto comercial, estoque avaliado emR$ 45,000,00
,

I (ao preço de custo damercadoria) eos equipamentos da·loja.
ALUGA-SE - a sala com 70,00111', com carência de trêsmeses para o primeiro pagamento.

Valor. R$ 40.000,00.Aceita-se carro ou imóvel como parte do pagamento.
,

DESTACANDO A SUA EMPRESA

*Massagem Térapêutica
*Depila,ção
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IMÓVEis, CONSTRUÇÃO, REFORMA ou

CAPITALIZAÇÃO DE SUA EMPRESA DE ,

R$ 20.000,00 A R$ 150.000,00.

Prestações a partir de R$. 214.000,00 mensais.
Trabalhamos com autorização do banco central.

Plantões sábados, domingos.e feriados.
322-75075ou 9121-6142, cf Mauricio\.

V:4::Y
íii1i"Dlffl:lf'? �����o.�
����

: :��:r;:CA "1 ..
* FRANCESA MONTEIRO"
* ESMALTADAS MON-rEIR'O '"i"'"''' �* ISOLANTE TÉRMICO ..........,.
372-2063/9987-8562

. �...:........·Av. Preto Waldemar Grubba, 2473 .......... .......-

� Tudo para construção, reformas e projetos

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

.

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Ilt}?J27S·099S/27S·3320
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida t.tda.

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

2
"7
5('��I' \'1'

TI�"'IIIJ'
, I.

,

'.,' arquitetura"

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

�CORTILB�J[I. CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇOES
Pcuiréto-cvq�pCM"��bom)�

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

Rua Reinoldà Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GERAL,

'O QUE SE FALA NO SENADO
RICARDO SANTos PROPÕE faixa etária de 1 a 14 anos; e não

ANTECIPAR INGRESSO NA ESCOLA redução da média de recursos
- Em decisão terminativa, a

,.

P?r aluno do ensino funda

Comissão de Educação resolve, mental em razão da incorpora
nos próximos meses, se aprova ção das crianças de 6 anos.
projeto do senadorRichard San- Em defesa da iniciativa,

I tos (pSDB-ES) que obriga o Ricardo Santos disse que as de

poder público a matricular no ficiências qualitativas da educa
ensino fundamentai todas as cri- ção e as condições socioeconô
anças a partir de 6 anos. Levan- micas do País sugerem a neces

do em conta que a tendência in- sidade de ampliar o tempo do

temacional conduz aoaumento aluno, na escola, embora seja
geral da escolaridade, o projeto igualmente_importante acompa
objetiva antecipar e ampliar o nhar o que educadores e ed�
ensino fundamental para amai- candos fazem com esse tempo.
oria da população. Ele também afirmou que seu

O texto obriga o atendimen- projeto respeita o pactofedera
to das seguintes condições: ple-' tivo emanda observar, em cada
na observância da oferta de va- sistema de ensino, as condições
gas nas redes escolares; atingi- sociais e pedagógicas locais.,
mento da taxa líquida de esco- ('JORNAL DO SEANDO",
larização de pelomenos 95% da ed. 1.435, pág. 4.)00

Kunibert Krause
.Cornemoraram 41 anos de vida matrimonial, ontem (15/4),
K�nibert e Elsina Krause. Ele foi professor na Escola Muni

cipal Maria Aurélia Vieira Walther, em Jaraguazinho, du-
rante 34 anos. Ao casal, felicidades!

'

As LEITURA�E MANOEL DE SOUZA
O PRINCÍPIO DA AUTO'RIDADE (185)

� "

,

O barão do Rio-Branco era intransigente na manutenção
do princípio da autoridade, O seu espírito burocrático e disci
plinado não podia compreender que, num conflito entre um

funcionário subalterno e um superior; a razão estivesse com o

primeiro,,��ois que a classificação do segundo devia ser uma

demonstração das suas qualidades de homem de bem.
Era o barão ministro no governo Hermes, quando ocorreu

uma cena de sangue na fortaleza de Santa-Cruz. Tomados os
depoimentos de um soldado e de um major; verificou-se no

correr do inquérito que o oficial não havia sido leal na narra-
tiva. Rio-Branco lndiqnou-se.

'

E com a sua mentalidade de chefe:
É extraordinário que se aceitem como verdadeiras
as declarações desse saldado, quando há um ofici-
ai qúeaflrma justamente o contrário!

'

João Luso - "Elogios", página 17

í

Jornal

Rua Reinaldo Rau. 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba. 256 - Blumenau
TelefonélFax: 340·2393

OORREIOOOPOVO,

Aquitem
informação!

/

(CONTINUAÇÃO)
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Garibaldi _. JGS
Distrito de Vessprém

(

Por que "antiqarnente" . ca Romana 'de Santo Es
e "outrora"? X C I

-O jornal húngaro de
São Paulo (DMH), no
dia 9/11/'1940, dá ou

tras notícias sobre as

colônias húngaras no

Rio Grande do Sul: "A
,

I

colonização que esta

beleceu várias-centenas
<, de famílias húngaras do

condado I de Vesz

prém, nas regiões de

jaraguá e Ijuhy, partiu
de Joinville. Eies ch�
garam no fim do sécu-

, "

lo passado aliciados,

por agentes brasileiros
e húngaros. Nos cem

anos passados, eles tro
caram sua língua ma

terna húngara para a

alemã, por causa da

inexistência de escolas

de língua materna na

quela região. As esco

las alemãs, mantidas do
exterior, 'foram, as úni
cas que existiram na

quele tempo, nesses lu
gares afastados. Mas
foram os húngaros que
construíram as igrejas e

deram-lhes o.nome de
Santo Estevão Rei." O

mesmo jornal, de 1/
12/1940, lembra que
em 1891 30 famílias

chegaram a elas ainda
em 1910, tiveram uma

associação denomina
da ,Petofi Sándor
Olvasokôr (Gabinete
de leitura Alexandre
Petõfi - nome do fa-
moso poeta, húngaro do
começo de século pas-
sado).

'

Histórias das Insti

.tuições com nomes

de santos húngaros
Comunidade Católi-

tevão Rei (Szent István
-Kiraly Római Kathólikus

Egyházkôzseg) ,

r.:

''A emigração, inclusi
ve para os que têm séri

os motivos para deixar
sua pátria, do ponto �e
vista psicológico, na pri
meira geração, é o" mais

trist�acontecimento que
a alguém pode acontecer.
Se alguém perde tudo, a
pátria, á família, raízes
culturais, históricas e ét

nicas e seu patrimônio
,respingando durante

gerações, está sujeito a

choque psíquico que

pode conduzir no novo

ambiente estranho,' cuja
língua falada lhe é in

compreensível, à com

pleta degradação, doen
ças, miséria e até suicí

dio, fenômeno tão

freqüente nas emigra
ções. Piora a situação
quando os imigrantes já
naturalizados são discri
minados durante toda
sua vida. Estes efeitos

negativos podem ser, em

parte, suavizados, quan
do se trata de 'uma imi-

I

graçjo-organizada e pro-
tegida, çomo aconteceu,
por exemplo, no caso dos

refugiados húngaros' da
.Revolução de 1956. Mas
os húngaros que chega
ram no período do fim

do século passado até à

década de 1920 tiveram

outra sorte. No século

passado, o Brasil gastou
fortunas para aliciar

mão-de-obra européia
que deveria substituir os
escravos. Basta ver o ar-

, quivo diplomático do

Itamaraty referente aos

países de língua alemã. A
, '

maioria dos húngaros
imigrados entre 1890 e

� 930 foi aliciada por ele
mentos inescrupulosos e

por conta desses, medi
ante promessas mirabo

lantes, re�ebendo' os in
termediários prêmios

Iper capita de imigrantes,
das companhias de nave
gação, dos fazendeiros
nó Brasil, representados
na Europa por agentes,

(

'etc. Os mais vulneráveis
a essas promessas foram
os quatro milhões de

húngaros - um terço da

nação -, de língua
magyar, �eparados da
sua pátria pelo Tratado

de Trianon;no fim da 1 a

Guerra Mundial. Quan
do estes húngaros chega
ram ao Brasil, principal
mente da Romênia, Iu
goslávia e Checoslová

quia, foram aqui sim
,plesmente abandonados
na rua, no começo sem

qualquer apoio da parte
das autoridades brasilei-

I .

raso Alguns foram fisga-
dos e levados como la

vradores ou bóias-frias às

fazendas, de onde, com
0\1 tempo, tentaram fugir
por duas razÕes: só pu
deram comprar manti
mentos nos armazéns de

fazendas, cuja adminis

tração cuidou para que
\

( ,

estes lavradores sempre
estivessem em dívida,

.

permanecendo presos
.

como verdadeiros escra

vos.

O casal Eva e Ge

deon Piller, atendendo a '

,

solicitação de Henrique
Wolf, como jâmenciona
do anteriormente, r,efe-'
re-se e faz referência em

I - .

anotaçoes manuscritas

I que o xerox do original
não permite identificar
.com precisão, mas de'

qualquer forma conse-

-

(111)

gue-se ler Pe. Lucas ...

quem sabe o seu depo
imento. Quanto à par

ty legível, damos abai
xo: "Corria o ano de
1864. Um navio aporta
em São Francisco do

Sul, fretado pela 'Com
panhia Hanseática de

Colonização'. Consigo
traz alemães, austría
cos, belgas e uma famí

lia húngara. Esta famí

lia húngara' era com

posta por seis'mem

bros. Não sabemos ao

certo se era uma famí-'

-lia. e mais uma ou ou

tra pessoa. Esta se fi-

"xou na cidade de Blu

menau, qUÇ! então teve
a sua frente o doutor

Blumenau, seu funda
dor. Foram os primei
ros húngaros que se fi

xaram em terras brasi

leiras, talvez osprimei
ros do Brasil. Tiveram

que deixar a sua terra

natal, o Baixo Danúbio,
para entrar numa terra

estranha, cheia de cila

das que desconheciam
até então. Receberam
acolhimento e aí per
maneceram. Blumenau
era: então um vilarejo,
situado ao ladodo Rio
Itajaí".
No ano de 1868,

mais uma leva de imi

grantés chega da Euro
pa 'para as terras de

I

Santa Catarina. E, mais
um húngaro chega,
permanecendo tam

bém em Blumenau.

No ano de 1874 a

Companhia Hanseáti
ca de Colonizaçâo traz,
cerca de 360 imigran
tes. Entre eles também
um húngaro, que tam

bém fica em Blurnenau.
CONTINUA.
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CONCURSO
"Garota da Barra"

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria 'de Educação e Cultura

Gerência de Cultura.

{/R!2.WV() dlJ$1ÓRJetJ:lJe JIlRII(/l1d:N).3UI!. .

A Ambarc (Associação
de Moradores dá Barra do

Rio Cerro) está.com inseri
ções abertas ao concurso

"Garota da Barra", até o dia
30/4. Oevento acontece no

dia 8 de junho; no Salão

Botafogo, cpm=e= do

Grupo Chama Campeira.
O presidente da associa

ção, AmbrósioUno Becker,
avisa que são, no,máximo, 15
candidatas. Então, não perca
tempo, faça já sua inscrição.

As fichas de inscrição es

tão disponíveis na Loja Lux
(Ângelo Rubini, 1213, ou

'pelo telefone 376-1393) ou
ainda comAmbrósio, no te
lefone 376-0836.Avencedo

ra participará do concurso

"Garota dos Bairros", em
data ainda não divulgada.

Sua histôria
Em 12 dé agosto de 1971, através daLei n° 321, foi criado oArquivoMunicipal, na gestão do então

. prefeito Sr. EugênioVictor Schmôckel, OArquivo, nesta época, era subordinado àBiblioteca Pública

Municipal. Porém, passado por'� período de estagnação, somente a partir de 1988 iniciou suas

atividades propriamente estabelecidas, com ElizaM. ResselDiefenthaler, habilitada na área arquivistica.
Decorridos três anos, em IOdemaio de 1991, pela Lei n° 1.464, é instituído oArquivo Histórico

dejaraguâ do Sul, vinculado à Secretaria de Cultura, Esporte eTurismo, com supervisão de Egon
LotárioJagnow. Ainda na década de 90, é alterado seu nome paraArquivo Histórico EugênioVictor
Schmõckel, através da Lei n" 2.211, de 9 de dezembro de 1996, sendo subordinado, nesta época, à
Secretaria de CulturaEsporte e Lazer.

>

I

Em dezembro de 200, passou a serServiço deArquivo Histórico vinculado à Secretaria de Educa

ção eCultura,Gerência de Cultura, sob a orientação da historiadoraSilviaKita e chefia deVera deTofol.
.

Até setembro de 1996, todo o acervo custodiado pelo Arquivo Histórico, estava localizado na

Avenida Getúlio Vargas, 245, antigo depósito da Estação Ferroviária. Estava arranjado de modo

inadequado em estantes demadeira repletas de cupim, em local pouco.ventilado e iluminado, sujeito
a infestação e proliferação de insetos, fungos, causandoprejuízos à integridade dos documentos e

originandomanifestações alérgicas aos funcionários.
Após a mudançapara a nova sede, na Rua Ida Bona Rocha, 101, a maior parte deste acervo

encontra-se em estantes de aço, ainda existindo algumas de madeira, persistindo a existência de
documentos no chão.

Este novo local, não é omais adequado para aguarda deste acervo, porém, há benefícios anterior
mente inexistentes. Omaior, sem dúvida, é a amplitude do espaço físico, embora ainda não seja-o ideal.

Resta solucionar problemas, como temperatura, umidade, iluminação, piso, insetos, fungos,
falta: de mobiliário' para recepção, pesquisa e trabalho técnico, além de novas estantes, armário de aço,
mesas, computadores e pessoal.

>

SHANTY-CHOR
Frische Brise

Sob a regência de Reinhard Jochim, apresentou
se na noite de 12 do corrente, na Scar (Socleda
de Cultura Artística), o grupo Shanty-Chor
Frische Brise, da Alemanha, lotando totalmente
O' auditório dois da entidade cultural, arrancando
generosas palmas da platéia, que no final de sua

apresentação acompanhava a melodia do coral.
O grupo da Frische B rise, ao final, mostrou-se
impressionado com a adesão da platéia à sua

apresentação ..

Secretaria, de Estado
da F\azenda COMPROMISSO' COM A TRANSPARÊNCIA

www.sc.qov.br
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ENQUÊTE

BAIRRO EM EVIDÊNCIA CORREIODO rovos

QUAIS AS 'MELHORIAS QUE O Bairro Nereu Ramos precisa?

OLfMPIA MATEI DE SoUZA. 68 ANOS. APOSENTADA

(MORADORA DE NEREU RAMOS)

"O bairro é muito bom. Gosto de morar aqui. Mas
falta muita coisa para melhorar ainda mais a nossa

condição. A Prefeitura deveria exigir que os donos
dos lotes ainda não ocupados I impassem os terrenos.

O mato toma conta de tudo, criando bichqs, sem
falar na água parada e nos insetos. Tem muito
maruim. Antes não era assim. Teve um tempo que
era só borrachudo, agora é tudo que é tipo. Deve ser
por causa da falta de tubulação em muitas ruas,"

"Aqui é preciso muita coisa, mas parece que algumas
necessidades já estão sendo atendidas. Pelo que sei o
asfalto já está em projeto e o posto de saúde também
está sendo construído. O que não sei é quando será
resolvido essa situação dos terrenos baldios, que estão
que é só mato. Que adianta I impar o terreno da gente se

o terreno ao lado continua um matagal, criando bicho e

água parada. Outra coisa que faz falta é um posto da

polícia, porque o vandalism� também é um problema."

NOVADIRETORA FOI

eleitano inícbdestemês
o Bairro de Nereu Ramos

I

tem uma população estimada

em 1745 pessoas, segundo
dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). Distante cerca de
11 quilômetros do centro da

cidade, é um dos mais

antigos de Jaraguá do Sul e

também um elos mais
afastados do Centro. Mas

nem por isso dispõe de

infra-estrutura suficiente para
atender as necessidades dos -.

moradores, que no último
dia 6 elegeramuma nova
diretoria para' a

�ssociação de moradores,
presidida agora pela líder
comunitária Lindete Marili

Bressani, 37 anos, natural de
Nereu Ramos. A associação
de moradores, segundo
Lindete, representa,
além dos moradores de
Nereu Ramos, os bairros de
Ribeirão Grande do Norte,
Ribeirão Cavalo, Braço do
Ribeirão Cavalo e Tifa dos

Monos.
Toda a região é ocupada, na

sua grande maioria, por
descendentes de italianos, e a

principal atividade
,
econômica ainda é a

agricultura, embora praticada
com mais intensidade fora

dos limites de Nereu Ramos,

que é o único desses bairros

a apresentar razoável infra

estrutura urbana e

possibilidades de
o

crescimento industrial.'Os
outros bairros representados
pela associação são

essencialmente rurais, com
ênfase no cultivo da banana e

do arroz, mas os moradores

mais velhos reclamam do

crescente desinteresse dos

mais jovens em seguir com a

atividade agrícola.
O agricultor Renato Tissi,
que cultiva arroz e cria

frangos, conta que tem seis

filhos, mas nenhum ficou na

lavoura. ''As dificuldades são
,

tão grandes que o
pessoal desiste e vai para a

fábrica", lamenta Tissi, que
mora no local deste que
nasceu.

RENATO TISSI.o66 ANOS. AGRICULTOR (MORADCR DA

LOCALIDADE DE BRAÇO RlBE!RÃO c__.AVALO)
''A nossa principal necessidade é amelhoria da estrada.
Além de muito estreita, faz muita poeira. Não sei se o

melhor é fazer asfalto, porque essa benfeitoria é muito
cara e o agricultor não tem condições de pagar. Também
não sei quando vou poder construir um muro porque a

Prefeitura ficou de alargar '1 estrada. Para fazer o muro
tenho que esperar o alargamento da rua. Estou de mãos
atadas nesse sentido. Acho que o agricultormerJe mais

atenção, mas a Prefeitura tem feito o que pode."

ONtSIA SoARES. 54 ANOS. DONA DE CASA (MORADORA
DA LOCAl,lDADE DE RIBE_)RÃO CAVALO)

"Aqui a gente precisa de tudo, especialmente
atividades de lazer para as crianças. Estamos
muito longe do Centro e seria importante que
tivesse áreas de lazer para os pequenos. Também é

urgente a necessidade de limpeza dos riachos.
Outra coisa é a estrada, que fica intransitável em

alguns pontos. A última carrada de macadame foi
de particular. O transporte escolar também não

funciona direito e tem dado problemas."

Moradores da localidade essencialmente agrícola da Tifo dosMonosquerem alargamento da estrada

Um pouco
da Histótia

A região de Nereu Ramos, Ribei
rão Grande do Norte, Ribeirão
Cavalo, Braço Ribeirão Cavalo e

Tifa dos Monos é grande em ex

tensão territorial mas a população
não é muito grande. A maior con

centração está em Nereu Ramos.

Os primeiros moradores pas-
o

saram a ocupar a região no século

passado e muitos descendentes
ainda moram no local, que tem

na agricultura a principal atividade
econômica. A região foi coloniza
da por imigrantes italianos, em sua

grande maioria.

Censovai identificaras

principaisnecessidadesdosbairros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I EXEMPLO: MORADORES RECOLHEM 850 QUILOS DE LIXO EM LIMPEZA REALIZADA NO RIO MOLHA

TERÇA-FEIRA, 16 de abril de 2002

I
\

]ARAGuA DO SUL -'

Moradores recolheram

850 quilos de lixo durante

o mutirão de limpeza
realizádo sábado, no Rio

I

Molha. A iniciativa do

"T:>i,_' -y-%i..
-�

A limp�za .não é a única

atividade pe!iptesên;a�ão
das. C±ondiçõ�s ambientais
.;'_ -" > «:"'.;'

·{riô bairro. Des"de 1997,
com incentivo da Prefeitu

ra" várias outra��rovidên
cias já foram tomadas na

comunidade, como o re-

Rio Molha, com apoio da povoamento do rio Com

Prefeitura através da alevinos, a recuperação da

Gerência de Meio Am- bater as larvas do mosqui- mata ciliar (beira .de rio),
biente. A operação iniciou to. Durante o mútirio, feito tarefa que também envol-

às "8 Kô?N)€''tlui8{1V1&fé ;19m se E8fH�fl�trf� de urfi\i ê:qliip;dv1) Çl{2�li�8§'lttlu'fi'l1fà;:(2��Mla(Sjle
1 d 11 LlOJAVAJO,",II:i8I>130alOAp(]!JA':-fiJÜ.IAo fi - \ÜJAVA.Je)ASll38!.'lIOa"A9.83G3c!I'0UA1JOJvo ta as noras, com a . a re eitura, que orneceu ensino tun, amentaí e p an-

.

participação. de. <te,fC:a. de ,q v!tk_1.l!l;QI para o ttrafl'Spórtét<:isnúio\ de ,m�asqfta·triv;as" nas'
30 pe'ss8ás. 'Este;10"f'Ó'se-''lSfi1d6 'l1k61;'ÉtJtam rêcOlÍfiiCló� <';1i9cm.atfg"ênsT cl.�<rt1â"ê1eTa�§'s'6"à
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gunuo rnunrao reauza o na, ennunos de to 0, tino ao comunidade.rvo total cerca
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comunidade. O pnimÚ119,� ·d�ÜiO dEi>_cl'i9; desde.pneus., 'TIl.d� q]lla!:1;Q;w,ikI)llJ<:i� tQWP
feito há' c1'iic'6 �ariosrteê0'0'9 5v'e1h<Ds;bidcletás?peâàçU's�g ·liJí'l?ili''lada''S''lfl,& '1.ó'�:for�;0J-Cla
Ih'" S'lIcnF.)!3ff' 'Ih ,ÓGT1..ê.::';lF''liJ;I!J A .20"10Cl <nuolr.;

t �()f'Tt' sb uoJ:'r't .s'J'l. f,bbnj'191;'15P'It;;ls OJ'�'j'B?_'131.)fJ ofins!eu mars oe ClnCO Hill qw- ae uma mo ocicie a e a e ar onzaçao ao
-

airro,
r,j)f1 r,!9Wnfjj '1510.)29 9;10elcrlE11 O �EIIJJ,j"15q so 21limSJ919rnYJJIIJJI'I[l50SUpoflJA.obljnsc9 9(�cpblj-j6,los de entulho! 'l� hsb , .um cachorro em estado de j'''''-O B,;jir150 Rio 1V1.01ha

.'" ,,!._I,U'> qO �IJm9J 90Jj.JI'I>..I�'ldl�IIUI ."I .....u'1:JI.Jr,lOOI':jlíTl�JJ.Jjl-Jjl:;"'TJi l.ud�r!,\vn�'!{.JJ;:;)
A limpeza do .rio faz putrefação. está se tornando um dos

mutirão foi da Associação
deMoradores do Bairro
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Ajinc/Urbano/FME ficou em5°no ranking I ROUBO: HOMENS,ARMADOS�OUBARAM UMVEfcULO E OBJETOS DE RESIDÊNCIA

}ARAGUA DO SUL -:- Es- minutos após, o que pre- etapa do Circuito'Mer- Assalto' a tnao armada assusta
te fim de semana foi dis-. judicou um ROUCO a nossa cosul de Travessias, a equipe I '.

p�tad.a a última etapa do ,equi.pe feminin�, pois, a Ajinc/Urbano/FME ter- famíliano centro de'GuaramirimClrcUlto Mercosul de Tra- partir dos 15 rrunutos de . minou em 5° lugar."Vale' .

vessias, em Balnéário Cam- travessia as meninas co- destacar que, das 15 cate- GUARAMIRIM - A Po- veres, dando voz de assal- uma .hora, os quatro ho-

boriú. O evento contou meçaram a encontrar gerias existentes, participa- lícia Militar do Município to. No momento; encon- mens (um negro e três bran-

com a participação de 450 alguns nadadores masculi- mos em somente quatro registrou ca�o de roubo travam-se na casa. a estu-. cos) roubaram o carro de

nadadores, vindos de São nos retardatários que aca- categorias e, ao final de numa: residência localizada.
.

dante Sib,eli Ayroso M(m.e� Zimmermann, o Palio, pla-
Paulo, Paraná, Rio Grande bavam prejudicando", diz todo o circuito, foram mais na Rua 28 de Agosto, no z�s; de 24 atl0s, além de ca MBF-4413, de Jaraguá
do Sul e Santa Catarina. Os o técnico do grupo, Ro- de cem as equipes partici- Centro, próximo 'ao cartó- Erol Zimrnermann. Sortia do Sul, e fugiram do local.

nadadores percorreram naldo Fructuozo, Ele pantes. Conquistamos 18 rio de Guaramirim-O fato
i
contou que Sibeli e Erol Além do veiculo, o quar-

percurso de 2,5 mil me- destaca aAline Ossowski, troféus, sem dúvida um
ocorreu na noite de do- foram amordaçados com; teto ainda levou um televi-

tros, com saída da Barra que chegou em 30 lugar, resultado muito expressivo mingo, por volta das 21 fitas' e colocados na sala d�' sor, um DVD, um celular,
I Sul indo até a praia de La- e logo em seguida Marina da riossa equipe, que é horas. A cartorâria Sonia ;isitas, enquanto 'ela foi, um aparelho telefônico, um

ranjeiras. "A saída do "Fructuozo, em 6° lugar. , considerada a mais jovem Margareth Ayroso, de 45 obrigada.a acompanhar os aparelho de CD e jóias.
masculino foi às 10 horas No ranking de traves- e atuante das equipes deste anos, compareceu à Dele- assáltarites e mostrar os. A delegada Jurem,a
e a do feminino foi cinco sias, após a 7' e última circuito", considera. gàcia de Polícia Civil de' c6modos da 'casa: Segl)-ri-� Wulf está investigando-o

.

, Guaramirim para registrar do a vítima, os ladrões in- caso. O veículo foi encon-

Voleibol vence a 1 a

etap'a da Copa Infantil queixarramarthãdeontem.·· :.sistiamqueha,viamrece;pi-':., trado abandonado no tre-

; Ela telái:ou que quatro do informações de-que ,« vo da BR-l01, ainda na

que eles precisam é de expe� homens encapuzados' en- residência tinhaum cofre, noite de domingo, sem os

tratam em sua residência, Depois de permanecer: demais objetos roubados.

todos armados com revól- dentro da casa por quase (FABIANE' RIBAS)
;

Eduardo Horn ga�ant�u",d 1 o lugar
no Master no Hipismo 'Clássico

destacaram estão -Tamiris

Simm, e Tàmires Welter.
Paralelo a esta disputa,

}ARAGUA DO SUL - A

equipe ADV/FME/Divi
na/Marisol conseguiu ga
rantir o título de campeã da
primeira etapa da Copa
Norte Infantil feminino, re-

riência em competições,
aprender a jogar sob pres-
-" . id EI di l.
sao , consi era. e z que
a equipe de Rio do Sul in

vestiu forte em material hu-

aconteceu a primeira etapa
da Liga Norte Infantil. A

equipe masculina FME/
Marisol ficou em segundo
,lugar, atrás de Rio do Sul e
à frente da FME/Canoi-

alizada neste final de sema- mano, contratando atletas de

na; nas quadras do Colégio
Divina Providência. A se-

outros' Estados, como São
.

Paulo e Rio Grande do Sul. ]ARAGUÁ DO SÚL :_ O

jaraguaense Eduardo Horn
conquistou o título de

.

campeão da.segunda etapa
do Campeonato de Master
no Hipismo Clássico, dis
putado neste fim de serna

na, em Florianópolis, Vice
campeão brasileiro de
Master de, 2001, _ conquis-:
tado em pistas' da Socie
dade Hípica porto Ale

grense, Horn, com o ca

valo Bouleslau Farmen,
estreou a temporada de
2002 com_a conquista deste
título. Mais de 140 pessoas
de todo o Estado dispu
taram as competições. "Es
te é o oitavo percurso sem

que o cavalo encoste em

um só obstáculo" afirma
Horn, entusiasmado com a

pel'fo�m�nce do cavalo.

Ele diz que os treinos diá
.

'rios estão trazendo estes

bons resultados:
O jovem Leandro An-

)

jo conduziu de forma

impecável a égua Golden

Corpore Sano; e. garantiu
o vice-campeonato da

categoria Aberta 90cm.

Pauline Horn repetiu a

quarta colocação da 1 a

etapa.ircalizada no mês

passado, em Blumenau, su
bindo para terceiro lugar
no ranking provisório de
2002 da Federação. Outros
três cavaleiros de Jaraguá
do Sul estiveram presentes
defendendo a equipe da
Sociedade Hípica Jaraguá.
'']araguá do Sul esteve no

pódio novamente este final
,

de semana graças à de

dicação de toda a equipe
que vem treinando firme

para esta temporada", afir-,
ma o presidente da SHJ,
Anselmo Ramos. O presi
dente confirmou a prova
do ranking interno da

hípica, que vai acontecer
no dia 21, a partir das 14

horas, 'na sede da hípica,
próxima ao Posto Mar

colla, com entrada franca.
Ramos reforça que as pro-

'

vas internas são impor
tantes para o aprimora
mento do conjunto, for
mado pelo cavaleiro e

cavalo, que a cada prova'
vão se "conhecendo" me
lhor e adquirindo confian

ça mútua, fator impres
cindível para este esporte.

gunda colocação ficou com
a PME/Rio Negrinho, se

guido de AAD/Ascurra e
1· .

FME/Corupá. Entre as

atletas jaraguaense� que se

nhas. O técrtico Benhur
'

Sperotto diz que o grupo
masculino'poderia ter joga
do me�hor. "Na questão
técnica eles estão bem, o

"Isso nós não vamos fazer

agora porque estávamos tra
balhando com atletas da ci

dade para garantir uma boa

equipe de base", destaca. (FR)

Atiradores destacaram-se no fim de semana
}ARAGUÁ DO SUL - O

Clube deAtiradoresJaraguá
ficou com o primeiro lugar
por equipe da Chave B na

4' etapa do Campeonato
Catarinense de' Carabina

Apoiada, disputada neste
final de semana, em Po-

1
merode. Com esse resulta-

do, o clube distancia-se na

liderança do Gampeonato e

já d�sponta como favori
to à 'conquista do título de

. campeão estadual da Cha
ve B. Foram quatro primei
ros lugares até agora. Um
dos principais destaques
de�sa rodada foi Ângelo
Ricardo Siewerdt, com
troféu de campeão na Ca-

.. tegoria Júnior, fazendo
105,8 pontos. Ganhoume-

dalha na categoria Sênior, Rui
Barg, com 104,3 pontos.

Na classificação geral, o
destaque ficou com Marcos

Siewerdt, em 4° lugar, com
209,2 pontos; Jackson Bor

chardt, 6° lugar, com 208,7
pontos; Ângelo Ricardo

Siewerdt, 7° lugar também
com 208,7 pontos, e Vilson

Borchardt, com 207,8 pontos.

,
I
I

LOTERIAS

Megasena/ Lotom,ania Loteria Federal
concurso: 353 concurso: 206 concurso 03631

19 - 23 - 30 - 46 - 55 - 60
, 05 - 06 - 11 - 1 7 - 10 - Prêmio: 36.842

, I 23 - 25 - 32 - 37 - 20 - Prêmio: 13.319
Quina 41 - 44 - 49 - 58 - 30 - Prêmio: 44.733

concurso: 980
27-46-51 -57-67

59 - 62 - 65 - 67 -I 4° - Prêmio: 19:491-'-
76-80-89-99 5° - Prêmio: 28.266

W

h:;:"," 'it �13 f' ih���..::: l ,;:4' �v;.":'g,

Uma naÍlsporÍa'a\)Hi de vidas.
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COMPETiÇÃO: ATLETAS DEFENDER�M O MUNicípIO EM JOGOS REALIZADOS NO FIM DE SE�ANA

Equipe Unerj/Duas.RQdas/FME
,

garante bons' resultados'em JS
, /

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Unerj/Duas Ro-

I
das/FME Infanto entrou

\ '1
em quadra contra o Ipi
ranga/Blumenau e superou
os adversários, vencendo

I

por 88 a 61. O jogo mar-

cou a abertura do

estadual pata a equipe
jaraguaense. Sentindo falta
de entrosamento, o grupo
de Jaraguá do Sul não ofe

receu muita resistência ao

vice-campeão' estadual no
primeiro quarto. O placar'
desfavorável de 17 a 11 fez

com que os atletas rea

gissem no segundo quarto,
principalmente após as

entradas dos pivôs Egon e

Dirceu. Com maior estatu

ra dentro do garrafão, a

equipe Unerj/Dua's Rodas

corneçou rà dominar os

rebotes ofensivos e defen

sivos, abrindo vantagem no

marcador. Egon (22 pon"
tos) e Marcos (15 pontos)
foram os cestinhas da equi-

. pe, que ocupa a vice-lide

rança, com dois pontos.
A partida entre Unerj/

Duas Rodas e Bonja/Join
ville acabou sendo deci-

Arquivo/CP: Edson Junkes

Jogos marcaram a primeira etapa do campeonato estadual

dida nos últimos segundos. '

Depois da vitória sobre
o Ipiranga/Blumenau,

\

criou-se uma grande ex-

pectativa sobre o desem

penho do grupo diante do

campeão estadual, mas os

jaraguaenses deixaram a

vitória escapar por um

ponto, .
finalizando em 63

a 62.

Na preliminar, equipe
Infanto enfrentou o Elisa

Andreoli/São José, pelo
estadual feminino. O jogo
marcou o início do cam

peonato para as duas equi
pes, fortes candidatas ao

título de 2002. Depois de

um primeiro quarto com

muitos erros de passe e ar

remesso, a equipe Unerj/
Duas Rodas fez prevalecer
seu melhor basquetebol
diante da equipe de São

José, vencendo por 63 a 45.

A pivô Janaína, com 19

pontos, foi decisiva nas

bolas dentro do garrafão,
enquanto a alaJosi, com 16

pontos, garantiu cestas da

linha de três pontos. Alline
é uma grande promessa do
basquete feminino de nossa

cidade, possui uma média

de dez pontos por jogo e

foi convocada para a se

leção catarinense Infanto

Juvenil em 2001.
(FABIANE RIBAS)

Malwee vence o 'Colegial e empata com o time de Minas
]ARAGuA DO SUL - A

equipe da Malwee conse

guiu arrancar um empate
por 3 a 3 contra o Minas,
grupo campeão da Taça
Brasil deste ano, pela Liga
Nacional, no sábado. O

destaque do jogo foi o go
leiro reservaMarcinho, que
entrouno lugar de Franklin,
expulso na metade do

segundo tempo, e defen

deu dois tiros livres direto

e deu o passe para Manoel

Tobias empatar a partida
faltando dois segundos
para o final. Com sete pon
tos na competição, a Mal

wee volta à quadra pela
Liga amanhã, em Jaraguá
do Sul, para enfrentar o

Banespa, pela últir::a ro-

dada do turno da primeira
fase classificatória.

Pela primeira rodada

do returno da Copa Santa
, Catarina, a equipeMalwee
derrotou por 4 a 3 o time

do Colegial, de Florianó

polis. O jogo, disputado nó
Ginásio Wolfgang Weege,
emJaraguá do Sul, fez com

que o time jaraguaense che-

CORREIO DO POVO
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gassé ao segundo lu-gar na
tabela, ao lado da Hering/

, Taschibra, de Blumenau,
com sete pontos. O líder é

'a Anjo Química, de Cri
,

ciúma, com 10 pontos.
O próximo desafio do

grupo jaraguaense será na

sexta-feira, dia 19, quando
joga contra a equipe blu-

.

menauense, emJaraguádoSul.

SPOR VAS
ERRAMOS
Os resultados da fase municipal do Moleque Bom

de Bola foram divulgados na edição do dia 13 de
.

abril, no Jornal CORREIO DO POVO. Ao contrário

do que foi publicado na matéria da página 12 daquela
edição, a instituição de ensino campeã no masculino

foi a Escola Municip� de Ensino Fundamental

Rodolpho Dornbusch.

FUTEBOL DE CAMPO

As inscrições para o Campeonato Municipal de
Futebol de Campo podem' ser efetuadas até ama

nhã, na CME (Comissão Municipal de Esportes),
no valor de' R$ 100,00 por equipe, podendo ins

crever 25 atletas, a partir dos 18 anos. No dia 17

.de abril, às 20,horas, está agendado o congresso
técnico da- competição, na sala de reuniões da

CME. O encontro vai reunir os' dirigentes das

equipes inscritas e, os organizadores do evento

para discutirem assuntos como o regulamento dos

jogos, além do sorteio.

ESCOLAR MIRIM
A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu
as inscrições de 26 unidades de ensino para o

Campeonato Escolar Mirim/2002. Dt;t1acordo,com
a diretora de Esportes da FME, CleiSle Mosca, o
evento envolverá mais de mil estudantes com idade

até 13 anos, representandó suas escolas em
,

competições de atletismo, basquete, futebol de salão,
handebol, vôlei, xadrez e tênis de mesa. Com exc�ção
do futsal, que reunirá apenas meninos, as demais

modalidades serão disputadas por equipes masculinas
e femininas. O Campeonato EscolarMirim tem início

amanhã e prossegue até dia 21 de abril. Haverá

premiação com troféu à escola campeã de cada

modalidade e medalhas para as equipes classificadas

do primeiro ao terceiro lugares.

NOSSO NEGÓCIO
É SEGURO

� Sul Américo Seguros '

- Vera Cruz Seguros
- Hannover Seguros -

• 1=tJx; '(47) 27S..()335 I 371-1285

� AGF Brasil 'Seguros
� AXA Seguros Brasil '

R"a Pasmr Ferdinando Schlünzen, 62 " Centro - Jaraguó do Sul
.

E-mail; fer.segS@terrf.l,con1,br

\

Assine o melhor iomcl. 371-1919
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