
elito/adoil te colehões:

Formação Continuada atende
600professores damicrorregião

I
.

Cerca de 600 professores municipais de Jaraguá
do Sul, Corupá, Barra Velha, Massaranduba, Gua
ramirim e Schroeder estão participando, desde
ontem, Ido rurso de Formação Continuada, orga
nizado pela Unerj. O curso está sendo realizado no
ClubeAtlético Baependi eUnerj e deverá prosseguir
até setembro, totalizando 120 horas de atividades.

Palestrantes de várias universidades estão entre

os ministrantes do curso, que tem como tema cen

tral ''Aprendizagem e avaliação: o desafio da Edu

cação". Nesta .primeira etapa, que irá até sexta

feira, está sendo debatida a eficácia do sistema do
,.

ensino praticado no Vale do ltapocu.
PÁGINA 6

, \

Professores municipais tomaram completamente as dependências do Clube Atlético Baependi, ontem

� ..
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Colisão contra; poste
mata jovem em JS

/ o jovem Alan Schadeck, de 18

anos, morreu ontem de madrugada
depois de colidir frontalmente em um

poste, na Rua J<vrge Czerniewicz. A
vítima sofreu fraturas múltiplas em

todo o corpo e entrou em óbito no

Pronto-Socorro.do Hospital São José.
J

PÁGINA 7
,

Peças, 'as mais variadas, podem
ser conferidas no 10 Salão do

_

Design, que começou semana

passada e prossegue até o dia 28
deste mês, no segundo piso do
Shopping Breithaupt. Página 6

Segurança é uma das

prioridades do bairro
Os moradores do Bairro

/ I

Rio Cerro (I e II) reclamam da \

falta de segurança na Rodovia .

SC-416; que não tem acosta

mento, colocando em risco a vi

da de estudantes. PÁGINA 5

A redação do Jornal
CORREIO DO POVO
mudou para a

I

Rua Cei. Procópio Gomes I

de Oliveira, 246, Centro
�

Nesta Copa,quem
marca um golaço
é a sua empresal

Este é o ano da Copa, em que nossa sélesão pode tornar-se Penta Campeã
(bom, é o que a gente espera, né?!). Milhões de brasileiros vão torcer e vibrar

a cadà jogo do Brasil e a Gráfica- CP, em ritmo de Mundial, prepara o

brinde ideal para você marcar um golaso nesta Copa: tabela exclusiva e

personalizada com a marca, da sua empresa para presentear seus clientes,
fornecedores, colaboradores (e porque não a.é seus concorrentes?).

Tá vendo só? A Gráfica CP faz o passe perfeito pra você marcar esse

golaço! Entre em contato com nosso pessoal e peça um orçamento sem

-' compromisso.

\.
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Ecoturismo
,LoRENO,HAGEDORN,-Diretor daDivisão de Turismo da Pre'feitura de
Jaraguãdo Sul

"

".

",. Por ser uma atividade desenvolvida em áreas onde a natureza

tem sha presença 'mais intensa - sendo muitas delas restos de
mata atlântica riativa dentro" de propriedades rurais - o

I
eccturismo, ou turismo ecológico, com freqüência é confundido
com o turismo rural, Por isso, convém esclarecer: oikós, em grego,
significameio ambiente; ecologia, segundo o "DicionárioAurélio",
é a parte da biologia que estuda as relações dos organismos vivos
com o, meio ambiente; e "ecológico" é o que diz reseeito à

ecologià;.
É dato que a natureza, o homem e sua ação compõem o

meio ambiente e, nomeio rural, encontram-se estes c()mponentes
interagindo, Contudo, no documento "Diretrizes para umaPolitica
Racional de Ecoturismo", em sua página 19, turismo ecológico
no Brasil é conceituado como sendo "um segmento da atividade
turística que utiliza, de forma sus,tentável, o patrimônio natural e
cultural, incentiva a sua conservação e busca a formação de rima
consciência ambientalista através da interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das populações edvolvidas".

.

O mesmo documento também sugere que. o ecoturismo
ocorra em um dos 35 parques nacionais, 23 reservas biológicas,
21 estações extrativistas e 39 florestas nacionais, ou, ainda, nas
chamadas RPPN (Reservas do Patrimônio Natural), definidos

" por lei específica do 'goverrro federal, qll� até 1994 consistiam: em

'mai� de cem unidades, Portanto, onde não há controle de' fluxo
.

c::��;':p;��liçql 'não ,há delimitação de proteção, t�b,ém não há
..1écQ&nsmo. O que acaba, oca,s!onanclQ;a confusão da utilização
das denominações turismo rural e ecoturismo, utilizadas de forma
indiscriminada, é, efetivam�nte, a falta de conhecimento destas
teorias.

EmJ�raguá do Sul,muitas das matas secundárias q,ue vemos

hoje, há 40 anos eram pastagens ou áreas de produção rural. Em
. espaçosmuito específicos, como o Manso, por exemplo, apenas
Se fazia extração de madeiras nobres, aproveitadas para as

atividades madeireiras do Município. Em Corupá, na Rota das \

Cachoeiras, fato similar ocorreu em outros períodos. Muitas das
vezes não ocorria a extração de madeira porque a.inclinação das
terras no vale inviabilizava a atividade de uma maneira

economicamente rentável. Daí que a própria natureza dos
relacionamentos entre extração de madeira versus economia
acabou protegendo certas áreas.

Atualmente não possuímos em nossa região, até o presente
momento, nenhuma área de parque naciorÍal,.lreserva biológica,
estação extrativista, floresta nacional ou ainda RPPN definidas

por leis federais, estaduais Oumunicipais. Há, isso sim, consenso
eqJ. se proteger determinadas áreas, como o Manso, por exemplo,
que hoje é pontilhado de propriedades de fim de semana, sem

utilização econômica específica.
Nada do que já mencionamos aqui invalida as ações

desenvolvidas pelo poder público e pela iniciativa privada nos
setot�s aludidos, porem deve ser compreendido dentro dos

:c?nt��tos de ação; Acreditamos que, com os presentes
'esclareCimentos, tenhamos contribuído com o entendimento de
'tema tão vasto e importante para o desenvolvimento da atividade
turística na regi'ão. :

':$� -

'

.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp,redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. AS cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessártas,

.

.

o curso de Formação Con
tinuada, que iniciou ontem e

prosseguirá até setembro, com
palestras.oficinaspedagógicas,
debates e reflexão sobre o sis-
tema de ensino em vigorna re-

I gião, ciclo organizado pela
Unerj (CentroUniversitário) e
que reúne cerca de 600 pro
fessoresmunicipais de várias

, cidades no Vale do Itapocu,
. não pode passar SyIIl o devido}
.regístro .

Primeiro porque enseja a

reflexãosobre oque estãsendo
oferecido para os alunos nas

escolas damicrorregião:Jara
guá do Sul tem sido meneio

. nada pela qualidade do ensino
que oferece nas escolas. Sabe
mos, entretanto, queesta é uma
conquista difícil, um desafio

constante, fácil de escapar por
entre os dedos.

Existe permanente acompa
nhamento, mas, ainda assim,
está sujeito a deficiências. As

mudanças sãomuito rápidas na
atualidade e se o sistema de
ensino não souber captar isso .

e preparar os jovens que saem
dos bancos escolares para a

vida.realmente em condições'
de conquistar-seu espaço,

Ensino
\ I

r·
Sabemos, entretanto,

jovens brasileiros terem sua

colocação ou a grandemaioria
está competindo em desigual
dade, porque o cotidiano está

repleto de casos de jovens que
buscam oportunidades" mas

não encontram. Os postos de
_J trabalho são di�putadíssrimos e

então terá falhado. Embora; o quem não consegue seu es

compromisso de gerar opor- .paço, termina desviado para
tunidades não seja:diretamente outros objetivos, na vadiagem,
das escolas. mas dos gover- rio crime e nas drogas .

, nantes deste País, que deve- Mas, voltando ao tópico que
riam dedicarmais atenção para _

interessa; queeoeventodo curso
o que acontece com os jovens. ontem iniciado. Vale destacar o

. Vivemos, é preciso reconhecer, papel relevante.que aUnerj�$�
numpaís de contradições, com assumindona região,puxando as

conquistas indiscutíveis no ações no setordo ensino, entre
ensino, mas também fracassos' laçando com outros segmentos
enormes em dar reais opor- da comunidade, como temos

tunidade para a juventude. visto em diversas oportunidade,
Tanto isto é verdade que as e também crescendo em sua

estatísticas da criminalidade própria estrutura, ao oferecer
confirmam que amaioria dos novas opçõesde cursos à co

homicídios estáceifando a vida' munidade. Esta semana, por
de jovens brasileiros, que pe- exemplo, começa a receber ins
rambulamno limiar da cidada- crições dos interessados em par
nia e da contravenção. Deso- tioipar do vestibular dos novos
rientados por uma escala de cursos na área de engenharia.
valores em que a cidadania e a É importante que a comu

construçãode uma vida social nidade tome consciência do

mais justa e equilibrada, há significado daUnerj, do ponto
'muito ,perderam espaço; Ou de vistaestratégicoe desenvolvi
não existe espaço para tantos mentista.Eque saibausufruir., .. i J I

,
\

que esta é uma conquista
difícil, um desafio ,

constante.fácil de
escaparpor entre os

dedos

Os textos e co,lu_ �Inados são de responsabtlid4f/es exctustVONJOS autores, � reflettndo, necessarlmnenle, a opinião do jot'll8l.
.

�
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E S

IPTU
Preocupado em fazer

logo a defesa da Prefei
tura diante da contesta

ção judicial do Diretório
Estadual do PMDB em

relação aos valores co

brados do IPTU (Im
posto Predial e Territorial

Urbano) 2002, o Procu

rador-geral do Municí-,
pio, Jàsé Alberto Klitzke.
enviou ontem um advo

gadoao Tribunal de Jus
tiça, Florianópolis; para

.
solicitar uma Certidão de

Julgamento. O prazo que
o Tribunal tem para noti
ficar a Prefeitura sobre a

liminar concedida à Adin

(Ação Direta de Incons

titucionalidade) movida

pelo PMDB é de dez dias.

ApOIO
Cerca de 70 pefelistas de
S�hroeder compareceram
ao evento de lançamento
da candidatura de Maris
tela, em Jaraguá do Sul.
Entre eles, o ex-prefeito
HilmarHertel, garantindo
que o partido trabalhará
decididamente pela candi
data. O PFL atravessa

uma fase de reorganização
no .vizinho município,
segundo HerteL Nos

próximos dias deverá ser

confirmada a nova lide

rança; com o vereador

JoséMiguel Camprestrini,
na presidência. Hertel não
se afastará da política,
embora o abalo de pres
tigio político sofrido, nas
últimas eleições.

"Vamos aguardar que o PFL fará em Jaraquá
do Sul" (Prefeito Mário Sérgio Peixer, ao ser

indagado sobre a posição do PFL na questão do

apoio a nomes .para a Câmara Federal na

região)

Dr. Pedro Chu]i Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Huummm' a,ue Gostoso,!I!
/JJ(: erim'e"te .lJ$ nOvitlade-s ".$ 5".5 Lo·as Mime..

I APOIO: VICE-GOVERNADOR COMPARECE EM DOIS EVENTOS DO PFL, EM JARAGUA DO SULE CORupA

Paulo Bauer prestigiou lançamento
da candidatura de Maristela Menel

]ARAGuA DO SUL - O

vice-governador Paulo'

Bauer (PFL) cumpriu ro

teiro político emJaraguá do
Sul eCorupá, durante o final
de semana, levando apoio a

correligionários pefelistas.
Na sexta-feira à noite, Bauer
compareceu no pavilhão
da Capela Nossa Senhora

Rainha da Paz, na Vila No
va, onde participou do lan-.

çamento da candidatura da
vereadora Maristela Menel

para a Assembléia Legisla
tiva. No domingo pela ma
nhã, compareceu em Coru

pá, onde participou de en

contro dos pefelistas, rea-
,

lizado no Teatro Anchieta,
no Seminário Sagrado Co

ração de Jesus.
Cerca de 900 pessoas

compareceram ao lança
mento da candidatura da

vereadora, entre represen
tantes dos diretórios do par
tido, 'vereadores e convi

dados. Guaramirim compa
receu com uma das delega-
-'

\

çoes mais numerosas,' cerca

de 150 pessoas. O· prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL)
defendeu apoio irrestrito à

candidatura de Maristela

Menel. O vereador Salim

Dequêch (PFL) criticou a

Vice-governador, quando discursava, sábado, 'em Jaraguá do Sul

atuação do deputado Ivo

,Konell (PMDB), questio
nando o desempenho como
representante político da re

gião e a questão judicial que
surgiu recentemente, envol
vendo a cobrança do IPTU,
em Jaraguá do Sul.

Peixer declarou apoio ir
restrito a Maristela. Bauer

culpou a dívida herdada do

ex-governador Paulo Afon
so Vieira (pMDB), por reali
zações não concretizadas. O
prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu (PFL), um dos

pefelistas que divergem da

candidatura da vereadora

jaraguaense na região, não
compareceu. Irineu Pasold

(PSDB), de Jaraguá do Sul,
chegou atrasado, quando os
discursos já estavam con

cluídos, e. o jantar iniciado.
O presidente estadual do

PFL,PauloBornhausen, en
viou comunicado infor

mando que não. poderia
estarpre-sente, por ter com

promisso em Brasília.

CORUPÁ - O vice

governador Paulo Bauer, a
candidata Maristela Menel,
o coordenador microrre-

gional Alcides Pavanello e

outras lideranças pefelistas
participaram do, encontro

do PFL, domingo pela ma- �
nhã, emCorupá, O encon

tro foi convocado pela co

ordenação pefelistamicror
regional, com a intenção de

manifestar apoio aos corre

ligionários corupaenses. O,

ex-presidente do diretório
do ppt no Município; Er
nesto Filipe Blunk, recla
mouhá algumas semanas, da
falta da presença das lideran

ças regionais e estaduais em

Corupá, (MILTON RAASCH)

Câmara autorizaPrefeitura a contratar servidores municipais
Guaramirim - A Câ

mara de Vereadores apro
vou quinta-feita, em segunda
votaçãó, projeto de lei que
autoriza o Executivo a con

tratar servidores municipais,
para o preenchimento de vá
rias funções no serviço pú
blicomunicipal. As cOf!.trata_:-.
ções servirão paraatender falta
de pessoal nas áreas do bem
estar social, saúde, obras e

ensino, não supridas com o

concurso público realizado

pelaPrefeitura, em fevereiro.
De acordo com o proje

to, a Prefeitura precisa con
tratar pelo menos oito me

rendeiras, duas assistentes
sociais, seis médicos gineco
logistas, seis pediatras e cinco
clínicos gerais, 30 agentes co
munitários de saúde, 13

agentes de manutenção,
patroleiros e operadores de

máquinas, além de pessoas

para várias outras funções.
O concurso público não

contemplou todas as neces

sidades de pessoal, explica
o Assessor da Secretaria de

Administração e Finanças,
. Fábio Dias de Andrade:

I Segundo ele, em algu
mas funções havia poucos
candidatos inscritos e mui

tos participantes do concur
so realizado no início do

ano, não conseguiram�pro-

A palestra do ex-ministro da saúde e candidato do

PSDB à Presidência da Repúb1ica, José Serra, prevista
para acontecer nesta quinta-feira, no Clube Atlético

Baependi, deverá reunir cerca de 650 pessoas. Até
ontem à tarde a Secretaria da Acijs (Associação
Comercial e Industrial deJaraguá do Sul), que organiza
o evento, havia recebido cerca de 300 inscrições de

lideranças interessadas em acompanhar a palestra.
Serra deverá falar sobre o terna "Conjuntura
econôpmica nacional frente ao mercado externo".
O ex-ministro tem chegada prevista para as 17 horas,
no Aeroporto de Joinville, deslocando-se de carro

para Jaraguá do Sul, onde concede entrevista à

imprensa às 18h30, seguida da palestra, que inicia às

19 horas.

vação, dificultando para a

Prefeitura a utilização de

pessoal. Pelo projeto, o Exe
cutivo fica autorizado a con

tratar até 82 servidores em

vários setores, mas apenas
uma parte das vagas das

vagas - cerca de 20-, se
rão preenchidas imediata

mente, de acordo com An
drade. A Prefeitura deverá.
realizarnovo concursopúblico
até o final do ano. (MR)
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.INCREMENTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUER ATRAIR MAIS TURISTAS AO CENTI_tO DA CIDADE Metalúrgicos inauguram
Memorial "Santo Dias".Apeafa anuncia novos horários

parao café colonial na praça
emocionada em saber que
o espírito de luta de'meu
marido permanece vivo
não apenas.em Santo Ama

ro, mas inclusive aqui em
Jaraguá do Sul", afirma.

A solenidade d� inau

guração do memorial con
tou com a presença de

líderes sindicais, políticos,
representantes da Pastoral

Operária, do MST (Movi
mento dos Trabalhadores

Sem-Terra) e ativistas de

Direitos Humanos. O coral

Boca da Noite, de Join
ville, fez uma apresenta
ção, marcando o evento

com uma performance
que prende a atenção da

platéia.
.

Paralelamente à inaugu
ração do MemoriàI Santo
Dias, também aconteceu,

no mesmo espaço, exposi
ção de fotos do 20 Fórum

Social Mundial - Uma

visão do Trabalhador. A

mostra, ,composta por
fotos de Edson Junkes,
vem acompanhada de tex

tos do jornalista Sérgio
Homrich dos Santos, tem
caráter itinerante.

Ontem, foi levada para
a Unerj (Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul),
onde permanece até o dia

5 de maio, quando será

deslocada para o espaço
cultural da Caixa Econô

. mica Federal. (MHM)

]ARAGuA DO SUL - O

Sindicato dosMetalúrgicos
de Jaraguá do Sul come

morou o Dia Nacional do

Metalúrgico (dia 21 de

abril) com a inauguração
do Memorial Santo Dias.

A cerimôniaaconteceu do

mingo pela manhã, com a

presença da viúva de Santo

Dias, Ana Dias, na recrea
tiva da categoria. Operário
do setor metalúrgico, Dias
foi assassinadopela Polícia
Militar, do governo Paulo

Maluf, no dia 30 de ou

tubro de 1979, aos 37 anos
de idade, durante manifes

tação dos metalúrgicos da

fábrica Sylvân\a, em Santo

Amaro (SP).
Ana, que agora tem 59

anos de idade, conta que

sempre trabalhou na luta

pela igualdade dos direitos

das mulheres e do bem

comum aos trabalhadores

e pessoas necessitadas. "Sem
pre tivemos as mesmas cori

vicções políticas e não

estou aqui apena� porque
sou a viúva", esclareceAna.

Segundo ela, a mulher tem
sido a responsável por
grande parte do desenvol

vimento do' mundo, mas
ainda não é reconhecida

como tal. Ana relembrou

toda a trajetória de luta .do
marido, desde sua expul
são da agricultura até o dia

em que foi morto. "Estou

Nova Peixoto, afirma que
essas inovações fazem parte,
do projeto da administração
pública de agregar valor às

propriedades rurais e assim

criar condições para que o

pequeno produtor possa
comercializar seus produtos
de acordo com as normas

exigidas pela Saúde Pública.
Ele anuncia ainda a ins

talação de uma usina de leite,
abatedouro e fábrica de

conservas - tudo para uso

comum dos produtores -
como ações que também

integram o programa de

agregação de valores. Estes

três projetos terão um custo

de R$ 600 mil, sendo que
R$ 500 mil são verbas

federais e R$ 100 mil da

Prefeitura. O mercado pú-
,
blico, que deverá ser entre

gue em julho, também faz

parte deste programa. "Esti
mamos que existam no

Município aproximada
mente 18 abatedouros ir

regulares", informa.
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGUADO SUL-Des-.
de o início desta semana, a

Apeafa (Associação dos
Produtores Artesanais e

Familiar) estará servindo
café colonial de terça-feira a
domingo.Durante a semana

o café será servido no perío
do da tarde, e nos domin

gos o dia todo, das 13 às 20

horas. Ao todo, são aproxi
madamente 30 tipos dife
rentes de doces e salgados,
mais sucos de frutas de

época e café com leite. Ou
tra novidade será a coloca

ção de mesas ao ar livre,
como forma de chamarmais
a atenção e atrair mais clien

tes.

Secretário de Produção, Dieter Jansen, anuncia horários
rizado pelo Museu Munici

pal Emílio da Silva, pela
saída dos roteiros turísticos

e pelas feiras de artesanato.

"Também vamos incre

mentar a atividade turística

com a implantação de pas
seios de trole, com saída da

Praça Ângelo Piazera",
informa Jansen. "

A divulgação dos novos
horários para o café colonial
daApeafa foi anunciada em
entrevista coletiva realizada

na, própria entidade. Na

avaliação da presidente da

Apeafa, Maria Spézia, a

procura por café colonial foi

pequena durante os meses

de calor, mas a venda dos

outros produtos (pães, cu
cas, bolos, strudel, sorvetes
e conservas, por exemplo)
tem sido satisfatória. Todos

os produtos vendidos na

Apeafa e os servidos no café

colonial são feitos pelos
associados. Atualmente a

Apeafa conta com 27 filia

dos e apoio das Unidades
de Processamento de Ali

mentos localizadas rias comu
nidades de Jaraguazi-,nho e

Ribeirão Grande do Norte.

O gerente deAgricultura
da Prefeitura, Alcides da

De acordo com o se

cretário de Produção da

Prefeitura, Diet�r Jansen, a ,

intenção é incrementar o
local para atrair o maior,
número possívelde clientes,
já que aPraçaÂngelo Piazera
(onde está instalada a loja da .

Apeafa) tem se transforma
do num verdadeiro ponto

.

de interesse turístico, valo-

Prefeito de JS anuncia os integrantes do Jare
]ARAGuA DO SUL'- O

prefeito lrineu Pasold no
meou os integrantes da Jare
(Junta Administrativa de
Recursos de Infrações à

Legislação Municipal),
através da Portaria 166/02,
baixada no último dia 4.

Contando com oito inte

grantes titulares, a Jare é

composta paritariamente
por representantes da Pre

feitura, tendo como presi
dente Osmar Günther, Os
demais integrantes são:

Clarice Coral, Sérgio Lu-

karcewski e Ingo Ristow,
que atuam, respectivamen
te, nas gerências de Meio

Ambiente, de Planejamen
to, de Saúde e de Finanças
e Tributos. Os integrantes
que representam a comu

nidade são Luiz Fernando

Marcolla (CPL), Eduardo
Schiewe (Acijs), Hugo
Zirtz (Associações deMo
radores de Bairros), e Os
mar Gumz (Sindicato dos

Contabilistas) .

A data da posse ainda
não foi marcada, mas a

zo de sete dias da data da

autuação, A Junta terá 30

dias para julgar o recurso,

desde que de posse de

todos os elementos para
tanto, sendo subsidiada, se
necessitar, de pareceres ou
informações do processo
de infração emitidos pela
unidade administrativa que

aplicou a sanção.
Assim, as defesas contra

autuações, em primeira ins
tância, serão apreciadas, dis
cutidas e julgadas pelaJunta,
que é paritária.

previsão é que seja antes do
final deste mês. A Jare é

conseqüência da Lei

2.942\01, de 6 de dezem

bro de 2001, que definiu a

autoridade julgadora
menciorrada no Artigo 34

do Código de Posturas. A

partir de agora, toda em

presa ou pessoa física que
for autuada e sofrer pena
lidades por infração de na

tureza urbanística, ambien
tal, sanitária e tributária

poderá apresentar à Jare
defesa por escrito, no pra-

YlDl Ç}jt?�.8.�
·V c:RM.lOS9 _,(P� 46"S9�S71OO

l\Iéd ico Offalmoloqtata
Especíalíeação: Hospítal deClÍlliC$llI!tado do ruo de uáneÍro

e CIII!lO naSocedsdeBiasílerradeOftalmologia do Rio de JaneirO

Agora COtl1 atendímento aosB�'" dae 9' as 12 horas

F..: (04n 21S-1150Av. Mal.Óé"'an 776· Sala 12 . Ed. M(Il(mlJln'Centllr

eixe O nervosismo de
perder a boa-fé com

de casa. Use a sua fé
ra superar os grilos no

ramo não brigue a too.

Virgem� Não será fácil driblar
-

no carreira. Em cosa,

mais conciliadora.
e o seu

apoio de que

rá melhor deixar os
s em alerto.

s no trabalho

�sã*Qfi nervosa, mas vai
contar com a proteção dos astros.
Escorpião - Seja mais

. Seu humor estará

Será preciso agir
de, pois alguns

'\s deverão interferir
11\,. Melhore o seu

humorou lerá problemas em caso.

Peixes - Estará receptivo a

tose poderá
stante com eles.
rentar uma difícil
o, por isso, confie no

ra a sua vida
'0 com jogo de
o e tenho mais

o amor.

ricórnio - Evite' bater de
frent'

cosa irão se

refletir no romance.

Câncer-Aguarde ótimas
cure aprender

.

s diferentes e faça
ssoos de longe. a sua resistência
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POR: EGON JAGNOW

ESJAMOS NA SEMANA EM QU E COM EMORA�
MOS O DESCOBRIMENTO DO BRASIL, e no dia
19 foi o Dia do Índio. Embora sem informações
precisas, supomos que os índios não moravam em

'terras jaraguaenses. Diversos são os argumentos
que nos levam pensar desta forma: os Indios prefe
riam morar em clareiras e não em mata densa;
procuravam locais mais altos, de onde podiam ob
servar os arredores; 'onde havia aldeias ficavam

vestígios, como restos de fogueira, material lítico
e cerâmico e sepultamentos _ nada diste .até hoje
foi encontrado. Mas isto não significa que os índi
os não andavam por aqui. Vinham caçar e pescar'
_ disto se tem vestígios ._ fazendo, provavelmen
te, acampamentos temporários. E por aqui tam
bém passava um ramal do caminho do Peabiru,
por onde eles guiaram o espanhol Álvarez Nunes
Cabeza de Vaca. As fotos são da região, retratan
do o índio e o caboclo (mistura do índio com o ne-

(
.

qro), Foram tiradas por Axel Diringhofen, em
'1890 ..

/'

! .r---------------------------------------------------�------------__--------------------------------�

SEJA COMPETIT]VO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
I·

C...uIiAdvo"".. ",,,,''''',,SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- �EP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-18�0 - Jaraguá do Sul � se " Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv.com,br
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TERÇA-FEIRA, 23 de abril de 2002

POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL IMOMENTOS DE REFLEXÃO: P. CLAUDIO HERBERTS -, PASTOR ORIENTADOR DA OASE DA CEL

'.ii História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". Opassado só é importante se

'seutempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 15 ANOS

Em 1987, o TRANSPORTE DE DUQUESES entrava em análise,
de modo que, antes de 1918, só chegava àVILA DUQUESA quem
tinhapernas fortes, com umamochila nas costas, chamada "mala",

Depois disso, chegaram os' cargueiros e, no dia Iede julho, a primeira
carroça. Os cargueiros tinham dois cestos, um de cada lado. As car

roças eram tracionadas por quatro a seis cavalos.Depois de 1930,
aparece o trole, igual ao do Erwino Behling. Quem também os tinha
era o Ângeli Demarchi, Luiz Cecatti e os Pedri. Havia
também quem usasse a "aranha", uma charrete-alta e coberta com

armação de madeira e lona. Para ir à missa, as carroças tinham um

caixa mais leve, trabalhado, com dois assentos de molejo, e com
pelego. Os caminhões com correntes nas r�das começaram a circular
em 1938: ,o primeiro pertenceu a Guilherme Laffin, e havia os do

Grubba, do Garcia, do Gosch e do Schmitt. Diz-se que o primeiro.
proprietário de automóvel foi Germano Gascho, em 1945, era o
Chevrolet Pavão, que levava hora e meia até ]aragui. Comprou-o
por Rs. 3.500$000 (três contos e quinhentosmil réis) do sistemamo
netário de então, e era bastante dinheiro para a época. Falava-se tam
bém que.já em 1933, o Maneca Pedri andava por aqui com um "T

Bigode", que foi parar no ferro-velho. Depois o sr. Doering com
prou uma limousine azulada. O primeiro proprietário de caminhão
foi o sr. Waldemar Gumz. Em 1948 comprou um International, em
1950 um Dodge canadense e, em 1951, um,Opel Blitz. Ein 1949, no
entanto, os srs. Carlos Cecatti e Pedro Bertoli compraram, em
Corupá, um Ford de cabine larga, de madeira.

HÁ 68 ANOS

Em1934, a firma Reiner &Witt, na edição n? 736, do CORREIO DO

POVO, situado naAvenida Independência, com telefone n? 5, anunci
ava à sua clientela que recebeu lindos cartões-postais de variado sorti
mento.

A Empresul de ]araguá comparecia com anúncio de meia página
mostrando à clientela as vantagens no cozinhar, fritar e cozer com
aparelhos que consomem eletricidade, que além de limpeza neste
mister, poderiam ser conseguidas usando a energia elétrica da
Empresul, a preço de tarifa econômica, e suaves prestações.

\ No expediente do CORREIO DO POVO dava-se a conhecer o gerente,
que era o sr. Luiz Spindola, que tinha o telefone n? 5, endereço tele- "

gráfico "Corpovo", assinaturas anuais a 10$000 e semestrais 6$000, e
os anúncios eram aceitos até as quintas-feiras, aomeio-dia.

HÁ 3 ANOS

Em 1999,]araguá do Sul era escolhida para sediar os 12°s ]oguinhos
Abertos de Santa Catarina e a FME (Fundação Municipal de Espor
tes), depois de muito procurar.para implantar o complexo
esportivo que devia concentrar as modalidades de Natação, Tênis de
Mesa e Atletismo, a Secretaria de Planejamento apontava um custo

elevado para a recuperação da área adquirida pela
Prefeitura, ao lado do Estádio do Grêmio Esportivo ]uventus. O
prefeito GeraldoWerrunghaus (J?FL) estudava em negociar uma área
de 70 milmetros quadrados, na Rua Francisco Hruschka, no Bairro
São Luiz, com a famíliaMarcatto, Um acordo transferia as competi
ções de Natação para a piscina do Beira Rio Clube de

Campo, e o engenheiro avisava que precisaria instalar aparelhos aque
cedores.

OASE Dividirpara 'multiplicar
Em 1999, a Oase (Ordem Auxiliadora

das Senhoras Evangélicas) comemorou o

seu primeiro centenário de fundação no

Brasil. Tudo começou em Rio Claro (SP),
onde em 1899 surgiu o primeiro grupo. Ho-je,

r

com cerca de 40 mil filiadas, ela é o maior

grupo feminino organizado da Amé-rica

Latina. Semanalmente, em t.odo o Brasil,
inúmeros grupos se 'reúnem sob o lema

"comunhão", testemunho e serviço.
Mas os, tempos mudaram. As pessoas

mudaram. E as mudanças ocorridas na so

ciedade brasileira, nos últimos 20 anos, for

çaram muitas mulheres a trabalhar fora de
I

casa, como, por exemplo, no comércio, na
indústria ou mesmo como profissionais li
berais. Tendo necessidade de se sentir va

lorizada no trabalho ou de simplesmente
contribuir para o orçamento familiar, ela
foi à luta. Conquistou espaços importan-

nais diurnas.

Dentro do impasse surgiu .a possibili
dade de organizar grupos de Oase para
reuniões noturnas. Atualmente, dois gru

pos funcionam à noite na Comunidade

Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul: um

na Paróquia Pedro, todas as quartas�feiras,
às 19h30, e o outro, na Paróquia João
(Comunidade dos Apóstolos), na la e 3a quar
ta-feira do mês, às 19 horas. É uma experiência
nova que se mostrando acertada na medi

da em que acolhe senhoras que durante o
,.

dia não têm possibilidade de participar.
Dividir para multiplicar - esta estra

tégia pode, num primeiro momento, pro

duzir grupos pequenos pouco expressivos
em número de participantes, mas, com
certeza, está oportunizando a que mais

mulheres possam ser cativadas. E isto é

bom, pois as deixará mais fortalecida na

tes na vida social e profissional, mas já não' fé e revigoradas na esp�rança no contexto

pôde mais participar das reuniões sema- familiar, eclesial e social.

�rculo
(

.

Italiano

INAUGURAÇÃO DA SEDE
A imprensa, de forma geral, falou sobre a inauguração da nossa Sede,
do sucesso do evento, do sonho real izado e dos planos futuros. Portan
to, neste momento cabe-me apenas e tão somente agradecer a comuni
,dade, empresas, poder públ ico, imprensa que colaboraram para que o

sonho fosse atingido. Não será possível nominar todos 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 momentos 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 amiqos, que nos acom

panharam ao longo de quase 11 anos.

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

Grazie a tutti!
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul - SCDEVANIR DANNA
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diversosofertas

Opo�tllnidades de negócios
I; ';

, ;,
v.,»

o seu anúncio de linhapoderá ser repetido na

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento. do CLASSIMais:

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

Fácil anunciar
. .

Anu�cie pelo t;l�fo�e: 371·1919
E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Centro: Rua Cei. Proc. Gomes, 246.

c/ 2 qtos., 2 bwc, área consto c/
140m2, terreno c/450m2, c/
piscina. R$ 70.000,00. Tratar:
371-4225, c/ Alceu.

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

SOBRADO - Vende-se c/ 3
quartos, copa, cozinha, e bwc etc.

R$ 23.000,00, aceita-se carro e

imóvel de menor valor. Tratar:

273-0378, pela manhã ou noite,
c/Chirlei.

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

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

VILA LENZI - Vende-se, c/ .

96m2• Terreno c/480m2, c/
mais 2 meia-água, nos fundos,
ficam 2 telefones. R$ 65.000,00,
neg., aceita troca por menor valor.
Tratar: 275-2860, c/ Sandro.

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

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

RIO DA LUZ - Vende-se casa

alv., 3 qtos., si, cOZ., bwc, lav.,
gar. Valor a comb. Tratar: 9993-
3761 ou 376-1350, c/ Cleiton.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, c/54m2•
R$ 12.000,00. Tratar:
373-3128, c/Wilson.

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

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., c/150m', próx. Weg
II. R$ 45.000,00. Tratar: 9104-
4588.

RIO MOLHA - Vende-se, mista,
c/4 qtos., cOZ., bwc, lav., sala
jantar. Valor a comb. Tratar:
370-1113:

.

GUARAMIRIM - Vende-se, em
alv., no Centro. R$ 15.000,00.
Tratar: 373-4841.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou

troca-se, c/120m2• R. llda
Friedel Lafin, lote 254. Tratar:
276-0070, c/ José.

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

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

VILA LENZI- Vende-se, alv., 3
qtos., 2 bwc e demais dep.
Terreno c/468m2, e casa c/
118m2• No mesmo terreno uma

1/2 água c/ 3 peças. R$
55.odo,00. Tratar: 372-0815..

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de menor

valor, próx. Homago, 3 qtos. e
demais dep., em alv., nova.
R$ 40.000,00. Tratar 371-0695. SANTO ANTÔNIO -Vénde-se, 2

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

Vende-se ou troca-se por imóvel
de menor valor casa de alv, cf
100m2, terreno de 670m2• Tratar:

371-0695 ou 9993-0623.

VILA LENZI - Vende-se, c/
130m2, 4 qtos, toda murada. R$
25.000,00. Tratar: 9102-8387,
c/ !v1areia.

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, c/ José Carlos.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, Baía da Babitonga,
mista, fundos p/ Baía, c/ 2 qtos.,
sala e eoz. R$ 20.000,00,
aceita-se propostas. Tratar: (47)
379-1559, c/ Tito.

VIEIRAS - Aluga-se, mista c/ 3
qtos, próx. Bebidas Kienen. R$
220,00. Tratar: 9104-4588.

mista, c/156m2• R$
25.000,00. Tratar: 376-1804,
c/ Loreno.

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

troca-se. Trat�r: 370-1677.
ÁGUA VERDE - Vende-se ou

troea-se. Tratar: 372-0665.
CENTENÁRIO - Vende-se, de 2.
pisos, semi-acabada, c/360m2,
c/ + 1 casa de alv. nos fundos,
c/75m2. R$ 45.000,00 (as
duas). Tratar: 370-3109.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2,
e/3 qtos., gar. p/2 carros, \

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

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende

se, alv., 100m2• R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

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

AMIZADE - Vende-se ou troea
se, c/168m2• Tratar: 370-1410.

VILA NOVA - Vende-se ou troca

se, e/186,20m2, Ed. Porto Belo,
c/ 4 qtos., 1 suíte, lavabo, bwe
soc., 2 sac.isala dejantar/estar/
TV, eoz. e lav. c/ móveis sob
medida. Novo, c/ piscina e salão
de festas, c/ 2 vagas na gar. Valor
a nego Tratar: 370-8336, c/
Osmar.

BARRA DO SUL - Vende-se, a
800 m da Lagoa. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-8375.

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2• Terreno c/
580m2• R$ 20.000,00. Tratar:
9104-4588.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende
se casa de alv., c/70m2. Terreno·
quitado (12x27) tudo por
R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, c/ Pedro. Aceita-se
carro até R$.9.000,00.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno c/ muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588,

VILA LALAU - Vende-se sobrado

c/156m2, apto. e sala comercial.
R. Bernardo Dornbuseh, 2021.
Terreno de esquina. Tratar: 370-
1777 ou 9112-4110, com
Wilson.

.

BARRA VELHA - Troca-se
sobrado por casa em Jaraguã do
Sul. Tratar: 370-9282.

'

SCHREODEIl- Vende-se, alv.,
ern constr., c/ 1 qto. Terreno de
450,00m2• R$ 10.000,00.
Tratar: 9104-4588.

COMPRO CASA OU TERRENO
- Ilha da Figueira ou Vila Nova.
'Tratar: 376:2373. NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se por casa na Ilha da

Figueira, alv., c/ 3 qtos. edemaís
dep. R$ 45.000,00. Tratar:
275-0051.

VILA NOVA - Vende-se, em alv.,
BARRA VELHA:" Compra-se,
pago até R$ 10.000,00, à vista.
Tratar: 371-6238. .: dar a_Sua rida!podemu

Pes

CURITIBA - Troca-se, no Bairro
Santa Felicidade, c/ 3 qtos., 2

( bwe, gar. p/ 2 carros, de

esquina, por casa em Jaraguá do

Sul, até R$ 50.000,00. Tratar:
371-4626.

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, c/3 qtos., sala, coz., 2
bwc, gar, c/ ehur., 100m da
praia. Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, e/3 qtos. e demais
dep., Centro, 660m2•
R$ 25.000,00 + finane. CEF.
Tratar: 371-4497.

CURITIBA - Vende-se, alv., c/ 3
qtos. e demais dep. Terreno c/
2.500m2 e-casa c/144m2
construída. R$ 65.000,00 ou'
troco por casa de menor valor
em Jguã do Sul. Tratar: (41)
265-7047.

BARRA VELHA - Vende-se ou

troca-se, em alv., c/ 3 qtos.,
mobiliada edemais dep. R. José
Cearã da Costa. Aceita-se casa
de menor valor em Jaraguã do Sul
ou imediações. Valor aprox.
R$ 25.000,00. Tratar 371-5592,
cf João.

NEREU RAMOS - Ven'de-se 3
casas em alv. R$ 25.000,00.
Tratar: 276-1441.

o jeito certo e saudável
de emagrecer.NOVA BRASíLIA - Vende-se,

nova. Tratar: 9953-2627.CZERNIEWICZ - Vende-se,
800m da rua principal. Casa c/
270m e terreno c/ 1400m.
Tratar: 371-0742.

Reuniões todas ás terças-feiras, às15h, em sala
anexa à Paróquia Evang. Luterana' -

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

NOVA BRAsíLIA - Vende-se, c/
100m2, e terreno c/750m2•
Ótima localização. Tratar:
372-3947.

.'

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

.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos., 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço, garagem p/ 2 carros.

Próx. ao Pama, em frente ao nº
134. Tratar: 275-0845.

NOVA SANTA ROSA (PR) -

Vende-se ou troca-se por outra em

Jaraguá do Sul. Tratar:
276-3257.BARRA VELHA - Vende-se,
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TROCA-5E CASA NA VILA LENZI
com + ou - 80in2, terreno cI

700m2, por apto na área central.
Tratar: 370-0817,

com Alessandra ou João,
após as 18hs.

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou

(11) 6976-4612, cl Germano ou
Cecília.

LAGUNA - Vende-se apto. Ed.
Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte
cl sacada, 1 qto., 1 bwc,
lavanderia, cozinha, sala cl
sacada, R$ 70.000,00. Aceita-se
imóvel em Meia Praia (Itapema).
Tratar: 370-8336 0l:l9973-3560,
c/Osmar

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, cl
2 qtos. R$ 35.000,00. Tratar:
91044588.

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

VILA RAU - Vende-se, R$
17.000,00 + financ. Caixa
Econômica Federal, ou troca-se por
terreno. Tratar: 37Q.0816, cl
Silmara.

\ .

AULAS DE TENIS
Em Jaraguá do Sul

Professor
Eduardo do Rio
de Janeiro
Tratar:

374-5460

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 cl 13x29.
Tratar: 276-0629.

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

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

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

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

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, cl 416m2, 2km após a

Malwee. R$ 10:000,00, c/
escritura. Tratar: 9973-8386.
CREC18490.

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$
3.000,00. Tratar: 370-9282.

BARRA VELHA - Vende-se, entre
o mar e a lagoa, 20x50m, fundos
pi lagoa. R$ 2.500,00, aceito
carro. Tratar: 9121-3950, cf
Roberto.

CENTRO - Vende-se terreno cf
750,00m2, ótima localização.
Tratar: 372-3947.

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, cl
405m2 local alto, após a scar:
R$ 19.000,00, estuda proposta.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370-8145, após às 17hs" cl
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, cl João.

,ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
cl 350m2, próx. salão.
R$ 10.600,00 entro + 12x

R$ 450,00. Tratar 9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende
se, 35 hectares, Tifa Martirls.
Tratar: 376-0253.

JARAGUÁ ESQUERDO '- Vende
se, cl 726m2• Rua João Manoel'
Lopes Braga, 228, subida Acaraí.
Aceita-se carro no negócio. R$
30.000,00. Tratar: 370-6406, hor.
comI. ou 9975-1792, c/ Ronildo.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende
se, cl 8.750m2, R. João Januário
Ayroso, fundos. R$ 376-1537, cl
Olegário, aceita-se apto. cl parte
ele pagto.

JARDIM FIRENZE - Vende-se. \

Tratar: 371-7061.

JOINVILLE'- Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, cl 390m2, quadra
E, lote 10. Valor a comb. Tratar:
373-2912, cl Valdecir.

,

LOT. SOUZA - Vende-se, cl
q40m2 (18x10). R$ 4.500,00.
Tratar: 9104-4588.

MASSARANDUBA - Vende-se
terreno no Centro, 18x20, casa
de alvenaria em construção.
R$12.000,00, negociável.
Tratar: 9133-6515, cl Euríco.

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

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

RIO CERRO II - Vende-se, cl
2.543m2, bom pi chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -

Vende-se terreno quitado.
R$ 9.000,00, aceito carro de

igualou menor valor. Tratar:
273-0378.

SÃO LUIZ - Vende-se, cl
700m2, lote 36. Rua Guilherme
Hruschka. R$16.000,00. Tratar:
376-2229, cl Angélica.

SCHROEDER - Vende-se, cl
126.000m2, a 200mts do

calçamento. Tratar: 374-1588.

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

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende
se, cl 450m2, prôx. CTG Trote ao

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

VILA RAU - Vende-se, 4. R$
30.000,Do. Tratar: 371-3409, cl ,

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

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

VILA LENZI- Vende-se, terreno
com área total de 644,00m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se
propostas. Tratar: 371-8310,

.

comercial, ou 9975i9543, cl
Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, próx,
Colo Giardini Lenzi, cl 637m2•
R$ 16.500,00. Tratar: 9122-
4198. CRECI 9238, cl Walter.

VENDE-SE
Casa de madeira, com
120,00m2, com térreno
de 750m2, próximo

ao centro.
Ótima localização.
R$ 42.060,00

II Aceita proposta.
Tratar: 372-3947

CENTRO - Vende-se escritório,
cl toda infra-estrutura montada.
Tratar: 371-3216. Venda:
R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, cl 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, cl Ivone
ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária:
Centro Med. Odontológico, 3·
andar. Rua Guilherme Weege, 5Q.
Tratar: 372,2651 ou 371-6505.

VILA LENZI- Vende-se locadora, '

ótimo ponto. Tratar: 275-3937.

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

Vende-se, chácara toda
mobiliada, cf lagos, casas,
campo de futebol suíço, etc.
R$170.000,00, nego Tratar:
275-2990. CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, cl
1.000m2, área construída, salão
de baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um cl iluminação, e
lagoa de peixe cl 400m2, uma
pista de motocross. Área cl
20.000m, a 9km do centro de
Massaranduba. R$ 90.000,00.
Aceito troca. Tratar:379-1119,
cl Airton ou Marisa.

Vende-se ou trocase. Tratar: 372-0665.

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão
CacHda, cl 200.000m2, cl
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar:
372'0571.

GARIBALDI- Vende-se,
minichácara, 10km da Malwee,
totalmente plana cl lagoa.
4.770m2• R$ 19.000,00. Tratar:
·9122-4198.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7
km do Centro, área de 60.500m2,
cl casa de mad., rancho, lagoas,

-, plantação. Tratar: 379-1031, à
noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, cl
•

área a escolher, de 20.000 a

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

RIO MOLHA'- Velide-se, área a

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

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

demais dep., edícula cf gar.,
chur., escritório, 'galpão cf
quitinete, etc. Tratar: 370-8563.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende

se, chácara cl 12 rnorgos, cl
fonte de água. Valor a comb.
Tratar: 371:9431.

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

VENDE-SE - Sítio cl 104.000m2
a 1.500m da Praia. Tratar: (47)
345-3458, cl Rosi ou Carmem.

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre,ConstruaouReforme seu ImóvelComercial, Residencial ou RuraI

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

Trabalhamos com autorização doBancoCentral-Possuúnosoutros valores e outros prazos.
Informa ões no telefone 47 322-7988

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

CASEIRO - Precisa-se, cl ref.
para cuidar de sítio, de preferência
sem filhos. Tratar: 9973-8449.

DAMA DE COMPANHIA:_ Senhora
.se oferece pI trabalhar, cl ref. e

experiência. Tratar: 370,2718.
COSTUREIRA - Precisa-se, com
prática. Tratar: 376-1693, cl Susi
ou Renato.

DIARISTA - moro no Água Verde e

ofereço-me para trabalhar de
diarista ou mensalista. Tratar:
37066-87.

EMPREGADA - Precisa-se;
doméstica para pernoitar. Tratar:
275-2163.

FACÇÃO-Precisa-se. Tratar. 3714497. FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procuro trabalho, faço free lance,
casamentos, nascimentos de
bebês em hospital, filmagens,
eventos em geral. Tratar: 371-
6238, cl Andréa.

,

PRECIS�-SE - pessoas para fazer

estopa. Tratar: 376-1693, cl
Renato.

SECRETÁRIA - Precisa-se, cl
experiência ern Corei Draw. Tratar:

371-2020.

Procuro serviço de pintura. Tratar:
276-1676.

O!t�������a 310-1788 - Fax: 275-2294

Ref. 010 - Terreno no lot.

Souza, cl área de 540m2

(18x30), pronto o/ construir,
por apenas R$ 1.000,00 de
entro + 25x R$ 200,00

Ref. 039 - Apartamento com

'suíte mais 2 qtos. Residencial
Reinoldo Bartel. R$ 18.000,00
mais parcelas

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588
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Pàgar'mais
•

,
, por um serviço
qualquer' é suieira ..

Escolhec Cciraguá
e fique de'

consciência limpa.

Descontos especiais paro os demais itens, aba xo:

Peças e Serviços Volkswagen é na Oficina Caraguá.

CARAGUÁ
,
JAR.AGUA DOSUL
(47) 371-4000

( .A,suo o�gêncIo

HORÁRIO DI; ATENDIMI;NTO SEGUNOA,ASEXTÂ.� eh àd9h· SÁSAOOS' eh às 11h
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PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.

PROCURO EMPREGO - Senhora
se oferece para trabalhar de
diarista, em malharia ou em

metalúrgica, cl 16 anos de

experiência. Tratar: 392·3051 ou
371·7150.

.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

Tratar: 91134116 ou 370-1531,_
cl sr. Martin, em qualquer horário.

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

9112·3916.

SECRETÁRIA OU
RECEPCIONISTA - Procura-se.
Tenho 18 anos, 22 grau compl.,
experiência e ótimo conhecimento
de informâtica. Tratar: 372 3922,
cl Karen.

SENHORA - Oferece-se para morar
na casa' de praia pi cuidar
enquanto ninguém está na

residência. Tratar: 9603-3383, cl
Euda.

" 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

emb,ro@bol.com.br

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

EMPRESA LíDER 'EM SANTA CATARINA PROMOVE PROCESSO DE SELEÇÃO
BUSCANDO IDENTIFICAR PESSOAS DINÂMICAS, AMBICIOSAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCER, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUNIDADE DE

TRABALHO, FORMAÇÃO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL.

INTERESSADOS COMPARECER À

RUA JOÃO MARCATTO, 14"1 -

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL
(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS �2:001 �

VENDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

Ótimo 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 em

R$ 45.000,00 (ao preço de custo da mercadoria) eos
equipamentos da loja.

ALUGA-SE - a sala com 70,00m2, com carência de três meses

para o primeiro pagamento. Valor: R$ 40.000,00.
Aceita-se carro CHI�móvel comoparte do pagamento.

V 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

Ci>SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

TORNEIO DE BOCHA
SESC I CÂMARA JÚNIOR

Prazo de Inscrição: Até dia 14·'Maio de 2002
Data de Realização dos Jogos: apartir de 17 de Maioj02

Congresso Técnico: 14 de Maio de 2002
às 19h30 no Auditório Shopping Center Breithaupt

Local dos Jogos: ARSEPUM
Valor da Inscrição: R$ 20,00 por equipe

Premiação para �2, 22 e 32 lugares.

Informações: SESC'- 37191'17 ou 3718930

REALIZAÇÃO

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

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

PROGRAMACÃO DE CURSOS - GESTÃO
,

. .

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR

Regimes de Tributos 8h Adeftnlr.. 13h30 às 22h R$95,00

das Pessoas Jurídicas 1+1 R$48,00

Como Secretariar 12h 19 e 20/4 6ª -13h30 às 22hOO
'

R$95,00

com Sucesso 6ª e Sábado.Sab, - 8 às 12h'
•

1+1 R$48,00

Habilidades de 12h 19 e 20/04 6ª -13h30 às 22hOO R$125,00

Negociação 6ª e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$64,00
Sistema Just in Time 12h 22 a 25/04 19h às 22h R$80,00

2ª a 5ª

Desenvolvimento 20h 06/05 a 10/05 18h30 às 22h30 RS144,00
de Líderes 2ª a 6ª 1+1 R$72,50

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

AGENDA DE CiUR50$:

ORA,TÓ��
002 _:HO

Cio A CHAVEPARA o SUCESSO
ÓRÁRIO: 19H:OO ÀS'22H:OÓ '

ft''rERAPlA''OO·'TEAll''MANUAL
[DE 20Jl2·04-0a:..-ruRtMS À TARDE E À NOIU

. :'OTOGRAFIA PARA AMADORES
iNí(IO: DEl5 A la DE ABRIL DE 2002"'-- TURMAS À NOITE

CULINÁRIA 'BÁSICA '

'INíCIO: ABRil DE 2002,'- TURMJ\S À TARD�

I/lFORMAÇÕESj IljscRIÇÕES PELO
FONE: 372-0138 ,COM FABRíCIA
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagàs:

'\
I '

VAGAS ABERTAS
• AJUDANTE DE SOLDA (4401,E) - Cursando I' grau, Ter conhecimenlo em sôlda manual e componenles
elelrônicos. De preferência que lenha feilo rurso no SENAI. '

• ANALISTA DE CUSTOS (3468-E)..; Conhecimenlo 10101 na órea' de cuslos.
• AN�LlSTA DE PEDIDOS (426 I -E) - Minima cursando Adminislraçãa. Faró anólise de pedidos, redação de
textos e cólculos. (Ambas assexos).,

'

• ANALISTA DEMARKETlNG (4255-E)- (ursc superior em Adminislraçãa, Comunicação e Propaganda ou

anns.ldiomas: rnglês'e EspanhOl (bósicos).lró coordenar é execular o plano de Morkeling. Disponibilidade para
viagens,empreendedor, copocidode para orientar equipes, bem como realizar alividades operaciona� (colocar a mão
na massa). Ambos os sexos. '

.. '

• ASSISTENTE DE MARKETING (4329-E) - Minimo segundo graú complelo. Preferência que saiba inglês
e espanhol (bósicos).lró conferir e emilir pedidos; regislrarsoliciloÇões!sugeslões e reclamaçãesde dienles, bem cDlÍlo
dar relomo aosmesinas. Pre�aró infonnoçães lé01ico5 no alendimenlo 0800 e ouxiliaró nos demais s..viços do selar.
Sexo 'masculino.
•ASSISTENTE SOCIAL (4015-E)-Acompanhamenlo aos colaboradores, familiares e cornunidade. Experiência
comprovado em eqrteiro de no mínimil cinco anos:
• ASSISTENTE TECNICO (4244-E)- Fonnacão superior em Engenharia Químico, de Alimenlos ou Adminislracão.
Cursos na órea de Vendas/Comercial. Foró visiíos lécnicos, apresenlação dos produlos e seus benefícias, àplicoião,
létnicas em negociações/argumenloções e alendimenlo lelefônico. Disponibilidade para viagens. Ter ca�eira de
hobililacão.
• AuxiLIAR ADMINISTRATIVO (4433-S) - 2' grau complelo. Ter curso de Desenho Mecânico e Aula CAD.
Auxiliaró na órea Adminisl�aliva e em Praielos. Sexo masculino. Trabalharó nas proximidades de Schroeder.
• AUXILIAR DE ESCRITORIO (4432-E)- Necessário que saiba Corei Draw. Segundo grau ou cu�ando o 3�
ano do segundo grau. Pessqa esperla, boa aparência, dinâmico e comunicoliva. Sexo feminino.
• AUXILIAR DE ESCRITORIO (4423-S) - Fará emissão de Nolas Fiscais, Conlas a Pagare Receber, Conlrole
de EsIoque em geral. �xperiência de seis meses. Ambos os sexos.
• AUXILIAR CONTABIL (4311-S) - Experiência em Escrilo F�coI!Canlabilidade/lucro Real.lró codificar Nolas
F�cais, faró a emissãp do Relalário e do GIA.

•

'

• AUXILlAR,DE ESCRITA FISCAL E CONTABIL (4210-SFCom segundo grau ou cu�ando a lerceiro, porém
deveíer boa experiência na ªreo. Poro Guoromirim.
• AUXILIAR QUIMICO TEXTIL (3420-E) - Experiência de um ano no rama lêxlil. Curso do CEIIQ. Aluará
no preparação e desenvolvimenlo de cores.
• CALDEIREIRO (4415-E) - 2' grau complelo ou cursando.
• CALDEIREIRO (4382-E) - Fará soldo, Irabolhorá com guilholino, corle e dobra de chapas e enlender de
Inlerprelação de Desenho Mecânico. '

• DESENHISTA PROJETlSTA(4392- 4313 - S)- Conhecimenlo no ramo melolúrgico. Curso létnico vohodo
ó'órea mecânico ou cursando o 3' grau. Faró desenhos létnicas, desenvolvim'enlo de móquinas e equipamenlos para
a órea de conslrução civil. Conhecimenlo em projetos elélricos e hidróulicos.
• ENFERMEIRA (4319-S)- Formação superior. D�ponibilidade de horórios. Pode ser retém·formada.
• ENGENHEIRO CIVIL (4042-E) - Profissional com experiência em prê-mcldodns (imprescindível).
• ENGENHEIRO CIVIL (4053-E) - Com experiência em programa de cólculos de eslruluras melólicas. Seró
responsávellétnico da empreso.
• ESTAMPADOR (4312 - 4355-S) - Experiência na função. Não exige escolaridade.
• ESTOFADOR (3683-E) - Experiência de no mínimo um ano.
• INSPETOR DE VENDAS (4323-E) - Curso superior de Engenharia Química ou Alimenlos. Ter perfil para
Vendas. Ser comunicolivo, (fialivo e desembaraçado.
·,NSTALADOR DE CALHAS (442 l-E) - Experiência na órea. Foró a inslalação de colhas. Primeiro grau
complelo. Necessório que lenha corleira de hobililação calegoria B.
• LABORATORISTA (lf294-E)- Deveró ler curso especifiCO na óreâ, como Técnico de Alimenlos. Além da função
especificp, auxilioró no Treinamen!o/Desenvolvimenlo de Represenlanles e aienles.

.

• MECAN/CO DE MANUTENÇAO (4422-E) - Experiência de Irês anos na órea. Residenle em Schraeder,
João Pessoa, Sanla luzia.ou proximidades. Nã. Fumante e ler disponibilidade de horório.
• MONTAGEM ELETRONICA (4348-E) - Faró a monlagem de placas lilelrônicos. Ambas os sexos.
• OPERADOR DE BOBINAGEM (4412-4384-E) - I' grau complelo.
• OPERADOR DE MONTAGEM (4386-E) - 2' grau complelo � sexo masculino.
• OPERADOR DE PRODUCÁO (4410-4383-E)
• PINTOR DEMÓVEIS (4"'6-E)- Faró pinlura em móve�. Necessório que lenha no mínimo seis meses de
experiência.
• RECEPCIONISTA (4256-E) - Curso superior de Adminislração, Secrelório Execulivo ou Economia (pode e�or
cursondo). Deveró ler inglês e espanhol bósicos). Pessoa dinâmico, com iniciolivo, habilidade para solução de
prablemas e baslanle desenvohura.

,

• REPRESENTANTE COMERCIAL (4219-5) - Duas vogas, ambos os sexos. Uma poro a região de Joinville
e oulra para Blumenou. Dó preferência a candidalos com firma regislrada.
• TALHADOR(a) (3130-E) -Iró riscar, enfeslor � co�or,
• TÉCNICO ELETRÔNICO (4210-S)- Experiência de um ano na função, Conhecimenlo 10101 em informólica,
inler,nel, bem tomo em monulenção de compuladores e periféricos. Terearleira de habililação.
• TECNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiência de do� anos em lançamenlos
Conljibeis, Pode ler o Curso Tétnico e 3' grau em Conlabilidade,

,

• TECNICO PLENO (3801 -E) - Sexo masculino. Deveró ler no mínimo formação em Belricidode, Belrônico
ou Informólica. Necessário coohecimenlo em inslolação lelefônico e comunicação de dados. Habildade para coordenar
equipe, Deveró ler corro práprio. '

• VENDEDOR DE VEICULOS (4431-E) - Duas vogas. Cândidolos com experiência em vendas e que lenha
veíCulo próprio. Pessoa de boa aparência, comunicoliva, esperla e que lenha bom relacionamenlo com pessoas de
Jaroguá e principalmenle que gosle de carros.

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4351) - I' grau, sexo feminino
• ATENDENTE DE FRIOS (4352)- I' grau, ambos do sexo masculino. ,

� AUXILIAR DE CAIXA (4404-4416) - 2' grau camplelo ou cursando, Ambos os sexos.
• AUXILIAR DE PADEIRO (4340-4402)- I' grau complelo ou cursando segundo e conhecimenlo básico em

padaria. Ambos as sexos,
,

• CONFERENTE (4399-4413) -; 2' grau ou cursando. Ter curso de informálica, acima de 18 anos. Sexo
masculino.
• GARAGISTA (3866-4260) -I' grau complelo e idade acima de 21 anos.
• GUARDA (4401)- 2' grau ou cursondo, Idade acima de 25 anos. Irá conlrolor a enlrada e saído de dienles.
• REPOSITOR (4411) - 2' grau, masculino,
• VENDEDORA - MAGAZINE (4285 - 4325) . 2' grau complelo e sexo feminino.
• VENDEDOR (44 18-4316-3719) - Segundo grau ou cursando. Curso de informMica e noçães na área de
Maleriol de Conslrucão, Ambos ossexos.' .

• ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865-4252)- 2 vogas masculinas. Primeiro grau incomplelo,
'. ZELADORA (GUARAMIRIM) (4302) - Com primeiro grau incomplelo.
• ZELADORA (4400) - Primeiro grau incomplelo.

RuaJorge úemiewia, 1245 (Rua do HospitalJ�raguó).
Cx. Postei 200 - ap 89.255-000

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

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
\

Rua Preso Epltúdo Pessoa, 383 - Centro
CEP 89251-100 - Jaraguó doSul

TeL (47,) 371-9565
Home Page: www.rhbrasiLcom.br
E-mail: jaragua@rhbrasiLcom.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA o E-MAIL: corlo@rhbrasil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• ASSISTENTE QE VENDAS Cursendo Ensino Superior ou complelo. Experiência em rolinas odminislrolivos de vendas,
suporle a representantes, clientes e gerência. Residência em Jaraguá do Sul ou muniápios vizinhos.
',ENGENHElRO(A} DE ALIMENTOS

'

• PROJETISTA Engenheira ele�icisla ou létnico em ele�o-elelrônico. Experiência em proielosde poinéis elélricos de prolçção,
sincronismo e excitação de geradores � motores elétricos. Conhecimento de normas técnicos.
• MECÂNICO MANUTENÇÃO TÊX!'L Experiência em máquinas do área lêxlil.
• GERENTEDESETOR DE CORTE TEXTlLExperiência em processo decarte ecom coordenação de equipe, En.nasuperior
complelo.'

,

• ANALISTA DE SISTEMAS Experiência em desenvolvimenlo de sistemas pora o área de produção, Experiência em U�k2
migrandop,ara Oracle.,lnglêslécnico. .

r

• QUíMICO TÊXTIL ForITÍoção ou e�periência minima de�ais anas. Conhecimenlo em selor de linluraria lêxlil, Oportunidade
para efe!ivaçãa ou estágio (se �oncluindo curso superior).
• MECANICO MANUTENÇAO Experiência na área olimenlicia.
• PROMOTOR DE VENDASConh"imenlo em deSenho létnico mecônico. Disponibilidade poro vioio'pelo Estado do Paraná,
Habilidade poro aluar com vendas, '

.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: solonge@rhbros�.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• CONTADOR, OU CONTABILISTA - experiência de 2 onas em lançamenlos conlábeis. Irá aluar em e�rilório de
conlob�idode.
• PROJETlSTA-conh"imenlo emAuloCAD e experiência com proielOs deMóquinos e equipomenlos industriais. Pre(Tétnico
emMecônico.

-

• ENGENHEIRO ELETRICISTA - necessório experiência no óreo comercial, Empresa da ramo melolúrgico.
• COORDENADOR DE QUALIDADE - coohecimenlo em ferramenlos de ,qualidade QS e ISO 9000,
• ANALISTA DE ESCRITA FISCAL - com experiência comprovado de 2 anos, Poro oluor em indúslrio.
• LíDER DE PRODUCÂO - com experiência no ramo lêx�1 (beneficiomenlosl,
,. TÉCNICO METALÚRGICO - com formação létnica no óreo pelo, E. 1. lupy e experiência em melolúrgico.
• ENCARREGADO DE COSTURA - cfm experiência no função,
• MODELlSTA - poro aluar com moldes infanlo-iuvenis,
• SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - com vivência em melalúrgica, Pref, conhecimenlo em caldeiraria,
• GOVERNANTA - com experiência e referência. PI Toubolé·SP.'
• OPERADOR OE CAD / PLOTTER - com exp. em encaixe de pelas, sstemn Inveslronica I leclro.
• VENDEDOR REPRESENTANTE- passuir corro e celulor. Necessório <onhecimenlos em hidróulica, pneumálica, mecônica,
eletrotécnica ou automação industrial.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: iessie@rhbrosil,<om,br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• COORDENADORDEPRODUÇÃO Experiência emmorcenoria (fabricação de Móveis, operação de máquinas emanulenloo).
,. ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Ixperiêndo tem remuneração com habilidades e compelências. .

• ANALISTA DE TREINAMENTO Com experiência,
• ASSISTENTE SOCIAL Com experiência em empresa.
• ASSISTENTE TÉCNICO Superior em Engenhorio Quimico, Alimenlos ou Adminislração"
• REPRESENTANTE COMERCIAL Com experiência em vendas de embologens.
• ANALISTA DE MARKETlNG Com Superior (Omplelo e experiência comprovod,.
• ANALISTA DE PROCESSOS Com experiência em Empresa lêxlil
• LABORATORISTA Com experiência em d,esenvolvimenlo de cores e aioçães poro Empresa Têxlil.
• REPRESENTANTE COMERCIAL - Vendas de Malerial de Conslrucão
• ENGENHEIRO QU/MICO - Superior complelo

.

• ENGENHEIRO DE ALIMENTOS - Superior Complelo
• VENDEDOR EXTERNO Com experiência em vendas de Freies ]Transportadora)

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ 00 SUL:

AREA ADMINISTRATIVA
• AUXILIAR DE VENDAS Experiência no área de vendas em empresa, Conhecimenla em lele·vendos e infonnálko.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2' Grau Complelo, (Om experiência em ironsportodora,
• AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - Com experiência
• AUXILIAR FINANCEIRO- Com experiência para Guoromirim
• AUXILIAR ÀDMINISTRATlVO - CURSANDO CIÊNCIAS CONTABÉIS

ÁREA TÉCNICA
• OPERADOR OE FRESA Com conhecimenlo em cálculos de engrenagens, fresagem de chovelos e inlerprelação de desenho
me<ônico.
• CALDEIREIRO
• AJUSTADOR MECÂNICO Com experiência em cursa létnito.
• ENCANADOR INDUSTRIAL
• MECÂNICO MONTADOR
• MECÂNICO MANUTENÇÃO Experiência em monulençã9 induslriol.
• MECÂNICO INDUSTRIAL Experiência1m maDulenção lêxlil.

ÁREA COMERCIAL
• REPRESENTANTE COMERCIAL (onh,cimenlo no ramomelal·mecqnico. Necessário veiculo próprio, lelefone e empresa
constituída. Poro aluar no região Norte de Santo Calarina e Vale do Itajaí.
• PROMOTOR DE VENDASConhe<imenlo em desenho létnico mecôni(O. Disponibilidade paro vio�r pelo Eslado do Poroná.
Habilidade poro aluor (Om vendos,
• VENDEOOR EXTERNO - Com experiência em Freies (Ironsportadorol
• REPRESENTANTE COMERCIAL Possuir ;mpreso conslilüido, vekulo, lelefone e fax. Paro aluorcom vendas de moleriais
de conslrução civil nas cidades de lages, Blumenou, São Benlo do Sul e norionópolis. ,

• REPRESENTANTE COMERCIAL 2' grau Complelo, com experiêlKio em vendas de embalagens. Para aluar em Joraguá
do Sul.
•

V��DEDOR INTERNO - Experiência com artigos esportivos

ÁREA OPERACIONAL
• OPERADOR ,OE PRODUÇÃO Cam, na minimo, I' grau (Omplela,
• SOLDADOR Com experiência em saldo TIG e 8elrOOo.
• AUXILIAR DE PRODU�OM�rodOles de Smroeder,
• AUXILIAR DE PROD!1ÇAO Moradores próximos 00 Pa�ol �e Jorogoo.
• EMPREGADA DOMESTICA (om experiência em cazinho e referências.
• MONTADOR DE MÓVEIS - COM EXPERIÊNCIA
• AJUDANTE DE ALMOXARIFADO COM 2'GRAU
• IMPRESSOR OFF SET
• OPERADOR DE EXTRUSORA
• TECEIAO

veículos
lIIe�evrolet '1
BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, cornpl., aceito
troca. Tratar: (47) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.

, I
BLAZER - Vende-se, executiva,
99. R$ 3�.000,00, aceita-se
casa, terreno, carro no neg.Tratar:
370·0464,

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, alc., camping. R$
5.300,00. Tratar: 370-3244 ou

9112-4950.

CHEVY'- Vende-se, 92, 22 dono, cl
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082. cl Lurdes.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 3.700,00. Tratar:
370-0690.

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

Tratar: 9973�955.

,

CHEVETTE - Vende-se, 79, gas.,
dourada, 'impj:lcáveL Tratár:
370-9380 ou 9111-5609.

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

CHEVETTE - ano 87, álcool, cl
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, cl Fabrícío.

CORCEL 11- 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; cornpl. - ar e d.h:
Valor a comb. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 cl
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, 00100, 1.0" prata, gas., cl
aros de liga. Tratar: 372-0676.

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

,

CORSA SUPER - V�nde-se, 97:
4p, t.e, R$ 11.600,00. Tratar:
273-1001.

I

I

i

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, cl Marisa ou

Vilmar.

I

1
I
I

I
I

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
99/00, azul. R$ 10.000,00 + 15x,
R$ 240,00. Tratar: 9991-9532.

CQRSA 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: 273-1001.

D-20 - Vende-se, 92, compL, cb.d';
Tratar: 371-7212.

0-20 - Vende-se, compL, 94,
turbo diesel, pneus Michelin, doc.
em dia. R$ 30,000,00, compL
Tratar; '372-1274� ti Valmor.

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

,

KADETT - Vende-se ou troca-se,
98, GLS, preto. Tratar:
9953-9966.

'

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

�

IMARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo
estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SLE, 86, ótimo estado. Trat�r:
376-0580.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de Crédito para
Imóveis, capital de giro,

pagamento de dividas, etc.
R$l06.000,OO - 90xR$l.490;OO
R$ 70.000,00-117xR$ 767,00
R$ 40.000,00-137x R$ 438,00
R$20.000,oo-117xR$219,00
275-{)051ou 37()'2995

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i
i 454-D196, c/ sr. João.

BELAS & SAPECA$
Sua melhor opção de prazer
Atendimento Z4 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

.

PALIO - Vende-se, 98, 4p, c/ ar
eond. R$11.800,00. Tratar: 373-
0358, c/ Edevar.

, ,

.AUTOMOVEIS
11111111111'.'111
...�.'-

L

VECTRA - Vende-se, 97,2.0, GL,
eompl., oranco.Rs 20.000,00.
Tratar: 371-5343.,

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1:5,
4p, vermelho. Tratar: 370-3113.

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

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl, Tratar: 371-9730. Palio ED, eompL 02 branco

Corsa Sedan 01 prata
Celta c/ ope. 01 prata
Gol MI, 4p 99 branco
CorsaWind, 4p 99 vermelho
CorsaWind, 4p 98 prata
Gol MI eompl. 97 preto
Uno Mille, SX, 4p 97 azul
Palio EDX, 4p 97 branco
Gol I 96 azul
Gol I Plus 96 branco
Eseort GL 1.8 96 prata
Santana GLS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Gol CL 1.8 91 branco
Chevette 1.6, gas, 91 azul,
Gol CL 1.6 90 branco
Gol CL 1.6 87 branco
Monza SLE 85 prata

fltendemos Ehis. Elas e Casais

Despedidas 'de Solteiro.massagens erótlcai
VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.,
t.e., ar-cond, Tratar: 371-7976,
nego

(47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região .

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

VECTRA - Vende-se, 96, GLS,
preto, com seguro total, em
excelente estado, revisado. Aceito
troca por terreno no Centro. Tratar:
371-9616.

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

4 Cc, em bom estado. R$
2.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-,1157.

MONZA - Vende-se, SLE, 88,
marrom met.rtoldo e., aro de liga,
som, em ótimo estado.
R$ 5.500,00. Tratar: 273-0601,
c/Valdir.

PALIO - Vende-se, 00, bordõ,
irnp., 4p, des. tras., limp. tras.,
t.e. Aceito moto ou carro de maior
ou menor valor. R$14.500,00
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,
c/ Mara.

510 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$
29.000,00. Tratar: 9973-4576 ou

370-7753, c/ Femando. ELBA - Vende-se, 96, 1.6, 4p,
eompl., cinza met. Tratar: 371-
2999 ou 9973-5175, c/ Paulo.

Rod. BR-280 km 58 s/n2 - Guaramirim-SC - ir 373-0504
MONZA - Vende-se, SLE, 88,
idramâtico, menos ar, aros de liga,
som, v.v., ótimo estado. Tratar:
273-0601, no período da manhã,
c/Valdir.

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96,
Diesel, 96, impecável. Tratar:
276-3223.

PALIO WEEKEND - Vende-se,
98, cinza, cornpl. menos ar.
48.000km originais. Aceito nego
Tratar: 372-0492, comI., ou 275-
3900, resido

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

9102-8213.
FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme,
ótimo estado, motor novo. R$
6.500,00. Tratar: 273-1001, c/
Valdir.

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

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

R$ 6.800,00. Tratar: 9905-3644,
c/Gilson.

5-10 - Vende-se, 98, V6, eab.
dupla, azul, eompl., mais
acessórios. Tratar: 9993-6316.OMEGA - Vende-se, CD, 94,

preto, bnc. couro. R$ 15.500,00.
Tratar: 378-1408 ou 9'973-5067.

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

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

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

5-10 - Vende-se, 97, Deluxe,
compl., die. R$ 31.000,00 ou R$
20.000,00 + 16x R$ 990,00.
Tratar: 9973-9925, c/ Paulo ou
Luis.

TIPO - 1'.6 IE, ano 94, eompl.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465,
c/Cláudia.

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.

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

PRÊMIO - Vende-se, CSL, 91,
compl., bordô meto R$ 5.500,00.
Aeeita-se Fusca na troca.Tratar:

370-9147, c/ sr. Vitório.

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

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.5-10 - Vende-se, 01, prata, eab.

dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, 4x4, eompl. R$
55.000,00, diesel. Aceito carro
ou moto de maior ou menor valor.
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,
c/ Mara. <'

UNO - vende-se, 91, verde. R$
6.100,00. Tratar: 273-1001, em
ótimo estado.

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

PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p,
97/97, c/ ar, d.h., v.e.; aros de
liga, CD magazine. R$ 15.000,00,
troca por 5-10 ou Ranger, paga-se
até R$ 10.000,00. Tratar: 9985-
2377, c/ Décio.

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, c/ 49.000km, c/
alarme, irnp., licenciado até abril!
03. Aeeita-se troca. R$ 9.500,00.
Tratar: 373-2887 ou 9992-6016.

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

OMEGA - Vende-se, CD, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500,00
ou R$ 4.700,00 + 36x fixas.
Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, eompl. R$f600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

5-10 - Vende-se, 95, gas., bordõ,
eompl. R$ 14.000,00, aceita-se
carro de menor valor. Tratar: (47)

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

R$ 332,00. Tratar:9902-84;33.

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p,
96, bordô, compl. - ar, aros de
liga. R$ 9.300,00. Tratar:

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

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.OPALA-Vende-se, 81, Comodoro,

II P,ROMOÇÃO ESPECIAL PARA ABRil
MÓVEIS1 + 4x si JUROSCOMPRE EM ATÉ

I
'

I -

(COM CHEQU�) GOMESROUPEIRO

5PTS

]UPARANÃ
1 +·4x

COMPRE EM ATÉ
r

5x si JUROS (1+4x)
:��R$ 157,68

ESTOFADOS

3x2 LUGARES

VIENA fAÇA--HOS uMA. VISITA
1 + 4x R$ 64,00

372-0002. Endereço': Rua Venâncio da Silva Porto, 219 -' Nova Brasfl ia - Jaraguá do Sul - se'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 371-9311 ou 370-6267. único dono, branca, ótima
conservação a gáz, Tratar: (47)
9995-8242

3693, c/ Luciana, ou 371-4176, à
noite, a partir das 19hs.

EsCORT - Vende-se, SW GLX,
cornpl, prata. R$17.500,00,
aceita carro de menor valor. Tratar:
370-2227 ou 9975-1804.

FIEsTA - Vende-se, 00, prata.Iar e
d.h. R$ 11.500,00. Tratar: 371-
6056.

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

KA - Vende-se, 98, cinza. R$
6.000,00 entro + 29x R$ 315,00.
Tratar: 9975-2765.

EsCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, compl., ar,
rodas 15. R$ 6.300,00. Tratar:
9903-2936.

Veiculo Ano Comb. Cor
RF 93 G Vermelha
n 225 00 G Azul
Ind. 250 98. .G Preta
01200 95 ' G Preta
NX 200 98 G, VilIlE
XLX 250 89 G Preta
(B 450DX 90 G Vermelha
(8400 85 .G Preta
Titan 125 02 G Vermelha
Titan 125 00 G Vermelha
Titan 125 99 G Azul
Titan 125 98 G Vermelha

.
Bis 100 00 G Verm
YBR 125 02 G Preta
BMW 325i 93 G Gnza

BR 280.Krn 57, n·1149- Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax:.(47) 37�91.7 j373-1381-Guaramirim- se

F-1000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

, 373-3001, c/ Mara.
.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro 0\J
em peças. Valor a comb. Tratar:

(47) 374-1935 falar c/ Adelcio.

MONDEO - Vende-sé, 96, GLX,
"

compl. R$ 13.500,00,.aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-

, 754;2 (res.) ou 275-2990 (com.).

EsCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641.

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

EsCORT - Vende-se, GL, 86/86,
álc., ótimo estado. Tratar: 9103-
7893, 'c/ Cristiano.

FIEsTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CD'player e aros
de liga. R$ 15.000,00 à vista .

Tratar: 9102-8213.

EsCORT - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730. PAMPA - Vende-se, 95; vermelha,

ótímo estado. R$ 7.300,00. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382.EsCORT HOBBY - Vende-se, 1.0,

94, párachoque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-8213.

FIEsTA- Vende-se, 97, verde
rnet., ótimo estado.Rs 9.500,00.
Tratar: 371-5353.

PAMPA - Vende-se, 1'15, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

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

BELlNA - Vende-se, GLx, 1.6, 89,
vermelha, c/ d.h. Tratar: 9975-
0383.

prata, d.h., 2p, alc. R$ 3.900;00 +

8x R$'190,OO. Trátar: 316-1772.
RANGER - Vende-se, XL, 97, preto
met., 4p novos-convertida a gás,
lona marítima. Tratar: 372-2316.

Especializada
em estofamento

automobilístico

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

CORCEL - Vende-se, GT, 75,
verde. R$ 2.000,00. Tratar: 370-·
271!3.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. c/
.sorn, turbinada, diesel. R$
35.000,00. Aceito moto ou carro

de maior ou menor valor. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/
Mara.

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/
94, compl., d.h. Valor a como.
Tratar: 376-2070, hor. comI., ou
9117-2650, à noite, c/Tatiana. CORCEL - Vende-se, 77, azul

(impecável). R$ 2.500,00. Tratar:
371-6056.

EsCORT -vende-se, super, ano 95
GLI, gas., rnarron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar:

'

9111- 6209 c/ Marcelo.

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-
1001, COURIER - Vende-se, 97/98, t.e.

+ ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300;00 + llx R$
387,00. Tratar: 9102-1701, c/
Denis.

'

RANGER - Vende-se, XLT, 130,98/
99, único dono. 1'1$ 9979-1437.

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

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

f..100 - Vende-se, camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco
pormoto. Tratar: 370-0290.

EsCORT - V�nde-se, L, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado, aceito
menor ou maior valor. Tratar: 370-
8563.

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

comb. Tratar: 370-4430.

\

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

\FIEsTA-Vénde-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. Tratar: 370-8622.COURIER - Vende-se, 98, 1.4,

16V, financ., branco. Tratar: 9101-

.

4805, c/ Arno.

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

VERsAILLEs - Vende-se, Guia,
2.0, compl., 94. R$ 6.000,00
entro + financ. Aceita-se troca.

Tratar:,9991-9940, c/ Clovis.

FIESTA - Vende-se, 98, verde
musgo met., 4p, compl. R$
6.500,00 + financ. Tratar: 9123-

EsCORT - Vende-se, 97, GLX,
l6V, compl., c/ arcond., d.h., t.e.,
desb.t., isufilme, CO. Ótimo estado.DEL REY - Vende-se, GLX, 89, F-1000- Vende-se, 55, 94, gas.,

Mania de Vender Barato

9x1340
. Total: R$120,60 ,

/'

p<',,\sta
Mesa para-Telefone 3490Wolf Motta I.

.

Mogno/Marfim '."
Rack Simbal 3-150

padrão Mogno/Marfim
À Vista R$ 65,90

9x24S1
,
Total: R$ 220,59 ,

Escrivaninha
Henn para
Computador

À Vista R$ 139,90

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- se - Fone: (47) 371-5800
.

Loja 2: Av. GerúlioVargas, 611 -'Centro- Corupá- SC-' Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 10)3 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 deAgosro,2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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verde met., gas, alr.,'som e desb.t,'
imposto pago. R$ 9.700,00.
Tratar: 276-0440.

vermelho, c/ 58.000km, único
dono. R$ 10.800,00. Tratar: 9104-
4412, c/ Alisson.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

FUSCA - ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no nego Tratar:
370-7678, c/ Gilrnar.

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, ale. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
9122-1157, c/ Mareio.

lOGUS - veríde-se, 93, Cl, grafite,
aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar:

8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

9975-1804.

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

!CRÉDITO, PARCELA SI SEGURO

18.000,00 : .........•................................... R$ 135,00
24.000,00 .. , .•..... , ; ; R$ 180,00
30.000,00 R$ 230,00
36:00�,OO ..

'

R$ 275,00

41.600,00 ' R$ 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

-,

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

GOL - Vende-se, 92, Gl, 1.6,
gas., branco. Tratar: 9953-9966.

PARATI· Vende-se Cl 1.6, 90, azul
met., gás. Tratar: 9905-2848.

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

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2x
R$ 300,00, Aceito carro menor
valor. Tratar: 9955-8931, c/
Jaime.

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

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

GOl-Vende-se,l.6, ci, 92, branco.
R$ 4.000,00 + 36x R$ 97,00.
Tratar: 9117-5788, c/ Alair.

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

VERONA - Vende-se, 94, eompl.
ar, 4p. Tratar: 374-0365.

GOL - vende-se ou troea-se por
carro de menor valor, MI, 97, 8 v,
verde personalizado. R$
11.000,00. Tratar: 371-7260.GOl-Vende-se,l.6, ci, 97,

único dono. Tratar: 9975-2263.
POlO CLASSIC - vende-se, 97/
97, completo, d.h., t.e., cd é
rodas. Excelente estado,
53.000km. R$ 17.500,00. Tratar:
275-0405 ou 9993-3206

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

GOl- Ven�!:l-se, 96,1.0. R$
10.00.0,00. Tratar: 371-9730.

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

9981-3627, pare. reduz.BRASILlA-vende-se,'bege,77,
bom estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884. GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,

impecável, c/ som. Entr. + finane.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

GOL SPECIAL - Vende-se, 00/00,
brancO. Valoracorro. Tratar: 370-4810.

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aros de liga, porta mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 371-6238.

SANTANA QUANTUM - Vende
se, 96, eompl., gás natural.
R$ 13.500,00. Tratar:
373-2563.

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do
valor em material de eonst. R$
1.500,00. Tratar: 376-3666.

KOMBI- Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 6.900,00. Tratar: 276-3223.GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, c/

'ar, único dono. R$18.300,OO:
Tratar: 372-0764 ou 9953-9966.

SAN1:ANA:'_ Vende-se, compl., 95,
Gli, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988,
c/ Marcos.

BESTA - Vende-se, GS, 99, eompl.,
registro no DETER e prefeitura pI
opção de serviço. R$ 25.000,00 +

24x R$ 1�090,OO, nego Tratar: 371-
6916.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.900,00. Impeeâvel. Tratar: 275-
3331.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2'.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370-1824, somente a
noite.

SANTANA QUANTUM - Vende

.se, 88, GlS, cinza grafite.
Entrada R$ 3.000,00 + 12x R$
297,00, cz.cheque. Tratar:
9975-7602.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir financ,
Tratar: 370-2146, c/ Odézio.

SANTANA - Vende-se, 97, cornpl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

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

\

11.200,00. Tratar: 371-6056.
BESTA,- Vende-se, eompl., 00/01,
16 lug., c/ trabalho e deter. R$
44.000,00. Tratar: 9973-8580.

FUSCA-vende-se, 76, branco,
gas, Tratar: 9963-7641 SANTANA-Vende-se,97,

marinho, v.e., ar-cond., d.h., a gas,
duplo eomb. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara.

SAVEIRO - Vende-se, 92" met.,
1.8, gas. Valor.a eomb. Tratar:
9992-4712 ou 370-3331.

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

GOl-1.8, a álcool; 92, ótimo
estado. R$ 6.400,00. Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667, c/ Fernando.

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

_

1
CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troca-se por carro de menor valor,
95, bom estado, die. R$13.500,00,
Tratar: 373-1118, c/ Jair. ,<

VOYAGE - Vende-se ou troca-se

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

SANTANA-Vende-se, GlS, 4p,
cornpl., autom. Tratar: 370-8622.

FUSCA-Vende-se, 77, bege, ótimo
estado, c/ aro de liga. R$ 2.000,00.
Tratar: 370-3545, c/ Valdinei.

lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
'verde met., gas., alarme, som,

'

desb.t., imposto pago. Impecável.
R$ 9.700,00. Tratar: 276-0440.

GOL - Vende-se, 1.8, Gl, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285,00.
Tratar: 273-0735, c/ Gilberto. SANTANAQUANTUM - Vende-se, 92,'

prata, GLS, 00, impec. R$10.000,00.
Tratar: 376-1.854, c/ Kekes.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor 4 cc., branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

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

VOYAGE - vende-se, 88. R$
4.000,00. Tratar: 370-0290.

,

GOl- Vende-se, Speeial\B9, lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,

ConsórcioRegata,
UINDISCUTIVELMENTE o MELHOR"

CARROS
Novos e Usados

60 MESES
a partir R$ 155,00

MOTOS
OKM

60 MESES
\

a partir R$ 72,00
Adélia Fischer, 239
Fone 371-2999
Walter Marquardt, 727
Fone 370-8800

Obs.: Quatro contemplações por mêsI

I
,

I

l' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
*"Mesas e
Cadeiras;
* Estantes e

, Sofás;
1 * Dormitórios;
,

* Artigos de
Deçorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO

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

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

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

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

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

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou276-0373.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Ce, mecânica excelente.
Valor a eomb., pronta pi trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

TOYOTA- Vende-se, bandeirantes,
87, ear. Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 370-3244 ou

9112-4950. Aceita troca.

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

alongado. Aceite-se carro de menor
valor na nego Valor a eomb. Tratar:
370-8094, el Antonio.

TREILER - Vende-se, Turisear
Brilhante, de luxo, eompl., el ar.
R$ 5.000,00. Tratar: 371-9375,
c/ Adir.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende
se, 97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-
0435 ou 372-0136, el Edilene.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmb. automãtieo, prata, eompl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro

1.0, valor mãximo R$ 8.000,00.
Tratar: 371-3993 ou 9973-8281.

MERCEDES - Vende-se, 88, 300-
E, impeeãvel,compl., azul marinho.
R$ 28.000,00. Aceita troca.
Tratar: 9991-0858.

MERCEDES CLASSE A - Vende

se, 00101, preta, cornpl., el bne.
couro, baixa km. R$ 33.000,00.
Tratar: 3708336 ou 9973-3560,
c/ osmar.

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

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

RENAULT - Vende-se, 1.6, Hateh,
d.h., 97/97, eompl., bordô,
80.000km. R$ 12.000,00.
Tratar: 9973-8580.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade p/15T., 1590, branco, '

el rodular. R$ 58:000,00. Tratar:
9992-0343, el Braulio.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se,
95, el baú. Tratar: 997,3-9120
ou 370-2261.

VOLKSWAGEM - Vende-se ou

troca-se, 6.90, aceito caminhão el
'carroceria de menor valor. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

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

VW 8.150 - Vende-se, 01, baú

Saider, particular. Tratar: 9979-1437.

Compro consórcio de moto. Tratar:
373-2887.

CICLOMOTOR - Vende-se,
Monark, 88, azul, R$ 350,00.
Tratar: 9113-7959.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.'
R$ 1.800,00. Tratar: 9121-5180,
el Jaison.

'

CB 450 - Vende-se, 89. R$
3.000,00. Tratar: 370-1161.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
finane. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 el Mara - hor. ComI.

CBX 200..:. Vende-se, oo, preta.
Valor nego Tratar: 373-1580, el
Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 011
02, c/ a.700km, vermelha. R$

5.000,00 + 12x R$ 285,56, nego
Tratar: 373-0642 ou 373-4268.

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

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

CG - vende-se titan, Okm. R$
816,00 de entrada, saldo 36 x

R$158,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084
el Mara - hor. Comi.

CG - Vende-se, 80, vermelha, em
ótimo estado. R$ 1.000,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

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

9952:7084 el Mara - hor. Corrrl,
,

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

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

estado, el doc. Em dia. Tratar:
371-6600.

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

originais. Tratar: (47) 374-1588.

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

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 370-6360 ou

370-1186, c/ Evertom.

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou
Dream, pago a vista. Tratar:
275-3191.

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

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

XLX - 350, ano 91. Tratar: (47)
374-1588.

XR 200 - Vende-se, 99. R$
2.700,00 entro + 37x R$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

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

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

•

serviços
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA
"Vendo "loccçõo "Conserto ·Montagem

Irmáqulnas Indústria
• Comérolo Ltda; - ME

Troballwmos com vendos e consertos:
* Motores 'Estacionários * Matassem
* lavo JoIo * Rocodeim '" As,sistência 24hs* Aspirador * MÓlobombas .. .,

* Compressor, elt.. * Enlre outros... www.lrmaqulnos.clb.nel
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul,

AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONCERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automotivo
Som

Alarme
Travas elétricas'

RuaEpitácíoPessoa, 607,práx CoI.Jangada-JaraguádoSul-SC

CG - Vende-se, 85, branca, ótimo
estado. Tratar: 9965-8875.

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

FALCON - 400, azul, ano 00. R$
!3.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 hor. com., el Mara.

GARELI- Compra-se, bom

Vendas e Serviços

f) klr.elbRl,
"IHIIMO'L,
r••'

.-Icnu

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televeridas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

diversos
ALUGA-SE - Quarto em resldência
pi moça em Jaraguã do Sul.
Tratar: 373-1949, hor. comI. até
17 horas, ou 9122-9867, após
17 horas.

,

AiIITENA DE CELULAR - Vende

se, rural.Tratar: 9111-6982 ou

276-1007.

ANTENA PARABÓLICA - Vende

se, Tee Sat Digital. R$ 300,00.
Tratar: 376-2305, el Vanderlei,
após 18h30.

ANTENA PARABÓLICA - Vende

se, e/2 aparelhos. R$ 350,00.
Tratar: 9123-3693, el tuctana,
ou 371-4176, à noite, a partir das
19hs.

APARELHO DE ESTÉTICA -

Vende-se, 3 em 1, drenagem
linfãtiea, hionisador e isométrico.
Tratar: 373-2850, el Adriana.

APARELHO P/ GINÁSTICA -

Vende-se, Atletie Way, el mais de
60 tipos de exercícios. Tratar:
9991-2356.

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

ARRECADO - Roupas e

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

ASSADEIRA DE FRANGO -

Vende-se, p/30 frangos. R$
250,00. 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, el
Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, el partida elét.,
el motor Johnson 30HP, 91, el
earretinha. Valor a eomb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095, el
Edilene, à tarde.

BASSET COFAP'- Compra-se,

filhote macho, puro. Paga-se atê
�R$ 60,00. Tratar: 371-6475, falar
el Jô.

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

microfone sem fio. Tratar:

372-4402, el Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a eomb. Tratar: 9121-
2362,cl Joilee.

BETONEIRA - Vende-se, nova,
1401. Tratar: 370-0670, el
Paulista.

BICICLETA - Vende-se, Prox,
cornpl., nova. Valor a eomb.
Tratar: 373-1775.

BICICLETA ERGOMtTRICA -

Vende-se, marca Caloi. Valor a
eomb., seminova. Tratar:
371-4921, el Marilene.

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

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

CADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa),.R$ 50,00. Tratar:
370-9282.

CAMA - Troca-se cama de casal e
ar-condicionado por centrífuga.
Tratar: 373-3787, el Noeli.

CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tratar

376;008'1, e/Emerson.
CARRINHO DE BEBÊ - Vende
se. R$ 50,00. Tratar: 370-9282.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende.,
se. Tratar: 373-37J37.

CARRINHO DE CACHORRO
QUENTE - Vende-se. R$ 960,00.
Tratar: 370-2718:

CAVALOS - Vende-se, Crioulos e
Manga-larga para provas, laçoe
cavalgadas. Também uma égua
com cria para julho. Tratar:
9973-3412, el Deretti.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a comb. Tratar:
371-0452.

TERÇA-FEIRA, 23 de abril de 2002

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra,
seminova. R$ 240,00. Tratar:
370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrifuga, frontal. R$ 250,00.
Tratar: 376-3434.

MÁQUINA DE REBATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4 agulhas, '

marca Hansai. R$ 3.500,00 à

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

MÁQUINAS P/ COSTURA �

Vende-se, 1 corte de trabalhar
Kamer R$ 1.300,00 (pacote c/
todos tem desc. ou avulsa). Tratar:
275-0616.

MERCADO .,.Vende-se,
equipamentos e estoque.ic/ 12
anos de funcionamento. Tratar:
372-3947.

MESA - Vende-se, 5m de cornp.,
c/ 5cm de espessura, c/ bancos.
Tratar: 9992-7162.

MESA - Vende-se, marfim, c/
tampo de vidro, p/6 cad.
estofadas. R$ 250,00. Tratar:
372-4153, c/ Alex.

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, c/ Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9992-8489. Valor a cornb.

MESA DE SINUCA - Vende-se,
c! tampa de mármore, pano novo,

acompanha 4 tacos, jogo de

bolas. R$ 650,00. E outramenor

c/ tampa de madeira. R$ 280,00.
Tratar: 372-1274.

MICROCOMPUTADOR -: Vende

se, c/ DVD e·CD Rom, ambos LG,
monitor 15 pol., disco de 30GB,
128 memória, c/Windows 98,
original. R$ 1.750,00, aceita
troca.Tratar: 9955-8931.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, c/ Joilce.

PAPELARIA - Vende-se, no

R$ 250,00. Tratar: 370-9282.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, 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 p/ serdoado, estou necessitada.
Tratar: 275-3678, c/ Malvina .

IMPRESSORA - Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte, boca
de 25. Preço de ocasião. Tratar:
370'8563.

.

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: 9902-0348, c/
Eduardo.

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

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
completo, c/ 7 CDs. R$ 120,00.
Tratar: 376-3666.

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

LAVADORA - Vende-se, Vila

FONE ]71-5042

Lenzi. Tratar: 275-3937.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 c/ Noeli.

LOCADORA - Vende-se, compl., c/
1200 fitas de vídeos, expositores e
balcão. Tratar: 376-1090.

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

LUMINOSOS - Vende-se, diversas
medidas, novos, só falta plotagem.
Aceito troca. Tratar: 370-8563.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a
comb. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Reta, industrial, seminova. R$
450,00. Tratar: 371-4497.

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

MÁQ. DE ESTAMPAR - Vende-se,
marca Mogar. Valor a comb.
Tratar: 379-1970.

MÁQ. DE FAZER SORVETES -

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

MÁQ. DE FAZER SORVETE
ITALIANO - Vende-se, na garantia.
Tratar: 372-1652.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura
c/ traçado e overlok, 8 mil pontos.
R$ 1.500,00 as duas, ou troco
por carro de menor valor. Tratar:

(47) 345-3140, c/ Tereza.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se pormoto de menor
valor. R$ 375-1080.

MÁQUINA DE 'FRALDA - Vende

se, descartável. Tratar: 372-3164,
c/ Fernando.

, .

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

.
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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.

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

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

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

ESTUDANTES - Que vão p/
. Joinville à noite e queiram dividir
combustível. 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 - Doa-se, boxer. Tratar:
373-3787, c/ Noeli.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic. Tratar: 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 ci SECRETÁRIA -

Vende-se, marca Panasonic,
modelo KX-FT67, 'seminovo. R$
500,00. Tratar: 9967-9864.

FREEZER - Vende-se ou troca-se

por esteira elétrica, de 3 gavetas.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$1.300,OO. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, c/ Simone.

PEDESTAL- Vende-se, 16
canhões de luz c/ catraca e 40m
fio. R$ 900,00. Tratar: 372-
3598, c/ Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PISO PORTOBELO - Vende-se, azul
petróleo, cada caixa tem 15 unid.,
de 104m. Tratar: 9111-5223.

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

PLAY STATION 11- Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00. Tratar:
376-2206.

PNEUMÁTICO - Vende-se, p/
Truck. Tratar: 9992-7162.

PNEUS - Vende-se, p/ moto de

trilha, em ótimo estado. Tratar:
9973-3034.

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

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, p/ loja de

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

CELA DE CAVALO - Vende-se

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

CELULAR - Troca-se, da Global; 2
meses de uso, por um Playstation.
Tratar: 9123-0146, c/ Samuel.

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

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

CELULAR - Vende-se, Nokia, da
Global, c/ linha. R$ 100,00.
Tratar: 9113-7959.

CELULAR - Vende-se, Nokia,
modelo 5120i pré-pago. R$ 200,00.
Tratar: 275-2364, c/Walter.

CELULAR - Vende-se, Nokia.
R$ ;1.50,00. Tratar: 9111-6982 ou
276-1007.

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

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

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:
370-8615.

CONCHA -' Vende-se, para
retroescavadeira. Tratar: 9992-7162.

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

bijuterias. Valor a comb. Tratar:
370-5518, c/ Paulo.

CONSÓRCIO - Compra-se, Tratar:
373-2887, c/ Helio.

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

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

DISKMAN - Vende-se da marca

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

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

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

, DIVIDE-5E APTO. - Procura-se'
moça, apto. mobiliado no Centro.
Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-5E APTO. - Procura-se

moça, apto no Centro. Tratar:

9122-6408, 371-6543 h.c., ou
371-3068, c/Marise.

DOA-5E - Um cachorro da raça
Poodle. Tratar: 373-3787.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado

.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas
c/ 5 e 6 divisões. Novas, c/ 3
meses de uso, ótimo estado.
Tratar: 371-7842.

PRECISA-5E - Pessoal que saiba
o idioma Coreano. Tratar: 9992-
5169, c/ Alan. •

PRECISA-SE - Moça p/ dividir
apto. no Centro. Tratar: 371-
5824,371-7631 ou 9962-7692.

PROCURA-SE - Pessoa p/ dividir
aluguel, em Corupá.Tratar: (47)
375-2177, c/ Ana.

PROCURASE-Apto para dMdiraluguel,
próx. a Uned. Tratar: 375-2177.

PROCURA-SE - Moças p/ dividir
apto., c/ quarto de casal, na R.
Victor Rósemberguer, 122, apto.
4. Tratar: 372-0984, à noite.

PROCURO SÓCIO - para tocar

escritório de prestação de serviços
previdenciários e jurídicos, capital
inicial R$ 7.000,00. Faturamento
imediato. Tratar: 371-7390,
371-2316, 275-3576 ou

372-1371.

REFRIGERADOR - Vende-se,
Consul, 281, em bom estado e um

sofá c/ 2 lugares. R$ 180,00.
Tratar: 9979-1576.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
- Aluga-se por hora, l' hor�grátis.
Tratar: 275-1101 ou 91Q4-2393.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370/
9006 ou 9101-8863, c/ Fábio.

QUITINETE - Alug&se, próx.
Bretzke. Tratar: 9118-8569, comI.,
ou 275-0397, c/ Lucia.

QUITINETE OU CASA.:.. Procura-se

para alugar, c/ mais de 3 qtos,
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO, REFORMA ou

CAPITALíZAÇÃO DE SUA EMPRESA DE·

R$ 20.000,00 A R$ 150.000,00.

Prestações a partir de �$ 214,00 mensais.
Trabalhamos com autorização do banco central,

Plantões sábados, domingos e feriados.
322-75075 ou 9121-6142, cf Mauricio

RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo

filhotes, pretos e chocolates, el pedigree.
Tratar. 370-7978 ou 9975<J219.

RODAS (4) - Vende-se, originais para
Voyage. Tratar: 9992-716;2.

RODAS - Vende-se, aro 15, marca

Momo Race, el pneus bons. R$
1.000,00. Tratar. 376-1854; elAdilson.

RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado de
vemiz. Valor a eomb. Tratar: 370-2718.

ROUPAS DE BEBÉ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado, até
6 meses, para meninos e meninas.
Tratar: 370-9228, el Rosane.

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

SERRA RTA - Vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699,

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI usuários
de inf. e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

TABELA DE BASQUETE - Vende-se,
infantil, e/base. R$ 150,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299, el prof.
Ademar.

TAPETE - Vende-se" Persa, 3x2m.
R$ 40,00. Tratar: 372-2955.

TECLADO - Vende-se, modo TSR

Yamaha. R$ 300,00. Tratar: 370-2718.

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.
R$100,00. Tratar: 9117-9257_

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

TELEFONI;: - Vende-se, prefixo 370.
Tratar: 275-227'7, el Mara.

TELEFONE - Vende-se, convencional,
prefixo 275. R$l00,OO. Tratar. 370-7238.

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

TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se ,

Soe. Aearaí .. R$ 200,00. Tratar: ..

9967-9864.

TÍTULO PATRIMONIAÍ�Vende-se, Beira
Rio. R$ 200,00. Tratar. 9997-5371.

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

TROCA-SE - Carro no valor de R$
30.000,00 pI casa de material.
Tratar: 37<}1161_

TV 14' - Vende-se, colorida, em
ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:
9122-7410. <'

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende-se,
cornpl. Tratar: 371-5640, cf Sérgio.

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

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835
* Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566

•
•

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296

ALUGUEL
., DE
TRAJES

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

V (47) 275-0279 * 9963-6820

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, el mangas eomp., deseda, R$
80,00. Tratar: 9103-9893 ou 376-
0168 (ree.).

VIDEOGAME- Vende-se,
Supernintendo, 2 controles, 2
cartuchos. Perfeito estado.
R$ 100,00 à vista ou R$ 50,00
entro + R$ 55,00 el cheque.
Tratar: 370-1010 ou 275-3397, el
Ivone.

FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

VESTIDO DE PRENDA - Vende-se, el
anmação e bornbaxlnha. Valor a
corno, Tratar: 373-1775.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficiai do Registro Civil

.do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os
seguintes:

EDITAL n2 23.696 de 10-04-2002

EDISON DALlNGHAUS E VIVIANE RAQUEL BAHR

Ele, brasileiro, solteiro, técnico contábil, natural de

Itapiranga, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Victor Satler, �6, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de

Bernardo Dallnghaus e Hildegard Dalinghaus.
Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Victor Satler, 86, Barra
do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Guida Bahr e Hildegard
Marquardt Bahr.

EDITAL n2 23.702 de 12-04-2002

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado

ACENIR MEDEIROS E EDITE ZEMKE.

Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em Estrada Três Rios do Norte, nesta cidade,
filho de Pedro Medeiros e Anita Medeiros.

Ela, brasileira, natural de Corupá, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Otto Hillbrecht, 1.180, Corupá, neste
Estado, filha de Egom Zemke e Eliane Maria Zernke.

VIDEOGAME - Vende-se,
Supernintendo, el 2 controles e 6
fitas. R$ 150,00. Tratar: 371-6238.

EDITAL n2 23.704 de 16-04-2002

Cópia recebida do cartório de Corupá, neste Estado

JAIR VOLTOLlNI E JANAINA KUSINSKI
Ele, brasileiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

. residente em Estrada Ribeirão Grande do Norte, nesta,

cidade, filho de Gentil Voltolini e Adila Maria Dana Voltlini.

Ela, brasileira, natural de Corupá, neste Estado; domiciliada
e residente na Rua Ernesto Poerner, Corupá, neste Estado,
filha de Gilmar Kusinski e Marlise Kusinski.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será 'publicado pela Imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

� Tudo para construção, reformas e projetos

PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

VIBRADOR - Vende-se. R$ 700,00_
Tratar: 370-8221, a noite.

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

VIDEOKÊ - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-8381, el Jeferson.

VIDEOLOCADORA - Vende-se, el
,

grande acervo de fitas na Vila
Lenzi.VIDEOCASSETE - Vende-se ou troea

se por bicicleta erg. Tratar: 370-9282.
..

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

VIDEOCASSETE - Vende-se, Sernp/
Toshiba, 5 eab. ou troco por 486,
pago diferença. Tratar: 9952-1872, el
Gilmar.

VIOLÃO - Vende-se, cavado
Gianine, novo e uma 'caixa de som

amplificada, auto falante 12, com 5
entradas pI instrumento
e mais 4 pI aparelho de som.

R$ 500,00. Tratar: 9111-1731.
VIDEOGAME - Vende-se, Play Station,
17 CDs. R$ 350,00. Tratar 370-7866.

,----------------------_
.... _- .. _ .. _ .. _-_ .._----

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótesé
or. AW F. C9.0Y{.o-Vo-r�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail - drair@netuno_com_br

ENDOCRINOLOGIA
Dr:V� Mc;t,yceLo-We-be.+r SLWCit/

Fone/Fax:: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
V�CUweY�s�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

..p=---------------��

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
vYC(/,c�r�

Fone/Fax: 3':?1-8743 - Sala 705

Rua .Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

Y:??:Y
ITrnr��

'1
* FRANCESA MONTEiRO
* ESMALTADA� MoNíEI�O ',",.0< ...

,,�,.
• -;_�* ISOLANTE TERMICO �_

.

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

* ROMANAS
* GERMÂNICA

F

Engenharte Pinturas Ltda
Loja das Tintas Regina

(47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Eta'lan - Centro

2
"7
5

:3
5
4-
"7

arquitetura
_d e s i g n

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

�CORTILEX·..illr.1l. CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
Pet.drM-e-q�pIM'W lew 00tn;gc-M

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de
Madeira e Dcuredos'Tecldos Nacionais 'i! Importados

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

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraquá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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; GERAL , CORREIODOPOvo3B

o QUE SE FALA NO SENADO'
SEGURANÇA PÚBLIcA TEM 245 PROPOSTAS EM

TRAMITAÇÃO - A comissão especial de deputados
e senadores encarregada d� apresentar propostas de

aperfeiçoamento da legislação federal para melho

rar a segurança pública e combater a violência vai

ter como base 245 projetos e propostas de emenda
à Constituição (P�Cs) que podem ter impacto na

diminuição da criminalidade, em tramitação, como
segue no quadro abaixo:

Total de propostas para avaliação da Comissão Es

pecial sobre Violência e Segurança Pública

EM TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL

Tipo de proposição n°

Propostas de emenda à Constituição -9

Projetos de lei do Senado 89

Projetos de Lei na Câmara 10
\ '

Th� 1�

EM TRAMITAÇÃO NA
-

CÃMARA DOS DEPUTADOS

Tipo de proposição
Propostas de emenda à Constituição 35

Projeto de lei 89

Projetos de decreto legislativo 8

Projetos de resolução 4

Proposta de fiscalização e controle 1

Total 137

A comissão também deve estabelecer os prazos para
apreciação de matérias e para aprovação do relató
rio final. OORNAL DE SENADO, ED. 1.436, PA-

\

GINA 3) ,

I

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

VIOLÊNCIA CONTRA VIOLÊNCIÀ(86)
Partidário de Floriano Peixoto, que lhe prometera

repor no governo os republicanos apeados pelo barão
de, Lucena, Campos Sares 'resolvera apoiar todas as

medidas do ditador, inclusive a deportação d'as 13

qenerals e a prisão de congressistas. Orando no Senado
sobre esses assuntos na sessão de 13 de janeiro de 1892,
exclamou, no ardor do debate:

,

- Uma situação violenta reclama outra situação
igualmente violenta.

E a um aparte, em que um colega estranhava a sua

frase revolucionária:
- Podem tomar as notas que quiserem das minhas

frases, porque estou habituado a não dizer senão aquilo
, que sinto e aquilo de que estou preparado para tomar a

responsabi I idade.

Antônio Ribas

• Jornal

mRREIO00povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinaldo Rau, 61 •

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 25,6 - Blumenau

Telefone/Fax: 340-2393

Em 1889, ano da

Proclamação da Repú
blica, chegam mais al

guns imigrantes e, en

tre eles, três húngaros,
que ficaram em Blume

nau até 6 ano, de 1891,
quando chegaram ao

todo 230 pessoas'ma
giares. Foi o número

mais alto de imigrantes
húngaros que passou
por Blumenau indo em

direção de Jaraguá do

Sul.No ano de 1892 che-
\.,

,

garam 149,em 1893che-

garam rnais seis, em

1894 e e1895, mais 165.

Em 1894, saíram de

Blumenau 80 famílias

que rumaram paraJara
guá do Sul. Estas famí

lias saíram da Hungria
nas datas acima menci

onadas. Chegaram no

Rio deJaneiro. Lá, num
cargueiro, embarcaram
para São Francisco do

Sul, que -era o maior

porto da região. Lá pe

garam pequenas em

barcações indo em di-o

reção de Itajaí. Toma
ram outros barcos, co
locando seus pertences
nestes, indo até Blume-

,

nau, subindo o Rio

Itajaí-Açu.
Chegando a Blume

nau, não tiveram onde

ficar. Não havia traba

lho. O dr. Blumenau

não tinha meios de dar

subsistência a todos,
principalmente trata

mento médico, já que
nada vinha da Europa.

Ficaram sabendo a

respeito de terras que

estavam sendo abertas

pelo governo. Só que a

distância era enorme.

Ouviram falar num cer

to dr. jourdan, que abri

ra um lugarejo chamado

Jaraguá (mais tarde foi

acrescido do Sul, porque
já havia um Jaraguá mais
antigo no País).

Queriam se dirigir até
o local. Porém, tomaram
um outro caminho. De

veriam fazer um trajeto
de 80 a 90' quilômetros
por florestas. fechadas,
expost6sa todos os tipos
de perigos, desde ani

mais ferozes até m-esmo

índios, os bugres (Xo-,

)

ckleng), que habitavam a

região.
As 80 famílias em

preenderam a jornada.
Antes de partir, refize
ram-se de provisões e se

e�brenharam nas flores

tas.

Ji havia um pequeno
caminho piquetado, usa
do pelos poucos mora

dores de Rio Ada _'_ uma

colônia de imigrantes
italianos.

'

As mulheres' com
i

seus longos vestidos fo-

ram as que mais sofre-
\

ramo Todos carregavam
,

coisas, utensílios; as cri

anças, panelas e roupas,
e os homens, instrumen
tos, outros materiais e

provisões. As mulheres,
muitas delas, tinham
muito trabalho carregan
do, as 'crianças. As que
não tinham prole, esta
'vam carregadas de coi

sas. O chefe deste gru

po era Joseph Wolf, se

nhor de meia-idade e que
possuía bom nível cultu

ral. 'Ele dirigia o grupo
com muito cuidado para

Garibaldf - JGS -
Distrito' 'de Vessprém

P�or que "antiqarnente"
e "outrora"? XCI

(Continuação do 111),

(112)

que não houvesse pro:', sossegadamente.
blemas, hem caminhan- Mas isto não basta

do mais rápido, nem ca- ya. Os imigrantes hún-
. minhando mais lento. garos eram pessoas

O sofrimento nesta muito religiosas. Não
jornada foi bastante podia ser esquecido o

grande. templo do Senhor;

Chegaram até o Rio Como sabemos, o
Gatibaldi. O clima era povo magiar tem gran
bom. As montanhas, o' de devoção a Santo

solo, tudo se assemelha- Estevão, rei da Hun

va à terra natal. Aí resol- gria. Construíram, en
veram se fixar. tão, uma capelinha em

Os terrenos foram di- honra deste santo. Era

vididos por um grupo de uma igrejinha de ma

pessoas que especial- deira. As tábuas eram

mente acompanhou o serradas à mão.

grupo. É claro que o go- Joseph Wolf foi à

vemo brasileiro não do- Hungria especialmente
aria simplesmente os ter-' para trazer a estátua de

I .' I

renos para os imigrantes. Santo Estevão, em
.

Eles ti�eram que pagá- 1896, uma estátua de

los,mas em condições aces- aproximadamente um

síveis, só â partir das fu- metro de altura, que ain
turas colheitas de bana- da hoje está na igreja, do
na, de arroz, de mandio- mesmo nome, ao lado

ca e da criação de gado. da estrada que vai de Ja-
Logo começaram o raguá ao Alto Garibaldi".

cultivo da terra, notaram Sylvio Back -,-

que era fértil e assim pro- poeta e cineasta

duziria com facilidade. Back não ?ertence
Plantaram milho e arroz,

..

ao grupo de húngaros
pois faziam parte da ali- que, compelidos pelas
mentação. circunstâncias da épo-

As famílias, com o ca, singraram as âguas
\ ,

passar dos tempos, co- tormentosas dos ocea-

meçaram a se dispersar nos p�ra se enfurnar em

pelos vales dos rios Gari- matas catarinas, de um
baldi, Ribeirão Rodri- oásis que se chamava

gues, Ribeirão dos Hún- Brasil. Mas é húngaro,
garos e Ribeirão Cacilda. segundo o ius sanguinis,
Cada qual indo para o e ele mesmo conta em

seu terreno. . entrevista que' deu
.Derrubando o mato, numa edição de Ô

limpando terras para Catarina!, da Fundação
plantio. Ocorreram inva- Catarinense deCultura,
são de índios, conforme de novembro de 1999,
narram as crônicas. Ha- comemorativa ao cen

via na região um tipo de tenário da morte de

formiga que arrasava Cruz e Sousa, o "Poe

muitas plantações. Esta ta do Desterro", num
deu muitos prejuízos, longa metragem roda
com o tempo e'muita luta do em Florianópolis.
conseguIram trabalhar CONTINUA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Da América do Norte

CLARA ROSEN ESCREVE

a casa e a família na frente, pena que ninguém sabe

quem é, pois esta casa é igualzinha à que meu avô em

Guaramirim, Rio Branco, em 1914. Atrás da casa o

morro com o seu mato, Eles buscaram os tijolos, de
Joinville, com carroça porque não tinha outra condu

ção. Só que aonde está o paiol com chiqueiro, o meu

avô construiu um ranchinho, com forno para poderem
fazer pão. Meu pai tinha 14 anos quando veio para o

Brasil. Meus avós vieram com cinco filhos mais no

vos, os mais velhos ficaram 'na Alemanha, por que já
estavam casados. Eles vieram da Alemanha, de
'Hannover, e possuíam 12, filhos, uma cidade, bem

grande, moravam no 100 andar do, edifício. Em

Linden Hannover, eu estive lá, é uma cidade muito

linda. O traje das, pessoas que aparecem na foto é o

mesmo que meus avós, e tios usavam. O meu avô

,comprou o terreno 4, no'Rio Branco do Bananal, de
sembarcando no Rio de Janeiro. Eu não tenho foto-

grafiak da casa de meu avô, mas eu acho que minha

prima tem. E� acho que a nossa fanu1ia (Wedekind) é

uma das .famílias mais velhas de Guaramirim". (EVS)

I
I,

A nossa muito conhecida Clara Rosen, nascida
Wedekind de nascimento e de tradicional família

(

radicada na região onde se localiza O vizinho Mu

nicípio de'Guaramirim, hoje residindo na América

do Norte, mais precisamente em Cincinnati, ainda
não se refez'do passamento de seu marido, George,
refazendo-se aos poucos junto à sua família. Ago
ra, envia uma carta agradecendo, edições do COR.
REIO DO POVO, ao mesmo tempo relembra o seu

passado no Município vizinho e revela passagens
dos avós; que poderia ser aproveitado para a histó

ria do próprio Município de Guaramirim. Entende

mos de transcrevê-las para guardar dados para a'
memória histórica regional.
Assim,procedendo, Clara, diz: "Quero escrever esta

notinha para o sr, Schmôckel, agradecendo a nota

no Jornal CORREI() DO POVO, que o senhor �scre
veu com, a foto de nossa família, agora sem

George. Eu sempre gosto de ler OI jornal, porque
assim fico sabendo o que está acontecendo em

minha terra natal. Fiquei muito impressionada com

i,

I
I

I
I
I

I

Secretaria de Estado
da Fazenda COMPROMISSO COM A T'RANSPARÊNCIA

WWW.sc.gov.br

( -I/?J,M'.CÜU;ã,o. de,

do. -1/uti,!J,ta )

Assemhléia Geral,

\ .

Senhores pais, convocamos todos os pais
de alunos da AMA (Associação de Amigos
do Autista) para assembléia geral, na',. . �

qual trataremos sobre a eleição da nova

diretoria.
Local: sede da AMA

'Dia: 29/4/2002 (Segunda-feira)
Horário: 19:30

É de sumaimportância a presença de
todos. Não havendo quórurn no primeiro
horário, realizaremos a' assembléia às

20:00 c0rY1 aqueles que fizerem presentes.
Jaraquá do Sul, 18 de abril de 2002

Atenciosamente,
A Diretoria

Balancete Simplificado (F,inanceiro, extra-contábil)
NOTAS EXPLICATIVASMARÇO/2002�çumulado/2002

Saldo inicial ..

Saldo de Provisão do 13' Salário : :..

Saldo Inicialde Aplicação Financeira ..

SALD� EM C/C· RECOLHIMENTO SALDO
EXERCICIO 2001 .

3.095.869,36 2.059.266,55
40.785.346,50
49.450.972,68 21.955.336,91

69.276.202,66
RECEBIMENTOS

RECEITAS PRÓPRIAS , ,

I.C.M.S. III
•. . . ._ ,

I.P.V.A. .121 ". ..

I.T.C.M.D. 131
_ ..

TAXA� 1'1
._._•••••••••••, .. .-••••-e- ..

OUTROS 151
..

FUNDEF 161 : " •• ., _ ..

DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS 111
..

FADESC / BADESC 1'1 L .. � ..

Rentabilidade de Aplicação Financeira 1'1
.

16$.814.472,72

,,235.644.572,06
185.579.911.11
11.543.019,48

743,485,73
298.46�,67
756.913,41

34.m.799,70

637.495,54
1.609.484,42

717.896.504,86
569.512.702,78
27.516.343,49
2.084.960,10
901.477,12

2.329.676,60
111.270.067,86

657.033,34
3.624.243,57

i
I

ii
II,

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA � .. 52.741.858,90
F.P.E. 11'li•••••••_ •••••••_ ••••••_ ..

I.P.I.IIII,_ ..

Salário Educação 1121
••••••�••••••••••• .-••••••_ ..

Lei Kandir • Desoneração do I.C:M ..S. 1131
.

Imposto �e Renda 1"1 , 7 '

17.645.653,47
8.052.023,49
9.653.713,20
7.541.155,03
9.849.313,71

6Q.438.493,73
27.051.874,68
26.605.750,37
22.623.465,09
32,094.888,85

RECEITAS VINCULADAS ; . 13.497.567,27 I 40.810.802,51

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1151
,

IPESC 1161
,

c ,.

OUTROS 1241 , :; " ..

Recolhimento Saldo Exercício 20011261 ..

5.594.471,91
7.903.095,36

1.000.000,00
19.164.913,30
20.645.889,21

TOTAL : . 301.883.998,23 927.521.780,09

Vlir Aamilbno AamDb
doMíis anoatéomês I'llGes1ãl

178.591.171.01 550.902.028,78 5.821,591.250,86
305.664.669,92

37.773.368,16 111.103.970,06 1.181.706.973,65
(9.317 .682,88) (6.968.341,96) 132.392.196,33

55.618.782,87 113.199.257,75 1.333.921.909,95
2.395.457,20 3.455.339,02

12.921.067,28 58.589.058,57 127.725.504,42

Pessoal .

13' Salário' .

Dívida Pública / Flutuante
,

.

Custeio dos Podéres ......... : .

Entargos Gerais e Manutenção
'do Poder Executivo , ..

Restos a Pagar Anteriores a 1999
74.314.336,57
Restqs a Pagar , ..

SALARIOS ATRASADOS PelO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERíODO :.

Qevplução Saldo Exercício 20�0
Precatórios • TJ 2.500.000,00

307.m.894,93
68.297.250,86 171.275.112,99
7.500.000,00 19.607.850,48

TOTAL ;.................. 280.482.163,64 906.078.563,08 9.475.537.700,10

I.C.M.S ::: ..

I.P.I l

Lei Kandir '

I.P.V.A : : : . .

FUNDEF .

72.776.410,33
2.684.007,83
2.513.718,34
11.542.996,42
27.874.936,47

223.338.240,15
9.017.291,57
7.541.155,03

27.516.278,90
87.170.657,15

TOT�L . 117.392.069,39 354.583.622,80

Alcioneu OIílio da Silva Filho
Gerente de Tesouraria

Acioli Vieira Filho
Diretor de Con!. Geral- Contador CRC 5,339

9.310.745,13

32.277.579,58

Carlos Alberto Bertoldo dos Santos Antilnio Carlos Vieira
Diretora de Administração Financeira em ex�rcício Secretário de Estado da Fazenda

Robe"rto Henrique Lichlenfelz
Gerente de Prográmação Financeira

MAR_ÇO/2002Acumulado/2002

125.734.907,97
85.449.775,55
40.285.132,42

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1111
..

ATIVO , .

INATIVO ; ..

13' Salário v- ..

FOLHA DE 'PESSOAL • EMPRESAS DEFIIiITARIAS 1"1

33.234.493,14
'

EPAGRI :.:.
CIDASC ..

SANTUR , ..

COHAB : .

REPASSE AOS PODERES I"I ., ..

Ministério Público ..

Fól�a de Pessoal.. ..

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC .

13' Salário ..

outros .

Tribunal de Justiça' , .

Folba de Pessoal líquida ..

Regularização de Imposto de Renda ..

Regulariza�ão do IPESC .

!!;r::I����.::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tribunal de Contas ; .

Folha de Pessoal
-

.

Regularização de Imposto de Renda .

Regularização do IPESC .

13' Salário : .

outros , .

Assembléia Legislativa .,

Folha de Pessoal .

Regularização de Imposto de Rehda •....... - ..

Regularização do IPESC ..

13' Salário .

outros , .

UDESC .

Folha de Pessoal , .

Regularização de Imposto de Renda ..

"

Regularização do IPESC .

13' Salário .

outros ............•.....•...........•.. , ..

RESTOS.A PAGAR ANTERIORES A 20011"1 ..

PRECATORIOSI"I L "" ..

RESWS A PAGAR DE 20011211 , , ..

SALARIOS ATRASADOS PelO ,GOVERNO
ANTERIOR PAG.pS t-IESTE PERIODO 1251

" ..

REPASSE AOS ORGAOS E ENT. • PODER
E�ECUTIVO / EGE E TGE 1211

..

DIVIDA F�UTUANTE 1221
" ..

DIVIDA PUBLICA 1231
..

Dívida Interna .

Dívida Externa : .

Devolução Saldo Exercício 20011211 " " " ..

7.582.190;44
3.900.293,21
182.555,63
580.366,34

31.293.174,54
7.317.778,05
5.240.278,25
1.254.125,19
348.527,15

474.847,46
14.730.498,32
19.552.126,10
2.144.903,42
732.900,74

(1.699.431,94)

4.363.007,00
6.89�.984,70

(2.530.977,70)
4.881.891,17
3.964.417,73
292.085,20
187.508,94

437.879,30
2.395.457,20
2.500.000,00
12.921.067,28

55.618.782,87
593.044,30

37.180.323,86
28.585.827,45
8.,594.496,41

387,485.949,39
268.880.259,21
118.605.690,18

12.245.405,62

20,882!480,38
10,077.414,31

492.836,91
1.781.761,54

123.213.244,29
21.690.069,20
14.208,786,83
3.290.432,21
928.609,27

3.262.240,89
51.512.939,19
55.812,191,71
5.873.115,42
2.047.480,01

(12.219.847,95)
7.193,624,71 "

6.125.373,36
635.442,31
200.115,88

232.693,16
26.060.456,08

,

24,278.779,19
2.074.489,43
579.866,33

(872.678,87)
"16.756.155,11
12.746.161,66

830.227,10
550.515,54 '

2.629.�50,81
3.455.339,02
7.500.000,00 '

58.589.058,57

"

113.199.257,75
952.053,76 .

110.151.916,30
94.994.709,13
15.157.207,17
68.297.250,86

'TOTAL ; .

9.06.078.56308
I

280.482.163,64

Saldo de Aplicação Financeira 44.399.708,07
Provisão do Décimo Terceiro 61.023.569,93
Saldo em Conta Corrente Relativo a

Recolhimento Exercício de 2001 ..

Saldo em C/C ' 9.310.745,13
Provisão 13° • Necessidade de provisão para pagamento da \

I' pincela do 13' salário até o mês de março/2002. 10:473.717,83

44.399.708,07
61.023.569;93

-,

� RECEITAS
1. ICMS ·Imposto sobre Circuiação de Mercadorias e Serviços, deduzida a cota municipal

de 25% das Prefeituras Municipais e 15% do FUNDEF.
2. IPVA ·Imposto sobre a Propriedade deVeículosAutomotores, deduzida a cotamunicipal de

50%.
3. ITCMD· Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e Doações.
4. TAXAS· Valor arrecadado em decorrência de Atos da Administração em Geral.
5. OUTROS· Outras Receitas Arrecadadas' (Imposto por Transmissão de Bens Imóveis,

Adicional de Imposto de Renda, Receitas Extra·Orçamentárias, Restituições, Convênio
com a Agência N�cional de Petróleo etc.).

6. FUNDEF· Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental eValorização
doMagistério· Retomo para aplicação exclusiva no Ensino Fundamental pelo Governo do
Estado.

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS· ICMS· Levantamento de .valores depositados judicialmente
em conta poupança por contribuintes diversos. ,:

8. FADESC/ BADESC· Fundo de Apoio ao Desenvolvimen,to EmpreSarial de Santa Catarina.
Refere.se a repasse, de cobrança pelo BA,DESC de ,valores emprestados pelo FADESC, na
sua forma atual ou como FUNIlESC ou PROCAPE à empresas catarinenses.

9. RENTABILIDADE DE APlICAÇAO FINANCEIRA· Resultado de aplicação financeira no

mês. ' .'
. .

10. F. p. E.' Fundo de Participação dos Estad�s�Deduzidaa cota mensal de 15%ao FUNDEF
e 1% ao PASEP.( . \_

11. I. P. I.• Imposto sobre Produtos Industrializados - D�duzida a cota niunicipal de 25% das
Prefeituras e 15% ao FUNDEF. ,

12. SALÁRID EDUCAÇÃO. Contribuição sobre Folha de Pagamento das Empresas, com
aplicação dos recursos exclusivamente no Ensino Fundamental.

13. LEI KANDIR'- A Lei Complementar n.' 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou as

exportaçêes, os bens de capital, energia elétrica e bens de uso e consumo de empresas'
,da incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
IICMS) • Deduzido 15% do FUNDEF. ' ,

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE·Valor retido na folha de pagamento de pessoal
da Administração Direta, Indireta e Poderes. "

15. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. Financiamento de contratos de Dperações de crédito internas
e externas.

�

...

.

16. IPESC ·Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina·Valor relativo a regularização
dos Poderes perante o IPESC. \ ,

24. OUTROS· Receita de Fundos e Receitas eventuaise regularização de ingressos recetiidos
no FADE$ para ICMS.

, '

26. RECOLHIMENTD SALDO EXERCICIO • Referente a recolhimentos efetuadeis no diá 28/-
12/2001 pelos órgãos da Administração Pública conforme Decreto n.' 3544/01.

DESPESAS
17. FOLHA DE PESSOAL·POOER EXECUTIVO· Valor da folha líquidamais encargos de Pessoal

Ativo dos órgãos da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Pensões Especiais
e Serventuários da Justiça inativos.

"

18. FOLHA DE PESSOAL·EMPRESAS DEFICITARIAS : Valor líquido mais ençargos.
19. REPASSE AOS PODERES· Valor Repassado aos Poderes- Montante destinado a pessoal

e outros. '

'

20. RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2001 • Valores pagos relativos a dívidas efetuadas
, em exercícios anteriores a 2001.

'

21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES-PODER EXECUTIVO / ENCARGOS GE!lAIS DO
ESTADO E TGE • Valores repassados para manutenção / investimentos de Orgãos e

, Entidades do Pcder'Executivo, repasses de receitas a Fundos e outros repasses.
22. DíVIDA fLUTUANTE· Valor referente a pagamento de dívida de curto prazo.
23. DíVIDA PÚBLICA· O Estado dispendeu para pagamento da Dívida Pública vencível em'

março de 2002 o montante de R$ 37.180.(123,86., •

25. SALARIOS ATRASADOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERIODO.
27. DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO· Referenie a devolução de r.ecolhimentos efetuados no

dia 28/12/2001 pelos órgãos' da Administração Pública conforme Decreto n.' 3544/01.
28. RESTOS A PAGAR DE 2001 • Valores pagos relativos a dividas efetuadas no exercício de

2001. '

ObselV�ção: O pagamento a pensionistas ú efetuado pelo !PESC, não sendo detalhado
neste balancete. ,

29. PRECATÓRIOS. Valores pagos pelQ Tribunal de Justíça dó Estado e Procuradoria Geral
,do Estado, relativo aos anos de 1996 a 1998.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENQUÊTE

QUAIS AS MELHORIAS QUE O Bairro Rio Ce,rro precisa?

\\0 mais importante para nós aqui do Rio Cerro é
o posto de saúde. Já temos um terreno, que foi
doado por um morador, e aggra só falta a

Prefeitura fazer a parte dela e construir.
Também faz muita falta uma creche. Não temos

aqui. Só na Barra do Rio Cerro. Além de ser

longe, nunca tem vagas para todas as crianças.
Outro problema grave é o trânsito. A rodovia

quase não tem acostamento e fica perigoso,
especialmente na saída das escolas. li

"Posto de saúde é a nossa principal necessidade.
Esse bairro é um dos mais afastados do Centro e

ainda não tem posto de saúde e nem creche,
coisas que fa-z um tempo que a Prefeiturayem
prometendo. O posto parece que sai ainda este

ano, mas a creche ninguém sabe. Mais horários
de ônibus nos finais de semana também seria
interessante. O asfalto também é perigoso,
porque o acostamento está ruim. No resto, acho
que está muito bom. li

\\0 que a gente vem pedindo, faz n\uito tempo, é
um posto de saúde. M as não adianta constru i r

posto de saúde se não tiver atendimento. O posto
da Barra, por exemplo, é muito bonitinho, mas
nunca tem médico. Depois desse concurso

público a situação piorou. Também precisamos
de creche e mais segurança na rodovia,
especialmente na hora de saída das escolas.

Transporte coletivo também podia melhorar,
especialmente nos finais de semana.

li

SAÚDE E SEGURANÇA
no trânsito são as prioridades
o, moradores do Bairro Rio

Cerro (I e II) esperam com

ansiedade a construção do

posto de saúde e de medidas

que tn.icimizem o risco de
acidentes de trânsito .

envolvendo os pedestres que
são obrigados a usar a

Rodovia SC-416, que liga ,

Jaraguá do Sul a

Pomerode. Considerado
uma das mais antigas
povoações do Município,
ainda carece de serviços de
infra-estrutura básica, como
abastecimento de água tratada.

Apesar do Samae já ter feito a

Iigação.:a distância entre o

reservatório e o bairro faz
com que a água chegue às

torneiras com muita lentidão.

Um pouco
da História ....

. Diante dessa dificuldade ainda
não resolvida, a grande
maioria dos moradores
continua utilizando água de

poço.
De acordo corri dados do

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), o
Bairro Rio Cerro (I e II) tem
cerca de 1,3 mil moradores,
sendo que a maioria ainda vive

da agricultura, especialmente
do cultivo de arroz, banana e,

recentemente,

hortifrutigranjeiros. Mesmo
assim a região tem várias

indústrias, inclusive de grande
porte, que utilizam a mão-de
obra local, oferecendo .outras

possibilidades de renda fora

da agricultura.

A ocupação da região que compreende o Rio Cerro I e II teve

início, segundo registros, por volta de 1890, com a vinda de

imigrantes alemães, que fundaram na região a comunidade
.

evangélica, religião que predomina até os dias de hoje. A cultura

germânica ainda é bastante forte na região; o que se pode
constatar pela presença de duas sociedades de tiro ao alvo: a

Sociedade Alvorada e Aliança, fundadas pelos imigrantes com
o objetivo de não deixar morrer os hábitos culturais trazidos da

Alemanha, como a dança folclórica e a prática do tiro ao alvo.

,

I"Os bairros do interior estão meio abandonados.
Há muitos anos estamos pedindo mais segurança
na. rodovia (SC-416), mas nada até agora foi
feito. Tenho dois filhos que estudam na Escola

-

João Romário Moreira e não confio em deixar
eles sozinhos para irem ou voltarem da escola.

Também estamos sem linhas telefônicas e a água
do Samae já está ligada, mas não chega nunca

.nas casas. Outra questão é o I PTU, que está
muito alto, especialmente para o colono."

A SINAuZAÇÃO DA SC-416 NÃO ESTÁ VlSÍVEL EM MUITOS PONTOS. PLACAS ESTÃO ESCONDIDAS DEVlDO AO MATO NAS LATERAIS

Prioridades estão sendo atendidas
elo cder úbliec municí

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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perintendente do shop:
ping, Heiner Withoeft,
enfatizando que a orga
nização aguarda público de

aproximadamente 2,5 mil

pessoas, cada noite.
Para atrair o público, o

Jaraguá Fashion Shaw de
2002 vai contar com a pre
sença do ator global Dado
Dolabella - o Robson da
novela Malhação. Ele vai
destilar com roupas da
Colcci e, no sábado, a par
tir das 19 horas, vai dis
tribuir autógrafos na Loja
Status, no shopping.

As irmãs Flaviane e

Marcelle Ribeiro, proprie
tárias da Bijoux Elegance,
dizem que o evento de mo

da é a oportunidade que
têm para expor seus pro-
d

\ -

utos e garantem que vao

expor a versatilidade da
moda nacional. (FABIANE
RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 23 de abril de 2002

]araguá do Sul - As
tendências da coleção
outono-inverno 2002 se

rão apresentadas durante a

segunda edição do Jaraugá
Fashion Shaw, que acon-·

tece nesta sexta-feira e sá

bado, no Big Bowlling, do
Shopping Center Brei

thaupt. Modelos do Sul do
País vão desfilar com

roupas de marcas reno

madas, como Makenji,
Colcci, e acessórios da

Bijoux Elegance. Organi
zado pela GH 7, empresa
de Blumenau, o evento te

rá início is 22 horas nos

dois dias, com entrada gra
tuita.

- Este ano nossa in

tenção é atrair público
ainda maior para difundir
esse projeto e, num futuro

próximo, realizar o Jaraguá
Fashion Shaw duas vezes

por ano -, destaca o su-

I ENSINO: CURSO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA REÚNE 600 PROFESSORES DO VALE DO ITAPOCU Jaraguá Fashion Show 2002

Palestrantes de universidades traz ator global paraJS
analisam eficácia no ensino

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

'incdmmt., .uami. potl.
'..,ar voei. totla .ua

família para um tlia ti.
tliv.rsó•••••la gaMar o. S
pas.aport•• tio I.to
Carr.ro Worltl na Promofão
Dia tia Afá•• tio
CORREIO DO POVO.

o
CORREIO DO povo

16. notou que qucnulo a numuí•••t6. f.1iz
toda a easa par.e•••r eontagiada eom

•••a f.lleidGd.7 Pois I, o CORREIO DO POVO
decidiu dar uma mãozinha para que
tudo na sua easa fique mais al.c",. No
dia I O d. maio, .ort•....mo. mtIW o.

no.;o. as.inant•• p,...mt•• qu.fario a

al••ria d. toela a farrúlia.

]ARAGUA DO SUL -.
Cerca de 600 professores
municipais de Jaraguá do

Sul, Corupá, Barra Velha,
Massaranduba, Schroeder
e Guaramirim estão parti
cipando do curso de

Formação Conrinuada de
Professores do Ensino

Fundamental, uma das

principais etapas de debate
e reflexão sobre a eficácia do
sistema de ensino, a serem
desenvolvidas na micror

região este ano. O curso

tem como tema central

"Aprendizagem e avalia

ção: o desafio da Educa

ção" e conta com a parti
cipação de palestrantes de
várias universidades, que
comparecem em Jaraguá
do Sul, especialmente para
o evento.

A programação, ela-

borada e dirigida pela
Unerj (Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul),
teve início ontem pelama
nhã, com uma reunião ple
nária dos secretáriosmuni
cipais de Educação dos

municípios participantes,
tendo como tema "Como
os municípios do Vale do

Itapocu cuidam da apren
dizegem dos professores e

. dos alunos?" A plenária es
tendeu-se durante toda a

manhã e tarde, o profes-
. sor-doutor Leandro La

jonquieri, da Unicamp/SP,
proferiu a palestra "Educa
se por dever, aprende-se
por amor". Esta primeira
etapa dó curso, irá até

sexta-feira, com atividades
nos dois períodos (manhã
e tarde).

Nesta terça-feira, a pa-
<'

.

lestra terá por tema "Pro
fessor e aluno: dois sujeitos
aprendizes", tendo como,

ministrante o professor
doutor Fernando Becker,
da URGS (Universidade
Federal do Rio Grande do

Sul). Amanhã, o professor
doutor José Armando

Valente, da Unicamp, fa
lará sobre "Aprendizegern
em rede: dando vida aos

conhecimentos escolares".

No total, serão 120 horas

de atividades, com ofici

nas pedagógicas e palestras
que irão até setembro, no
clube e também na Unerj.
De acordo com as pro
fessoras Leandra Boer

Possa e Deise Suzana de

Souza, coordenadoras
do evento, o curso de

Formação Continuada se

insere dentro das políticas

educacionais que há mais

tempo vêm sendo desen
volvidas na região, no que
se refere ao cuidado com

a aprendizagem do pro
fessor, após a formação
inicial.

MEC - De acordo
com a professora Leandra,
a escolha daUnerj para exe
cutar e organizar o pro
jeto, através do setor de
Extensão do curso de Pe

dagogia, não se deu por
acaso: A instituição realiza

desde 1996 o Projeto "Pro
fessor Competente", cujos
resultados vêm sendo acom

panhados pelos respon
sáveis na área da educação
no Vale do Itapocu. Esta
qualificação motivou o

interesse do MEC em ter

a Unerj como promotora
do curso. (MILTON RAASCH)

I

Conforto e praticidade presentes no 1 o Salão do Desing
]ARAGUÁ DO SUL - To- investiram cerca de R$ 60 dade. A arquiteta jaraguaense

da a criatividade do design mil tio empreendimento, que, Keila comenta que a sua Luciane Toffoli está ex-

catarinense pode ser confe- a partir dó ano que vem, de- obra levou cerca de sei� pondo ambientes criados a

rido até o dia 28 deste mês, verá acontecer duas vezes meses para ser concluída e partir da idéia de instalação
quando encerra o 10 Salão por ano. teve muita pesquisa. "O com inspiração na arte pop
do Design de Jaraguá do O objetivo, segundo mercado de hoje exige de- e utilização' de materiais re-

Sul, que teve início semana Lala, é aproximar o pro- sign avançado, que prima cicIados, como discos em vi-

passada no Shopping Brei- fissional do design com. as pela economia, praticidade nil para montar uma lumi-·

thaupt, com a participação empresas e divulgar o con- e conforto", avalia a estu- nária. ''A intenção é mostrar

de aproximadamente 50 ceita e a importância do de- dante, que, além dessa pol- a que os outros normalmen-

empresas da área do design . sigo no mercado atual. trona, tem criado outros oh-
.

te não conseguem ver", ex-
têxtil, web desing e move- A estudante de Design jetos. ''Não me limito ao de- plica a arquiteta, que criou
leiro.Aorganização do even- de Produtos daUniville Kei- sign de móveis, mas de to- um ambiente que· tem nos

to é da empresaW Design, laMenezes, 23 anos, deJoin- do e qualquer produto", en- módulos a principal di-
de Jaraguá do Sul, adminis- ville, criou uma poltrona in- fatiza a estudante, proprie- ferença. ''A idéia é a reu-

trada pelas�mpresárias Lala dividual, baseadano concei- tária da empresa Keila Me- tilização de materiais e es-

Organ e ScheilaWeber, que to de conforto' e pratici- nezes Design. paços", argumenta. (MHM)

Porirn, .uami. potl./icar
ainda mais bonita •••la

ganhar a transformafão
compl.ta: cab.lo, manic.....
• maquiag.m tia Tin.
Cab.l.ir.iro. na Promofão
Dia tias Afã•• tio
CORREIO DO POVO.

Jlsua má. potl. prqarar
tI.Ucias como .lIa acima

tlqois qu••la ganhar o
microontlas com tlouratlor
Panasonic, branco.
novinho na Promofáo
Dia tias Afã•• tio
CORREIO DO POVO.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 42/2002
Edital: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERViÇOS
Nº 42/2002
Tipo: Menor Preço/Preço Global
Objeto:SERViÇO DE ROÇADA E LIMPEZA
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Nove de
Maio de 2002.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas. do dia Nove de
Maio de 2002.

.

O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no se

guinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042,
nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30 as

12:00 e das 13:30 as 16:30 horas, ou pelo telefone:
373-0247.

GUARAMIRIM, 22 de abril de 2002.

FÁBIO DIAS DE ANDRADE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ou mtão, a .ua má. potl.
ati acortlar um pouco mais
tard•• tlivitlir com voei um
mont. ti. tI.Ucias •••la

ganhar o' ca/i-tla-manhã ti.
c••tas R.gina na Promofáo
Dia tias Afã•• tio
CORREIO DO POVO.
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Rodadado Varzeano tem 49 cartões amarelos
JARAGuA DO DO SUL-

-

A primeira rodada do 20°

Campeonato Varzeano

RaulValdirRodrigues "Tro
féu Posto Mime", realizada
no último [mal de semana,

registrou 19 gols em seis

partidas, apresentando os

seguintes resultados: Cru-
I

zeiro 3 x O' Sociedade Es-

portiva Real, Eletropol 1 x

° Soletex Malhas, Decipel 3
x O Acaraí/Móveis Kage
nor, Amo Vila Lalau ° x 4

Belrnec e Sant� 'Antônio 1

x 3 ÁguaVerde/Consistem,
no sábado (20/4); Auto-

móveis Pradi 2 x 2 Figuei
ra/Ilha Bela, no domingo
(21/4).

Um dos fatores que
surpreendeu os organi
zadores da .competição
foi o número de cartões

amarelos aplicados nos

jogos do fim de semana.

Ao todo, foram regis
trados 49 cartões em seis

\

partidas, além de nove

expulsões. "A artilharia
está trabalhando muito

bem", diz o superinten
dente da FME (Fundação
Municipal de Esportes),

Luderitz Gionçalves Filho.
A competição prosse

gue no próximo sábado,
, quando jogam Kiferro x

Automóveis Pradi, às

13h30, e Atlético x Cru

zeiro, às 15h30, no campo
da Vila Lalau; e Santo An
tônio x Figueira/Ilha Bela,
às 14h3,O, no campo do

Santo Antônio. No dornin
go, a partir das 1,5h30, no
Estádio João Marcatto, en
frentam-se Sociedade Es

portiva Real e Depecil, em
confronto a ser transmitido

pela Rádio Jaraguá.

Divina foi 'destaque no EscolarMirim
Jaraguá do Sul - o

Colégio Divina Provi

dência conquistou quatro
dos 11 troféus disputados
no Campeonato Escolar

Mirim/2002 - realizado
de 17 a 20 deste mês -

sagrando-se campeão do
atletismo (no masculino e

feminino), do basquete e

do xadrez masculinos,
As demais modali

dades tiveram os seguintes
vencedores: EEB Roland
Dornbusch (basquete fe-

minino), EEB Lilia Ay
roso Oechsler-(futsal),
EMEF Antônio E. Ay
roso (handebol m�s
culino), EMEFGuilherme
Hanernann (handebol
feminino), EMEF Al

berto Bauer (tênis de.mesa
masculino), EMEF Ri

beirão Molha (tênis de
\

mesa feminino), EEB
Julius Karsten (vôlei
masculino) e Colégio Ma
rista São Luís (vôlei fe
minino).

, Promovido pela FME
(Fundação Municipal de
Esportes), o Campeonato
EscolarMirim/2002 envol
veu mais de mil estudantes

com idade até 13 anos, re

presentando 26 escolas das
redes municipal, estadual e
particular de ensino.

A,s escolas campeãs de
cada modalidade foram

premiadas com troféus e as

equipes classificadas do

primeiro ao terceiro lugar
receberam medalhas.

Mais de mil atletas até 13 anos participaram' do Escolar Mirim deste ano
. -

.

')

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal

! concurso: 355 concurso: 208 ,
concurso 03633

;

02 - 14 - 22 - 23 - 37 - 60 I \

03 - 07 - 08 - 11 -

!
1 ° - Prêmio: 44.608

17-29-31-37- 2° - Prêmio: 00.675
Quina 43 - 44 - 59 - 60 - 3° - Prêmio: 55.052

concurso: 983

01-26-�1-37-49
66 - 68°_ 69 - 77 _ 4° - Prêmio: 66�36_5_
87 - 90 " 95 - 96 5° - Prêmio: 19.526 '

I ACIDENTE: ALÁN SCHADECK APRESENTAVA FRATURAS MÚLTIPLAS PE�O CORPO

Jovem perde controle do carro
emorreao baterem11m poste

JARAGUÁ DO SUL - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul

foi acionado para prestar
atendimento ao acidente

ocorrido na madrugada de

ontem, por voitámeia-noi-
,

te, na Rua Jorge Czernie

wicz, próximo à entrada
do Hostipal e Materrjid44ê.', ,;

"

J araguá. O c0i1du�PIf 'dp, '

Gol, placa <:MAW�024$;C'
Alan Sc.had�ck'�18;�a'nos,,. ,-:

perdeu p controle do veí

culo e bateu de frente, eITl'
'

um poste. A ví�a entrou
em óbito .no Pronto-So
corro do Hospital SãoJosé.

Quatro veículos foram

deslocados para o local,
um para pré-atendimento
hospitalar, um carro com

socorristas que continha o

equipamento necessário

para fazer a remoção da

vítima das ferragens; um
caminhão-tanque, em caso

Vítima ficou presa nas ferragens e morreu no PS

de combustão, e um ca

minhâoque carregou ser

ragem para jogar na pista,
poishouve derramamento
de óleo, deixando-na es

corregadia. "Para evitar

que aconteçam outros aci

dentes, achamos �elhor

depositar serragem para
secar a pista", diz um dos

socorristas.

Schadeck apresentava
fraturas múltiplas em

todos os membros corpo,
inclusive traumatismo

craniano. (FABIANE RIBAS)

Motorista perde controle de caminhão
e tomba na SC-413, em Massaranduba

MAssARANDUBA' - o 10 horas.

condutor do caminhão. O caminhão transpor-
. "-

placa JWT-3258,' de Ma- tava oxigênio líquido re-

naus,Mauricio Ferreira dos frigerado, mas não 'houve

Santos, 51 anos, trafegava v�samento. O Corpo de

pela Rodovia SC-413, pró- Bombeiros Voluntários de
ximo à Boate Casa Blanca, Jaraguá do Sul' foi acio

quando perdeu o controle nado para prestar aten
do veículo' numa curva e dimento ao caso.

tombou na pista.r O inci- O condutor do ca-.

, dente foi registrado na ma- minhão não sofreu feri

nhã de domingo, perto das mentes e os bombeiros

apenas ficaram alerta por
medida .de prevenç�o
em casos de emergência,
"Se. o c,�sco apresentasse

. rompimentos e o oxigênio
tivesse contato com outro

material poderia entrar em .

combustão", explica um

dos socorristas. O veículo

foi retirado do 'local de

pois de dez horas do aci-

dente. (PR)
,

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�C':-NARINHO
�mYPTPà1i§BA1ih'kiJtf,�e(\rYJ�lSm

Lazer· Turismo· Fretamento
,

.

/

Ónibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Te/. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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, IDESEMPENHO: ATLETAS SE DES-':ÀÇARAM N�'TROFÉÚ{lUSTAVO,BbRGES,DE NATAÇÃO, EM CU'RITIB�
-.

Jomafus: 'Colégio Marista

São Luis v�nce no�oleibol
: Equipe AjlDc/Urbano/FME.

-
\

.
-

.traz resultados positivos para J�
}ARAGuA DO SUL - A

I equipe de voleibol do Co

légio Marista São Luís con

quistou o primeiro lugar no
4° Jomafus (logos Maristas

de Funcionários), e a Recrea
tiva Mista classificou-se em

terceiro lugar. Os jogos acon
teceram entre os dias 12 e

14 de abril, no ginásio de es

portes e dependências do

Colégio Marista Frei Ro

gério, em Joaçaba.
.

O time de vôlei feminino

jogou quatro partidas ven-
I

cendo todas, sendo que, em

urna delas, a disputa foi com
a equipe de Chapecó, bicam
peã do Jomafus. "Nós quer

bramos a hegemonia de

Chapecó que iria para o tri

campeonato. Foi urna gran
de conquista, já que esta foi

a primeira vez que parti
cipamos dessamodalidade",

destacou Cláudio Tubbs,
coordenador de ,esportes.'

O Colégio Marista São

Luís foi representado em

todas as modalidades, Fo

ram cerca de 25 funcio

nários-atletas 'para disputar
nas modalidades de futebol

suíço, voleibol feminino, tênis
de mesa, truco, canastra, do

minó e recreativa mista.

De acordo com Tubbs,
'os objetivos dos jogos de

fortalecer a amizade, a inte

gração, a sociabilidade entre

os mesmos e incentivar a

prática esportiva, como ativi
dade de lazer, foram alcan

çados.
"Agora os treinos serão

mais intensos para as equipes
se prepararem para 05° Jo
mafus, que acontecerá em

2004, em São José ou em

Criciúma", conclui.

}ARAGuA DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/'
·1 FME participou neste fim

de semana do 4� Troféu

Gústavo Borges de Na
II

! I tação, maior competição
do País para atletas não,

. federados, aconteceu no

Gustavo Borges Natação
& Fitness, em Curitiba, e foi
a quinta e última etapa
classificatória, A equipe
jaraguaensé . participou
com 19 nadadores nas

categorias mirim rr (1'0
anos), petiz I (1.1 anos) e II

(12 anos), infantil I (13
anos) e II (14 anos), juvenil
I (15 anos) e júnior I (17
-anos). "O nível da com

petição é altíssimo pa�a um

(:,flrnpeonato de não fe

:cl.eraÇlos; pois foram várias

;'�ql1ipes; totalizando mais

de milnadadores", diz o
.

,técnico do grupo, Ronaldo
Fructuozo.

A nadadora 'Raquel

Próximo desafio da equipe jaraguaense será o estadual de velocidade, em lages

conquistando excelentes

resultados no Estado. Man

tendo a tradição da nossa

equipe feminina, odrrastrês
nadadoras se destacaram
nesta competição: Emily
Franzner, Flávia de Masi e

.

Adriana Lessmann.

O próximo desafio da

equipe será o Campeonato

Estadual de Velocidade -

Troféu Fita Azul, a ser

realizado na cidade de La

ges, no próximo fim de se

mana. Com provas de so

mente 50 metros, em todos
os estilos. O técnico diz que
esta competição servirá de

avaliação para analisar a

velocidade dos nadadores.

Mayer, que obteve ala

colocação. na prova, está

selecionada para a grande
final, que acontecerá dia 5

de maio, no Conjunto
Desportivo Corrstâncio
Vaz Guimarães, no Ibira

puera, em São Paulo. "Sem'

dúvida ê uma das reve

lações da equipe, pois vem

Divina Providência vai

promoverJdgos da Integração
ligação entre o esporte e �
educação. Dentro dos obje
tivos também está á come

moração dos 83 anos do

ColégioDivina Providência,
comemorado nesta sexta

feira, di� 26 de abril.
Os alunos vão disputar

as modalidades de basque
tebol, voleibol, futsal, xadrez
e atletismo, durante os três

dias de competição.

}ARAGuA DO SUL - O

Colégio Divina Providência
'está promovendo o 5° Jo
gos da Integração, envolven
do alunos de 5a até 8a séries

/

e ensinomédio. O evento te-

ve início ontem e prossegue
até amanhã, com a finalida-

\

de de oportunizar o bom re-

lacionamento entre os alu

nos, professores e funcioná

rios; estabelecer urn ero de

I

EquipeMalwee entraem quadrahoje ànoite, contraoGoiás
Mesmo cem as dificul-·

dades, Ferreti estáconfiante
na conquista de um bom
result�do. ''A UCG/Goiás
é um time difícil de ser ba

tido, mas temos a expec-
.

tativa de conseguir um re

sultado positivo. Matema
ticarnente, com uma vitória

ainda não conseguimos a

classificação, mas prati
camente garantimos uma

vaga..Temos que aprovei
tar a boa onda de resul-

gundo turno, fora de seu

ginásio: a vitória por 4 a 1

sobre o São Paulo/Barueri,
e o empate por 4 a 4 contra

o Santos/Osan/Umbro.
Pela Copa Santa Cata

rina, o time jaraguaense
entrou em quadra na sex

ta-feira' à noite e venceu o

jogo contra Blumenau sem

esforçar-se muito.

O time não encontrou

dificuldades para vencer o

adversário por 5 a 1 e en

caminhar sua classificação
às semifinais da compe
tição.

I 1 }ARAGuA Dd SUL - A

: I equipe Malwee e UCG/
Goiás se enfrentam hoje à

noite, a partir das 20h30, no
Parque Malwee, pelo se

gundo. turno da Liga de
Futsal2002. Para o técnico

do grupo catarinense, Fer
nando Ferreti, será urn con
fronto difícil. "É um adver
sário perigoso, de muita

qualidade, que temmantido .

boa regularidade nesta tem-

porada. Temos que ficar

tusão e suspensão, a Mal

wee entra em quadra com

sua força máxima. O time

titular foi confirmado com

Franklin, Mal?-0el Tobias,
Euler, Xoxo e Micky.

As duas equipes conse

guiram resultados impor
tantes nas últimas rodadas .

.

Na última partida do pri
meiro turno, a Malwee

venceu o Banespa por 6 a

3 e estreou no returno ba

tendo o Rio Verde/Fesurv
por 7 a 2, ambas partidas
em casa. Já a UCG/Güiás
realizou dois jogos no se-

I j,;:l � J:l H I} I) NOS� NEGóCIO

IftlI:ljJimffilll"iIBII;U�i E SEGURO

- Sul AmériaJ Seguros - AGF Brasil Segu�
- Vem Cruz Seguros - AXA Seguros Brasil
- Honnover Seguros _

11 'fac (41) 215-03351 :t11-128S

atentos ao contra-ataque, tados e conseguir o resul

que é urna armamuito utili- tado", ressalta.
Z'ada por ele�:t, diz. Sem problemas de con-

CORREIO DO POVO

lWa p� Fesdinondo SchIünzen, 62 - Centro -.Jomguá do Sul
E-mail: fer�lerro_com.br

53%
(

Assine o melhor [omol. 371-1919
I

iNDla: oe PREFERtNOA
DO PÚBlICO PESQUISADO
EM JARAGUÁDO SUL
FONTE, POOHIUM PESQUISAS
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