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Fernanda fez demonstração da operacionalidade do telefone. A deficiente auditiva e da fala utilizou quatro uni
dades de um cartão numa ligação para um celular. Os professores do -Ceja ensinaram como utilizar o aparelho

.

'Deficientes auditivos e da
i

fala têm telefone adaptado
Os deficientes auditivos e de fala agora

contam com, telefone público adaptado a um

aparelho especial que permite a realização de

ligações para qualquer cidade do Brasil, com

valor de pulso local. O equipamento foi instalado
no Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adul

tos) e irá atender 200 associados da Aadav.
PÁGINA 8

Amigão, MILTOM RAASCH, Deus precisou de você pra,
escrever aquelas grandes reportagens, desta vez num
patamar mais elevado. A partir de aqora, "galo véio", você
será nosso pauteiro espiritual, um exemplo ilustre de

profissionalismo e de força interior, de luta pela vida e

amor pelo próximo. Sentimos sua falta, mas nos confortamos com a

certeza de que estás num plano melhor. Descanse em paz e continue
olhando por nós, que o amamos muito. A direção e amigos de trabalho do

CORREIO DO POVO.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária da Vila Lenzl, e o
sepultamento será às 17 horas, no Cemitério da Vila Lenzi.

"Amigo é coisa pra se guardar'
no lado esquerdo do peito ...

"

Adjunto daSDR divulgado hoje

Morte da paciente Lourdes Cimardi
,

teve como causa provável algum pro
blema com a maca, que, segundo a di
retora do Hospital São José, irmã Ja
cira dos Santos, cedeu, fazendo com

que a paciente se deslocasse. Página 7

Weg sorteou um Gol

Special na festa dos

trabalhadores, sábado�
PÁGINA4

Termina amanhã

prazo para realizar

a declaração do IR'
PÁGINA 4

mAAEIo00 IUVO é

agrnciado com mais

um prêmio de qualidade
PÁGlNA7

'Comunidade terá

de

separar lixo do

material reciclável
PÁGINA 8

Malwee entra em

quadra amanhã,
contra o Banespa
PÁGINA 11

Cotação de ontemA secretária da Secretaria de'Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos Santos, afirma que
hoje, finalmente, será conhecido o nome do se

cretário-adjunto, A definição do nome do adjunto
ficou sob a responsabilidade do governador do
Estado, Luiz Henrique da Silveira.

Compra verda

COMERCIAL 2.9907 2.991.5

PARALELO 3.0800 3.1600

TURISMO 2.91.00 3.0300

PÁGINA 3
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2 CORREIO DO POVO OPINIÃO

Simplifique, não
complique

DR. MOACIR BERTOLDI

Quanto mais o tempo passa, mais me convenço da ne

cessidade da Prefeitura de Jaraguá do Sul rever suas ações
e atentar para o programa de governo apresentado à popu
lação na campanha .eleitoral de 2000. Talvez como alterna
tiva para se buscar a sintonia com as propostas e com os

anseios da sociedade, que apostou e confiou nos projetos.
O distanciamento do programa de governo dos compro
missos com a "família-cidadã" fica patente a cada nova

ação, frustrando a grande maioria.
Reconheço que, mesmo sem participar da administra

ção, sou parte desta máquina; mas apenas um pequeno com

ponente, forçado ao ostracismo por discordar da forma de
administrar o Municipio e das atitudes pouco ortodoxas de
alguns comandantes. Aliás, foi exatamente por conta disso,
entre outros motivos, que decidi me afastar da administra
ção na função de vice-prefeito, a mim outorgada pelo povo.
Quero deixar bem claro que não sou oposição ao governo

. municipal, tampouco torço pelo quanto pior;melhor. Mui
to pelo' contrário,

Tento de alguma maneira contribuir para com a nossa
.'cidade. Se sou impedido de participar e atuar como vice-

prefeito, pretendo exercer minha cidadania e o meu direito
legítimo de alertar e cobrar dos responsáveis o cumprimen
to do programa e o respeito à população, dentro da mais
completa ordem, em benefício de todos. Já fiz, em outras

oportunidades, referências à administração; apresentando
os problemas e convidando a sociedade para. debater possí
veis soluções. O governo não entendeu e as respostas vie
ram com rispidez.

Para ilustrar as críticas e as cobranças, recorro a um item
do programa de governo. No capítulo Gestão, sob o título
"Projeto simplifique, não complique"; há o compromisso
de: ''Agilizar e melhorar o atendimento ao cidadão, tornan
do a prefeitura mais acessível à população. Promover a

desburocratização. Atuar na integração da prefeitura com a

comunidade, empresas e entidades de ensino, promovendo
assim o desenvolvimento e a troca de experiência, visando
agilizar os serviços".'

Somente com muita indiferença não se percebe que nada
disso está sendo realizado. O sistema de vigilância trans
formou a Prefeitura numa fortaleza, inibindo o acesso do
povo, transparecendo desconfiança e desrespeito. Basta
ver as providências tomadas para "evitar o desvio de docu
mentos e materiais", É preciso muita paciência para ven
cer a burocracia e conseguir resolver algum pr�bl�ma. A
integração com a comunidade não passa de um jogo de faz
de-conta.

O sistema gera angústia aos funcionários e os dificulta
de exercer sua verdadeira capacidade. Só erra quem faz;
mas não podemos ficar pacificas diante de erros sucessi
vos. Até porque a omissão pode ser confundida com coni
vência.

Artigos para Carta do Leitor devem.ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira.. 246Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o enderéço oótelefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas egramaticais necessárias.

O que mais temos hoje é a

discriminação patrocinada peia
péssima distribuição de renda
que, infelizmente, acomede o

País desde o seu descobrimen
to. Em alusão ao Dia da Edu
cação, comemorado ontem,
faz-se necessária a discussão
sobre o modo de seleção dos
candidatos que disputam va

gas em universidades públicas.
A idéia de separar uma cota e

distinguir pessoas pela cor de
.

sua pele é profundamente equi
vocada, inconstitucional e, ao
invés de diminuir, realirnenta
a discriminação baseada na cor
ou raça. Justo seria se, para
cada curso, houvesse a meta

de das vagas para ser

competida entre os alunos de
escolas públicas e, outra, aos

alunos de escolas particulares.
Se os mais pobres têm me

nos chances de superar os obs
táculos, nada mais justo do que
lhes oferecer condições especi
ais de ingresso, nos ambientes
em que poderão modificar sua.
situação desfavorávele estabe
lecer 11m efeito multiplicador.

Ora, ninguém se revolta
com a reserva de vagas para
deficientes físicos nos concur
sos públicos. E por quê? Por-

TERÇA-FEIRA, 29 de abril de 2003-----
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Muitos preferem que
não haja reservas ou

proteção alguma,
deixando a questão
para que a seleção

natural se incumba de
resolvê-la

que, nesse. caso, a sociedade
já compreendeu que os mais
fracos em determinados as

-pectos devem ser protegidos
com mais zelo. Entretanto, o
mesmo não está acontecendo
nas universidades, onde os

deficientes econômicos estão
sendo ultrapassados nas pro
vas de seleção, porque trata

dos de forma igual diante de
concidadãos que têm todas as

vantagens numa competição
marcada pela desigualdadeI

socioeconómica.
Muitos preferem que não

haja reservas ou proteção al

guma, deixando a questão para
que a seleção natural se incum
ba de resolvê-la, esquecendo
se das perversas diferenças
existentes. !3-m geral, pensam
assim os bem-nascidos.

O estudo, embora mais fá
cil para os economicamente
mais bem posicionados, é ca-
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minha que também pode se

trilhado pelo pobre, pelo excluo
ído social. Através desse estu

do é que muitos já alcançaram
a melhoria de vida e de condi

ção social e econômica,
melhoria esta que reflete uma

das características da democra
cia, em oposição às sociedades
de privilégios. Reservar vagas
para candidatos oriundos da
escola pública significará, sem

dúvida, um grande avanço em

prol da igualdade de oportuni
dades. Dessa forma, a seleção
para as universidades públicas
teria duas listas de classifica
dos: uma com os candidatos
oriundos de escolas públicas e

outra com os de escolas parti
culares. Continuará havendo

competição pelas vagas, mais
com uma disputa mais justa e

que, por certo, permitirá algum
espaço para os alunos mais po
bres. Não temos dúvida que
esta oportunidade de educação
terá influência decisiva na .pi
râmide social, permitindo que
pessoas pobres e carentes te

nham maiores chances para
mudar as suas vidas e a de seus

familiares e, em seguida, con

tribuirão para mudar a socieda
de.
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o plenário da Assembléia Legislativa deve decidir, na
sessão desta'quarta-feira,se acata ou não requerimento
da bancada do 'PP (partido progressista). Os deputados
querem que a Assembléia convoque o secretário da Casa

Civil, Dando Cunha, para prestar esclarecimentos so

bre a situação da Udesc. Os progressistas querem saber

o que levou o governo do Estado a formar uma comis

são para analisar e propor um novo estatuto para a

Udesc, e também qual o fundamento leg\ll para a for

mação dessa comissão. Os parlamentares também que
rem conhecer os trâmites da elaboração do estatuto.

MASSIFICAÇÃO
O governador Luiz

Henrique da Silveira defen

deu a massificação da mar

ca "Santa e Bela Catarina"

durante a outorga do prê
mio Top of Mind às em

presas mais lembradas pe
los consumidores cata

rinenses A marca, segundo
o governador, vai ajudar a

posicionar o Estado na nova
onda de desenvolvimento,
que é o turismo e a organi
zação do lazer. A sociedade,
enfatizou o governador, pre
cisa criar estruturas para
atender as novas demandas
do homem moderno, na

área do turismo. A marca

"Santa e Bela Catarina" foi
criada pela Lei nO 8.168, de
12 de dezembro de 1990,
sancionada pelo então go
vernador Casildo Maldaner,

PT

ELEiÇÃO
Em nome da luta pela de

mocratização da educa

ção, o deputado estadual
Dionei Walter da Silva,
junto com a deputada Ana
Paula Lima, apresentou à

bancada petista um proje
to de lei que propõe a elei

ção direta para diretores
de escol�s da rede estadu
al de ensino. A bancada
acatou o projeto e será pro
tocolado já na próxima
semana. Caso o projeto
seja aprovado, a direção
das -instituiçôes estaduais

de ensino passa a ser es

colhida em eleição direta,
por meio de voto secreto

dos alunos, pais, professo
res e funcionários. O di

retor escolhido pelo voto

teria mandato de dois

anos, podendo ser reeleito.

O diretório municipal do PT de Massaranduba

promove, no dia 31 de maio, a partir das 18 horas, uma
feijoada para comemorar o aniversário de um ano de

fundação do PT no Município. O presidente da

Comissão Provisória, professor Rodolfo Stringari,
afirma que o Partido dos Trabalhadores conta

atualmente com aproximadamente cem filiados.

Stringari informa ainda que o PT de Massaranduba
deve crescer ainda mais este ano, já que uma das

propostas de trabalho para 2003 é aumentar o número

de filiados e vi sib iliz ar as ações pcti stas entre a

comunidade de Massaranduba.

'T E S
"A definição do nome do secretário-adjunto é
exclusividade do governador Luiz Henrique da
Silveira." A afirmação é da secretária titular da

Secretaria de Desenvolvimento Regional, N iura

Demarchi dos Santos (PSDBl, ao referir-se à escolha
do secretário.

'

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo KIlut Anders .:r'Únior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUlff

CRM 8835

POLÍTICA
---

CORREIO DOPOVO 3

I DEFINiÇÃO: NOME INDICADO PARA OCUPAR O CARGO DE SECRETÁRIO-ADJUNTO SERÁ DIVULGADO HOJE

Niura dos Santos afirma que o

adjunto é escolha do governador
araguá do Sul - o

nome da pessoa que vai

ocupar o cargo de secre

tário-adjunto na SDR (Se
cretaria de Desenvolvimen

to Regional) será conheci

do hoje. A informação é

da secretária titular da pas
ta, Niura Dernarchi dos

Santos. Segundo ela, a de

finição do adjunto foi fei

ta exclusivamente pelo go
vernador do Estado, Luiz

Henrique da Silveira. "Fi�

que i fora desse processo.
A escolha foi única e ex

clusivamente do governa
dor do Estado", enfatiza
Niura.

.

A indicação do nome

do secretário-adjunto está

emperrada devido a diver

gências entre alguns seto

res do PMDB. Até então,
os nomes cotados são de

Ronaldo Raulino, vice

presidente do diretório do

PMDB de Jaraguá do Sul,
e do presidente do PMDB

de Guaramirim, Nilson
Bylaardt. Mesmo tendo

acontecido duas eleições,
em nenhuma das vezes

chegou-se a um consenso,

forçando que a escolha

definitiva recaísse para o

governador.
Mesmo sem a' defini

ção do adjunto, a secretá

ria Niura definiu, anterior
mente, que a solenidade de

instalação da SDR aconte

cerá no dia <') de maio, às

11 horas. "Queremos que

JARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 180

pessoas, entre representan
tes de entidades governa
mentais e não-governa
mentais, participaram do

Seminário Microrregional
sobre Segurança Alimen

tár, promovido no sába

do, durante todo o dia, na
Scar (Sociedade Cultura

Artística), pelo gabinete do
deputado estadual Dionei

Walter da Silva (PT).

Cesar Junkes

Niura ainda não tem definição de dois cargos na gerência

a atuação da secretaria seja
dinâmica e não estamos

perdendo um minuto do

nosso tempo, Já estamos

instalados em prédio cedi

do e não estamos gastan
do desnecessariamente",
afirma Niura. Segundo ela,
a economia será uma de

suas estratégias para fazer

a secretaria funcionar a

contendo.

A Regional vai abranger
os municípios de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guara
mirim, Schroeder e Massa
randuba, já que os prefei
tos dos outros dois muni-

Nomes indicados:
Chefe de Gabinete - DIRCEU FIAMONCINI (PMDB DE GUARAMIRIM);
Assessor Jurídico - MAGRIT HAUFFE (PMDB DE CORUPÁ);
Assessor de Informação - CARLOS EDUARDO BRANDÃO;
Assessor para a Juventude - Ivo. SCHMIDT FILHO (PSDB);
Gerente de Planejamento, Orçamento e Gestão - MÃliCIO STEILEIN (PSDB
DE JARAGUÁ DO SUL);
Gerência de Saúde - GERTRUDES ALBERTON (PSDB DE JARAGuA DO SUL);
Gerência de Educação - MARIA SALETE PATRÍCIO DOS SANTOS (PMDB DE

.

JARAGuA DO SUL);
.

Gerência de Infra-estrutura - VÍTOR KLEINE (PSDB DE GUARAMIRIM)
Gerência de Organização e Lazer - JORGE LUÍS pA SILVA SOUZA (PMDB DE

JARAGuA DO SUL);
Gerência de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente - VERÍSSIMO

josá GARCIA (PMDB DE CORupA)

Na avaliação do depu
tado, o seminário atingiu

.

plenamente os objetivos,
que, entre outros, visava

esclarecer a comunidade

sobre o assunto. Para tan

to, participaram do even

to, com? palestrantes, os

coordenadores estadual e

federal do Projeto Fome

Zero, . padre Círio

Vandressen e Marlene Ro

cha, respectivamente.
O deputado Dionei es-

clarece que a realização des

se seminário representa a

primeira ação efetiva para
a implantação concreta do

projeto na microrregião,
tanto que várias pessoas
presentes aó encontro fo

ram chamadas a Integrar o
Fórum Micrórregional so
bre Fome Zero e Seguran
ça Alimentar para a poste
rior criação do Conselho
de Segurança Alimentar,
que deverá ser efetivado

cípios do Vale do ltapocu
(Barra Velha e São João do

Itaperiú) optaram pela Re
gional de Joinville, A estru

tura da Secretaria de De

senvolvirnento Regional
prevê 12 cargos, além do

adjunto e do secretário ti

tular. Por enquanto, não

tem dotação orçamentária
própria, mas receberá uma

verba de aproximadamen
te R$ 900 mil.

Ontem, a secretária

Niura Demarchi dos San

tos anunciou os nomes

que vão 'integrar a sua se

cretaria, estando faltando

apenas os nomes dos ti

tulares das gerências de

Agricultura, que depende
de uma indicação do

PMDB de Massaranduba,
e de Administração, que

depende de uma indica

ção do PMDB de Schroe

der.

em todos os municípios
interessados em receber o

cartão-alimentação de R$
50,00, destinados às famí

lias cadastradas e que vi
vem com menos de R$
100,00 por mês.

O deputado -acresccn
ta que o projeto não é

assistencialista e visa mudar
a estrutura vigente no País,
e pretende reunir o cida-'
dão comum e as institui

ções públicas e privadas.

Seminário sobre Fome Zero foi considerado um sucesso

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPREMIAÇÃO: VEíCULO ZERO-QUilÔMETRO FOI DISPUTADO ENTRE 10 Mil COLABORADORES

Weg comemorou

Trabalhador, na
]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 10 mil

colaboradores estavam

concorrendo aos prêmios
em comemoração ao Dia
do Trabalho, realizado no

último sábado, na Arweg.
O

.

operador de máquinas
Lenilson Luiz da Silva, da
Weg Florestal, de Araquari,
foi o ganhador do Gol
1000 Special, o prêmio
mais desejado do dia, den
tre outros 39 prêmios. Um
dia de lazer, descontração e

alegria aos que contribuíram
para o crescimento da or

ganização e se orgulharam
de participar do desenvol
vimento da empresa. Cada
colaborador recebeu, gratui
tament�, um churrasco e

uma cartela para concorrer

aos prêmios do bingão.
Neste ano, foi realizado no-

o Dia do

Arweg

Háv!o M. veia
Colaboradores foram prestigiados com festa, sábado

vamente o Shaw de Talen

tos, oferecendo oportunida
des para divulgar talentos
musicais, e a grande novida
de da festa foram as expo
sições culturais.

SUCESSO - Em 1961,
com capital suficiente ape-

nas para comprar três

Volkswagens, foi criada a

Eletromotores J araguá.
Werner Ricardo Voigt, Ge
raldo Werninghaus e

Eggon João da Silva dedi

caram-se, inicialmente, à fa
bricação de motores elétri-

cos, e logo diversificaram á

produção e trocaram o

nome da fábrica, que pas
sou a chamar-se Weg - a

junção das iniciais dos três
fundadores, A meta daWeg,
sob a direção de Décio da

Silva, é tornar-se lídermun
dial na produção de moto
res elétricos.

Para atingir este objetivo,
a empresa investe maciça
mente em tecnologia, pro
dutividade e ações de

marketing no exterior. A va

liosa contribuição da empre
sa para a economia nacro

nal, para o desenvolvimento
do Município e da região, se
expandiu graças ao espírito
empreendedor dos seus di

rigentes, bem como pela for
ça de trabalho dedicado e

qualificado de seus c?labo
radares. (JULIANA ERTHAL)

Receita faz cobrança de R$ 6 bilhões de impostos sonegados
]ARAGUÁ DO SUL - As

ações de fiscalização da
Receita Federal, no primei
ro trimestre do ano, resul
taram na cobrança de R$
6 bilhões em impostos so

negados por pessoas físi
cas e jurídicas em todo o

País, um aumento de cer

ca de 40% em relação ao

mesmo período do ano

anterior. De acordo com

o chefe da Receita Federal,
João Batista Nunes, agên
cia de Jaraguá do Sul, o

combate à sonegação é
uma alternativa do gover
no para tentar atingir a

meta de arrecadação fixa
da no Orçamento deste
ano - R$ 253 bilhões em

receitas administradas (ex
cluindo. receitas com

royalties, co nc ess
ô

es e

esar JunkesInternet poderá ficar congestionada a partir de hoje

privatizações).
PRAZO � Pessoas físi

cas residentes no Brasil que
receberam rendimenrc s

tributáveis e.m valor supe-

rior a R$ 12.696, em 2002,
têm até amanhã para apre
sentar :a Secretaria da Re
ceta Federa! a Declaração
de Imposto de Renda r(Y-

ferente ao exercício de
2003. "Os primeiros con

tribuintes que prestarem
contas serão os primeiros
a receber a restituição - a

exceção fica para casos que
caírem na malha fina ou ti
verem erros detectados",
lembra. Estão obrigados a

apresentar a declaração
também as pessoas que re

ceberam rendimentos isen
tos, não tributáveis ou tri

butados exclusivamente na

fonte, cuja soma foi supe
rior a R$ 40 mil. Outro gru
po que deve declarar en

volve quem participou do

quadro societário de em

presa ou de cooperativa,
como titular, sócio ou aci
onista (exceto quem tenha

pàrticipação em valor abai
xo de R$ 1 mil).

INFOR
APEVI
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) e o Sebrae (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) promovem, de 26 a 29 de
maio, das 8 às 11h45, no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), o curso "Como Selecionar, Contratar,
Remunerar e Preparar os Funcionários". Este curso ofe
rece conhecimentos, instrumentos e modelos e habilida
des para um melhor gerenciamento das funções de re

cursos humanos. A instrutora será Cláudia Consentino
O investimento é de R$ 75,00 para sócios e R$ 95,00
para não sócios. Informações pelo telefone 372-2756.

APEVI 2
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) e o Sebrae (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) promovem, de 12 a 15 de
maio, das 19 às 22 horas, no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), o curso "Controles Financeiros Es
senciais". Neste treinamento, o participante é capacita
do a obter uma visão global sobre a responsabilidade da

gestão financeira em sua empresa, conhecendo também
ferramentas aplicáveis em qualquer tipo de atividade

empreendedora. O investimento é de R$ 60,00 para
sócios e R$ 80,00 para não sócios. Para mais informa
ções o telefone para contato é 372-2756.

SESC
O Sesc (Serviço Social do Comércio), eleito em 2002

Empresa Cidadã, pelo prêmio ADVB, promove, nos dias
12, 13, e 14 de maio, das 19h30 às 22 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), um projeto em

parceria com a MK3 Assessoria, curso de Liderança -

Gestão de Equipes de Trabalho voltadas à produtivida
de. Este curso é direcionado para qualquer pessoa que
atua na função líder de um grupo de pessoas ou de uma

equipe específica da empresa, estendendo-se para
supervisores e chefes de seção de qualquer segmento,
seja ele industrial, de serviços ou comercial.

I Especialização: Hospital de Clínícas Estado do Rio de Janeiro
I e Curso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia elo Rio de Janeiro
1

! Fone: (047) 275·1150
! Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Cenler

I

I ��!!�
DISCIPLINADO
EVANGELISMO
ESPORTE E LAZER
CELEIRO DO AMOR

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Pa�tidfte

ern-Evoluit.....·· Nós .Tarrib'ém!·;>, -"':
.
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BALANÇOTIRÇA-FEIR�d9 de abril de 2003
� ____c{}RRElOJilllIDfr5

·UniDoSaúde
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001

PARECER DOSAUDITORES INDEPENDENTES sobre essas demonstrações contábeis. 3· Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro
parágrafo, representam adequadamente. em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIÃO SAÚDE SIC
LTOA. em 31 de dezembro de 2002 e 2001, o resultado de suas

operações, as mutações de seu patrimônio liquido e as origens e

aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios findos
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no

Brasil.
.

constituição de garantias financeiras da Resolução RDC 77/2001 da

Agência Nacional de Saúde Suplementar· ANS,de conformidade com a

nola explicativa nO 9.Aos Sócios e Diretores de
UNIÃOSAÚDE SIC LTOA.

1· Examinamos os balanços patrimoniais da UNIÃO SAÚDE SIC LTDA,.
levantados em 31 do dozombro do 2002 c 2001, e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do património liquido e

das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercicios
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua

administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião.

2· Nossos exames foram conduzidos de 'acordo com as normas de
audiloria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de

transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; (b)
a constatação. com base em testes. das evidências e dos regislros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a

avaliação das prálicas e das estimativas contábeis mais

representativas adotadas pela administração da Entidade, bem como

da apresentação das demonsírações contábeis lomadas em conjunto.

Blumenau, 28 deteverelrodo 2003.

ACTOS AUDITORES INDEPENDENTES S/C
CRC W SC·001059/0·1
Oldonl Pedro Floriani- Sócio Responsável
ContadorCRC N° SC·D06284/0·6

4· A Entidade está adequando sua estrutura organizacional do ponlo de
vista econômico e financeiro, levando em consideração os critérios de

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

2002 2001 2002 2001
ATIVO PASStyO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e bancos 91.080 18.389 Provisões técnicas
Aplicações Provisão de risco 200.454

TItulas de renda fixa 730.889 420,548 Provisãode operação 57.984
Créditos de operações com planos de assistência à saúde Eventos a liquidar com operações de assistência ii saúde

Contraprestação pecuniária a receber 90.060 87.642 Consultas e honorários médicos 393.557 283.900

Outros créditos operacionais 7,624 26.698 Exames e terapias 131.423 66.864

Oulros valores e bens 64.970 102.070 Demais despesas assistenciais 101.700 247.048
Total do Ativo Circulante 984.623 655.347 Débilos de operações de assistência à saúde

Comercaüzação sobre operações de assistência à saúde 47.670 24.011
Outros débitos operacionais 90.690 56.431

ATIVO REALlZAVEL A LONGO PRAZ0 Total <lo Passivo Circulante 1.023.478 678.254
Outros créditos a receber 236KO 212.868
Talai do Ativo Realizável a Longo Prazo 236.920 212.868 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Credores diversos 191.065 172.536

Total do Passivo Exigível a Longo Prazo 191.065 172.536

ATIVO PERMANENTE
IlTIobilizado 74'«:2· 60.649 PATRI'-lÓNIO L"-';UIDO
Total doAtivo Permanente 14.4�2 60.649 Capitalsocial 10.000 10.000

Lucro acumuíeoos 71.492 68.074
Total do Patrimônio líquido 81.492 78.074

TOTAL 00 ATIVO 1.296.035 928.864 TOTAL 00 PASSIVO 1.296.035 928.864

As notas explicativas são parle integrante das demonsfrações coníábels.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO
PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)
LUCROS TOTAL DO

CAPITAL (PREJUiZOS) PATRIMÔNIO
SOCIAl ACUMULADOS LIQUIDO

10.000 5.991

62.083 62.083
---�-�� ----- _. ___ -

..........1.0.:.00.0.... ...........6.ª:.0.T4..... . ......... !�.º!�

3.418 3.418

10.000 11.492 81.492

ªaI�os .. e.Il1.. 3.1...

d.•..�.�ell1.b.ro .. �e... 2º0º ....

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2001
................................. , .........•.................................................

Lucro liquido do exercicio

Saldos em 31 de d.zembro de 2002

As nelas explicativas são parte integrante das demonstrações ccntébeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APUCAÇÕES DE RECURSOS PARA OS
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais) .

2002 2001
ORIGENS

DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
Resultado líquido do exercício- Lucro 3.418 62.063
( + ) Depreciaçâes 17.588 14,422

( = ) Resultado líquido do exercicio • Lucro- ajustado 21.006 76.505
DE TERCEIROS

Obrigações tributárias sub-jucíce • Cofins 18.529 86.062
Talai das origens 39.535 162.567

APLICAÇÕES
Impostos e contribuições dileridos· IRPJ/CSL 4.447 20.654

Depósitos judiciais· Cofins 19.605 92.592
Imobilizado 31.431 10.517
Total das aplicações 55.483 123.763

AUMENTO (DIMINUiÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO (15.948) 38.804

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LíQUtDO
Ativo Circulante
No inicio do exercício 655.347 f!C:'l • �

�

No final do exercício 984.623 �t:t: 'I �.,.

329.276 17775\

Passivo Circulante
No inicio do exercício 678.254 724.833

No final do exercício 1.023.478 678.254
345.224 (46.579)

AUMENTO (DIMINUiÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTELlQUIDO (15.948) 38.804

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

2002 2001

CONTRAPRESTAÇOES EFETIVAS DE OPERAÇOES
DE ASSISTtNCIA À SAÚDE
Contraprestações emilidas de assistência médico-hospitalar
(.) Contraprestações canceladas restituidas e incobráveis

(-) Variação 'da provisão tec. oper. assitência médico-hcspitálar
Contraprestações amitidas líquidas
EVENTOS INDENIZÀVEIS LIQUIDaS
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO·-
DESPESAS DE COMEHCIALlZAÇÃO
OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

10.295.378

(43.631)
(258.438)
9.993.309

(8.671.246)
1.322.063

(407.171)
(129.730)

785.162

9.315.821

(97.602)

9.218.219
(7.884.085)
1.334.134

(299.083)
(404.316)

630.735

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

Despesas financeiras
t32.608
(74.298)
58.310

(838.974)

4.498
(675)
(405)

3.418

137.702
(66.302)
71.400

(620.447)

81.688
(12.253)
(7352)

62.083

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO DO EXERCiclO • LUCRO
IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUiÇÃO SOCIAL

RESULTADO LIQUIDO DO EXERClcIO· LUCRO

As notas explicativas são parte jnt�rante das demotsfrações contábeis. As netas explcativaa são parte lolegra,){Y das uemcnseaçôes contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002 E 2001 (EM REAIS)

1. CONTEXTO OPERACIONA�

E uma Sociedade Cívil por quotas da responsabilidade limitado, sem finalidade
lucrativa, conslnulda em 21 de dezembro de 1998, com início de aíividades
operacionais em dezembro de 1999. O objetivo social é a operacionaleação de
Planos Privados de Assistência à Saúde individuais, famíHares e coletivos.
através de meios de execução próprios ou mediante contratação elo�
credenciamento de tercelros, legalmente habilitados e de reembolsos de
despesas méclcos hospitalares e ambulatoriais feitas a seus beneficiários

,quitoscréditost receberde lonso prazo 9. PROVISÕESTÉCNICAS (GARANTIAS FINANCEIRAS)

• PROVISÕES TÉCNICAS OE OPERAÇÕES OE ASSISTÉNCtA A
SAÚDE
AI",.és da RDC 77, d. 17 de julho de 2001, a ANS . Agência Nacional de
Saúde Suplementar instituiu critérios para a constituição de GARANTIAS
FINANCEIRAS. a serem observadas pelas Operadoras de Planos de
Assistência à Saúda,

5.IMOBILIZADO

a) O.j>ÓsUoojudi;iaIs. rjferem-se a COFINS, no montante de R$ 191,065

(2001 - R$ 171.460). e córespcnce ao mandado de sequrança intentado

Judicialmente conforme nota explicativa n� 6.
.

2002 2001

Móveis e utensilios
Equipamentos de Informática
Direito de uso de telefone

37.648 (12.006) 25.642 �7.804
76.803 (32,453) 44.350 38.345
45riO

-�o-='"
4.500 4.500

118.951 (44.459) 74.492 60.649

b: tmpostos e contnbulções diferidos· o montante de R$ 45.855 (2001· R�
4t.408) retere-se a adições tempcrárlas referente ao COFINS, que está com a

rdgibilidade suspensa. sendo: RS 28,659 (2001 - RS 25.880)�de Imposlo da
renda pessoa juridica e R$ 17.196 (2001 . RS 15.528) de Contribuição social
sobre o lucro.

2.APRESENTAÇÃO OAS DEMONS:RAÇÔES CONTÁBEIS

Foram elaboradas de acorde com as disposições d,\legislação societária,
tnbutária e especifica dos Planos e ,<.krviços Privados c'é Àssisténda à S::Iúde •

Lei 9.656198 Normas daAg!ncia Nàcíonalde SaÚ'ie Suplementar·ANS.

De acordo com o' art. 11 desta ROC, a Entidade não está obrigada a

consüíulra provisão para Eventos OcorridoseNão-avlsados. Desta forma,
está obrigada apenas a conslituir a Provisão de Operação (capital mlnimo)
e a Provisão de Risco. além de garantlr o lndlce de Giro deOperação ·IGO,
GIIla situação em 31 dedezernbro de 2002 é a seguiole:

.

• Provisão de Operação- De acordo com a seçmeníce região de atuação,
o valor ITIlnimo é de RS 30.341. O capital int.gralizado é de R$ 10.000 a a

Entidade constituíu uma provisão da RS 57.984.

6. CONTING�NCtAS
, Imobilizado.· As contas do imobilizado �láo registrndas ao custo de

aquisição, combinado ainda comas segu!r>tes éscecíos:
Os bens do imo�mzado osiac sujeitos a depreciação peío método linear, a taxas
anuais que laval?1 ern consceração a vida útil estimada dos mesmos: moveis e
utensUios·1 0%;equipamentos de informática A 20%, a partir do mês seguinte à

� entrada em func' ....namenlo

. Continua pendente de julgamenlo, omandado d- segurança impetrado no ano 2000
através da li. Vara Federal de Join·.�lIe, contra o aumento da alíquota c base de
cálculo da Contribuição para o Financiamcnt.o da Seguridade Sccíaí.- COFINS:
admlnisfrada pela Secretaria da Re�jta Federal. A parte objurgada do tributo está
sendo depositada emjuízo.

O saldo apressntado no exigível a longo prazo a titulo de 'Créditos diversos' de R$
191.0ô5 (1001 ,R$ 172.536). retere-se a obrigação íributána sub-judice • COFINS,
apropriado no ex.rcício de 20020m,nlal\te deR�,8.529 (2001· RS 86.063).

3. PRINCIPAtS CRITÉRIOS flNTÁ9EtS E FISCAIS ADOTADOS

As p�nc!pais práí.cas con�6eiS observadas para elaboração das demonstr(.�õés
contábeis sãoas :,egulOtes:

• Provisão de Risco � A E"lüdade contabilizou provisão no montante de RS
200.454, que é superior ao limite minimo eSlabeleâdo pela ANS, exigido
para 31 de dezembrodel002.

4. OUTROS VALORES E BENS,
a) Apres�nta�ãf\das Contas Os ativos realizéveís e 0.5 passivos exigiveit em
prazos infen�s a 365 dias. estão classificados como Clrcul.ante;

b) Crltérius de avaliação dos ativos: '

• Aplicações·Tãuícs de renda üxa- Estão registradas ao custo, acrescidas dos
rendimentos proporcionais até a data de encerramento do exerceo,

"Crédltoa de operações com planos de assisi.ãnclaà saúde
O saldo apresentado COnlO Contraprestação p�cuníárja a receber refere-se a

rnensaloades de planos de saúde, com vaiares pré-fixados afetivamente
fqtwados. O saldo apresentado, CCrOlO outros créditos operacionais, ref�re·se a

. <:heques recebícos de usuários. na condição oe pré-datados ou aguardando 8

liberação para compensação. Os\"deridos croditos foram considerados pela
��ministração como sendo de per�'JecUva inle;;rat de re�;zaçâo, dos quais nâo
fOI constituida provisão para devedores duvidosos.

----�I--------------�----------------�----------------------------------------------��--------------------------�----�--� __J

Referem-se a antecipaçâo de p_�)duçào 1 Comunidade EvangéiíC9 luterana de

Jamguá do Sul . Hospital e 'vtatemldade JaragiJa_ e à Sociedade 'Oivina
Provldéncia- Hospital e Maternidade SãdJosé, que serão deduzidos nos meses
subseqüentes, do: valores a pagar referentes serviços hospitalares prestados, e
outros créditos:

Eni' razão de não ter navido, alé o momento, definição de critérios pelo
Conselho Monetário Nacional quanto a diversificação 'dos ativos
garantidores (parágrafo jO, Art. 7°), a Entidade mantém o valer calculado
noseu girooperadonai.

7. PATRIMÓNIO LlQUtDO

• Composição do capital social
O capital social totamente subscrito e integralizado é representado por 10.000
(dezmil)quolas novalornominal deR$1.00(um real) cada.

• Indlce de Giro de Operaçào. O indica minlmo estabelecido é del (um).
tendo a Entidade calculado o lndice de 2,52t segundof6rmula constante do
art. 8° daRDC 77.��

50.000
50.000
2.070'

102.070

a.cOBERTURADE SEGUROSHospital e Matemidade Jaraguá
Hospital a Maternidade São José '

Out,os Créditos
54.302
10.668
64.970

A politica de seguros obedece às orientaif5es técnicas de especialislas o'! de
conformidade cam o �rau de risco enyo!vidtl; sendo considerada adequada para
cobrir eventuais perdas. em caso de siníslro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUCESSO: EMPRESA PREOCUPA-SE COM A HUMANIZAÇÃO DE SEUS COLABORADORES)

Iridumak completa 40 anos

A Indumak, referência nacional em soluções
para em'pacotamento, realizou, no último
domingo, uma divertida confraternização,
reunindo diretores, colaboradores e familiares na
Sociedade Desportiva Acarai, em comemoração
aos 40 anos de existência. Atividades esportivas
precederam o delicioso almoço. Logo após,
iniciou-se uma homenagem por meio de placas
aos. funcionários - com dez ou mais anos de
empresa - e aos diretores. Em seguida, foram
sorteados vários brindes oferecidos pelos
fornecedores da Indumak, tais como 11

bicicletas, televisores, microondas, entre outros.

Trabalhar com motivação é a maior ferramenta
de crescimento da Indumak. Através de uma

politica de valorização do ser humano, a empresa
possibilita bem-estar e segurança no ambiente de
trabalho, além do crescimento profissional. São
40 anos de progresso e crescimento. Crescimento
este que já é respaldado por clientes em todo.o
Pais. Uma empresa que se consolida pelo sucesso
de empreendedores bem-sucedidos e uma equipe
de trabalho determinada e perseverante. O quesito
qualidade, sempre presente na empresamobilizou
o esforço contínuo de todos para o sucesso da
organização (JULIANA ERTHAL)

__T_E_�A-FEIRA, 29 de abril de 2001.

--�'-'-'"',
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nnovers

Red e Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ÁGUAS CLARAS - vende-se, mista, cl
60m'. R$ 13.000,00 pode ser finan.

Aceito carro de entro Tratar: 371·6238.

ALUGA·SE - quartos mobiliados. Tratar:

370-35631 cl proprietária.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,

próx. Malwee, de alvenaria, cl 92m', 3

dorm., sala, coz., copa, 2 bwc, lav.,
terreno cl 1.065m'; cercado. R$
52.000,00 negociáveis. Tratar: 376·

1319.

BARRA VELHA - vende-se. de

madeira, cl 60m', mobiliada. R$

11.000,00. Tratar: 371·6238.

CENTRO - vende-s e , de alvenaria,
cl 3 dorm., sendo 1 suíte, cozinha

mobiliadada, dep. empregada,
despensa, área ·de festas cl
churrasqueira, garagem pi 3

carros, próx. Duas Rodas. Tratar:

275-3070.

CHICO DE PAULA - vende-se, cl
130m', Rua Joaquim Francisco de

Paula, ai lado dos escoteiros. R$·
70.000,00. Tratar: 370-0706 ou 9122-

7134.

COMPRA-SE· a 5km do centro, paga-

se R$ 20.000,00 à vista. Tratar: 9124-

8395.

COMPRE A SUA CASA A VISTA E

PAGUE A PRAZO - Pelo preço de um

aluguel você pode comprar a sua casa.

Saiba como, conhecendo o Plano

Inquilino Nunca Mais. Tratar: 275-

0478 ou 9121-2470

GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende-se

apartamento com 1 suíte, 2 dormitórios
e demais dependências. Em edifício

de frente para Av. Beira Mar por R$
70.000,00. Condições a combinar.

Tratar: (47) 342-7171 com Lilian.

GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende

se lote com frente par ao mar R$
25.000,00 com financiamento de 30%

no ato e o saldo a base de R$
1.000,00 por mês com correção pelo
CUBo Tratar Santiago Imóveis. (47)
342-7171 ou (47) 9102·0009.

GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende

se casas, apartamentos, sítios e

terrrenos. Consulte-nos: (47) 342·

7171 ou (47) 9102-0009.

GUARAMIRIM· aluga-se, alvenaria

cl 2 quartos, 1 bwc, 1 cozinha, 1 sala,
1 lavanderia, 1 garagem. Rua Ermínio

Stringari, bairro Corticeira. R$230,00.
Tratar: 373-0283. Creei 820·J.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, de

alvenaria, cl 160m', terreno cl 440m',

JOINVILLE
435·3700

próx. posto Pérola. Tratar: 370-5623 JOÁO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, cl 60m' e área de

325m', Residencial Jaraguá, Lote

25. R$ 25.000,00 Aceita-se carro

no nego e financia-se uma parte.
Tratar: 370-3187 cl Angelina ou

Caetano.

I TA J Aí
346·7400

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, de

madeira, cl 'h terreno de esquina. R$

15.000,00 + carro de até R$ 10.000,00.
Tratar: 370-9830 ou 9961-8722 cl
Salésio.

SELECÃO
.:J

·PROFESSOR 2004

Biologia e Educação Física

Enviar Curriculum Vitae*, sigilo
absoluto. Rua: Guilherme Lessmann,
355 bairro João Pessoa CEP 89257-
520 - Jaraguá do Sul.

* exige-se especialização, mestrado ou

Vale do Itajaí c Litoral-Nor te - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

I & i�M�(ij ij i iIi'
RENAULT
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TUDO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E PROJETOS

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

PRAIA DE PENHA - vende-se, a

300mts do mar. Tratar: 371-3132 el
Lurdes.

PRECISA-SE - alugar casa, pago até

R$ 300,00. Tratar: 275-2130 ou 9112-

0509.

SÃO LUIS - vende-se, de alvenaria, el
1 quarto, sala, cozinha, bwe, lavanderia
e garagem. R$ 28:000,00. Tratar: 371-
0031. Creei 550-J.

UBATUBA - vende-se ou troca-se, por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar: 275-

2130 ou 9112-0509.

VENDE-SE - el 70m2, terreno el 407m2,
próx. Corupá. R$ 8.000,00. Aceito carro

no nego Tratar: 372-2402.

VENDE-SE - 2 casas no mesmo terrerio,
com escritura, 1 casa tem 2 dorm., e a

outro el 3 dorn. e demais dep. R$
52.000,00. Tratar: 371-8186 ou 9124-

2786 el Marlene.

l:), o VILA NOVA - vende-se apartámentos
no Edifício Capri II, (entrega em Dez';
03) com correção por CUBo J. Cipriani
Construtora e Incorporadora. Tratar:

(47) 370-9743 - (47) 9102-0009 - (47)
9113-3145.

VILA NOVA - vende-se terreno, na Rua

Carlos Kupas por R$ 28.000,00: Tratar
J. Cipriani Construtora e Incorporadora.
Tratar: (47) 370-9743 - (47) 9102-0009.

VILA NOVA - vende-se, em alvenaria,
cl 1 suíte el hidromassagem, 1 quarto
e demais dep., el 140m2 e terreno el
450m2. Rua Carlos Sbardalatti, 35.
Tratar: 371-4225 hor. comI.

VILA RAU - aluga-se, em alvenaria, el
3 quartos, 2 salas, eoz., bwe, rua Rui

Barbosa. R$280,00. Tratar: 373-0283.
Creei 820-J.

VILA RAU - vende-se, em alvenaria,
el 3 quartos, 2 salas, coz., bwe, rua

Rui Barbosa. R$35.000,00 negociável.
tratar: 373-0283. Creei 820-J.

VILA RAU - vende-se, de alvenaria, el
4 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia. R$ 30.000,00. Tratar:'371-
0031. Creei 550-J.

VILA RAU - vende-se, meia água, de

alvenaria, el 1 quarto, s ala/cozinha,
bwe e garagem. R$ 17.000,00. Tratar:
371-0031 Creei 550-J.

AMIZADE - vence-se, el 3 'quartos,
sala, cozinha, bwe, lavanderia,
garagem. R$ 45.000,00. Tratar: 371-
0031 Creei 550-J.

AMIZADE - vende-se, Cond. Amizade,

el 3 quartos, quitado. Tratar: 371-8772.
CENTRO - vende-se, el 2 dormitórios.
Tratar: 372-1395.

CENTRO _. procura-se moças pi dividir
apto. Tratar: 9905-2423.

CENTRO - procuro alguém que tenha
um apto pi dividir, possuo todos os

móveis. Tratar: 9124-5112 após 18hs

el Cris.
.

CENTRO - vende-se, el eoz. e lav.

mobiliada, 2 dorm., sala, sacada e

garagem individuai. R$ 65.000,00.
Tratar: 371-1177 el Ana Paula.

CENTRO - vende-se, apto Ed. Royal
Barg, el 3 dorm., sendo 1 suíte, sacada
el churrasqueira, cozinha mobillada.
Entrada mais parcelamento em até 50
meses direto com proprietário. Tratar:
275-3070.

CENTRO - aluga-se no centro, el 2
dorm. e garagem .. Tratar: 372-1395.

DIVlDE-SE - procura-se moças pi dividir
apto no centro (já tenho apto). Tratar:
9905-2423.

DIVIDE-SE - procura-se moças pI dividir
apto no centro. Tratar: 9134-0711.

DIVIDE-SE - procura-se moças pi dividir
apto no centro, em frente Posto de
Saúde. Tratarf'275-0373 a noite.

GUARAMIRIM - aluga-se, el 1

quarto, sala, eoz., lavanderia, bwe,
garagem, rua 28 de Agosto, apto.
n' 05 - Centro. R$250.,00 +

Condomínio. Tratar: 373-0283. Creei
820-J.

VENDE-SE - apto no Ed. Anibal Gomes,
próx. Kohlbaeh, el 3 quartos. R$
58.000,00 Tratar: 9957-6889.

VENDE-SE - apto no Ed. Anibal Gomes,
próx. Kohlbaeh. R$ 23.000,00 entro +

pare. ou R$ 50.000,00 à vista. Tratar:
9979-9970.

'

VILA NOVA - vende-se, el 2 dorm.,
sendo 1 suíte, sacada el
churrasqueira. R$ 70.000:00 - aceita

negociação com casa. Tratar: 275-
3070

CENTRO - vende-se, el 622m2, el
galpão de 135m2, todo murado. Tratar:
371-9157.

ESTRADA GARIBALDI - vende-se, de

30x15, próx. Salão 25 .. R$ 6.000,00
negociáveis. Tratar: 273-1343 el
Andréia.

ESTRADA NOVA - vende-se, lot.

Venetto, el 400m2• R$ 11.000,00.
Tratar: 371-8116 ou 9124-2786 el
Marlene.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, área
de 577,76m2. R$ 20.000,00. Tratar:
371-0031. Creei 550-J

JARAGUÁ 99 - vende-se, 14m x 23,5m,
el meia água de 40m2• R$ 10.000,00

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 dormitórios (suíte - closet
hidromassagem) + dep., Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica
Situado no Edificio ANTARES- Bom Negócio. R$180.000,00
Apartamento - Pertinho da Praia - 3 dormitórios (suíte) sacada com

vista do mar - Garagem - Bom Negócio. R$11 0.000,00
Apartamento - Frente ao Mar - Novo 3 dormitórios - Suite - 2 Gara
gens - Prédio com Piscina. R$ 350.000,00 Financiados em 30 meses.

ZELlO BURATTO - (47) 9983-5920 - (47) 367-1993/ CRECI 296

r� PERFLEX
- Vidros temperados
- Cercas

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROY�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
, Lojas e Salas Cornerclols

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSeL
"Inovando Conceitos de Vida'

+ llx R$ 238,00 ou R$ 13.500,00.
Tratar: 376-3107.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
18,5x17, próx. escola 'Jonas Alves de

Souza, el luz, água, e esgoto. R$
8.000,00. Aceito moto. Tratar: 273-
0862.

MASSARANDUBA - vende-se, el
2.200m2, localizado bairro Guarani
mirim. Tratar: 379-1588.

SANTA LUZIA - vende-se,. 10L

Geraniun, el 520m2. Aceito carro no

nego R$ 8.000,00. Tratar: 372-1274
ou 9997-0048 el Roberto ou Vaimor.

SCHROEDER - vende-se, na Estrada

Braço do Sul, aprox. 800mts atrás Ind.

Marisol, área de 3.750m2• R$
12.000,00. Tratar: 9962-1900.

VENDE-SE - el duas casas, 1 de
madeira e outra de alvenaria. Tratar:
379-0520.

VILA LENZI - vende-se, esquina de

450m2, próx. escola Giardini Lenzi.
Tratar: 371-6418 ou 9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, el 420m2• R$
30.000,00. Tratar: 9979-9970.

VILA NOVA - vende-se, el 15,00m x

25,72m2 ; 379,95m2, já urbanizado,
Rua 25 de Julho. R$ 24.000,00 à vista.
Aceita-se contrapropostas de venda a

prazo. Tratar: 275-6363 ou 9102-0009.

CENTRO - vende-se, lanchonete, em

funcionamento, clientela formada ..

Tratar: 275-3118.

CENTRO - vende-se, loja no Royal
Barg, ponto já formado, el mercadorias
e mobiliário, defronte pi Marechal.'
Tratar: '275-3070.

GUARAMIRIM aluga-se, el
300,00m2, Rua' 28 de Agosto, centro.

R$1. 700,00. Tratar: 373-0283. Creci
820-J.

VENDE-SE - loja de eonfeeçõ.es, el
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. R$ 10.800,00. Tratar: 371-
5512.

.

CORUPÁ - vende-se, próx. Seminário,

área plana, beira-rio, pastagem, mato

com palmito. Ótimo pi indústria,
recreativa ou criação de gado. 25

margas. R$ 0150.000,00. Tratar: 372-
3063 el Egon.

MASSARANDUBA - vende-se, el
20.000m2, 2 campos futebol suíço el
iluminação, salão de festas, bar,

REALIZE SEU SONHO
Adquira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua empresa. Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos.

Atendemos toda região.
CRÉDITO PARCELA

R$ 10.000,00 _..,..--__R$ 110,00
$18.000,00 R$198,OO

R$ 35.000,00 __�_R$ 385,00
R$ 50.000,00 ---_R$ 550,00
R$ 74.000,00 R$ 650,00
R$ 88.000,00 ---- R$ 776,00
R$ 95.000,00 R$ 830,00
R$ 103.923,07 R$ 913,00

Informações: (47) 3041-0086 cf Salete

cancha, tanque de peixe, recreativa.

R$ 40.000,00 + pare. Tratar: 370-0974

el Luis.

RIO DA LUZ - vende-se, cl 543.000m2
el área pi plantações, lagoa, piscina.
R$ 0,70 o m-. Tratar: 9992-7155 el
Jean.

SCHROEDER - vende-se, el 41.000m2,
el casa alvenaria, estilo enxaimel, el
água de poço e easan, luz, telefone,
árvores frutíferas, palmeiras reais,
lagoas, ribeirão e ranchos. R$

,

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inóxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo -

Marca: 18/10
EDELSTAHL ROSTFREIISi3Sl

68.000,00. Aceito carro no nego Tratar:
274-801:;1.

VENDE-SE - chácara el 5 alqueires
de terras, el casa de alv., 14 peças
contendo telefone, vacas leiteras,
jipe, trator, porcos, boi, patos,
galinhas, cavalos, charrete cf
carroça, 2 piek-up. Local BR 280
·divisa Mafra el Canoinhas, perto do
Rio São João. Aceito eaminhâ
Mercedes no nego R$ 105.000,00.
Tratar: 47 9966-5948 ou 47 371·7341

el Vilson.

Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

Desenvolvimento de

Homepage para a Internet

Serviços de Mala Direta Impressa e via Email

CD com 9000 Fontes True Type

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

Produção de textos
Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso começa terá a duração de 8 sábados, das
8h30min às 12 horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação; coerência a coesão

textual, texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

texto criativo.

Centro Universitário de Jaraguá do Sul

Informações e inscrições pi o curso de

Produção de Textos:

UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E
Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253

I

e-mail: extensao@unerj.br
(Assunto: Cursos de Extensão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 29 de abril de 2003

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -28/0412003

'REPRESENTANTE (5424 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência em vendas, poderá
ter.outras representadas, para trabathar a região do Vate do ttapocu, possuirveicuto
'ENCARREGADO GERAL DE CORTE (5423 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência
de dois anos na função, ter habilitação se passivei, conhecimento de planejamento de corte
,ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência
na função, ter habilitação se passivei, conhecimento de planejamento de costura
'CONTINUO (5419 A) ambos os sexos, segundo grau completo ou cursando, horário normal,
não é necessário ter experiência, se possível possuirmoto ou Honda bizz, ou ter habilitação
oQPERADOR DE PRODUÇÃO (5412 EL) sexomasculino, primeirograu, que já tenha trabalhado
em fundição
'CONFERENTE DE MATERIAL (541 O A) ambos os sexos,experiência na função, segundo
grau, conhecimento em informática.
'VENDEDOR DE PNEUS (5405 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência na função,
conhecimento em informática, possuir cursos na área de vendas e carteira de habilitação.
'LABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, CursoTécnico em Laboratório,
conhecimento em informática.
'MESTRE DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência na função.
'ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO (5386 A) sexo masculino, conhecimentos de telefones e

portões, experiência na função,
'MECÂNICO DE VEíCULOS (5328 A) sexomasculino,se possível com segundo grau completo,
experiência na função,
'LATOEfRO (5374 A) sexo masculino, se passivei com segundo grau completo, experiência
na função,
'VENDEDOR DE SEGUROS (5373 A) sexo feminino, segundo grau completo, informática,
experiência com vendas, para trabalhar dentro de concessionária da cidade
'VENDEDqR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possível com segundo grau completo,
experiência em vendas
'FARMACEUTICO (5360 A) ambos os sexos.
'PROJETfSTA MECÂNICO (5363 A) ambos os sexos, formaçãoTécnico em Mecânica, ou
superior incompleto, curso e experiência em Auto Cad, se passivei conhecimento no idioma
inglês.
'MECÂNfCO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexomasculino, preferencialmente segundo grau,
conhecimento de mecãnica g,eral, noções sobre tipos de máquinas a serem manuseadas,
conhecer pneumática básica
'INSPETOR DE VENDAS (5350 A) sexomasculino, pcsseircursosupenor em; EngºQuímico,
Alimentos ou Quimico; ter disponibilidade para viagens, se possível corn experiência comercial
'OPERADOR DE UTILIDADE (5349 A) sexomasculino, segundo grau, noções básicas de
elétrica, mecânica, funcionamento da caldeira, processos de tratamento de água e elluentes,
ter curso de caldeira
'AUXILIAR TÉCNtCO tV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anos, formação em
técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
'ENCARREGADO DE MALHARtA (5307 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência na
lunção, se possívet ter curso Técnico Têxtit
'APLICADOR DE PELíCULAS (5295 A) sexomascutino, experiência na função
'AUXtLlAR TÉCNtCO (5264 A) sexo masculino, se possível que possua cursos na área de
instalação elétrica ou eletricista, para trabalhar na instalação de centrais telefônicas e

manutenção, desejável experiência na função
'TELEMARKETfNG (5257 A) sexo feminino, segundo grau completo, experiência em vendas
dentro de indústrias, bom conhecimento na língua inglesa (conversação).
'CHEFE DE SETOR (5165 A) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para
SCHROEDER.
'TELEVENDASfTELEMARKETtNG (5164 A) sexo feminino, experiência na função ou em

vendas, ter informática
'VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possível experiência em móveis sob medida.
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas'áreas de produção do ramo metalúrgico ou
alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
'FRESADOR - CALDEtREtRO- FERRAMENTEtRO
'SERRALHEtRO- TORNEtRO MECÂNICO

VAGAS BREtTHAUPT
'tNFORMANTE DE CADASTRO (5415) ambos os sexos, segundo grau, possuir informática
'MOTORtSTA DE CAMINHÃO (5414) sexo masculino, primeiro grau compteto
'GUARDA NOTURNO (5411) sexomasculino, primeiro grau completo, possuir curso de vigitante
'ATENDENTE DE PADARfA (5429) sexo feminino, primeiro grau completo
'VENDEDOR (5431/5430) ambos os sexos, segundo grau, experíência em vendas

'ATENDENTE DE VERDURAS (5369) sexomasculino, ginásio.
'ATENDENTE DE FRtOS (5313) sexo feminino, primeiro grau completo.
'CAtXA (5377/5432) ambos os sexos, segundo grau completo
'AUXtLlAR ADMtNfSTRATIVO (5259/5366) sexomasculino, segundo grau, bornconhecimento
em informática, habilidade em corei draw, ctipagem, digitação mailing, auxiliarmontagem de

exposições e eventos, (ii necessário experiência)
,

'AUXILIAR DE CONFEtTEtRO (5344) ambos os sexos, primeiro grau compteto, experiência
na função ou possuir cursos na área.
'AUXtLlAR DE PADEtRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
'AUXtLlAR DE VENDAS (5279) sexo feminino, trabalhar somente aos sábados, segundo grau
completo ou cursando, acima de 18 anos.
'AUXtLlAR DE CAIXA (5335/5395/5370) sexo masculino, acima de 16 anos.

'TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento em informática

'CONFERENTE (48621/521 0/5249/5416) sexomasculino, segundo grau compteto ou cursando:
'REPOSITOR (5138/5371) masculino, segundo grau •

'ATENDENTE DE VERDURAS (5270/5371/5368) sexomasculino, acima de 18 anos, curs.ando
o segundo grau.
'AUXtLlAR DEPÓStTO (5213/5261/5303/5413) sexo masculino, primeiro grau ou cursando.
'GUARDA NOTURNO (5411) sexomasculino, acima de 21anos, primeiro grau, possuir curso
devigilante.,

.

'AUXtLlAR PATRtMONtAL (5403) sexomasculino, acima de 21 anos, segundo grau completo
ou cursando, possuir curso de vigilante.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx, Postal200 - CIP 89255-000

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

CORREIO DO POVO 3

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO _ precisa-se de
vendedores com experiência na área
de consórcios, ótima remuneração.
Tratar: 3f1-8153.

DENTISTA _ precisa-se pI trabalhar
no centro, sala cl toda infraestrutura,
como telefone, secretária. Tratar: 371-
0424 cl Acerbar.

EMPREGADA _ procura-se, pi
trabalhar das 7 às 17:30, cuidar de2

crianças e fazer almoço, Tratar: 371-

2511 cl Magali ou Daniel;'

MANICURE _ precisa-se. Tratar: 370-
4972,

MOTOBOY _ precisa-se urgente. Tratar:
370-0621 ou na loja da Colorama.

SUPERVISORES _ precisa-se pi
indústria do bem estar. Requer 2'.grau
e telefone. Tratar: 9992-6045 ou 371-
6418.

ASSOMAM _ quer mudar o visual?

Limpeza, 'pintura, muro, telhado,
calçadas, caixa d'água,
manutenção, ar c o n d i cio n ad o .

centrais e aparelhos elétricos,
jardinagem .etc. Tratar: 273-1416

para entidade Assomam

Associação Assistencial Mão Amiga
sem fins lucrativos pI dependentes
químicos.

DIARISTA _ procura-se emprego.
Tratar: 370-6719 cl Sonia.

MOTORISTA _ ofereço-me pi
trabalhar, levar senhor e senhora
a negócio ou passeio, possuo
CNH "E", 3' grau completo e

experiência. Tratar: 370-9899 cl
Gilberto.

OFEREÇO-ME _ pi trabalhar ou

estagiar. Faço faculdade de

Administração em Recursos Humanos.

Tratar: 372-3922

OFEREÇO-ME _ pi trabalhar como aux,

de produção, rapaz cl idade de 26
anos, Tratar: 273-6202,

OFEREÇO-ME _ pi dar aula particular
de matemática pi alunos da l' a 8'
série. Tratar: 371-8772.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis

Requisitos: Domínio em Wjndows, Word e

principalmente Excel

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

veículos

senac

Rua Adélia Fischer/ 303
Fone/Fax: 370-0251
joroguodosul@sc.senoc.br

TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS

',,-

: � .;tt.:J�.t�t.1.��'l� :�,,� ,<���"jJii1l!i��:��;;l-;- _,���t�" .. 1_ _ J;L� l' ..

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

CURSO w,�'*!��(' i:� .

eH PERÍODO
...r5jAS�r�H9f!Áflfg:1L tNVE$Í!fl!jJ;f:b;g;•

Banco de Dados Access 36h a definir Sábado 13h às 16h R$ 290,00 /1 +2 RS 98,00
Decorações de Ambiente 44h 28/04 a 16/06 2i! e3i! 18h45 às 21 h45 R$ 300,00/1 +2 R$ 104,00
Técnico em Enfermagem 1800h 02106 a 06/2006 2' a fi' 19h às 22h R$ 189,0G' mensais
Técnico em Transações Imobiliárias 870h 02106/03 a 12/2004 2i1à5i! 19h às 22h 1+19x R$170,00
Relações Humanas no Trabalho 14h 05 a 08/05 '2i a 51! 19h às 22h30 R$105,00
Atendimento com OJalidade 15h 05 a09/05 2ªa6ª 19h às 22h R$ 130,00
Oratória I 15h 19 a 23/05 2ªa6i! 19h às 22h R$130,OQ
PPCP 1 _ Planejamento, Programação e

20h 19 a 23/05 2ª a6!! 18h30 às 22h30 R$160,00
Controle de Produção.
Desenvolvimento Profissional em Gestão

40h 24/05 a 21/06 Sábados
8h às 12h e

R$ 320,00Financeira 13h às 17h

Assistente Administrativo 120h 26/05 a 0111 O 2ª e 4ª 19h às 22h 1 +5x R$120,00
Vendas 110h 27/05 a 02/10 3ª e'S!! 19h às 22h 5X R$110,00
Redação Empresarial 30h 02a13/06 2' a 6' 19h às 22h R$160,00
Montagem e Manutenção de 44h 07/06 a 02108 Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1 +4 R$92,00
Microcomputador
Técnico em Alimentos 1960h 16/06 a 03/2006 2ªa6ª 19h às 22h 1+ 32 x R$ 205,00
Técnicas de Negociação 15h 23 a 27/06 2ª a6ª 19h às 22h RS130,00
Autocad 40h A definir 6', sáb. e dom. a definir R$350,00
Televendas 15h 07a11/07 2' a6' 19h às 22h R$130,00
Oratória II 16h 21 a 25/07 2í!a6ª 19h às 22h R$130,00
Instrumentador Cirúrgico _ (auxiliar) 240h À definir 1+ 6 x R$130,00

Operador de Microcomputador 60h À definir 2' a6' 9h às 12h 1'1$ 360,00/5 x R$ 73,00

ASTRA � compra-56, 00, vermelho ou

verde.. Tratar: 372-1799 ou 273-5192.

ASTRA--- vende-se, 95, grafite, v,e.,
t.-e. R$ � . .oo.o,oo. 'Tratar: 372-3412.

CHEVETTE _ ve nde-se , 86, motor e'

estofados novos. R$ 2.700,00 entr. +

14x R$ 148,00. Tratar: 370-3643 cl
M�risa de manhã.

CHEVETTE _ vende-se, 79. R$
1.400,00. Tratar: 9903-9838.

CHEVETTE _ vende-se, 83, rodas 14.

R$ 2.900,00_ Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

CHEVETTE _ vende-se, 89, 1.6, SL,
álcool, som e pneus novos. R$ 4.100,00
aceito oferta, Tratar: 373-5030.

CORSA _ vende-se ou troca-se, 99.
Tratar: 375-1984 cl Sérgio,

CORSA _ vende-se, 95, vermelho. R$
3.000,00 + 21x R$ 408,00. Aceita-se
troca. Tratar: 9962-2302.

CORSA _ vende-se, pick-up, 98, azul,
1.6. R$ 10.000,00. Tratar: 9131-3522_

CORSA _ vende-se, 97, prata,
40.000km originais. Tratar: 9117-3428.

KADETT _ vende-se, 96/97, esportivo,
compl. R$ 12.000,00 negociável.
Tratar: 275-4041 ou 9955-0541 cl
Sandro.

KADETT _ vende-se, GL, 97/97, cinza,
, gasolina e GNV. R$ 12.300,00. Tratar:
371-6707 ou 9973-4745.

MONZA _ vende-se, 93, classic,
gasolina, cornpt. R$ 8.500,00. Tratar:
371-2117 cl Charles.

MONZA _ vende-se, 86, compl. R4
1.000,00 + 18x R$ 240,00. Tratar: 374-
5339.

MONZA _ vende-se, 85, gasolina. R$
3.500,00. Tratar: 371-8772.

OMEGA - vende-se, GLS, 93, preto,
a.c., computador de bordo, farol de

milha, rodas, cd, 4 pneus novos. R$
13_500,00. Tratar: 372-0068.

OMEGA _ vende-se, CO, 4.1, 9.6,
compl., GNV_ Tratar: '371-7542_

OPALA _ vende-se, 78, prata. R$
2.000,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

OPALA _ vende-se, 77, motor novo,
pequenos reparos na lata. R$
1.200,00. Aceito troca. Tratarl 273-
6242 ou 9111-7033.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FINUaIH
Vi Yotorantiru 1 Finanças

Ãrduino
Veiculos 371·4225

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936 01/01

01/01
98/98
97/98
97/97
96/96
96/96
96/96
95/96
98/99
98/99
97/98
02/02
97/97
97/97
98/98
96/96
93/93
98/99
97/97

97/97
93/93

Branca

Prata

Vermelho
Vermelho

Branco
Vermelho
Vermelho
Branca

Verde
Prata

Verde
Branco

Cinza
-Branco

Azul.
Cinza

Verde
Prato

Azul
Vermelho

Prata

Vermelho'

Saveiro
GoI1.Q 16V Plus

GoICL;1.8
Gol CL 1.8
GolMI
Gol10001

GolCL 1.8

Kombi
GolCL
GolGL 1.8MI
Gol

Quantum
Gol Spéciol
GolMI
Poroli GL, 1.8
Palio Weekend 16v

Uno Mille IE

Escor! Hobby
Astro GLS 2.0'

Corso Wind

Vectra

Monza

VW
VW

VW
VW

VW
VW

VW

VW

VW

VW

Prata"
Vermelho

Prata
Branco

Cinza
Branco
Branco

Azu

Branco

Vermelho

Azul

Vermelho';
Verde

Branco

Corsa Sedan 8v, 4p
Astra GlS compl.,
Ka Gl

Corsa Sedan Super, 16v
Uno Mille EP 4p
Corsa Wind 4p a.c.

Saveiro 1.6
Uno Mille, 4p, v.e, t.e
CorsaWind, 2p, 1.0
Uno Mille

Escort GLI, 2p
Parati Cl, 1.8, 2p
Chevette Dl,
Gol Cl, 1.6

GM
Cinza
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Preto
Preto
Verde
VW
Branco
Vermelha
'Branco
Branco
Branco
Vermelha
Bege
FIAr
Verde
Cinza
Branco
Branco
FORD

Corsa Sedan Milenium
Corsa Wind 4p
Corsa Wind cl ar, 4p
Astra Sedan GL
Vectra GLS comp,
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

KadettSL/E
Chevette SL

02
01
01
99
98
96
90
89

03
02
97
96
96
94
86

01
97
93
91

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno EX, 4p, compl.
Uno Mille, limp. desemb.,
Gal MI 1.0, 4p
Gal Mi 1.6 2p
Goll.0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1.300

99
97
91

99
98
94
85
78

Kangoo express 01 branco G
Ka 99 cinza G
Ka 99 prata G
Gol Special 00 azul G
Gol GL 1.0 95 branco G
Golf GL compl. 99 azul G
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Palio 1.0 96 vermelho G
Palio 1.0 4p 00 verde G
Santana GLS 91 cinza G
Pampa 1.8 90 verde G
Fusca 1300 80 vermelho G
Tipo SLX, compl. 95 cinza G
Monza cl CD 93 prata A
Escort L - Euro 94 vermelho A
Escort L 89 verde G
Escort Hobby 96 azul G
Moto CB 450DX 88 cinza G
S-10 95 preta GNV
Blazer DLX 99 branco D
F·4000 cl d.h. 85 bege D
F·4000 79 branco D
MB 709 93 vermelho D
Gol 1.0 compl. 97 branco G
Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G
Opala Comodoro SLE 90 vinho G

Com ra Vende Troca

R$ 16.800,00
R$ 10.900,00
R$ 11.500,00
R$ 12.800,00
R$ 7.800,00
R$ 15.500,00
R$ 22.000,00
R$ 10.500,00
R$ 13.500,00
R$ 8.700,00

. R$ 6.200,00
R$ 3.200,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.800,00
R$ 4.900,00
R$ 8.000,00
R$ 3.500;00
R$ 17.500,00
R$ 45.000,00
R$ 23.000,00
R$ 17.500,00
R$ 35.000,00
R$ 12.000,00
R$ 13.900.00
R$ 6.300,00

Financia

VW

prata
prata
azul mel.
prata
bege
branco
branco
prata
cinza
prata
prata
branco
branco
bordô
branco
verde mel.

Chumbo
azul mel.
vermelho
dourado
cinza

99

99

98

98
.

97

94

92

91

88

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 1.0, 4�, a.q., desemb .

Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
��;i�a�i��.2 compl.
Corsa Super, 4p, v.e., t.e., alarme, I.t.
Vectra GLS, 2.0, compl. .

Corsa Wind, t.e., desemb.
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, desemb., Pers.

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Verona 1.6, a.q., Desemb.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Gol Special
Saveiro, compl., top de linha
Goll
Point€rCLI
Gol LO, 2p
Parati CL 1.8
Voyage Plus

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille
Uno Mille

8�
98
94
98
95
95
92
92
91

98
92
91
90
89

84

01

VW

VW

VW

VW

FIAT

FIAT

FORD

GM

GM

GM

GM

FORD

Fusca 1300 l 81 Branco

"Demais modelos novos e
seminovos consulte-nos

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

,AyRE_��l!!��}:!�!!o'!�_G_�_�_��_���9 -!�I.I!-'!.�yIEI� - JARAGUÁ DO SUL compramos seu carro usado R: Bernardo Dornbusch, 800 - Baependi
Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas
Clio 1.0, 4 ,compl.I

I·

prata

$TRE9CM
�":::.� a u t omô v e is 370·3113 AUTOMOVEI

Carl'O$ Naclonals e Importado",·
Vermelho 00
vermelho 97
Prata 97
Amarelo 97/01
Cinza 97
Vermelho 97
Bordo 96

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul. se G
G
G
G
A
G
G

G
G

GNV

Gol1.0 equipadíssimo
Palio ED Bordo94

94
95
95
96
94
88
94
91
86
75
72
93
93
93
88
89
96
96
96
83
76
00

Vectra GLS
Goll000
Santana GL 1.8
Verona G�X 1.8
Logus,1.8
Logus, 1.8
Escort 1.6
Escort Hobby
Monza SLE compl. 4p
Fusca'

Fuscà,
Fusca
Kadett

Kadett
Kadett

Uno CS
Uno CS
CG Titan

Goll.0
Gol CU, 1.6
Parati
Chevette
Corsa Sedan

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Vermelho
Gol GIII
Gol GIII
Corsa Wegon GLS, cornpl,
Marea Week ELX 2.0, 20V

. Corsa Sedan Super
Gal, 1.6, MI, compl., 4p
Ka, 1.0, trio elétrico
Escort Gl,'
Gal, 1.0, MI
Goll.0
Blaser DLX, GNV
Corsa Super, 4p
Suprema GLS
Corsa Super
Uno ELX, 2p
Golf GL
Astra GLS
Uno RLX, 4p
Escort G L + ar

Uno Eletr.
Elba CSL
Opala 4.1, 4p
Monza SLE

Fiesta 1.0 cl rodas
Kawasaki ZX7

voyage 1.6
Quadriciclo
Gol CLl1.6
Gol LO Plus

Tempra HLX, cornpt.
Ranger STX cab estendida compl.
Voyage CL 1.8, alc.
Mitsubich N-13 compl. e pers.
Ferrosa 1.6,16v, 4x4, compl.
Audi 2.8e S2 top de linha
Corsa GL 1.4

Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Vermelho
Preta
Vermelho
Verde
Prata
Verde
Azul
Cinza
Vermelho
Azul
Branco
Vermelha
Cinza
Azul

01
00
00
99
99
99
99
98
98
97
97
97
96
96
95
95
95
94
93
93
91
90
89

Preto
Cinza

Branco
Azul
Vermelho
Cinza
Bordô
Branco

Bege
Marrom
Prata

Verde

Vermelho

Azul

Branco

Azul
Vermelho

Prata

Bege
Verde

Preto

Ka 1.0, gas.

Gol Mll.6, gas.

98

97

vermelho

vermelho

96
96
95
95

95
95
95
95
94

94
94
93
93
90

89
89
88

86/91
85
85

72

Branco

Prata
Preta
Prata
Preta
Verde

Preto
Roxo
Cinza
branca

Dourado
Bordo
Vermelho
Prata
Prata
Azul

A
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
A
G
A
D
G
G
G

Escort Verona 1.8 gas.16v 97

Omega GlS, gas. 2.0 94

EscortGl, gas. 91

Parati 1.6, álcool 89

Kadett SlE 1.8 gas. 89

Gol ci, 1.6, gasolina 89

Monza SL/E, 1.8 87

Monza SL/E, 1.8, álc. 86

Escort Gl, 1.6, álc. 86

Opala 4ec, relíquia, gas. 78

prata met.

azul meto

azul

, .

neqocros
neste espaço!

, .

neqocros
neste espaço!

Escort L 1.6
Fiorino Pick-up 1.0
Escort Hobby 1.0
Omega GLS, compl.. c/ teto
Escart Xr3 equipado cl teto 2.0
Verona GLX-l.8
Belina L 1.6
Uno CS,1.5, equipado, banco couro
Escort L 1.6

D·20, cabo dupla, cornpl.
Uno CS 1.3
Uno CS 1.5

Fusca 1500

marrom met.

marrom

branco
Azul

bege

azul met.

prata met.

branco

Branca

Bege
Preto

Azul

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba. 3841 - Jara uá do Sul Rua Ângelo Rubini, 717 - Barra do Rio Cerro (defronte Posto Km 7)

AntarildoU.,.OMÓVEISPereira
Fone 370-35'74 Rua'Pres. Epitãêio Pessoa, 1170 275-3020

R$ 12.300,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 15.500,00
R$ 13.300,00
R$ 11.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8,900,00
R$ , 7.5ÓO,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.800,00
R$ (i.300,00
R$ 8.500,00
R$ 7.300,00
R$ 3.700,00
R$ '25.000.00
R$ 16.500,00
R$ 9.500,00
R$ 4.800,00
R$ 21.500,00
R$ 14.800,00

2002
2001
2002
2000
1998
1997
1997
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1993
1992
1984
2002
1998
1995
1989
1999
2001

Fiesta GL Branco
Ibiza, 1.0, 16v, compl. Branco
Gol GIII, compl. Preto

Megane RN Branco
Corsa Sedan GL 1.6 cornp]. Azul
Corsa Sedan GL, 1.6 Branco
Palio EDX 4p

•

Cinza
Astra GLS Vermelho
Uno ELX Vermelho
Escort Hobby, 1.0 Branco
Vectra GLS

'

Bege
Monza GL 4p Azul
Tempra 8v compl. Branco
Elba Weekend IE Branca
Versailles Ghia, cOrlJPI. Cinza
Apolo GLS Compl. Verde
Escort L Verde
Clio RT 1.000 16v Bege
Escort GLX 16v SW Vermelho
Gol Plus 1.000i Azul
Uno S Vermelho
Marea ELX Cinza
Gol GIII, 2p Prata

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

370-9365 - 9997-9122Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

UnoSX,1.0
UnoSX

Kadett

Pampa Ll.8

97 ehampagne
97 verde

97 cinza

96 branca

4p,VE,TE,LT,DT,AQ
V.E, T.E., Limp., Desemb.
cf ope.
el capota de fibra

l.irnp. Desemb. Ar q.
completo
4p, DH, VE, TE, DT, AQ
CD, cornpl,
4p, LT, DT, AQ
compl, Gas.

cornpl.
el ope., Gasolina.

Completa turbinada
álcool.

I.t., d.t., a.q,

FIAT Palio EDX, 4p 97
Palio ED, 2p 97

Tipo 4p, cornpl. 95
Tempra 2.0 8v comI. 4p 95

VW Gol,4p 99
Gol CL, MI1.6 97
Kombi cabeçuda, GNV 97
Gol 94
Santana GLI, 4p 94
Parati CL 89

GM Vectra CD 94 '

Kadet cl opc. 94
D-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93

Chevette, álc. 88'
Logus GL, ve, te

FORD Escort GL 94

Laranja R$10.950,00
Branco R$ 9.700,00
Azul R$ 8.600,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500,00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5.900;00
Azul R$14.000,00
Branco R$ 7.300,00
Branco R$ 24.900,00
Preto R$ 3.500,00
Verde met. R$ 8.600,00
Azul R$ 8.500,00

Gol16V 4p 99 R$13.500,00
COrsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00
Gol Plus, prata 96 R$ 9.500,00
Fiorino 94 R$ 7.000,00
Ranger 94 R$ 13.500,00
Gol 93 R$ 7.200,00
Gol 92 R$ 6.000,00
Pampa 92 R$ 6.500,00
Escort, alc. 92 R$ 6.500,00
F-1000 91 R$ 28.000,00
Pampa 91 R$ 6.000,00
Gol, branco 91 R$ 6.000,00
Belina, branca 86 R$ 2.500,00
Pampa, álcool 86 R$ 3.300,00
Passat 85 R$ 3.500,00
Uno, álcool 85 R$ 4.000,00
Corcell12p 80 R$ 2.000,00
C-10, diesel 80 R$11.000,00
Corcel I 72 R$ 2.200,OQ

L_ � ��C!-1mo'ld�ies!eêl,!re�li!u!ia��!lcm�7!0Il!lmmEl�R�$ 9i·5jOOi'OiOij�.

Gol bola 1.0 Plus 95 azul

Vectra GLS 94 bordô
Monza Club 2.0 94 azul

, .

neqocros
neste espaço!

Omega
Uno Mille Elet.

Monza GLS

Logus

94 azul

94 verde

94 bordô
94 bordô

, .

neqocros
neste espaço!Escort Europeu 93

Pagero Mitsubish 93

Parati 1.8 92

Goll.8 91

cinza

azul met.

bordo

azul

Fone/Fax: 370-2769
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Parati,1.8
Verona GLX

91 marrom meto C/opc.
90 champagne VE, TE, ar quente

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 29 de abril de 20036 CORREIO DO POVO

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Loca§ão *(onsertos *Monlagens Especializada em

estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

Irmáquinas Indústria
e Comércio ltda.• ME

Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$ 14.500,00
Gol Special, 2p 01 branco R$ 12.500,00
Van Furgão, 2p 99 vermelha R$ 13.900,00
Corsa Super, 2p 97 prata R$ 11.500,00
Corsa Super, 2p 97 bordô R$ 11.500,00
Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$ 12.500,00
Vectra GLS, 4p 97 verde R$ 18.500,00
Gol, 1.0, 2p 96 branco R$ 9.700,00
Vectra GLS, 4p 94 prata R$ 14.500,00
Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00
Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00
Voyage,2p 91 preto R$ 6.900,00
Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00
Chevette, 1.6 88 bege R$ 3.800,00
Parati 88 branca R$ 4.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Escort 85 bege R$ 3.500,00
Fusca 85 branco R$ 3.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Fusca 82 verde R$ 2.800,00
Chevette 82 bege R$ 2.800,00
Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00
Pajero, compl., cj som 95 chumbo R$ 45.000,00

275·0316/371·9421
9133.6136/9952.1838

Trabalhamos com vendas e conserlos:
- Motores Estacionários - Moloserro
. lavo Joio' '_ Rocadeiro • As5isWncia 74 hs
_ Aspirador . Mo'tobombos www.lrmaqulnas.clb.net
- Compressor - Entre outros... lrmaqulnas@uol.com.br

Gomes de Oliveira, 1651 • Centro- do Sul

GOL - vende-se, BX, 83, rodas 14. R$
2.700,00: Aceito troca. Tratar: 273·
6242 ou 9111·7033 hor. comI.

Tratar: 370-8928. F·250 - vende-se, 00. Tratar: 373-0263
ou 9979-0283.

PRÊMIO - ve'ntíe-s e , CS, 85. R$
3.500,00. Aceito carro ou moto de

menor valor. Tratar: 9997·5557.
PICK·UP CURRIER - vende-se, 02, 1.6,
capota marítima cl Sto Antonio e mata

cachorro na frente. Tratar: 371-6138

cl Grilo.

GOL - vende-se, CLI, 1.6, 96, bolinha,
azul vip.unico dono, IPVA/Transferencia
quitados. Tratar: 275·3271 ou 9961·
3590.

OPALA - vende-se, diplomata, compl.,
último modelo, bordo, gasolina e GNV.
R$ 8.000,00' + finan. ou troco por

omega ou kadett GSI nas mesmas

condições. Tratar: 9602-3076.

TEMPRA - vende·se, 96, 50.000km.
Tratar: 371-3132 cl Lurdes.

VERSAlllES - vende-se, 94, compl.
R$ 9.000,00. Tratar: 9981-4378.TEMPRA - vende-se, ouro, 92/93, 4p,

compl., azul escuro, gasolina. Aceito
troca. R$ 8.000,00. Tratar: 9952-2047.

GOL - vende-se, 95, bola, gasolina.
R$ 10.000,00. Tratar: 371-8772.

S.10 - vende-se, 98, gasolina, motor

2.2. R$ 21.000,00. Tratar: 275-6179.
GOL - vende-se, 94, 1.0. R$ 6.500,00.
Tratar: 9981-4378.TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p, compl.,

rodas. R$ 8.600,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir.

VECTRA - vende-se, Gl, 98, branco,
cl 77.000km originais, compl. - ar.

R$ 16.900,00 ou R$ 11.000,00 + 17x

R$ 437,00. Tratar: 371-1865 cl Denis.

�m�A-��.�,�,wmp.R$
9.000,00: Tratar: 9981-4378.

JEEP - vende-se, 74, azul, cl pneus
fronteira e acessórios. R$ 6.500,00
negociáveis. Aceito troca. Tratar: 373·
1043.

GOL - vende-se, 94, pintura orig.,
rodas, alarme, película, manual + n.f.

R$ 7.500,00. Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

UNO - vende-se, ÉX, 99/00, step 51
uso, azul met. R$ 10.500,00. Tratar:
371-4835 cl Marcos hor comI.

-'

BRASILlA - vende-se, 80. R$
1.600,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

SANTANA - vende-se, 94, 4p, d.h.,
rodas esportivas. R$ 10.300,00 ou R$
2.200,00 + 36x. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.
TOPIC - vende-se, 98, 16 lugares,
prata. Aceita-se como parte do

pagamento material de

construção.Tratar: 9121-8610 cl Cleber
ou após 18:30h no 372-0924.

lOGUS - vende-se, Cl, 93. R$
3.000,00 entr. + 25x R$ 268,00. Tratar:
9113-4728.

FUSCA - vende-se, 80, cl rodas

esportivas, motor novo na garantia.
Tratar: 371-7542.

UNO - vende-se, 92, prata, I.t., d.t.

R$ 6.200.00 ou R$ 1.250,00 + 36x.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

VOYAGE - vende-se, 91, Cl, 1.6. R$
5.000,00 + t ix R$ 160,00 ou R$
6.600,00 à vista. Tratar: 275-2165 cl
Ocimar.

PALIO - vende-se, EDX, 98, v.e., t.e.,
som, rodas esp., 4p, vermelho, trava

pi criança, I.t. R$ 11.500,00. Tratar:
276-0793 cl Divanilson após 19hs.

PARATI - ve nd e-s e , 96, GNV. R$
9.500,00. Tratar: 373-0302.FUSCA - vende-se, 78, branco. R$

2.300,00. Tratar: 9124-3178.
PARATI - vende-se, GTI, compl.,

FUSCA - vende-se, 73. R$ 1.500,00. airbag duplo, a.c., d.h., 99; 4p. R$
Tratar: 372-2402. 22.000,00. Tratar: 275-0777.

PALIO - vende-se, Weekend Stile, 97,
compl. Tratar:.9973-5212 ou 371-6,418

CHEVROlET - vende-se, 78, motor

perques cl carroceria graneleira. R$
13.000,00. Tratar: 275-6179.

PALIO - vende-se, ED, 97, 1.0,
vermelho, cl pneus seminovos,
emplacado até 04/2004. Tratar: 370-
1132 após 18hs cl Marcos.

SANTANA - vende-se, GlS, 91,
cornpl., 2p. R$ 7.900,00. Tratar: 275-

0777.

FUSCA - vende-se, 69, branco

perolizado, todo em courino bordô. R$
4.000,00. Tratar: 376-0434 cl Ivan, de
tarde.

ESCORT - vende-se, XR3, compl., 93,
cl isufilm, modo Europeu. R$
10.000,00. Aceito tioca. Tratar: 275-
2634 ou 371-6238.

BMW 325 - vende-se, IA alemã, 93.

R$ 25.000,00. Tratar: 373-0263 ou

9979-0283.
F-SOQ - vende-se, 75; carroceria, motor

1113. R410.500,00. Tratar: 275-6179.SANTANA - vende-se, 86, 4p, álcool.

R$ 4.500,00. Tratar: 372-2402.PALIO - vende-se, ED, 97,_1.t., 'd.t. R$
10.100,00 ou R$ 2.000,00 + 36x fixas.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir,

-

GOL - vende-se, 99, ou troca-se.

Tratar: 375-1984. BUGGY - vende-se, 93. R$ 3.500,00.
Aceito troca. Tratar: 9997-5557.

F-4000 - vende-se, 85, 5 marchas,
carroceria. R$16.500,00. Tratar: 275-6179.

ESCORT - vende-se, modo europeu"

93, 1.6, gasolina. R$ 8.500,00. Tratar:
275-2642 ou 9952-2420 cl Valdemar.

SANTANA - vende-se, 86, 2p, álcool.

R$ 4.000,00. Tratar: 372-2402.GOL - .vende-se, 83. R$ 2'-300,00.
Tratar: 9133-9510. CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,

prata, airBag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pI crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

F-4000 - vende-se, 82, motor ·MWM,
carroceria. R$17.000,00. Tratar: 275-6179,PALIO -: vende-se, EDX 1.0, 98, 4p,

gas., vermelho, a.q., a.t., v.e., t.e.,
trava interna de porta maias, 1.1., d.t.,
trava para crianças. R$ 10.900,00.

SANTANA - vende-se, quantum, 89,
compl. - ar, grafite, 4p. R$ 6.000,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033.

ESCORT - vende-se, Hobby, 96, I.t.,
d.t., a.q, R$ 1.115'0,00 + 30x R$ 355,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

GOL - vende-se, 86, motor AP, álcool,
branco. R$ 2.800,00. Tratar: 372-8440
cl Regiane.

MB 709 - vende-se, 93, carroceria,

pneus novos. Tratar: 275-0777.

JRegata
tJd�<tme��

ACESSÓRIOS OFICINAPEÇASCOMPRA· VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIQ

ii 370-5999
MOTOS

• Novas e Usadas com entrada e saldo em até 36x fixas .

• Consórcio com planos até 60 meses.
. usadaS

A.I vas e .

MotoS /,,0 esa/do
!3ntrad�6X fixaS
e(11,até '

(11 p/anos'o CO "

consÓ/16CÓmeses" ." e Importadasaté' "," NaCIonaISBiCIcletas, AcessóriosPeças e
Ocffi,1cína s'uro

,,r �r.1·O 1+ 3x semJ
CreeJlalJ

'

TAB.ELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha
WEB 100 Sandow OKm Prata
CI00 Drean 95/95 Vermelha
CG 125 Titan KS OI/OI Verde

..

CG 125 Titan KS 01iOl Azul
CG 1'25 Titan KS 02/02 Verde
CO 125 Titan ES 0l/01 Vermelha
CBX 200 Strada 01/01 Preta

.._-_._-_.._-_._-�

CBR450 SR 89/89 Branca
"' •.• """""",_......-...".�"'"'''''''''"h_'.<''__�__

Virago250 96/96 Bordo

.yirag_o250 98/98 Preta
YBRK 01/01 Prata
XR 200 99/99 Roxa
NX 350 SAHARA 98/98 Roxa

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG - Horário de Atendimento 08:.00 as 18:30 . sem fechar para o almoço
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MS 1516 - vende-se, 78, truque,
carroceria. R$ 38.500,00. Tratar: 275-
6179.

MB 1618 - vende-se, 91, no chassis.

R$ 50.000,00. Tratar: 275-6179.

MS 608 - vende-se, el baú, 74. R$
18.000,00. Tratar: 275-6179.

RqROESCAVADEIRA 5804 - vende

se, 84, máquina trabalhando. Tratar:

(47) 465-3987 ou 9995-7313 el Erei.

CSX 150 - vende-se, aero, 89. R$
2.000,00. Tratar: 372-0338.

CBX 200 - vende-se, Strada, 02. R$
5.700,00. Tratar: 370-6360 el Everton.

CB 400 - vende-se, 81. Tratar: 276-

1007.

CB 450 - vende-se, honda, 88. R$
3.500,00. Tratar:-275-0777.

CG 125 TITAN - vende-se, 95, cinza.
R$ 1.500,00 + 13x R$ 139,00. Tratar:
376-3666 el Paulo.

CG TITAN - vende-se, 02/03, el
partida e freio a disco, azul. R$ 600,00
+ 33 pare. R$ 262,00. Tratar: 273-5281.

CG TITAN - vende-se, 03, el partida e'
freio a disco, verde. R$ 1.200,00 + 24

pare. R$ 203,00. Tratar: 273-5281.·

DT 180 - vende-se, c/ trilha, 89. R$
1.800,00. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033.

'

SUNDOWN - vende-se, palio 50, preta,
97. Tratar: 372-5108 ou 9102-0565 el
Rose Meree.

TlTAN 125 KS - vende-se, '12, 51
partidaelétrica. R$ 1.600,00 + 17x R$
196,00. Tratar: 370-1778.

VESPA - vende-se ou troca-se, PX

200ee, 86, vermelha, el capacete.
Tratar: 371-1335.

XLR 125 ES - vende-se, 01, vermelha.
Qu troca-se por XR 200, '12, branca ou

vermelha. R$ 4.500,00. Tratar: 27�127.

ARO - vende-se, novos de gol el
calota. Tratar: 9953-5554. '

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO A VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

MÓDULO - vende-se, Piramide 800

(roxo). R$ 180,00. Tratar: 371-4835
el Marcos hor. comI.

REBOQUE - vende-se, pI kadett.
Tratar: 9953-5554.

-RODAS - vende-se, da Momo 15,
modelo M!, el pneu, seminovo. Tratar:
374-1747 el Gerson.

RODAS - vende-se, esportivas 15. R$
700,00. T;alar: 376-2279 de manhã.

diversos
APARELHO SOM - vende-se, el toca
disco, fita e cd player. R$ 200,00.
Tratar: 370-8579 el Marcelo após llhs.

AR CONDICIONADO - vende-se; de
7.500 btus, Eletrolux, ar quente e frio.
R$ 400,00. Tratar: 9902-1355. el
Leandro.

BALANÇA - vende-se, de 200kg,
nova. Tratar: 370-3561.

BALCÃO - vende-se, el pia de cozinha.

R$ 200,00. Tratar: 371-2832 após 14hs.

BAR - vende-se, el jogos, cancha de

bocha, no bairro Vila Nova, ótima
clientela. Tratar: 370-0548 cl Amauri.

Tratar: 370-8882 cl Salete.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
Galzerano. R$ 40,00. Tratar: 376-3107
el Leandro.

CELULAR - vende-se, LG, Joy Free,
azul. R$ 250,00 ou 2x R$140,00. Tratar:
275-2165 el Oeimar.

CELULAR - vende-se, Nokia LG 500.

R$ 120,00. Tratar: 372-2526 el Marlene
após 13hs.

CELULAR - vende-se, Eriksson. R$
80,00. Tratar: 370-6719 el Carlos.

CELULAR - vende-se, LG DM 150. R$
220,00. Tratar: 9123-7514.

BARCO - vende-se, Marajó 19 motor

de 90, Enverudi, el toldo, bomba de

porão, earretinha, documentado,
eompl. Tratar: 373-0785 hor. comI. 373- ,--------------

3609 a noite ou 9903-3386.

BATEDOR - vende-se, de bife, elétrico,
c/ açougue. Tratar: 273-1416.

BIBlIA - vende-se, ano 1867, vendo

pela melhor oferta da Vulgata de

Portugal (Lisboa). Tratar: 9117-1083

el Vanderlei.

BICICLETA - vende-se, Mountain Bike,
.

seminova. Tratar: 370-0548 el Amauri
ou 371-0882 el Rose.

\ CACHORRO - vende-se, 2 ehowehows.

R$ 450,00 cada. Tratar: 370;6068.

CACHORRO - vende-se, pequinês el
1 mês. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, poodle puro.
Tratar: 373-3787.

CAMA - vende-se, de casal, branca,
tubular, el detalhes dourados. R$
90,00. Tratar: 371-6194.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.

CELULAR - vende-se, Eriesson l18D,
cartão. R$ 160,00. Tratar: 370-9072.

CELULAR - vende-se, Nokia Neo

(cartão). R$ 400,00. Tratar: 370-9072.

CELULAR - Marcos Cieaneti perdeu
celular no Baile Comunidade 25 de

Julho, motorolla, preto, quem encontrar

será gratificado. Tratar: 273-0061.

COMPUTADOR - vence-se, Duran

1.3mhe, el gravador de CD, eompl. R$
1.890,00. Tratar: 371-3042 cl Jaime.

OVO - vende-se, Panasonie, el MP3,
seminovo. R4 400,00. Tratar: 273-5281
el Anita.

ENFESTADEIRA - vende-se, seminova.
Tratar: 370-3561.

ESCORAS � vende-se, 635, pI
construção. Tratar: 371-2364 após 19hs.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletic
2000, sem lona. R$ 200,00. Tratar:
9113-4728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, semi

nova. R$ 400,00. Tratar: 9992-7268.

MASSOTERAPEUTA
Rolf Hafemann

Massagens em Geral

ii 370-1732
Após às 18:00hs e feriados pelo telefone:

372-2619 / 9909-2056
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1588 - Chico de Paula - Jaraguá do Sul - SC

Ruo Exp. Gumercindo da Silva, 161 * Centra ao lado do Hotel Itojnrc * Joroguá do Sul
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ESTRUTURA - vende-se, de galpão pré'
moldado, cl 420m2, el mesanino de 60m2
e pé direito de 7m2• Tratar: 370-2728.

FITA - vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

FITA - vende-se, fitas pI Niritendo 64.
Tratar: 9117-1083 cl Vanderlei.

FITAS - vende-se, 320 fitas de vídeo.

Tratar: 9117-1083 cl Vanderlei.

FORNO - vende-se, elétrico (itc, auto

limpante), branco, seminovo. Tratar: 370-
0548 cl Amauri ou 371-0882 cl Rose.

FREEZER - vende-se, horizontal,
consul, branco, 3101ts, cl 3 meses de

uso. Tratar: 370-0548 cl Amauri ou

371-0882 cl Rose.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,
grande. Tratar: 370-3561.

GELADEIRA - vende-se, Eletrolux,
branca. R$ 200,00. Tratar: 275-3758

cl Flávio ou Francieli.

GIBI - vende-se, coleção, compelta.
Tratar: 370-3561.

GUITARRA - vende-se, e cubo fender,
importados. Tratar: 371-0816 cl Elias.

,/

HUB - vende-se, marca surecom 10,
pI 5 computadores. Tratar: 370-7919
ou 370-0816.

HUB - vende-se, marca centrcom 10,
pI 8 computadores. Tratar: 370-7919
ou 370-0816.

IMPRESSORA - vende-se, laser, HP

laserjet 6L. R$ 700 ..00. Tratar: 9952-
2047.

JOGO DE QUARTO - vende-se, cama

de solteiro, tubular e guarda roupa
branco. R$ 300,00. Tratar: 371-2832
após 14hs.

LANCHONETE - vende-se, Marangoni
BR SC 413, cl campo de futebol suiço
luminado cl cancha de bocha. Tratar:
373-3739 ou 373-3872 c/ Noel.

LANCHONETE - vende-se, e Pastelaria,
totalmente mobiliada e equipada.
Localizada ao lado do terminal
rodoviário. Tratar: 9962-243q.

LAVAÇÃO - vende-se_, de' carro, próx.
Justiça Federal. Tratar: 372-1088 ou

9952-1836.

MÁQUINAS - vende-se ou troca-se,
máquinas industriais, overloque, reta,
cobertura. Tratar: 370-3561.

'

MÁQUINA - vende-se, de tricô, Elgin
Brother KR 840, cornpl., seminova, cl
frontura el indicação de professora.
Tratar: 370-7526 cl Judite.

MÁQUINA - vende-se, de Policorte e

de cortar grama, nova. Tratar: 370-7035

c/ Amarildo.

MÁQUINA - vende-se, interloque, GNG
- 5. R$ 550,00. Tratar: 9952-2047.

MERCADO - vende-se, instalações e

estoque de um mini mercado. Tratar:
9121-3921.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se, móveis
novos de loja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370"3561.

MÓVEIS - vende-se, móveis usados

pI loja, 2 balcão de vidro, 1 balcão

caixa, 3 prateleiras expositoras de vidro

el espelho, gavetas e armários.' R$
800,00. Tratar: 275-0593.

NEBUlIZADOR - vende-se. R$ 70,00.
Tratar: 371-9269.

PORTA - vende-se, rolô, seminova. R$
200,00. Tratar: 370-3561.

PROTETOR - vende-se, 'de berço,
cortina e cesto de medicamentos pI
quarto de bebê, cor azul. R$ 50,00.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo.jnativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

Tratar: 371-6238. TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 9973-5403 cl Ingo.

ROÇADEIRA - vende-s e , costal

hukmar. R$ 350,00. Tratar: 274-8141

após 17hs cl Virgílio.
TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
300,00 nego +' R'$ 80,00 taxa de

transferêccia. Tratar: 9902-0732 cl
Junior.SOFÁ - vende-se, jogo em módulos,

de canto. R$ 250,00. Tratar: 371-2832
após 14hs. TRILHA - vende-se, aquipamentos de

moto, colete, bota, luva, calça,
joelheira, etc. R$ 550,00. Tratar: 373-

0335 el Elia.
SORVETERIA - vende-se ou troca-se

por terreno. Tratar: 370-4509.

TÁBUAS - vende-se, 40mts de tábuas

para caixaria e 56 escoras'. R$ 120,00.
Tratar: 371-7733.

TRITURADOR - vende-se, pI fazer trato
pI gado, vencedora el motor 5 '12.

Tratar: 276-0743.
.

TALHADEIRA - vende-se, nova, cl nota
fiscal. Tratar: 37·0-3561.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles originais.
R$ 1.100,00. Tratar: 376-2206.TELEVISÃO - compra-se, de 29'.

Tratar: 376-1699 cl Clóvis.
VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast,
el 2 controles, 20jogos, 1 memory card
VMU + 1 rambol Pac. R$ 450,00. Tratar:
376-2206.

TELHAS - vende-se, 600 telhas

esmaltadas Cejatel, cor natural. Tratar:
371-2364 após 19hs.

TERRAS - vende-se ou troca-se el
roseiras ou pastagem. Tratar. 9973-C965.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

c/ 2 controles, 10 cds, 1 memory cardo

R$ 300,00. Tratar: 376-2206.
TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 275-2364 cl Walter. VIDEOGAME - vende-se, nintendo 64,

el 1 fita, controle, memory eard. R$
250,00. Tratar: 371-2646 el André até
20hs.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 371-1244.

GAMIE
• CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

.

víoeo GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
'XIIOX
• PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAMe BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE bótariadlallilldirnell!o: segiltldai segtmldas 10:00 1$22:00

Rua: Bertha Wee ue ,1087- Barra- Jaraguâ do Sul- E·mail p�ame@ibestcom.br

one: 376-2206

acompanhantes
Você quer viver

momentos de prazer?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Area de lazer
• Sala de iogoe
• Sala de ginástica
• Sauna el ambiente de descanso
.• Salão de festas c/churrasq. e bar
• Rome Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio .. Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972

Royal Barg Cenier

[araguá âo.eul=sc
.�
u

5
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)
"

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HORÁRIO
A partir do dia 5 de maio, a Prefeitura de Jaraguá do

Sul estará funcionando em novo horário no período
da manhã, com atendimento das 7h30 às llh30. A

tarde continua o mesmo, das 13 às 17 horas. A deci

são de alteração do horário de atendimento no perí
odo matutino foi anunciada ontem, pelo prefeito
Irineu Pasold, durante a entrevista coletiva semanal

concedida pela administração públic�. O prefeito alega
que o novo horário vai facilitar a vida das funcionári

as públicas que têm de atender a família no horário

de almoço.

CURSO
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu) promove, nos dias 3, 4, 10,
11 e 17 de maio, curso de capacitação para motoris

tas de transportes de escolares e fretamentos. O cur

so atende as resoluções do Contran e tem por objeti
vo oferecer conhecimentos sobre a legislação que re

gulament� o transporte de escolares e de fretamentos

especiais, habilitando para o exercício da função os

motoristas do setor. A finalidade é orientar os moto

ristas a uma direção segura, evitando assim os pro
blemas com a fiscalização e adquirindo o direito de

circulação em todo o territori�l nacional. O curso

desti'oa-se a motoristas em exercício da função ou

reservas, com habilitação mínima D. O investimento

é R$ 130,00 para associados e R$ 150,00 para não

associados.

HISTÓRIAS
O Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do

Sul promove, a partir do dia 2 de maio, às 19 horas,
curso de formação de contadores de histórias com o

professor Celso Sisto, de Florianópolis. O curso é

destinado a professores, estudantes, pais e demais.

pessoas interessadas. As vagas são limitadas. Investi

mento de R$ 120,00 à vista ou uma mais duas de R$

40,00. Desconto não cumulativo de 10% para estu

dantes em geral, grupo de cinco ou mais profissio
nais que trabalham na mesma éscola ou empresa. In

formações pelo telefone 371-9177.

CAFÉ
O Núcleo de Turismo da localidade de Jacu-Açu, em
Guaramirim, promove, no dia 17 de maio, o 5° Café

Colonial e Feirá de Produtos Artesanais. O café será

servido a partir das 16 horas, ao valor de R$ 7,00, na
Sociedade Esportiva e Recreativa Estrada Jacu-Açu.
Reservas pelo telefone 392-3645 ou 9957-3374.

Sua intimidade

esforços para
amado, pois essa

é,aPtKl1çmo;(Q&la,*onquistar. Cor:
Tons escuros.

Câncer - Várias

oportunidades de trabalho

p g)r nesse dia. No
de brigas
ão estará

. Cor; Rosa.
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li INVESTIGAÇÃO: ACIDENTE OCORRIDO SEMANA PASSADA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, ESTÁ SENDO INVESTIGADO

Diretoria do, hospital vai aguardar
laudo técnico 'sobre a fatalidade

]ARAGUÁ DO SUL - A

diretoria do Hospital e

Maternidade São José está

investigando as causas do

acidente que causou amor

te da paciente Lourdes

Cimardi, 46 anos de ida

de. Ela morreu por volta

das 18h50 da última quin
ta-feira, praticamente no

final de uma cirurgia de

hérnia de hiato, realizada

pelo médico JDe Waltrick

Júnior, especialista em

videolaparoscopia. De

acordo com a diretora do

hospital, irmã Jacira Maria
dos Santos, até agora não

se sabe exatamente o que
aconteceu. "O que sabe

mos é que a maca onde

estava a paciente cedeu.

Isto é, a paciente escorre

gou para baixo em 10 cen

tímetros depois que a

maca, segundo me infor

maram, teve um movi

mento brusco. Com o

movimento da maca, a

paciente escorregou e, por
isso, houve perfuração do

Cesar Junkes

Innã Jacira diz que foi uma faIaIidade e que tudo será investigado

fígado e de artérias", exc

plica irmã Jacira, que clas

sifica o ocorrido como

uma verdadeira fatalidade.

Ontem, técnicos da

empresa responsável pela

diretora do hospital e dos

enfermeiros, tal fato é coi

sa rara de acontecer.

"Maca não quebra. É uma

estrutura fixa, de aço ino

xidável. Estamos perplexos

tecido e dar uma satisfação
para os familiares e para. a

comunidade", justifica a

diretora.

Irmã Jacira explica ain

da que, enquanto não for

emitido um laudo da em

presa fabricante do equipa
mento, a sala de cirurgia
ficará fechada. "Temos cin

co salas de cirurgia, mas

essa, especificamente, não
será usada porque quere
mos ter plena certeza so

bre a segurança do local",
enfatiza a �diretora. Segun
do ela, aparentemente a

maca não tem defeito ne

nhum. "A paciente estava

anestesiada e devidamente

presa à maca", argumenta
a irmã.

Lourdes Cimardi era

casada há cinco anos e

fabricação da maca estive- com o acontecido. Até morava no Loteamento

ram no> Hospital e Mater

nidade São José, para ve

rificar os fatos e dar início

ao processo de investiga
ção das possíveiscausas do
acidente. Na avaliação da

agora estamos sem uma OU,ro Verde, na Barra do

resposta definitiva, mas es- Rio Cerro. O sepultamen-
peramos que a comunida-' to aconteceu na sexta-feira

de entenda que todos es- da semana passada, no
tão mobilizados em inves- Cemitério da Vila Lenzi.

tigar o que pode ter acon- (MARIA HELENA DE MORAES)

Jornal CORREIO DO POVO recebe prêmio
]ARAGUÁDO SUL-Na

sexta-feira da semana pas
sada, o Jornal CORREIO
DO POVO recebeu o troféu

e o certificado relativos ao

Prêmio de Qualidade Em

presarial e Profissional, con
cedida pela empresa Novo

Tempo Pesquisas, com sede

em Cascavel, no Paraná.

Além do Jornal CORREIO
DO POVO, também recebe-

raças à sua

'e aguçada, você

p preender o
das pessoas à sua

uito mais

ar: Branco.

Virgem _:_ Aceite a ajuda dos'
a fazer algo que
v ndo �.á algum

surpresa
rá movimentar a

r: Amarelo.
a

ram O prêmio mais 35 ins

tituições dos três Estados

do Sul do Brasil, mas sali

enta que, de Jaraguá do Sul,
apenas o Jornal CORREIO
DO POVO recebeu este pri
vilégio. O município de

Guaramirim também teve

uma empresa que recebeu

o prêmio. A solenidade

acorreu a partir das 20' ho

ras, na Recreativa da Weg.

conquistas
alta e a noite

itada. A dois, o

rasamen o será grande,
P'jijh�TpbT�''ént� e n t re os

lençóis. Cor: Verde.
Escor i

-

o - O período da
1 muito prazeroso e

as vão rolar soltas.

De acordo com o dire

tor da Divisão de Pesqui
sas da empresaNovo Tem

po, Rogério da Luz, a pes

quisa que resulta no prêmio
é feita com I uma

amostragem de 300 pesso
as, que receberam um ques
tionário com cerca de 400

iténs. A empresa atua nesse

mercado há três anos, mas

é a primeira vez que. atua

em Jaraguá do Sul e região.
O diretor da Divisão

.d e Pesquisas da Novo

Tempo salienta que o prê
mio é concedido às empre
sas que se destacam em

suas atividades administra
tivas e profissional e que o

troféu e o certificado es

tão registrados no Conse

lho Regional de Estatística
da 4' Região. (MHM)

Sagitário - O entrosamento'

será muito

rncis
realizar os

e

Capricórnio - A sintonia

e

.

•

e seu gato estará

esse momento

Branco.

A��j{��i;S;.jt:°mentobqé;tar:Jtfo'f9J.YciqpveI para
est��!W��f�.�)L!g, vida sentimental.

Cqpv�;r�.;ç�ri):o seu-ornor e

façam planos juntos para o

futuro. Cor: Amarelo.
Peixes - Espere surpresas
a você sa berá otra i r

e quem gosta e. se

d assuntos ligados
ar: Tons

'

a
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8 CORREIO DO POVO GERAL
I BENEFíCIO: APARELHO ADAPTADO AO TELEFONE PERMITE QUE DEFICIENTES LIGUEM PARA TODO O PAís

Deficientes o.auditivos contam
com telefone público adaptado

]ARAGUÁ DO SUL - Os
deficientes auditivos e de fala

agora contam com telefo
ne público adaptado a um

aparelho especial que per
mite a reflização de ligações
para qualquer cidade do

Brasil, com valor de pulso
local. O equipamento, ava
liado em aproximadamen
te R$ 1,2 mil, foi cedido pela
empresa Brasil Telecom, há
duas semanas, e instalado nas

dependências da antiga 19a
CRE (Coordenadoria Regi
onal de Educação), atual

Ceja (Centro de Educação
de Jovens e Adultos), locali
zado atrás do

o

Ginásio
Arthur Müller. Ontem pela
manhã, durante a reunião
coletiva à-imprensa, promo
vida pela Prefeitura, um gru
po de deficientes esteve pre
sente e uma representante
deles efetuou uma ligação
para mostrar a opera
cionalidade do telefone.

.

- Fiquei muito conten
te com este benefício por
que, agora, quando preciso
r":-tzer alguma ligação, não

Cesar Junkes
Telefone público especial ajuda deficientes auditivos e de fala

dependo de mais ninguém,
podendo me comunicar
com minha família e meus

•
o

arrugas sempre que qwser
-, diz orgulhosa Fernanda
Plebani, 17 anos, portadora
de problema auditivo. Com
um cartão telefônico nor

mal, o deficiente liga para a

central," localizada em

Goiânia, digita o número

desejado, escreve a mensa

gem para uma operadora,
que simultaneamente trans

mite a informação para o

destinatário da ligação. "Se
a pessoa deseja perguntar ou
responder o algo, fala com a

funcionária da operadora lá
de Goiânia, que re-transmi
te a mensagem/resposta,
digitando-na para o defici

ente", explica o chefe de ser
viços de telefonia da Prefei
tura, Joaquim Alber-to Do

rrungos.
Este é o primeiro apa

relho da região, havendo
outros apenas em Blu
menau e Joinville. Domin
gos destaca que está pleite
ando mais dois equipamen
tos, um para instalar na

Aadav (Associação de Ami

gos dos Deficientes Auditi-

Shopping Brei-thaupt. "Este
foi colocado no Ceja por
que a escola concentra cer

ca de 70 estudantes e tam

bém devido aos professa-
o

res, que estão aqui até às 22

horas, podendo ensinar o

manuseio do equipamento",
diz.

Segundo informações
do chefe de serviços de te

lefonia, a Anatel (Agência
Nacional de Telecomunica

ções), órgão responsável
pela fiscalização das opera
doras, 2% dos telefones

públicos de todas as cida
des devem ser adaptados
para deficientes auditivos,
de fala e usuários de cadei
ras de roda. "Infelizmente
essa lei não é cumprida. Faz
muito tempo que brigo por
este telefone e só agora con-

. seguimos um. Mas vou

continuar reivindicando e

tentar conseguir pelo me

nos mais dois", ga,rante.
Aproximadamente 200 de
ficientes associados à
Aadav serão beneficiados
com este serviço. (FABIANE
RIBAS)

Comunidade deve separar lixo orgânico dematerial reciclável
]ARAGUÁ DO SUL -li'Co

orgânico para um lado e

material reciclável para outro.
A partir do mês de maio, a

Prefeitura vai distribuir cerca
de 35 mil folderes explicativos
pela cidade, apontando a im

portância de separar o lixo, o
que pode ser reaproveitado
e como o fazer. A cons

cientização da comunidade
será de grande valia no novo

sistema de coleta seletiva, que
terá início no dia 19 do pró
ximo mês. A Secretaria de
DesenvolvimentoMunicipal,
através da Gerência de Meio

Ambiente, está orgamizando
o processo de coleta que vai
funcionar paralelamente ao

recolhimento dos �esíduos
domésticos.

O gerente de Meio
Ambiente, Robin Pasold,
explica que o caminhão do
lixo passa em média três
vezes por semana numa

determinada rua para reco

lher o lixo orgânico. "Um
caminhão baú com identifi
cação e com música será
utilizado especialmente para
este serviço, e passará uma

vez por semana nas residên-

vos e Visuais), e outro no

cias para recolher o lixo seco,
como papel, metal, plástico
e vidro", comunica. Ele
enfatiza que a idéia é acabar
com a catação do material
no lixão, sob sol e chuva.
"Todo material recolhido
será levado até um galpão
de aproximadamente 500
metros quadrados, e, em

seguida, entregue para a as

sociação dos catadores, que
conta hoje com uma média
de 32 pessoas, somando 20

famílias", diz.
O prefeito Irineu Pasold

comunicou que recebeu do-

cumento da Justiça Federal

apontando a execução do

processo de instalação do
CRDR (Centro de Recicla

gem e Destinação de Resí

duos) no Município. O Mi
nistério Público intimou a

Fatma (Fundação de Ampa
ro e Tecnologia aoMeioAm
biente) a' emitir licença am

biental, em dez dias, para a

implantação do centro de re
ciclagem na área pré-deter
minada. ''Vou mandar exe

cutar o processo de forma
ção do CRDR", informa.
(FR)

TERÇA-FEIRA, 29 de abril de 2003

FALECIMENTOS
Faleceu às 22:00 horas em 2_5/04 o Senhor Ervino Egert Filho
com idade de 60 anos, deixando enlutados irmãos, irmãs
sobrinhos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 26/04 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua
residência seguindo para o Cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 20:00 horas em 25/04 o Senhor Vilmar Wachenhage
com idade de 27 anos, deixando enlutados a esposa, seus pais,
sogro, sogra, irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 26/04 às 16:00 horas: saíndo o féretro da sua
residência seguindo para o Cemitério Tres rios do Norte.

Faleceu às 3:00 horas em 28/04 o Senhor Willy Alfedro
Sonnenhohl com idade de 82 anos, deixando enlutados esposa,
3 filhos, 3 noras, 3 netos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 28/04 às 16:30 horas, saíndo o
féretro da Igreja Evangélica Luterana do centro seguindo para o
Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 15:00 horas em 26/04 o Senhor Antonio Barufe com
idade de 49 anos, deixando enlutados irmãos, cunhados,
sobrinhos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 27/04 às 14:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Santos Anjos seguindo para o Cemitério Municipal de Guaramirírn,

o

Faleceu às 19:00 horas em 25/04 o Senhor Edino Bruch com
idade de 61 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros,
noras, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 26/04 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja
Evangélica Luterana da Paz seguindo para o Cemitério Municipal
de Schroeder.

�rculo
Italiano

13a Festa Italiana
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul é uma entidade sem fins
lucrativos, e seu objetivo é resgatar e divulgar a cultura e tradições
italianas através do canto, da dança, do ensino da língua e das
festas promovidas pela entidade.
O Círculo Italiano, promoverá no dia 13 de junho de 2003, no

Parque Municipal de Eventos, pavilhão "B", sua l3a Festa
Italiana.
Breve divulgaremos a programação.

Jantar Mensal
Realizado ,no último de 25 de abril, com grande presença de
amigos e simpatizantes da culinária italiana, o nosso encontro
mensal.
Queremos agradecer a presença de todos e em especial a equipe
da nossa cozinha, que preparou aquela comida deliciosa.
Agende: próximo encontro dia 30 de maio, em nosso sede Social.
Adquira seu ingresso antecipadamente junto a Diretoria, Conselho
Fiscal, Membros do
Cora) e na Secretaria da
Sede do Círculo (370-
8636)
Os ingressos são
limitados.

Grazie!! 371-82.22
VALDIR JOSÉ BRESSÀN

Presidente Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -
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UniõoSaúde

consütuiçào de garanlias financeiras da Resolução RDC 77/2001 da

AgênciaNacional de Saúde Suplementar - ANS, de conformidade com

a nota explicativa n09,

DEMONSTRAÇÕ'ES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Sócios e Direlores de
UNIÃOSAUOESíCLTDA.

1. Examinamos os balanços palrimoniais da UNIÃO SAUDE S/C LTDA.,
levantados em 31 de dezembro de 2001 e 2000, e as respeclivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimõnio liquido e das
origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercidos findos
naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de, sua
admlnistração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião

sobre essas demonstrações contábeis.

2, Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de
audiloria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o planejamenlodos
trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de
Iransações e o sistema contábil e de controles inlernos da entidade; (b) a
constatação, com base em testes, dasevidências e dos regislros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a

avaliação das práticas e das estimalivas contábeis mais representativas
adotadas pela adminislração da Entidade, bem corno da apresentação
das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro
parágrafo, representam adequadamente, em todos os aspeclos
relevantes, a posição palrimonial e financeira da UNIÃO SAUDE S/C
LTDA. em 31 de dezembro de 2001 e 2000, o resultado de suas

operações, as mutações de seu patrimônio liquido e as origens e

aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios findos

naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira.

4. A Enlidade está adequando sua estrulura organizacional do ponto de
vista econômico e financeiro, levando em consideração os critérios de

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Ern reais)

2001 2000 2001 2000
ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE -, PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e bancos 18.389 15,166 Eventos a liquidar com operações de assistência à saúde
Aplicações Consultas e honorários médicos 283.900 309.829

Tíiulos de renda fixa 420.548 "
360,080 Exames e terapias 66.864 65,155

Créditos de operações com planos de assistência á saúde Demais despesas assistenciais 247.048 239.719
Contraprestação pecuniária a receber 87.642 86.700 Débitos de operações de assistência à saúde
Outros creditas operacionais 26.698 Comerciaíizaçâo sobre operações de assistência à saúde 24.011 22,537

Oulros valores e bens 102.070 201. 176 Outros débitos operacionais 56.431 87.593
Talai do Alivo Circulanle 655,347 663,122 Talai do Passivo Circulante 678,254 724,833

PASSIVO EXIGíVEL A LONGO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Credores diversos 172.536 86.473
Outros créditos a receber 212.868 99.622 Talai do Passivo Exigível a Longo Prazo 172.536 86.473
Talai do Ativo Reatizávol a Longo Prazo 212,868 99,622

PATRIMÓNIO lÍQUIDO
Capilal social I 10.000 10.000

ATIVO PERMANENTE Lucros acumulados 68.074 5,991
Imobilizado 60.649 64.553 Talai do Patrimônio Líquido I

78,074 15.991
Total do Ativo Permanente 60,649 64,553 "">,

TOTAL DO PASSIVO 928,864 827,297

TOTAL DO ATIVO 928,864 827,297

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO DO EXERCíCIO - LUCRO
IMPOSTO DE RENDA

CONTRIBUiÇÃO SOCIAL

RESULTADO LiQUIDO DO EXERCiclO - LUCRO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

E urna Sociedade Civil por quotas de responsabilkfade limitada. sem finalidade
lucrativa, constituída em 21 de dezembro de 1998, com inicio de atividades
operacionnis em dezembro de 1999. O objetivo social é a oporaclonallzaçâo de
Planos Privados de Assistência à Saúde individuais, familiares o coieãvcs,
almvés de meios de execução próprios ou mediante conírataçâo e/ou
credenciamento de terceiros. legalmente habilitados e de reembolsos de
despr�sas módicos hospitalares e ambulatoriais feitas ii sausbenefclàrros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES.CONTÁBEIS

Foram elaboradas de acordo com as disposições da legislação societária,
lributána e especifica dos Planos (! Serviços Privados de Assistência à Saúde -

lei 9.656198 Normas da Agência Nacional de saúde Suplementar � ANS.

3, PRINCIPAIS CRITERIOS CONTÁBEIS E FISCAIS ADOTADOS

As principais práticas contábeis observadas para elaboração das demonstrações
contábeis são as seguintes:

a) Apresentação das Contas. Os ativos realizáveis e os passivos exiqiveis em
prazos inferiores a 365dias, estão classificados como circulante;

b) Critérios de avaliação dos ativos:
• Apllcaçôaa � Titulas de remia fixa - Estào registradas ao custo, acrescidas dos

i rendimentos proporcionais até a data de encerramento do exercício;

• Créditos de operações com planos de assistência ii saúde
\

O saldo apresentado como Contraprestação pecuniária a receber refere-se a

mensalidades de planos de saúde, com valores pré-fixados efetivamente
faturados. O saldo apresentado como outros créditos operaccnais refere-se a

2001 2000

9.315.821 8.646.991
(97.602) (58.718)

9,218.219 8,588,273

(7.884.085) (7.433194)
1.334,134 1.154,479

(299.083) (279.139)
(404,316) (358,585)

630,735 516,755

137.702 56.037
(66.302) (66.517)
71.400 (10.480)

(620.447) (493.837)

81.688 12.438
(12.253) (2.327)
(7.352) (1.396)

62,083 8,715

cheques recebidos de usuários, na condição de pré-datados ou aguardando a

liberação para compensação. Os referidos créditos foram considerados pela
administração como sendo de perspectiva integral de realização, dos quais não
foi constituída provisão para devedores duvidosos.

• Outros créditos a receber de longo prazo

a) Depósitos judiciais � referem-se a COFINS, no montante de R$ 171.460
(2000 - RS 78.868), e corresponde ao mandado do segurança intentado
judicialmente conforme nota explicativa n 06.

b) lmpcstcs e contribuições diferidos - o montante de RS 41.408 (2000 RS
20.754) refere-se a adições teroporérias referente ao COFINS, que está com a

exigibilidade suspensa, sendo: RS 25.880 (2000 - R$12.971) delmposlo de
renda pessoa íúridica e RS 15.528 (2000 - RS 7.783) de Contnbuiçâo social
sobre o lucro.

-lmcblllradc �As contas do irnobilizadoestão registradas ao custo de aquisição,
combinado ainda com os seguintes aspectos:
Os bens do imobilizado estilo sujeitos a depreciação pelo método linear, a
taxas anuais que levam em consideração a vida útil estimada dos mesmos:

móveis e utensílios -10%, equipamentos de.intcrrnática - 20%, a partir do mês
seguinte à entrada em funcionamento.

4. OUTROS VALORES E BENS

Referem-se a antecipação de produção é Comunidade Evangélica Luterana de
Jaragué do Sul - Hospital e Maternidade Jaraquà e à Sociedade Divina
Providência - Hospital e Maternidade São Jose, que serão deduzídos nos meses
subseqüentes, dos valores a pagar referentes serviços hospitalares prestados. e
outr�s créditos: •

•

Hospital e Malemidade Jaraguá
Hospilal e Maternidade São Jose
Outros Créditos

S. IMOBILIZADO

Móveis e utensílios
Equipamentos de Inforrnática
Direilo de uso de lelefone

6. CONTlNG�NCIAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÓES DO PATRIMÓNIO LíQUIDO
PARA OS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

DESCRiÇÃO DAS MUTAÇÕES

Lucro líquido do exercido

Saldos em 31 de dezembro de 2000
-_ _._----- ....•....•• _ ••.•.........•__ .. _ _ .

Lucro líquido do exercido

Blumenau, 15 de janeiro de 2002,

ACTUSAUDITORES INDEPENDENTES S/C
CRCN" SC-00I059/0-7
Oldoni Pedro Floriani· Sócio Responsável
ConladorCRC N' SC-00628410-6 \

CAPITAL
SOCIAL

LUCROS

(PREJUIZOS)
ACUMULADOS

TOTAL DO
PATRIMÓNIO
LIQUIDO

10,000
,--_.__ -

7,276
---_ .... _--___[�!��L_

8.715 8.715

10,000
........

5,991
_.... __ .. 1.�.9.9_1.... _, .. ,

62.083 62,083

As notas explicativas são parte integrante das demcnsüeçôes contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APUCAÇÓES DE RECURSOS PARA OS
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais)

DAS OPERAÇÕES SOCIAIS
Resultado líquido do exercício - Lucro 62.083 8.715
( .; ) Depreciações 14.422 12.450

( = ) Resultado liquido do exercício - Lucro - ajuslado 76.505 21.165
DE TERCEIROS·
Obrigações Iribulárias sub-judies - Cofins 86,062 86.473
Total das origens 162.567 107.638

APLICAÇÕES
lmpostos e conlribuições diferidos ' I�PJ/CSL 20.654 20.754
Depósitos judiciais - Cofins 92.592 78.868
Imobilizado 10.517 27.147
Total das aplicações 123,763 126,769

AUMENTO (DIMINUiÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO 38.804 (19,131)

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE liQUIDO
Ativo Circulante
No início do exercício 663,122 394.167
No fina! do exercício 655.347 663.122

(7,775) 268,955
Passivo Circulante
No ínicio do exercício 724,833 436.747
No final do exercido 678.254 724.833

(46,579) 288.086

AUMENTO (DIMINUiÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LiQUIDO 38,804 (19,131)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações coruábels.

ORIGENS

,_lli1_ _lQ.QQ_

50.000 100.000
50,000 100.000
2.070 1.176

102,070 201.176
--- ---

2001

Custo Depreciação Líquido Liquido

25,169 (7.365) 17.804 17.447
57.851 (19.506) 38.345 42.606
4.500 4.500 4.500
87,520 --(�26�,8=7�1)- -6�0,�64-9 _6_4_.55_3

No ano 2000 a sociedade impetrou através da 2'. Vara Federal de Joínville, mandado
·de segurança intentado contra o aumento da alíquota e base de cálculo da

Contribulçâo para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, administrada
pela Secretaria da Receita Federal. A parte objurgada do lributo está sendo
depositada em juizo, O processo está sendo remetido ao Tribunal Regional Federa!
da4a Reqiâo para apreciação de Recursode Apelação.

O saldo apresentado no exigível a longo prazo a titulo de "Créditos diversos" de RS
172.536 (2000 - R$ 86.473), relere-se a obrigação hibutária scb-judice - COFINS,
apropriado no exercicio de 20010 monlanlede R$.86.063 {2000- R$.8BA73).

2001 2000

7, PATRIMÓNIO LiQUIDO

Composição do capital social
O capital social totalmente subscrito e integralizado ê representado por
10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$1.0D (um real) cada.

8, COBERTURA DE SEGUROS

2000
A pOlitiêa de sequros obedece as orientações técnicas de especialistas e de
conformidade com o grau de risco envolvido, sendo considerada adequada
para cobrir eventuais perdas, em caso de sinislro,

CONTRAPRESTAÇÓES EFETIVAS DE OPERAÇÓES
DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE
Conlrapreslações emitidas de assistência médico-hospitalar .

(-) Contrapreslações canceladas restituidas e incobráveis
Contraprestações emitidas líquidas
EVENTOS INDENIZÁVEIS LíOUIDOS
RESULTADO OPERACIONAL BÁSICO
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) DPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

AB notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000 (EM REAIS)

9. GARANTIAS FINANCEIRAS

Em observância à Resolução ROC 77 de 17 de julho de 2001 da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a Entidade está adequando a sua
estrutura organizacional econômico financeira, levando em consideração os
critérios de constituição das garantias financeiras. A partir de 2002 serão

cons!ituidas as provisões de operações e de riscos, em escala progressiva,
de conformidade com o artigo 11 inciso II alínea a), que estarão refletidas no
resultado e no passivo exigivel. O montante de provisões apuraão até 31 de
dezembro de 2001, segundo critérios definidos pela ANS, não provisionadas
contaonmente. que corresponde a exigência até 30 de iunno de 2002 é de RS
89,615, sendo: Provisão ce Operações R$. 20.227 e Provisão de Riscos R$
69.388, e esíà suportado por ativos garantidores de natureza financeira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINDIGNAÇÃO: MORADORES DO MUNiCíPIO DE SCHROEDER UNEM-SE EM NOME DA SEGURANÇA

Centenas de pessoas participaram
de manifesto realizado no domingo

Sch rocder - Cen renas
de pessoas dos mais dife
rentes bairros do municí

pio de Schroeder partici
param, domingo pela ma

nhã, de uma manifestação
pública realizada das 8h30

às 11 horas, na Marechal

Castello Branco, principal
avenida do Município. A
manifestação, liderada pela
Associação de Moradores
do Bairro Centro e Cen

tro-Sul teve por objetivo
chamar a atenção das au

toridades sobre a insegu
rança no trânsito.

O fato que gerou a

manifestação foi a mane,

por atropelamento, da es

tudante Adriana Zoz, que
morreu por volta das 2'

horas do dia 12 deste mês,
quando andava no acosta

mento, juntamente com

uma amiga. A família da

garota, que morreu no lo

cal sem nem sequer ter re
cebido ajuda do motoris

ta causador do acidente,
está indignada. De acordo

com a irmã de Adriana,
Adriele Zoz, 14 anos, vá
nas pessoas viram o mo

torista em um bar de

Comunidade parou o trânsito para pedir mais segurança

Schroeder, bebendo.
No domingo, munidos

de cartazes e faixas, a co

munidade se uniu e fechou
<'

a avenida com a intenção
de sensibilizar as autorida
des competentes. De acor

do com o presidente da

Associação de Moradores
do Centro e Centro-Sul,
João dos Reis Filho, a in

tenção é fazer com que a

avenida seja melhor ilumi
nada e construída urna cal

çada
A manifestação e fe-

Divulgação
Clube das mães e crianças do Grupo Folclórico Neue Heimat,
do Centro Cultural Neue Heimat, há alguris anos vem fazen
do trabalho de solidariedade, liderado por IIka Mahnke
Schmidt. Este. ano, houve uma maior participação/do Clube
das Mães Nova Pátria, coordenado por Ivone Ponstein, que
confeccionou cem cestas de Páscoa, enchendo-as com

chocolates, balas, amendoim e pão de mel- cedidos pela
empresaArco-íris. O evento ocorreu no espaço do salão de
festas da Mery Decorações, onde há cinco anos realizam,
com sucesso, a Feira de Páscoa (Ostern Mark), em prol do
grupo, que a cada ano vem crescendo.

chamento parcial da Ave
nida Marechal Castello
Branco teve o apoio de
diversas entidades e da PM,
que garantiu a segurança
dos preSll'iCs. De acordo)
com o presidente da asso

ciação de moradores, João
dos Reis Filho, o municí

pio de Schroeder está

gradativamente perdendo
a sua característica de cida
de calma e pacata, que não

oferece perigos. De acor

do com Reis Filho" fatos
como o que tirou a vida

de uma jovem de apenas
21 anos não podem e não
devem mais acontecer.

Para tanto, argumenta o

presidente, é necessário que
a comunidade junte as for

ças e se organIze para co

brar mais segurança no

.trânsito. Na avaliação de
Reis Filho, nos últimos anos
têm aumentado muito o

número de acidentes com

vítimas ocorridos na Ave
nida Marechal Castello
Branco. (MARIA HELENA DE

MORAES)

NOTAS

ATROPELAMENTO
Acidente ocorrido no último sábado, no quilômetro 54,3
da BR -280, proximidades do Posto da Polícia
Rodoviária Federal, acabo tirando a vida de Antônio

Baruffi, 46 anos. Ele tentou cruzar a rodovia, por volta
das 14 horas, quando foi atropelado pelo Fiat Uno, de
placa ICC-2496, de Guaramirim, conduzido por.
Cassiano Ricardo Tcstoni, 23 anos. A vítima, que estaya
de bicicleta, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e

encaminhada ao Hospital São José, em Jaraguá do Sul,
onde veio a falecer.

FUMANTES
Foram encaminhados ao Presídio deJaraguá do SulJoão
Elder de Souza e José Bruno de Oliveira. Eles foram

pegos em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal),
no posto de Guaramirim, com cerca de 900 gramas de
maconha. A detenção dos dois aconteceu neste final de
semana. Os dois estavam em uma mesma moto, quando
foram parados pela PRF, que desconfiou da dupla, e

descobriu a droga sob a calça de um deles. A alegação é

que a droga era para consumo próprio.

concurso: 457

15-17-24-27-32-48

Quina
concurso' 1138

07-11-18-40-51
Lotomania
concurso: 310

Loteria Federal
concurso 03728

07 - 15 - 24 - 37 -

39 - 42 - 46 - 56 -

61 - 62 - 64 - 65 -

68 - 72 - 76 - 78 -

79 - 80 - 86 - 00

10_ Prêmio: 29.749
2°_ Prêmio: 71.012
3° - Prêmio: 40.411
4° - Prêmio: 08.799
5° - Prêmio: 24.553

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CZERNIEWICZ

Editar de Convocação
Convocamos todos os moradores do Bairro CZERNIEWICZ

a comparecerem no dia 1. 7 de maio de 2003, às 1.4 horas
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados, ou meia hora após, com a presença de
qualquer número de associados, com previsão de término
para as 1.5:30 horas, nas dependências da E.M.E.F Alberto
Bauer para participarem da Assembléia Geral Extraordinária,
com a seguinte:

ORDEM DO DIA:
. Leitura do Edital de Convocação;
. Eleição da 2ª Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

da Associação de Moradores, dentre as chapas previamente
inscritas, para o biênio 2003/2005.

Para eleição d§ Diretoria Executiva e Conselho Fiscal,
deverão ser registradas chapas compostas de 16 (dezesseis)
membros dentre os associados em pleno gozo de seus direitos,
até 7 (sete) dias da Assembléia Geral, no seguinte endereço:
Rua Treze de Maio, junto a Secretaria da E.M.E.F. Alberto
Bauer, no horário comercial.

Todos os moradores do Bairro poderão exercer o seu direito
de voto, desde que tenham idade igualou superior a 16

anos, residam a mais de 2 (dois) meses no bairro e estejam
munidos de cédula de identidade ou título de eleitor e

comprovante de residência.

Jaraguá do Sul, 22 de Abril de 2003.

A comissão.

CONTINUAÇÃO
... Entre 1.881 e 1890 vieram 800 poloneses da Prussia e Gsdank para a coloni.
de Rio Vermelho ( São Benlo do Sul) e outros da região de Lodz ( grande cenlIO
da indústria textil sob domínio do império da Rússia na época), que se

encaminharam para Brusque , onde se instalaram os primeiros tecelões, que
iniciaram o "Berço da Fiação Catarinense", ITambém eml.890 foi formada a maior colonia de poloneses em Santa Catarina,
na cidade de Itaiópolis num total de 1.488 pessoas.
Em 1.891, vieram para a colonia de Massaranduba em torno de 1.000 pessoas.
Assim muitos imigrantes poloneses se estabeleceram nos estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul .sendo que, segundo o historiadm
Edmundo Saporski, vieram para o Brasil até 1.912. 115.986 de poloneses,
distribu idos pelos estados de:

.

.Parana: 50.722 imigrantes; ·Santa Catarina: 6,950 imigrantes;

.Rio Grande do Sul' 32.600 imigrantes; ·São Paulo: 13.500 imigrantes;

.E outros estados: 12.214 imigrantes. .

Se somarmos todos os imigrantes poloneses e seus descendentes até 1.970,
tinhamos um lotaiaproximado de 842.890pessoas.

CONTINUA

...Miedzy 1881 i 1890r. przybylo 800 osób z Królestwa PrusKiego i z Gdanska do KoioniiR�
Vermelho (São Bento do Sul) oraz z innych miejsc powiatu Lódzkiégo (wielkie skupien!
przemyslu tekstylnego pod zaborym rosyiskim), kiórzy przybyli do Brusque. Z biegyrn cza5U
rozwineli przemys' tekstylny na recznych. drewnianychwarsztatach tkackich.

.'

W 1890r. zostala zalozona w lIaiópolis najwieksza polska kolonia IV Santa Catarina IrczaC
1488os6b.
W 1891 r. przybylo do Kolonii Massaranduba oko!o 1000 osób,
W len sposób cuzo polskich emígrantów usadornili sie w Stanach :>·:0 Paulo, Paraná, San!
Catarina i Rio Grande co Sul. Wedlug oblíczyn historiadora Edmunca Saporskiego, przybylo
do Brazylii az do 1912r., 115.986 ernlqraníów poískieqo pocnod-zeola j zostali'przydZlele�
do nastepujacych stanóww Jiczbie nizej podanych :

-Paraná: 50.722osób -Santa Catarina: 6.950 osób
-RioGrande do Sul: 32.600 osób -Sào Paulo: 13.500 osób
-i innych stanów 8razylii: 12.214 osób
LiCZ8C przybycie wszyslkich polskich imigrantów oraz nastepujace pokolenia az dO

197Qr..m8nJy og61na sume 842.890 osób . .,....

.

Tradutor: Bruno Pablo Badura - mcbadura@terra.conr.br
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Pilotos da equlpe �ru\Vee

conquistam?ovos troféusparaJS
JARAGUA DO SUL -

Neste final de semana, a

equipe Malwee de

Bicicross iniciou a tempo
rada de 2003 com o pé
direito no campeonato es

tadual da modalidade. O

grupo jaraguaense cori-
i

quistou 49 troféus entre os

oito melhores atleras nas 35

modalidades disputadas,
trazendo nove títulos de

campeão. Com estes resul

tados, a equipe garantiu a

liderança do Catarinense

logo na primeira etapa,
tanto por cidade quanto

por clube.

Por cidade, a Malwee

conquistou 50 pontos, se

guido de Rio do Sul, com
38; Brusque, 21; São José,
20, e Joinville 17. Na clas

sificação por clube, onde
só pontuam quatro atletas

escolhidos antes da corri

da, o Clube Coríntians, que
e o da Malwee, está na li

derança; juntamente com

o Clube Rio-sulense, com

230 pontos, seguido de

Lages, com 222; clube de

Balneário Camboriú I,
com 218; Clube Join
vilense, com 216, e clube

brusquense, com 212.

Na opinião do diretor

de bicicross, Valdir Mo
retti, estes resultados posi
tivos são provenientes dos

treinamentos intensivos e

concentração dos pilotos.
"A equipe está bastante

empenhada na conquista
do título do estadual", diz.

O destaque do grupo
é a atletaJoyceMoretti, que
sagrou-se campeã nas ca

tegorias Elite feminino e

Superfeminino, além de

Sérgio Piazera, que desde

1988 não corria no

bicicross e foi campeão na

categoria Cruizer 35/39
anos. Salete Moretti tam

bém se sobressaiu, trazen
do dois troféus, um de

campeã na categoria
Cruizer 40/44, e outro de

vice, na Elite feminina. (FR)
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LIGA: EQUIPE JARAGUAENSE ENTRA EM QUADRA AMANHÃ À NOITE PARA ENFRENTAR O BANESPA

Ma1wee vence time paranaense
com dificuldade, no sábado

JARAGuA DO SUL - O

que parecia ser uma vitória

tranqüila da Malwee sobre

o Poker/Amafusa, de Lon
drina, por 5 a 2, até os 18

minutos do segundo tem

po, na rodada deste sába

do, da Liga Nacional de

Futsal, acabou sendo uma

agonia para os catarinenses

após levar dois gols da equi
pe paranaense em menos

de 30 segundos. No final,
os 5 a 4 acabaram sendo
atribuídos pelo técnico

Fernando Ferreti e pelos
jogadores da Malwee

como um alerta para que o

grupo não se desconcentre
nos demais compromissos.
Ontem à noite, os jaragua
enses receberam o Rio Ver

de, de Goiás, e venceram

por 10 a 3. Amanhã à noi

te, às 20 horas, também pela
Liga Nacional, a equipe de

Jaraguá do Sul recebe o

João 19..10 "Eis que está tudo consumado. Então abaixou a cabeça e

morreu".

TRABALHO E DESCANSO

o ser humano descobriu ao longo de sua

existência que há uma relação entre trabalho
e descanso. Ele descobriu que saúde e esforço
tem a ver, entre outras coisas, com o equilíbrio
entre descanso e trabalho.

Todos nós temos características bem

próprias que nos diferenciam de outros seres

vivos. Como seres humanos temos algumas capacidades desenvolvidas
como a criatividade, a reflexão sobre o que fazemos' e pensamos, a

consciência de nossa existência e o reconhecimento dos outros como
!,I

seres diferentes de nós. Fomos capacitados para exercitar uma relação
de autonomia no mundo.

Justamente a nossa criatividade, nossa autonomia de ser no mundo,
nossa consciência de que somos únicos, criados e amados por Deus,
nos permitem viver em equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Quando
perdemos a perspectiva de nossa humanidade, também perdemos a

razão de poder e de precisar trabalhar e descansar. O deseqüillbrío
torna-se uma ameaça à nossa própria vida.

Nos dias atuais somos facilmente envOlvidos num ativismo, isto é,
queremos produzir mais e mais para poder consumir mais e mais.

Será que podemos produzir mais sem ter momentos de descanso
na jornada de nosso trabalho? Respeitamos e permitimos o descanso
do outro? Será que nosso descanso tem o objetivo, de buscar e refazer
nossas energias? Qual é a.ordem do Criador? - "Seis dias farás atuá
obra, mas ao sétimo dia descansarás". (Êxodo 23.12). - Que tal
refletirmos sobre a busca do equilíbrio entre o trabalho e descanso
em nossas vidas!

PASTOR ANILDO WILBERT

Paróquia Evangélica luterana Barra do Rio Cerro

.'1"

Horst Baüm!e

Malwee foi surpreendida com dois gols nos últimos minutos

Banespa. Nos últimos con
frontos, o técnico Ferreti não
contou com o ala Henrique,
suspenso pelo terceiro car

tão amarelo, e com o golei
ro Franklin, que está se re

cuperando de uma tendinite
no braço direito.

N a partida contra o

Poker/Amafusa, a equipe
de Santa Catarina surpreen
deu o adversário logo aos

sete segLilldos, com um gol
de Marcelinho. Os dois ti-

mes tiveram momentos de
altos e baixos e, quando a

partida estava sem maiores

atrativos, os paranaenses
empataram, aos 5'25", num
chute cruzado de Bani.

A forte marcação exer

cida sobre os catarinenses

fez com que o time de

Maringá chegasse as cinco

faltas coletivas logo aos

nove minutos de jogo.
Aproveitando-se disso, a

Malwee chegou ao desem-

pate aos 14'37" numa co

brança de tiro livre, por
Marcel. O gol fez com que
os paranaenses abrissem

espaços na busca pela igual
dade no placar, e aos

17'22" Marcel, livre demar

cação, ampliou para 3 a 1.

A segunda etapa come

çou mostrando que o time

cataripense viria para aplicar
uma goleada. Logo aos

2'27", James fez 4 a 1. Aos

4'23" os paranaenses dimi
nuíram através de Bani.

Trinta segundos depois, Fal
cão ampliou para 5 a 2, em

jogada individual. AMalwee

quase viu a vitória sair de

suas mãos a dois minutos

do término do jogo. Con
fusos na marcação, os joga
dores jaraguaenses viram

Bani fazer o terceiro gol, aos
18'24", e assistiram

Adeirton tocar livre para
reduzir para 5 a 4.

Samuel Lopes vai representar o Brasil

nos Jogos Desportivos Pan-americanos
JARAGuA DO SUL - O

adeta Samuel Leandro Lopes
retornou, sábado, de

Resende, no Rio de Janeiro,
onde estava disputando a

segunda etapa do ano do

Campeonato Brasileiro de
Tiro Olímpico, o 15° Tor

'neio Guilherme Paraense. A

competição valeu pela últi

ma seletiva para formação
da equipe brasileira para os

140 Jogos Desportivos Pan

americanos 2003, de Santo.
Domingo, República Dorni
nicana. Na primeira seletiva,
o atirador jaraguaense fez 586
pontos e, nesse final de serna

. na,marcoumais 576, soman
do aos números do ranking

brasileiro - onde está em

primeiro lugar - Lopes con
ta com 4676 pontos. Em se

gundo está o mineiro Mauro

Sales, com 4675 pontos.
- Nós dois estamos

classificados e vamos ao Pan

americano disputar pela ca

tegoria Carabina Deitado,
custeados peio Comitê

Olímpico Brasileiro -, in

forma o jaraguaense. Ele
destaca que os melhores ati

radores do País comparece
ram nas disputas, que acon

teceram entre os dias 22 e 26

do mês de ab�ll, nos estandes
da Aman (Academia-Militar
das Agulhas Negras), onde
foram disputadas as moda-

lidades de ar comprimido,
carabina deitado e carabina

3x40. Lopes garantiu uma

das duas vagas brasileiras para
participação dos Jogos
Desportivos Pan-america

nos, de Santo Domingo. O
atirador jaraguaense termi

nou a seletiva, que teve início
em 2002, na primeira colo

cação na pontuação geral,
garantindo assim sua partici
pação no "Pan", que acon

tece em agosto.
Lopes agora corre atrás

de patrocínio, para poder
101Clar sua preparação para
os Jogos Pan-americanos,
pois espera representar bem
o Brasil neste evento. (FR)

Clube de Campo
-

e Clube

Atlético Baepehdi. Os dois

primeiros dias da competi
ção, que prossegue até sába

do, dia 3, são reservados para
as disputas dos jogos
classificatórios, Ao todo, o

Circuito Infanto-juvenil começou ontem
evento vai contar.com 225

tenistas, entre os principais
adeptos deste esporte, vin
dos de diversos estados do

Brasil, representantes das ca
tegorias entre 10 e 18 anos,
nomasculino e feminino. (FR)

JARA�uA DO SUL - O

Município está sediando a

segunda etapa do maior tor
neio Infanto-juvenil do País.

Trata-se do CircuitoUnimed

de Tênis de Campo, que teve
início ontem, �o Beira Rio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITORNEIO: MAIS DE CEM COMPETIDORES ATUARAM NA SEGUNDA ETAPA DA DISPUTA, NO SÁBADO

Nível técnico de mesa-tenistas
surpreende os organizadores

jARAGUÁ DO SUL - o
nível técnico dos mesa-te
nistas que participaram da

segunda etapa do Torneio
Norte Catarinénse de Tê
nis de Mesa surpreendeu
os organizadores do
evento. A disputa foi rea
lizada no sábado, nas de

pendências do Colégio
Marista São Luís, e envol
veu aproximadamente
cem adeptos desta práti
ca esportiva, representan
tes de 19 instituições de
en-sino das cidades de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim e Itajaí.

Entre os atletas que re

ceberam troféu de carn-

. peão, destacam-se Caio

Mey, do Colégio Evangé
lico Jaraguá, na categoria
Pré-mirim 9 anos masculi
no; Luiz Alves da Silva, da
Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Alberto

Bauer, na Pré-mirim 11

anos masculino; Cristhian
Pedrotti, EscolaMunicipal

. de Ensino Fundamental
Ribeirão Molha, na Mirim
masculino; Willian Fa-.

gundes, do Instituto Edu

cacional Jangada, na Infan
til masculino; Tiago Jaciel,
Escola de Ensino Básico
Giardini Lenzi, na Juvenil
.mas cul ino: Moacir de

Horst Baümle
Mesa-tenistas têm se empenhado nas competições e aprimoram a técnica

Mello Silva, na Adulto

masculino; Ke t tley de

Freitas, da Escola Munici
pal de Ensino Fundamen-

,.'

tal Ribeirão Molha, na Pré-
mirim 9 anos feminino;
J éssica Formigari, Escola
de Ensino Básico Giardini

Lenzi, Pré-mirim 11 anos

feminino, e Fabiana Gross,
da Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Giardini Lenzi, Mirim fe

miruno.

Entre as instituições de

ensino, o primeiro lugar fi
cou rnais uma vez com a

Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ribeirão

Alchini vence em Colombo
GUARAMIRIM - o pilo

to guaramirense Beto

Alchini, patrocinado pelo
Posto 28, Guenther Despa
chante, Azevedo Automó

veis, Águia Motos, Acade
mia Corpo e Mente, Trans
tarjon Transportes e Prefei
turaMunicipal, teve excelen
tes resultados nesse final de
semana. A cidade de Co

lombo, no Paraná (20 qui
lômetros de Curitiba) sediou
a segunda etapa do .Carn

peonato Paranaense de Ve

locross, evento que reuniu

aproximadamente 160 pilo
tos e público de 3,5 mil pes
soas, em média. Os adep
tos desta modalidade espor-

tiva competiram em oito ca

tegorias.
Alchini largou na sétima

colocação e precisou de a

penas cinco voltas para as

sumir a liderança da prova
e vencê-la, com vàntagem
sobre o segundo colocado,
Hélio Prates, de Curitiba
atual líder do paranaense.
"Ainda estou me recupe
rando da lesão que sofri na

disputa em Papanduva. A
prova deste final de sema

na foi importante pra eu

avaliar meu ritmo", diz.
Nos dias 3 e 4 de maio, o
piloto guararnirense vai para
Itapema participar da quar
ta etapa do Catarinense. (FR)

Molha, somando 348 pon
tos, em segundo lugar o

Colégio São José, de Itajaí,
com 274, e em terceiro a

Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Alberto

Bauer, com 264. "Foi urna
festa muito bonita. Aprovei
to para agradecer os patro
cinadores: Colégio Marista
São Luís, Armazém do Li

vro, Universo Ops, O Boti

cário, Despachante Girassol
e a Fundação Municipal de
Esportes deJaraguá do Sul",
destaca o presidente da
LNCTM (Liga' Norte
Catarinense de Tênis de

Mesa), Rodrigo Tolentino

Luz.

O próximo evento está

agendado para o dia 31 de

maio, em local a ser defini
do. Os organizadores es

tão negociando para que a

disputa aconteça nas de

pendências do Ginásio Ar
thur Müller. Para adquirir
informações sobre a co

locação dos atletas, como
ranking, resultados de ou

tra etapa, fotos das com

petições, as pessoas podem
acessar o site da entidade es

portiva promotora do tomeio,
como seguinteendereço eletrô
nico www.lnctrn.hpg.com.br.
(FABIANE RIBAS)

Atlético-PRvence o Criciúrrn
Virando um jogo em que estava perdendo por 2 a 0, o

Atlético-PR venceu o Criciúma por 5 a 2, na tarde de do.
mingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Tico e

Paulo Baier abriram o placar para o time catarinense. Ilan,
J0iano, Luciano Santos, Dagoberto e Fernandinho fizeram
os gols da virada do Furacão. O Atlético-PR jogou quase
todo o segundo tempo com um homem a menos. O resu
tado põe a equipe paranaense com sete pontos, deixando
as últimas posições na tabela. Já o Criciúma segue com oito.

o que é a AJADEF

A Associação Jaraguaense dos Deficientes Físicos é
uma entidade sem fins lucrativos que tem como

objetivo integrar e reintegrar ? portador de
deficiência na família, trabalho, educação, esporte,
transporte, lazer e demais áreas da sociedade.

Quem ela atende

Portadores de deficiência física:
paraplégicos, tetraplégicos, usuários de muletas,
pessoas com deficiência em coordenação motora,
deficiência de nascimento, deficiências múltiplas.

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862

Que tipo de Voluntário ela precisa
• Fisioterapeuta (no próprio consultório),
• Psicólogo (no próprio consultório),
• Assistente Social e
• Pessoas que busquem doações (esporádicas). i

Com quem falar e onde

Afonso Petri - Presidente

Rua. Antônio Cunha, 160 anexo à rodoviária - Bairro
Baependi Jaraguá do Sul

Fone 47 370-0414

coraçãO�VOluntáriO
Todo mundo tem Sófarta começar a aqir.

liW
Transformando energia

emsolúções
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