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Reajuste de 21,So/J leva Pupo e

Dequêch a trocarem insultos

Ano 82 • N° 4.538 • R$ 1,25

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

o reajuste salarial de 21,5% concedido aos ve

readores de Guaramirim, em novembro, está cau

sando uma verdadeira guerra entre os parlamentares,
liderados por Salim Dequêch (PFL), e o presidente
da Câmara, Evaldo Junckes, o Pupo (PT).

Dequêch acusa Pupo de mentiroso, dema-

gogo e débil mental. O presidente, que entrou

com ação direta de inconstitucionalidade no

Tribunal de Justiça, para evitar o aumento, de�.
\

volve chamando Dequêch de oportunista. Os sa

lários dos vereadores passou para R$ 2.153,00.
PÁGINA 4

A diretoria da Sociedade Hansa

Humboldt, em Corupá,' não tem

condições financeiras para restau

rar a edificação, construída em

1929, e que agora corre o risco de
ser demolida ou mesmo desabar.

PÁGINA 10

FME retornou às

atividades dia 22
A Fundação Municipal de

Esportes iniciou as atividades

na terça-feira. O presidente da

entidade, Ivo dos Anjos, diz que
esta é a primeira vez que o

Município vai Contar com se

cretário de Esportes.
,

PÁGINA 12

Fotos: Edson Junkes/CP

A Malwee coloca em operação sistema de tratamento de efluentes, primeiro da América do Sul. PÁGINA 9
,

,

'Amvali faz assembléia

para escolha de nova

diretoria, em fevereiro
PÁGINA 4

Prefeito confirma a

instalação do CRDR
na Tifa do Funil

,

PÁGINA 9

, Intelbras/São José
joga hoje contra o

, ,Lupo/Náutico, de SP
PÁGINA 11
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2 CORREIODOPOVO

A violência importada
A melhor ajuda de FHC à segurança

é cumprira suaparte

MARcos SA CORRÊA -, jornalistà
, ,

O presidente Fernando Henrique Cardoso não perde uma
chance de'mostrar que émesmo um brasileiro fora de �érie.
Só ele ainda consegue falar da violência nas grandes cidades

,

do' País como se fosse um problema grave, mas alheio. Até para
anunciar a "guerra contra o crime organizado" ele consegue soar

como crítico.isento damixórdia nacional que enxerga de longe.
'''Não é aceitável que estejamos assistindo a cada instante

a fugas nos presídios, estouro nos presídios, entrada de armas

.nos presídios e até helicópteros. Isso já passou dos limites",
disse o presidente, comentando o assassinato do prefeito Celso
Daniel. ''Assistir'', para começo de conversa, não é o verbo

mais indicado para quem se elegeu em 1994 prometendo com
a mão espalmada enfrentar as crnco pragas nacionais. Um dos
dedos era então o da seguranç� pública.

Mas pior é falai: em ,"entrada de armas", coisa que cabe

antes de mais nada ao Exército e à Polícia Federal-c- ou seja,
ao governo dele - controlar. Antes de chegar às' grandes
cidades brasileiras, onde se espalha sob a incompetência ou a

corrupção das secretarias estad�à.is de segurança, o arsenal do

crime organizado passa pelas fronteiras do País com uma

desenvoltura que ra�amente se permite, por exempl�aQs
programas para computadores. E tudo tão fácil que o crime

desorganizado aproveita e se arma também.
'

As relações da violência urbana brasileira com a muamba

paraguaia dispensam investigação policial. Funcionam escan

caradamente. Cerca de 70% das armas apreendidas em mãos

de criminosos no Rio deJaneiro vêm do Paraguai. Meses atrás,
a "Folha de S. Paulo" mostrou como é' fácil se armar na cidade
de Pedro Juan .Caballero, que Uma avenida separa de Ponta

.

Porã, em Mato Grosso do SuL Ali, um fuzil AR-1S, o preferi-
.

do dos traficantes cariocas, pode ser comprado na rua por
US$-2.500. Nos morros do Rio deJaneiro sai por US$ 5.000.

Pedr� Juan Caballero, onde só num fim de semana podem
passar 300 ônibus de brasileiros, é um shopping center do
contrabando. Os camelôs vendem pistolas 9mm por DS$ 300.

Amunição,porUS$ 15. Nas lojas, para quem exige'ummínimo.

de formalidade, o produto sai por US$ 500. De registro nem .

se fala. por menos de US$ 200 leva-se um revólver made in

Brazil, que as fábricas brasileiras, como a Taurus e a Rossi
.

\ J'

exportam para o Paraguai. Aqui, o 357 Magnum é arma.

exclusiva das Forças Armadas. No Paraguai, não.
I

,

Atrapalhar esse comércio, se não for capaz de suprimi-lo, é .

o mínimo que o governo. Fernando Henrique poderia fazer

,

contra a violência no Brasil ou pela restauração do dedo que
ele perdeu desde a campanha de 1994. Para isso, bastava cobrar
da Polícia Federal o mínimo de empenho no cumprimento de

,

uma obrigação inalienável. Não era preciso esperar pela onda
de indignação levantada p�la morte do prefeito Celso DanieL

Ou pela audiência com Lula e o'presidente nacional do PT,
José Dirceu, que ensaiaram este palpite para a conversa com

Fernando Henrique na terça-feira.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O Jornal se reserva o direito de sintetizar o textq e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do j�rtllJl,

QpNIÃO

As. acomodações e os pac
tos políticos impostos durante
a campanha eleitoral de 2000

estão prestes a liberar a energia
armazenada pelos conchavos,
O primeiro sinalfoi sentido já
emmaio do ano passado, quan
do a cúpula tucanà de Jaraguá
do Sul divulgou nota ,oficial
negando a existência de um

acordo para apoiar um candida
to do PFL a deputado estadual.
Dias depois, o vice-prefeito
Moacir Bertoldi confirmou o

acerto, contribuindo para au-

.' mentar o desconforto na coli-'
�} gação, diminuindo a resistên

cia da trava de segurança.
Em meados de setembro,

os presidentes do PSDB, Niura
dos Santos, ef do PFL, Alcides
Pavanello, trocaram farpas em

relação às candidaturas.postas
pelos partidos da aliança. Niura
sugeriu que os dirigentes par
tidários .lembrassem que, além

\

do jardim; existe o quintal, "que
também precisa de cuidados".
Em resposta, Pavanello afir

mou que o ensinamento servia
mais ao PSDB, "que pode ficar
,com um quintal muito grande
para ser cultivado sozinho",

No final do ano, um outro
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Mola de repulsão
r

A se confiar nas
declarações dos

dirigentes a energia
propulsora retida
deverá ser liberada

do gabinete executivo prome
tido na 'campanha. A gota d'á

gua, porém, foi o outdoor da

Prefeitura, com apenas o nome
do prefeito Pasold.
A declaração de apoio à

candidatura de Idenor Dreyer
à Câmara Federal, feita pelo
vereador do PPB Rudolfo

Guesser, soou corno provoca
ção aos tucanos. Irritado, o de

putado federal Vicente Caro

preso passou a defender o lan

çamento da candidatura a de

putado estadual. Os pepebistas
prometem' fazer o mesmo. A se

confiar nas, declarações dos di

rigentes a energia, propulsora
retida' deverá ser liberada nas

'convenções de junho.
A antecipação da campanha

eleitoral, que em princípio pre
tendia distrair o distinto públi
co e desviar a atenção para ou

tros assuntos, acabou por acir
rar a disputa interna. O segun
'do mandato trouxe a ressaca

em forma de desgaste.da base
de apoio ao governo. :Alguns
analistas, entretanto, acreditam

que os conflitos são jogadas de

marketing. Apostam que, por
mais que se arranhem, a alian

ça será mantida.

nas convenções de

junho .J

incidente corroborou para a fa

diga do material que sustenta a

molamestra da coligação: a dis
puta pela Presidência da Câ

m�a de Vereadores. O prefeito
Irineu Pasold articulou a eleição
de Vitório Lazzaris, assegurando
a maioria no Legislativo. Toda
via, reascendeu as divergências

I entre os governistas. O verea

dor tucanoAdemarWinter ainda
não digeriu a derrota, aumentan
do a chance de liberar o pino de

sustentação.
Desde o início do governo,

.o PPB se sente desprestigiado ria .

distribuição de cargos. Alguns
líderes da legenda, em especial
o vereador Beto Gonçalves e o

ex-presidente Wigando Meyer,
não pouparam críticas. Para

completar o desagrado geral,
Bertoldi reclama do Isolamento
a que estásubmetido e da falta
'\
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o chefe de Gabinete, José Carlos Neves, o Gê,
discorda da nota publicada nessa coluna afirmando

que a EmendaConstitucional19 proíbe o pagamento
de 13° salário e férias aos agentes políticos.
Gê argumentou que o parecer do relator do TCE

(Tribunal de Contas do Estado), Luiz Suzin Marini,
admite que "é possível a percepção de 13° e férias a

secretários municipais, com o fulcro no Parágrafo 3°

do Artigo 39 da Constituição Federal". O parecer,
no entanto, veta os benefícios aos vereadores.

O artigo mencionado, porém, versa sobre a

remuneração de servidores públicos. Agentes políticos
são regidos pelo Parágrafo 4° do mesmo artigo. "".
são remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de

,

representação ou outra espécie remuneratória".".

CÁLCULOS
O deputado federal Vi

cente Caropreso (PSDB)
recorreu à matemática pa
ra justificar a preocupação
em relação ao excesso de

candidatos a deputado
estadual por Jaraguá do
Sul - sete prometidos.
Segundo ele, a região tem

cerca de 120 mil eleitores.
Destes, 40% são votos

nulos ou brancos, entre 15

e 20% são dados a postu
lantes de outras regiões,
sobram 50 mil votos para
dividir. "É pouco", avalia,

REAÇÃO
Um grupo de profes
sores do Bairro da Tijuca,
no Rio de Janeiro, pro
moveu na terça-feira um

protesto pela morte do

prefeito assassinado de
SantoAndré, Celso Daniel
(PI). Eles retiraram a placa
com o nome do ex-pre
sidente Emílio Médici de

uma praça do bairro; su
bstituindo-a por outra,
com o nome de Celso

DanieL O governoMédici
foi o mais violento da

ditadura militar.

ZONA AZUL
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) prometeu enviar à

Câmara de Vereadores projeto alterando o sistema

de estacionamento rotativo da cidade. A nova

proposta incluirá reserva de vagas para deficientes

físicos, fim do cartão de meia hora e da tolerância de

uma hora para o pagamento da notificação.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Interl}��dos comparecer'
JARA "

" ; J1:Marechal Oeodor

POLÍTICA CORREIODO POVO 3

• PROPOSTA: PASOLD SUGERE PESQUISA PARA DEFINIR CANDIDATURAS DA COLIGAÇÃO

Prefeito diz que tendência é

partidos/lançarem candidatos
}ARAGUÁDO SUL-Pa

ra tentar resolver o impasse
na coligação Mais Jaraguá
do Sul e evitar um possí
vel "racha" em função da

disputa pelo lançamento
de candidatos a deputado

, 'estadual o prefeito Irineu

Pasold (PSDB) sugeriu fi

realização de uma pesquisa
de intenção de votos. Pa

sold propõe ainda que a

aliança lance os dois pré
candidatos melhores colo

cados. A consulta popular
é consenso, mas a malOna,
das lideranças dos partidos
é contrária ao lançamento
de mais de um candidato.
O PFL insiste no apoio das

demais legendas à candida

tura da vereadora Maris

tela Menel.

Pasold acredita que os

partidos que integram a

coligação devem lançar
candidatos. ','O que se per:..
cebe é umamovimentação
nesse sentido", avaliou,
lembrando que as candida

turas do PFL e do PSDB

já estão postas. Além do �

vereador Lia Tironi, que
está em campanha, os tu

canos dispõem do tam

bém vereador Sílvio Ce-

Arquivo/CP: Edson Junkes

,Pasold dsse que PSDB garantirá palanque para Serra no Estado

leste Bard. Na opinião do
) prefeito, o ,PPB está deci

dido a lançar um candi

dato, o nome mais cotado
é o do vice-prefeito Moa-

, t1

cir Bertoldi, que descarta a

deferência.
Sobre o possível acor-,

do entre os partidos para
apoiar o candidato a de

putado estadu� do PFL,
Pasold volto� afirmar

que se trata de um acerto

informal entre lideranças
do PFL e do PPB. "O

PSDB aceita o acordo mas

quer apoio à reeleição do

Vicente (deputado fede

ral Vicente Caropreso)",
condicionou, revelando

que faz parte de um grupo
de políticos e empresários
que defende o apoio a

dois candidatos a depu
tado estadual e um federal.

ESTADO - Em rela

ção à disputa pelo Gover
no do Estado, o prefeito
disse que o PSDB man

tém a candidatura do pre
feito de Balneário Cambo

riú, Leonel Pavan. "Os

espaços oferecidos ao

PSDB nos obriga a lançar
candidato próprio", recla
mou, acreditando que tanto,

o govert;lo quanto o PMDB

irá "reconhecer a impor
tância do PSDB e o risco

de disputar a eleição sem os

tucanos".
CENTRO DE RECICLA

GEM - Durante a reunião
,

'

com empresários do Mu-

nicípio, na noite de segun
da-feira, Pasold confirmou
a construção do CRDR

(Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos)
em Nereu Ramos, mais

precisamente na rifa do
,

Funil. Segundo o prefeito,
as obras não foram inicia

das em função da "neces

sidade de ajustes". "O Mu

nicípio já definiu a locali

zação, resta à Fatma (Fun
dação do Meio Ambiente

de Santa Catarina) informar
as exigências técnicas", afir
mou. (Leiamais à página 10)

De acordo com Pasold,
o Município tem auto

nomia sobre a escolha do

local, e que a função da Fat
ma é orientar sobre como

o projeto deve ser executado.,

(MAURíliO DE CARVALHO)

Presidente do PT acusaPrefeitura de sonegar informações
}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do Diretório do
PT, RogérioMüller, acusou
o Setor de Protocolo da
Prefeitura de sonegar infor

mações sobre o contrato

assinado pelo governomu
nicipal com o Banco do

Brasil para gerenciar os

recursos do FMPS (Fundo
Municipal de Previdên
cia Social). Müller, que é

membro do conselho do

Fundo, ,disse que, apesar

de ter protocolado o pedi
do de informações no dia
8 de novembro, até o mo

mento não lhe foram

repassadas.
- Solicitei informa

ções sobre o contrato, có

pias das atas das reuniões,
entre outros documentos
inerentes ao Fundo. Não

me foi entregue nada. So
licitei então uma declaração
que não estavam me en

tregando os documentos,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

o que também me foi

negado, contou, lembran
do que retomou ao setor

no dia seguinte, a�om
panhado de duas teste

munhas, "a fim de rece

ber a documentação ou

confirmar a sonegação de

informações" .

Müller garante que os

conselheiros só têm co

nhecimento do contrato

via imprensa. ''Até hoje,
nenhum conselheiro foi

comunicado oficialmente

a respeito do contrato",
reforçou, prometendo vol
tar hoje ao protocolo para
tentar receber as infor

mações solicitadas.
A obrigatoriedade dos

poderes públicos em for

necer informações sobre

as respectivas adminis

trações está prevista no

inciso XXXIII, do Artigo
5° da Constituição Fe

deral. (MC)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Centro· Jaraguó do Sul· se

Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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IPOLÊMICA: VEREADORES DE GUARAMIRIM TROCAM INSULTOS POR CAUSA DE REAJUSTE DE SALÁRIO

Presidente da Câmara aguarda
parecer do Tribunal de Justiça

o senador Casildo .Maldaner (PMDB) estará hoje em

Guaramirim, Às 10 horas, se reúne com o prefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL), quando recebe a pauta com as

principais reivindicações do Município. Entre elas,
intermediações de recursos do governo federal para

-

a

duplicação da BR-280 e pavimentação 'da Rodovia do

Arroz, além de articular com o governo do Estado a

conclusãó das obras da CaSa0.

A visita de Maldaoer a Guaramirim foi agendada pelo
presidente do Diretório do PMDB local, ex-secretário
de Saúde Nilson Bylaardt.
O senador, em campanha ,à reeleição, tem encontro com

lideranças e filiados do PMDB ria Câmara de

Vereadores, logo após a reunião com o prefeito.

I

GUARAMIRIM - O re

ajuste salarial de 21,5% con

cedido aos vereadores no fi

nal do an9- passado está cau

sando uma verdadeira guerra
entre os parlamentares, lide
rados por Salim Dequêch
(PFL), e o presidente da Câ

mara, EvaldoJunckes, o Pupo
(P1). Na manhã de ontem,

Dequêch convocou a im

prensa para apresentar "a
verdade dos fatos", tentando
justificar o aumento.Munido
de pareceres de juristas e tri

bunais, afirmou que o reajus
te, que eleva o salário' de R$
1.754,50 para R$ 2.153,00,
atende os preceitos consti

tucionais

Segundo ele, 10% são

referentes ao aumento dado
ao funcionalismo público,
prefeito, vice e secretários

municipais, em novembro, e
11,5% ao INPC (Índice Na
cional de Preços ao Consu

midor). ','Não existe nenhuma

irregularidade. O salário da
atual legislatura está defasado
desde 1998, porque houve
omissão da Câmara anterior.
A Constitúição estabelece o

salário dos vereadores em

municípios entre 10.001 a 50

mil habitantes em 30% do
vencimento dos deputados
estaduais, hoje deR$ 8.250,00",
argumentou, se dizendo "in-

INTERPRETAÇÕES
O presidente da Câmara
de Guaramirim, Evaldo

]unckes, o Pupo (PT), eo
vereador Salim Dequêch
(PFL) não se entendem
também quanto ao pare
cer do TCE (Tribunal de
Contas do Estado) sobre
o reajuste dos salários dos

parlamentares,A divergên
cia é tamanha que um acha

que o Tribunal autorizou
o reajuste e outro garante
que éinconstitucional, con
forme a Emenda 25, de
fevereiro de 2000.

PRÉVIAS
Em relação às prévias do
PMDB, Bylaardt revelou
que os membros do di

retório local tendem a

escolher o senador Pedro
Simon como candidato a

presidente da República.
"Para o Senado, o dire

tório está dividido entre

Maldaner e o atual depu
tado federal Edson -An-

.

drino", revelou.
As prévias estão marca

das para o dia 20 de mar

ço, em todos os diretó
rios municipais do País.

Edson Junkes/CP'Dequêch (C) diz que Pupo está fazendo demagogia barata

concedido ao presidente.
"Poderamos até abrir urna.

comissão para analisar a

possível quebra de decoro

parlamentar", adiantou.
CONTRAJ.>ONTO - O

presidente disse que entrou

c�'P a ação direta de incons

titucionalidade no Tribunal

de Justiça para se resguardar
e que só pagou os salários com
o reajuste de 21,5% porque
até na terça-feira não havia

recebido �I'{recer do Tribu
nal.Assin�portaria liberan
do o pagamento para cum

prir a lei da Câmara, já que
não tinha como contra-argu
mentar" .explicou, lembrando
que o presidente só vota em

caso de empate. "Não iria fa

zer a menor diferença a mi

nha participação na sessão,
porque os outros oito verea

dores já haviam decidido fa

vorável ao reajuste", completou
. Pupo sugeriu que os cole

gas se preocupassem mais com

o Município e menos com

os próprios bolsos. "O Salim

é um oportunista que chegou
pregando moralidade, mas
liderou a campanha para esse

aumento imoral", devolveu,
informando que o movimen

to econômico de Guarami
rim recuou 8,24% no ano pas
sado, o que reflete direta

mente na receita do Municí

pio. (MAURíLIO DE CARVALHO)

juriado" com a forma de di
vulgaçãodo caso. ''Fomos cha
mados de imorais", lembrou

Dequêch não poupou
críticas a PUP.Ç>, que recorreu
à Justiça para impedir o

reajuste. "Ele (pupo) é um

mentiroso, demagogo e débil

mental, que chega ameaçan
do os funcionários da Câma- -

ra", vociferou, lembrando
que no dia da votação do pro
jeto Pupo alegou estar doente
para não participar da sessão,

-

mas compareceu ao jantar de
confraternização. "Como es

tava doente se comeu e be

beu, emuito bem?", questio
nou, levantando suspeitas
sobre o atestado médico

PARECER
Em resposta à consulta feita porPupo, o TCE diz: "Com

efeito não é possível promover alterações no subsídio
ou fixar novo subsídio no curso da legislatura".

"
...não

autoriza a fixação de novo subsídio ou a elevação auto

mática, e muito menos a extensão do auxilio-moradia

aos vereadores".

ENTRE
"o Moacir fica nesse chove não molha; não

sabe se quer ser político ou médico e não faz
riem uma nem outra coisa. Se continuar assim,
acho que o PPB não terá candidato a deputado
este ano." (Vereador Rudolfo Guesser � PPB -

analisando a POssibilidade do vice-prefeito Moacir

Bertoldi ser candidato a deputado estadual este ano)

Nova diretoria da Amvali será escolhida em fevereiro
toria estão sendo discutidos

e devem estar definidos no

final do mês.
O novo presidente da

Amvali irá coordenar o cur

so de Especialização para ges
tores públicos, que a enti

dade promove em parceria
com o governo do Estado, ain
da neste semestre. A especia
lização, em nível de pós-gra
duação, é destinada a funcio

nátios das associações de mu

nicípios e das administrações

ção de R$ 53.799.087;00 de

Dief substitutivo e R$
33.614.794,00 em recursos

de primeira e segunda instân
cias. "Esses valores possibili
taram um incremento no va

lor adicionado de cada mu

nicípio, aumentando o índice

do retorno do ICMS (Impos
to sobre Circulação de Mer

cadorias e Serviços), infor
mou o assessonde movi

mento econômico e tributá

rio, Mateus Silvestrin, (MC)

]ARAGuA DO SUL - A

1\mvali (Associação dosMu
nicípios do Vale do Itapocu)
realiza no dia 20 de fevereiro
assembléia para a eleição da

. nova diretoria da entidade.

Disputam a presidência os

prefeitos de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, o Dêgo

.

(PFL), e de SãoJoão do Ita

periú, Alzerino Bernardes

(pMDB), em substituição ao

prefeito IrineuPasold (PSDB).
Os demais cargos da dire-

públicas. A secretária-execu

tiva da Amvali, Maria Tereza
Nora, informoú que{l entida
de reivindica da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e
I

MeioAmbineteR$ 35 mil para
custear 50% do curso.

DIEF - As reuniões

com contabilistas das cidades

pertencentes àAmvali, orien
tando sobre o preenchimento
da Dief (Declaração de In

formações Econômicas e

Fiscais) permitiram recupera-
I

Dr. Antonio E. Menna
OFTALMOLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO

DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

SEJA COMPETITIVO ·NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
C...Wi Ad".odM Auo,lodooS/C Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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Jaslyn Marcelly Demarchi colou grau em Fisio

terapia n-a última sexta-feira (18). Os pais e ir

mãos estão orguLhosos pela conquista. \\A

maravilha da vida é fazermos aquilo que gos

tamos, com muito amor."

,

Jackson de Lima, filho de Eladir e Ademir de

Lima, completou 16 anos dia 22/1. Parabéns!

a qpatia de
só é bom

enha bastante

ismos no amor: um
o estará descartado.

Câncer - Controle a sua

ansiedade e diminua a

você e seu par.
fazer cobranças,
risco de se

egar às suas mãos.
ressentimento 'ou

nça na vida a dois.

O Escritório Expresso e Ghia l.tda. iniciou o ano de 2002 sob nova

administração. Os sócios Raquel T. I<rawulski e o advogado dr. Flávio
Alexandre Laube encabeçam agora, sozinhos, o comando do

"badalado" escritório, prometendo muitas' novidades para este ano.

Os mais de 90 clientes serão, com certeza, os mais beneficiados com

isso. Sucesso!

8aldoino e EIL8acht. Ela aniversariou dia 19/1 e ele irá
aniversariar dia 27/1. Os filhos e os netos os parabenizam.
Felicidades!

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

20 DE JANEIRO
Sebastião Leite de Oliveira

Sebastião P. Nunes

Maylon Gaspar
Jessica Naiara Titz

Carlota Moretti Prestini

21 DE JANEIRO
Maria Inês Voigt

22 DE JANEIRO
João Riboldi

Oldemar Bónatti
Nina M ichel I<rasnoschecoff
Salete Agatha Gambin

Douglas Enke

23 DE JANEIRO
Airton Schwarz
Adelia Meldola

Treyce Bonatti

Lari ssa M i I ene Pacheco

24 DE JANEIRO
Vilmar Vils

Paulo Roberto Pontes

Rose Meire R. G. Bubniak
Célia Regina H uinka

Patrícia Aparecida da Silva

.25 DE JANI;IRO
Elvira Schmidt.Kieckhoefel
Cerize Beatriz Motta

Piazera
Daiane C. I<ruger

26 DE JANEIRO·
Lisianna Garcia
Anna Paula l.anqe
Osni Muller

Deise I<otchella
Marcos Dias

Maria lnês Voigt
aniversariou dia 21/1. O

marido, Rubens,os filhos,
Fernando Henrique, Ana
Carolina e a "orna" Elvira

desejam felicidades.

•

derá enfrentar altos
je. Apesar das

es, não duvide da sua

o rotina será o seu

��j_''0 o Não conte com

.,.'t' °oo�' &; que estão lhe
suras e os choques
o estremecer a

relação a dois: cuid�do!
Peixes - Algumas de suas

s poderão se

cure reconhecer as

ções. A relação
de a se desgastar
de ciúme.

questões de '

i�Ib,Q&J&lPxe. Não deixe o

p� família interferir
na sua vida amorosa ..

- Controle seus

da provocará
.

elação ao roman

e será o grande vilão.
apricórnio - Procure não

alim tar ressentimentos.vão atrair a sua

as fiq ue longe dos

loção amorosa

ameaçada por
u diferenças.

os problemas sentimen
balar a sua saúde.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MelhoropçMtW;�
• Diariamente à partir das 10 horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas 110..51"

Promoç:
Verão

o Boticário
II

371·7365
DESTACANDO A SUA EMPRESA

icroinjormatica. com
�����il!::�d� �", 1!�I:d�, .�,�

Av. Marechal Deodoro,·153 - (olçodõo
(entro - Jaraguó do Sul- S(

o melhor lanche da cidade

a371-5309
Rua Venâncio da Silva Porto, 21
88252-230 Jaraguá do Sul- se

Mllle.·1471275.1968 Fax.: 147i 371.6408
Ewf11f.lil; sac@icroinformatiça.GOI11

www.icroinfonnatica�col11Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro
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nnovers
aceita-se carro no valor.
Tratar: 370-8782.

BARRA VELHA - Vende-se,
mista, cl 190m2• R$
28.000,00. Tratar: 376-1804,
com Lauro.

ÁGUA VERDE - vende-se
somente para particular,
área industrial de 5.000m,
na BR 280, próximo Posto
Marcolla. R$ 55.000,00,
parcelados, sem juros.
Tratar: 9963-9445.

BARRA VELHA - Vende-se ou

aluga-se sobrado, com 3 qtos,
2 salas, 2 bwc, garagem e

churrasqueira. Tratar:
370-7441 ou 9905-3941.ALUGO quarto em residência

para moça. Tratar: 372-1721
ou 9122-9867.

-

BARRA VELHA - Vendo

propriedade no centro do
bairro São Cristóvão, 400m
da praia central. Rua

asfaltada, terreno de esquina,
com 1 casa de alvenaria, cl
90m2, 3 qtos, sala, cozinha,
bwc e garagem. E 1 sobrado,
cl 3 pisos, cl 91m2, 1 sala
comercial e funcionamento,
casa residencial cl 2 qtos,
sala, cozinha; bwc, cl sacada,
lavanderia, área aberta e

acabamento em geso.
Aceitamos carro ou

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria
com 120m2, situada na Rua
Erwin Doege, 71. Valor R$
38.000,00, aceita carro no

negócio e financia até R$
15.000,00. Tratar: 370-
8782 ou 9991-7544, com

Claídes ou Vanderlei.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se casa de alvenaria,
com 120m2• R$ 38.000,00,

Vende-se linhas convencionais
transferíveis. Instala ão em até 48 horas.

Independente da localidade.

Ligue grátis para:
9 023 47 360-8118

De segunda a Segunda, 24 horas
por dia.

propriedade como parte do

pagamento. Tratar: (47)
456-0635, com Nelson.

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

CENTRO - Vende-se ótima
,

,

casa de alvenaria com

180m2, com 1 suíte + 3

quartos + dependências.
R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

GUARAMIRIM - Vende-se uma

casa na Rua Estrada Bananal
do Sul, em frente a ponte
pencil, a casa mede 5x7, o

valor é de R$ 1.200,00, ou a

combinar. Casa de madeira

para retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou

Felipe. A dona da casa

é a senhora Adelina, mais
conhecida orno Ina.

NOVA SANTA ROSA - PR
Vende-se ou troca-se, por
'outra em Jaraguá. Tratar:
276-�257.

PARANÁ - Vende-se casa,

próximo de Cascavel, troca-se
por casa em Jaraguá do Sul,
aceita-se carro, terreno no

negócio. Tratar: 371-9526 ou

9118-3909, com Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se casa em

Piçaras e aluga-se urna casa

para verão. Tratar: 373-2183,
com Rosilene.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
uma casa, com cerca de

120m2, gar. pI 2 carros, 3

quartos, sala, cozinha, 2 bwc,
lavanderia, churrasqueira. Ou
troca-se por uma camionete.
Tratar: 276-0070, com José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se uma casa na praia
de Enseada, con,t1ldo 3

quartos, 2 bwc,ysacada,
área de chur., toda murada e

demais dependências. Aceito
carro ou casa em Jaraguá.
Tratar: 372-2772 ou

371-3708, com José Carlos.

SCHROEDER - Casa em

àlvenaria, nova, cl 280m2
área construída, gar. o/ 3
carros, churrasqueira, piscina
6x3, canil, lavanderia, capai
cozinha, sala, 1 suíte + i qto
+ 2 bwc (com balcões e box
Santa Marina, metais docol
mono comando), com
aquecimento central. Terreno
700m2. R$ 50.000,00, aceito
carro no negócio, ou contra

proposta. Tratar: (47) 449-
0878 ou 9975-7821.

VENDE-SE - casa de madeira

para retirar do local Uá
desmontada). Valor a

combinar. Tratar:

9104-6421, com sr. Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-SE
casa de 'alvenaria, com

300m2 e terreno de

1500m2, por sítio.
Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar:
371-5640, com Sérgio.

VENDE-SE próximo Unerj,
uma ótima ,casa de

alvenaria, com 4 quartos,
bwc, sala, copa, cozinha,
lavanderia, garagem,
com piscina infantil,
anexo galpão com. de

90m, com escritório.
R$ 45.000,00 a negociar.
Tratar: 9102-6925 ou

371-6069.

VIEIRAS - Aluga-se casa

mista, próx. bebidas kienen,
com 3 quartos, toda
murada. R$ 220,00.
Tratar: 9104-4588.

VILA LALAU - vende-se
sobrado com 156m2. Rua
Bernardo Dornbusch, 2021.
Terreno de esquina.
Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com Ilson.

VILA LALAU - Vendo casa

com 135m2, em alv.,
defronte Weg, ótima

localização. Av. Pref.
Waldemar Grubba, 2963.

Tratar: 372-0848.

VILA LENZI - Vende-se
uma casa bagalô de

alvenaria, contendo 3 qtos,
2 bwc, sala, coz., garagem,
lav. grande com
churrasqueira. Área do lote

468m2,
e a área da casa de
118m2• Tendo também no

mesmo terreno uma

meia-água com 3 peças de
alvenaria. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815 ou no

endereço R. Arquimedes
Dantas, 151.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Dalcelis, casa material.

R$ 15.000,00. Tratar: 373-

1118, com Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

ILHA DA FIGUEIRA - Aluga-se
kitinete, próx. Posto Pérola.
Valor R$ 150,00. Tratar:
9104-4588.

JARAGUÁ ESQUERDO -Vende
se casa com 140m2,
construção nova, no lot.
Versalles. Com suíte, 2

quartos e demais

dependências, com garagem
2 carros e Churrasqueira.
Tratar: 9975-4135.

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se casa, no Condomínio
Dona Benta. Terreno com

250m2 e casa de 60m2. Valor

R$ 9.000,00
+ 32 parcelas de um salário
mínimo. Aceito carro em

troca. Tratar: 9997-7184,
com Celso.

275-3627
,
Rua Barão do Rio Branco, 411- Edifício Klein - Sala 2 - Centro

PRECISA-SE de moça para
dividir apto., não precisa ter

móveis, somente o quarto.
Tratar: 371-8354, córn Lia,
horário comercial, ou

372-0984.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se

apto em construção, com 2

quartos, garagem, chur. e

salão de festas no Res.
Jardim das Mercedes. Entrada'

de R$ 8.000,00 mais meio

cub por mês. Tratar:

370-7698, com, Vilson.

VILA BAEPENDI - Vende-se

apto com 134m2, localizado
na Rua Bernardo Dornbusch,
590. Ed. Mariana Cristine,
com 3 quartos e demais

dependências. Valor

R$ 55,000,00, aceito terreno

com entrada até R$
20.000,00. Tratar: 372-0982.

VILA RAU - Vende-se apto.
R$ 16.000,00 + financ.
Caixa Exonômica Federal, ou

troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, com Silmara.

CENTENÁRIO - Vende-se

terreno 350m2, Jardim São

Francisco, na Rua principal
do loteamento. Tratar:
371-8116.

CENTRO - Vende-se terreno

no Centro com 622m2, com
galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

CENTRO - Vende-se, 622m2,
com galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais,

Com consulta e garantia de cheques
Dinheiro em sua conta no dia!

* Não fechamos para almoço

I--R-u-a-C-el-.-P-ro-,-ó-p,-·o-G-o-m-e-s-d-e-O-/i-ve-ir-a-,-8-3- 370-0417-
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RIO CERRO - Vende-se sítio,
com área a esc�her de
20.000 a 30.000m2, Tifa

União, próximo
Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

CENTRO - Vende-se, sala
comercial de 70m, com'
divisórias, no Edif. Schiochet,
2Q andar, defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

CZERNIEWICZ - VendW7fj
terreno na antiga Tit#"Jbs
Pereira, na Rua HenriqUe�\Marquardt, perto da Grut�\:Perpétua do Socorro, ·com
40.000m com 2 correntes de

água, 1 pastagem de 5000m.

R$ 25.000,00.
'Tratar: 371-7341.

VILA LENZI - Vende-se 2

terrenos, com 429m2 cada.
Valor R$ 25.000,00 cada ou

troca-se por apartamento
pronto e quitado. Tratar:
372-1220.

automóveis

Av.Willdemar Grubba - Jaraguá do Sul- se IMPERDíVEL - VENDE-SE loja
de festas completa.
R$ 25.000,00, negociável.
Tratar: 9101-7736.

VENDE·SE - chácara com

80.000m2, possuindo casa

de 2 pisos, alvenaria, lagoa.
Tratar: 9113-9337, com Vera.

WOLKSWAGEN
Branco
Branco
Branco
Branca
Branco
Prata
Azul

flAT
Vermelho
Verde
Vermelho
Verde
Azul
Azul

FORD
Preto
Cinza
Amarelo

CHEVROLET
Bordo
Bordo
Prata
Bege,
Grafite

Gol 16V
Gol I
Gol MI, 1.0
Parati 1.6 MI
Gol CL 1.6
Logus GL, cornpl.
Santana 2000

00
97
97
97'
95
94
87

VILA LENZI - Vende-se

próximo a Paróquia
Evangélica Apostolo Paulo,
um excelente terreno' de
408m, todo murado, com rua

de asfalto em ótima

localização. R$ 20.000,00,
aceita-se carro. Tratar: Rua
dos Escoteiros 114.

VENDE·SE - excelente área de

20.QOOm2, local aprazível,
com infraestrutura,
privacidade, junto à natureza.

Apenas 5km do centro.

Documentação 100% legal,
venda direta cl prop.
Tratar: 370-8563 ou

9975-0102, ligar somente
particular. Interessados
R$ 40.000,00

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
com 25m2• R$ 350,00.
Tratar: 371-9431, com JoséCZERNIEWICZ - Vende-se

terreno na Rua Henrique
Marquardt, com casa de
alvenaria. Valor

R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

Palio ED
Palio EX 4p
Palio EL 1.5, 4p
Tipo 1.6
Tempra 16Y, cornpl.
Uno Mille

MASSARANbuBA - Vende-se,
distante 7km do centro, área
de 60.500m2, cl casa de

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
terreno cl 670m2, à 500m do
Salão Vitória, preço especial
R$ 7.000,00, por motivo de

doença. Tratar: 9104-4588.

VILA L.ENZI - Vende-se

urgente terreno, cl 493m2 -

R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970.

Escort GL
Escort GL
Escort XR3

95
93
88

VENDE-SE chácara de

1.000m2 40.000m2, com

toda infraestrutura,
privacidade e conforto em

um dos lugares mais lindo

de Jaraguá do sul, a 5km do
centro, agora em suas

mãos. Tratar direto com o

proprietário .. Tratar:
370-8563 ou 9975-0102.

VILA LENZI - Vende-se,
urgente, área cl 493m2, Rua

Irmão Leandro, próx. Salão
União. R$ 6.000,00 + parco
direto. Tratar: 9979-9970,
hor. comercial.

Astro, 2p .

Kadett GSI, compl,
Kadett SL s

Monza SLE, cornpl.
Opala SE, cornp],

JARAGuÁ ESQUERDO - Vende
se terreno no Lot. Versalles II,
na Avenida principal, asfaltada
com 15x40, 28 de fundo

(604m2), na Rua João Batista
Rudolf. Valor R$ 35.000,00,
aceita-se carro.

Tratar: 370-1202.

VENDE-5E - área de

20.000m2, junto à natureza,
riacho, lagoa, verdadeiro
paraíso, com chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais

dep., antena parabólica,
telefone, galpão de 40m2

.

novo, area pI quiosque, etc.
Apenas 5km do centro. Tratar:

370-8563 ou 9975-0102,
somente particular. R$
125.000,00

AUTOMECÂN ICA
DA' BARRA LTDA.

.
.

VENDE·SE um sítio com

104.000m2 à 1.500m da
Praia. Tratar: 373-2183, com

Rosilene.

PiÇARRAS - Vende-se terreno

de esquina, com 392m2, bem
localizado, preço ocasião.
Tratar 370-0670. CENTRO - Vende-se ou aluga

se, escritório, com toda
infraestrutura montada

(computadores, fones, fax, ar

condicionado, salas com

divisórias). Tratar: 371-7391
ou 371-3216.
Venda: R$ 2.000,00
Aluguel: R$ 1.000,00

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se
terreno com 1350m de fundo

por 110m de frente, equipado
com casa, rancho e área para
arroizeira plantada, em frente
a Igreja Nossa Senhora

Aparecida. Valor

R$ 70.000,00. Negociável.
Tratar: 371-4332 ou

9103-8111.

Atendemos linha geral:

��"B_

·.empregosCENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Marechal Deodoro da

Fonseca,.889, próximo
Hospital São José. Valor a

combinar. Tratar: 370-1186
ou 3V2-1976, com Marilsa.

SÃO FRANCISCO - Vende-se
terreno na praia do Erwino.
Valor R$ �0,00. Tratar:

376-0681,llttn Onilde.
CENTRO - vende-se,
instalação para loja de moda

jovem, na Marechal Deodoro,
903. Poderá permanecer no

ponto. Tratar: 372-2502.

Telefone:

(047) 376-0251
SCHROEDER - Vende-se
terreno pI chácara, área

4.300m2, próximo a usina do
Bracinho em SchroeçJer, com

nascente para água, luz, ótimo
investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

PRECISA-SE de ajudante de

metalúrgica para serviços
gerais, com a idade de 18

anos, sexo masculino.
Tratar: 275-2364.

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro no

Corem, experiéncia com

crianças e idosos. Tratar:

371-3859, com Mercedes.

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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

Fone: (47)
370-8622

A rd u ín O Fone: 371-4225
Veícu los Fax:371-9720

CHEIIROlET
Corsa Sedan 1.0, cl ar Verde 00
Corsa Pick'Up Branca 99
S-10 2.2 + ar/dir Cinza 97

• S- 1 ° DeLuxe, compL diesel Azul 96
Corsa Wind 1.0, 2p Bordo 96
Vectra CD Automático Azul 95
Omega GLS Branca 93
Monza SLE 4�, cornpl. Azul 92
Chevette DL .6/S Vermelho 91

WOlKSWAGEIII
Gol 1.0, 16Y, 4p Cinza 99
Parati CL 1.B Bordá 95
GÓ11.0 Plus Preto 95
Saveiro CL 1.6 Bordá' 95

.. fORO
Fiesta 1.0, 4p Vermelho 9B
Escort GL 1.8 Azul 96
Escort GL 1 .. 8 Cinza 95
Versailles GL, 1 .8i, 4p Azul 95
Belina GLX 1.6 Vermelha 89

flAT
Palio Fire EX, 1.0, Branco 01
Weekend Stile 16Y, 1.6 Bordá 97
Fiorino Pick up 1.0 Verde 95
Fiorino FU!:9ãO 1.5 Branca 94
Uno Mille etronic,4p Vermelho 94
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te Cinza 93

OUTROS
Chrysler Neon + couro Branco 97

Peuaeot 504 diesel Branca 95
F- 1 00 S diesel Branca 94
Maverick Super (relíquia) Cinza 75

MOTOS
Nx.400 Falcon Vermelha 00
Suzuki DR 800S Preto 9B

Av. Prefeito' Waldemar Grubba nQ 1033

Gol Mi 1.0, 4p Azul 1999

Corsa Wind 1.0, 4p Preto 1999

Parati CL 1.8, 2P Bege 1992

Uno EP 1.0, 2P \_ Vermelho 1996

Fiesta 1.0, 2P Vermelho 1995

Monza SL/R, 4p Cinza 1990

Uno S 1.3, 2P Vermelho 1990

Chevette SE 1 .6 Vermelho 1987

Comércio de Automóveis Novos e Usados

'!fone/Fax: (47) 376-1822

MODELO ANO COR COMB.

vw

. Gol MI 97 Branco G
Fusca 95 Azul G

Kombi envidraçada 95 Branca G

Santana GLi, 4p, ct ar e dir.93 Prata G

Parati 90 Vermelha G

Fusca 82 Branco G
Brasilia 79 Cinza G

GM

Corsa 96 Prata G
FIAT

Palio EDX, 4p, cornpl. 98 Azul G

NOVOS E USADOS DE TODAS AS MARCASRua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jàraguá doSul- SC Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



;$

i
::":::-:"'

Gol io 16V

R$ 20,745,25
*

�

Palo Classic 18

R$ 28.770,80*

Cód.. 5XllN4P4PPAQPKLWJ1
Chassi,48741

Cõd.. 9E23D4PP2
Chassi, 8AWill9EZ2A622648

A CARAGUÁ É A ÚNI CONC IONÁRIA A SPONIBILIZAR 13 íCULOS COM PRECO DE FÁBRICA.
,

É isso mesmo, o Caraguá está vendendo pelo mesmo preço que comprou e, alguns veículos, atémais barato ..

E então, é ou não é a sua chance de começar o ano dando partida em um ótimo negócio?

c»:
�...!.

CARAGUÁENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábados: 8h às 12h

'" Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

@
Cons6rcio Nacional Volkswagen

0011.0 16V (cód. 5XUN4P4PPAQPKLWJl), preço promocional à visto o partir de R$ 20.745,25. Pala Classic 1.8 (cód. 9E23D4PP2J, preço promocionai à visto o partir de R$ 28.nO,80. Sebre o preço base de cada veículo serão adicionados os valores de freie, PIS/COFINS e revisão de en!rega. Promoção válida enquanlo duro r o estoque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veículos estão em conformidade com o PROCONVE Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSIAuto

PALIO - Vende-s�" 16V, 4p,
completo, 96. Valor a

combinar. Tratar: 371-0742.

QUINTA-FEIRA, 24 de jan\!iro de 2002

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

PICK UP S-10 - Vende-se,
Delux 4.3, 98, prata, compl.,
gasolina. Tratar: 376-1822.
R$ 9.600,00.
Tratar: 275-2466.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96,
cor branca, completa. 'Tratar: '

9997-5905.

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

ELBA - Vende-se, 96, 4

portas, 1.6, completo,
menos ar. Valor a

combinar. Tratar: 370-
8800 ou (47) 363-2388.

FlORI NO - Vende-se, 96/96,
furgão, impecável, branco.
R$ 8.000,00. Tratar:
370-7299 ou 9977-1666.

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20

parco R$ 148,00.
Tratar: 275-2825.

OGGI - Vende-se, 84, bege.
R$ 1.200,00, aceito troca.
Tratar: 9'122-1157 ou

372-2402.

,

SERViÇOS GERAIS -

Senhora oferece para
trabalhar de

diarista, jardinagem. OBS:
Está passando
necessidades.
Tratar: BR 280, km 70,
próximo motel CQ
Sabe, segunda rua

ao lado esquerdo,
última casa.

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

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom estado. R$ 1.700,00,
aceito troca. Tratar: 9122-
1157 ou 372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool. R$ 4.200,00.
Tratar: 370-0690.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álcool.svalor a

combinar. Tratar: 370-0690.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano
87, branco. R$ 2.700,00 +

'

15X R$ 178,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-�{!:2.
CORSA - Vende-se, 96, prf'ta,
gasolina. Tratar: 376-182'S,
CORSA - Vende-se, bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00.
Tratar: 370-0670.

CORSA - Vende-se, GL 1.6,
98, 4 portas, vermelho

perolizado, rodas de liga
leve, trava elétrica e

alarme. Único dono,
excelente estado de

conservação. Tratar: 372-
0879 ou 9973-8135.

AO,SEU

Rua Bernardo Dornbusch, 931 - Baependi - CEP 89256-100 - Jaraguá do Sul- S(
e-mail: forlincor.@nefuno.com.br

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 as 13h30 ou a noite.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p,
bordo. Tratar: 370-3110.

ASTRA - Vende-se, 2000,
Vermelho, compl. menos ar.

, Valor R$ 22.500,00. Tratar:
370-3113 ou 9973-5158.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, compl.,
aceito troca. Tratar:

(47) 9101-3070 ou

,(47) 366-0146.

CORSA - Vende-se, GL, 1.4,
ano 95, completo - ar e

direção, com 58.000km e

direção, com 58.000km. Valor
a combinar. Tratar: 275-0845,
com Sra. Maria.

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

CORSA - Vende-se, Wind Super,
95, c/ ar quente e frio,
desemb. e limpador traseiro.
Em perfeito estado de

conservação. Documento pago
até final de 2002. Valor a

combinar. Tratar: 9104-4522.

CORSA - Vende-se, Wind, 96,
2p, com opc. R$ 10.500,00.
Tratar: 9118-2725.

KADETT - Troca-se por carro
de maior valor, 92, GSI, 2.0,
completo, amarelo. Tratar:

9903-0813, com Nei.

KADETT - Vende-se, 94, bordô,
com roda 16, seguro total
válido até junho 2002.

KADETT - Vende-se, 91, vidro
elétrico, espelho elétrico,
volante escamuteavel. R$
4.000,00. Aceito carro e

moto de menor valor. Financio
o restante. Tratar: 370-7703,
com Ademilson.

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

MONZA - Vende-se, 1.8,
86,álcool, em bom estado.
Valor R$ 3.400,00. Tratar:
371-6238.

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

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

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
completo. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

OPALA - Vende-se, 78, cinza
metálico, em perfeito estado
de conservação.
Valor R$ 1.600,00
negociável. Tratar: 371-4758.

PALIO - Vende-se, EO, 98, 4p,
dourado, travas eleétricas,
rodas de liga. Tratar:
371-5343.

PALIO - Vende-se, EDX, 98,
4p, compl., azul, gasolina.
Tratar: 376-1822.

PALIO - Vende-se, EL, 97, "

1.5, 4p, vermelho.
Tratar: 370-3113.

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

PALIO WEEKEND - Vende-se,
2000, vermelha, ar

condicionado., direção, trio
elétrico, air bag duplo,
completa. Tratar: 9113-

1011, com Jaime.

PICK-UP FIORINO - Vende-se,
95, 1.0, rodas liga, verde
metálico. Tratar: 9903-2936.

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

UNO - Vende-se ELX, 95, 4
portas, bordô, completo,
com ar condicionado.
Tratar: 9102-8213 ou,

275-3248, com Albert.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 CORREIO DO POVO CLASSIAuto .

QUINTA-FEIRA, 24 de janeirode 2002

-j,

I

. Berna,rdo Dornbus,ch, 330 - próx. CI,ube Atlético Baependi
Rua Joinville, 41 70 próx. trevo de Schroeder !

Descubra que seu sonho
tornou-se realidade'!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSIAuto QUINTA-FEIRA, 24 de [anjlro de 2002

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

,

UNO - Vende-se, 1.3,89, branco,
gasolina. Tratar: 371-5343.

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

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

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

Tratar: 373-0131.

UNO, Vende-se, Mille, 98, 4
portas, -azul metálico, completo
- ar. Tratar: 371-5343.

UNO - Vende-se, EP, ano 96,
verde escuro, a gasolina, com
vidros e travas elétricas,

'

alarme. Todo original.
Valor R$ 8.300,00.
Trajar: 9113-1769.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4
portas, completo - ar,
vermelho metálico.
Tratar: 9905-2848.

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

ESCORT - Vende-se, SW,
4 portas, ano 97, completo. ,

Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor.
Tratar: 370-0581 ou

9102-1413.

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho,
completo, ar, rodas 15.
Tratar: 9903-2936.

F-1000 - Vende-se, 9IJI!14�
gabine dupla, vermelha,

tdiesel. Tratar: (48)
,

'\
631-8000 ou '

(48) 9987-8041, com Gavin.

F-1000 SS -,Vende-se, SS,
93/94, dleset," cabine
estendida, motor, MWM,
direção hidraulica e

81.000km: com vários
acessórios. Tratar: 370-0133
ou 9973-0559, com Sr. Gavin.

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

LANDAW - Vende-se, 80,
inteiro ou em peças. Valor a

combinar. Tratar: '(47) 374-
1935 talar com Adelcio.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,
gasolina, com capô de 'fibra.
Tratar: 376-1772.

RANGER - Vende-se, XLT,
-4.0, 9Q, cl 34.000km, cl
gás natural. Valor +

financiamento. Tratar: (47),
9996-2525.

'

,

VERONA - Vende-se, 90, LX,
1.6, gasolina. ,R$ 2.150,00 +

prestações. Tratar: 376-
1772.

VERSALHES - Vende-se GL

1.8, ano 95, cor prata.
Completo menos ar.

Valor a combinar.
Tratar: 370-4430.

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

conservação. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643,
com Tereza.

FUSCA - Vende-se, 1300L, ano
80, branca. Em ótimo estado.
R$ 2.800,00. Tratar: 9104-
7873 ou 9122-9867.

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

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

0919, com Lia.

'FUSCA::' Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, com aro

esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

FuscA::: Vende-se, 80,
amarelo claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

f

GOL - Vende-se, 1.0, 1000,
16V, branco, 4p, gnica dona,
pneus socorro zero,
totalmente revisado.
R$ 13.812,00. Tratar:

, 9973-8765, com Junior.

GOL - Vende-se, 1000, 95,
bege. Valor R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298, com Pedro.

GOL - Vende-se, 92, 1.6, gas,
Valor a combinar.
Tratar: 371-91'57.

GOL - Vende-se, CL'1.6, 88,
prata. Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 89,
cinza, gasolina.
Tratar: 9905-2848.

GOL - Vende-se, geração III, ano
99/00. Compl. 1.0, 16V, 4

portas. Valor a combinar. Tratar:
9111-6878.

(47) 376-17�72 /1273-'1001
C:.....r .x'LTa-_"·

Rua: Ângelo Rubini, 7�O ,- B�rra do RiôCerro - jal'agiJád�Sul- se 'C:AI".A.NH!DN.....
MODELO COMB COR ANO Omega GlS 2.2 Gas, Cinza, 1996

O-20 Conquest, compl. -ar Diesel Branco 1995
VW Kadett Gl 1.8, dir. hidr. Gas. Cinza 1994

Gol MI Gas. Vermelho 1998 Kadett SL V.EL: rodas Alcool Cinza 1993
Santana Mi 1.8, compl. 4p Gas. Azul 1997 Kadett GSI �,O Gas. Amarelo 1992

Golf GTI Completo Gas. Azul 1995 Chevette 1.6/S Gas. Branco I 1989

Passat Autom. Gas. Cinza 1995 FORD
Passat TS 1.6 Gas. Verde - 1980 t. Belina GlX Alc. Verde 1990

RAT
<'

Mustang GT Conversível ,Gas. Prata 1995

Palio EDX 1,0, 2p Gas. Cinza 1998 Verona LX 1.6 Gas. , Bege -199O

Uno C.S. 1.5 Gas. Verde 1995 Pampa GL1.8 Gas. Branco 1990,

Uno Mille 1.0, com ar Gas. Azul 1994 Esoort XR 3 1.8 Gas. Cinza 1989
Uno 16 R Gas. Branco 1990
Uno 1.5 R GaS. Prata 1988 Gurgel/BR 800 Sl Gas, Branco 1991

GM MX 3 GS 1.6, 16V, 3p Gas. Preto 1995
Corsa Super 4p Gas, Vermelho 1997 Toyota Paseo Aut Gas. Prata 1994

FORD

Focus 1.8i HA 00/01 prata gasolina
Ford Ranger 10D 00/00 preta diesel

Fiesta 98/99 cinza gasolina
Fiesta 98/99 vermelha gasolina
Escort GLX 16VH 97/98 prata gasolina
Courier CLX 97/98 '

- vermelha gasolina
Escort GL t6VH 97/97 azul gasolina

Na MORETTl
L

ESGort 1.0 Hobby 95/96 verde gasolina
Pampa 95/95 bege gasolina
Verona LX 91/91 azul gasolina ,

GM AU'TOMOVEISSilverado 97/98 azul diesel

D20 Custom S '95/95 branca diesel

GM Chevy 500 SL 69/90 prata g9_solina • _i
VW eu' semmovo COParati Surf 95/95 azul gasolina

.Lista de Veículos PARTICULARES
.' .

deleito novoFiesta GL 00/01 branca gasolina IEscort GL 16V 99/00 cinza gasolina � -,

F 250 XLT L 99/00 prata diesel
�

Chevette 1.6 88/88 branco álcool ,hrique Piazera, 199 - Centro -

ii,írDtôí(_l�il
il/'s,eg,Ura.

"

" \

,....,..lIín81d.'.c�m�lIr
'F..ãil::37,Q-0047

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIQA, 24 de janeiro de 2002 CLASSIAúto CORREIODO POVO 7

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

GOL - Vende-se, CU, 1.6, 96/
96, a gasolina, rodas de liga
leve, aparelho de CD, cor

/ branco. Ótimo estado. Valor

R$ 10.000,00. Tratar: 3-71-
2738 ou 9975-2328, com
Jaison.

GOL - Vende-se, MI, 97, branco,
gasolina. Tratar: 376-1822.

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
completo, por carro de menor

valor. Tratar: 273-1001.

KARMAN GAIA - Vende-se, ano
70, cor vermelho, motor 1.600.
Tratar: 275-1444, com Marcelo.

KOMBI - Vende-se, 82, diesel.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-
1778, com Dinarti.

lOGUS - Vende-se, GLI, 95,
completo, com ar

condicionado, direção
hidráulica, trava, vidros

elétricos, desemb. Tras.,
alarme, aros liga leve, com
engate, ótimo estado.
Tratar: 371-9311.

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

PARATI - Vende-se, 99, LO,
16v, 4p, branca; completa +

ar cond. e rodas liga
leve,alarme e som, com

37.000km.orig. e seguro
total e IPVA pagos.
R$ 19.000,00. Tratar:
370-8563 ou 9975-0102.

PARATI - Vende-se, Cl .16,
2000, cor branca, com direção
hidráulica. Tratar: 371-5303.

PARATI - Vende-se, Cl 1:8, 94,
bordô, gas. Tratar: 371-5343.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.
R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

PASSAT POINTER - Vende-se,
88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5.000,00. Tratar: (47)
379-1062 ou 9963-5090.

PARATI - Vende-se, 97, 1.6 MI,
. branca. Tratar: 370-3113.

SANTANA QUANTUM - Vende
se, 91. Valor R$ 4.000,00
entrada + parcelas de 195,00
(1º parcela só em fevereiro).
Tratar: 373-2563.

SANTANA QUANTUM 200-

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,. Vende-se, 87, azul. Tratar:

Branca. Tratar: 370-3110. 370-3113.

PARATI - Vende-se Cl 1.6, �O,
azul rnet., gasolina. Tratar:
9905-2848.

SAVEIRO - Vende-se, Cl, 93.
Valor R$ 6.000,00. Tratar:
9902-8433.

VARIANTE - Vende-se, 76,
azul, em: bom estado.

R$ 900,00 à vista. Tratar:

373-0919, com Lia.

AUTO-CROSS - Vende-se,
chassi VW, torro, apenas
R$ 800,00. Tratar:
9975-2522.

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a combianar. Tratar:
370-9282.

MAZDA MX3 - Vende-se, 95,
GS, 1.6, 16V, 3p, preto.
Tratar: 9903-0813.

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

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87, com direção hidr., rodear,
ótimo estado de

conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 370-2328.

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

AGRAllE - Vende-se, pronta
para trilha, em perfeito
estado, ano 93. R$ 1200,00.
Tratar: 372-2402.

MOTO CBX 250 - Vende-se,
Twister, ano 2001/2002.
R$ 4.000,00 entrada e

.

assumir 15 prestações fixas
de R$ 285,56. Tratar:

373-0642, com Emerson. MOTOR - Vende-se, poupa
Yamáha, 28 cv. Valor R$
1.300,00. Tratar: 371-7035.
JOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 16, marca BBS, com
pneus. Valor R$ 1.200;00.
Tratar: 275-2466, com

Marcio.

JOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 13, rodão para Ford,
nova. R$ 300,00. Tratar:
376-0228.

CB 4\.� Vende-se, TR, ano

87)J&3ordô, super co�servada.R,Q2.700,OO. Tratar.
9979-0605.

MOTO Df 180 - Vende-se, 83,
preparado para trilha.
R$ 1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

CBR 450 - Vende-se, 91.
Valor R$ 7.500,00 ou

financiamento de R$
1.500,00 entrada mais
36 vezes R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

MOTO RP 350 -venoo, 88, em
bom estado, cor branca e.

vermelha. R$ 2.500,00,
aceito troca. Tratar:

372-2402, com Marcio.

lANCHA - Vende-se, Marajó
16 motor Everude 35, nova,

completa. Valor

R$ 8.700,00, aceita-se
troca. Tratar: 370-2227 ou

9975-1804.

CBX 200 - Vende-se ou troco,
com 9.000km. Valor

R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor

valor. Tratar: 373-1580.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa e

pintura nOVaS. Tratar:
370-1724.

USADOS Cf GARANTIA

CG.- Vende-se, 84, vermelha,
ótimo estado. R$ 1.150,00.
Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

.

Corsa 94 - R$ 620,00
+ 59x R$ 158,88

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
+ 59x R$ 199,24

Uno 1.0, 90 - R$ 450,00
+ 59x R$ 99,30

Fusca 1.3 - R$ 368,80
+ 59x R$ 68,80

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 oü
36x R$ 118,00 .

Tratar: 9111-5064.

CAPOTA DE FIBRA - Vende

se, para Pick-up Peugeout
504 D. Tratar:' 9953-9966.

CAPOTA DE FIBRA - Vende
se para Courier, nova. R$
600,00. Tratar: 376-1289.

Informações em horário comercial

(47) 369-550 I. RuaJosé Manoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

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

�!.:jr4LI
.

Para anúnciar ligue: 371-1919

MOTO - Vende-se, CBX 200,
2000, preta. Valor

negociável. Tratar:

373-1580, com Marli.

)t�em�(éia e� CJJjo{o :SUe
..

.<Dia 15jQ2/2.'O02

� 01 -Sorte(�f
.• 01 - L.ance Ilmltád., em 10 parcelaS;
'·01 -Lance.llmitadQ em 20 pareel.s;

, ,. 01 - Lance livre.

Cfie�para
(J)úi 11/02/2.002

Regata
....... ·.·· •. ···· .•···,Motos,

Adélia Fischer, 239 - Fone 371�2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo aO ParqueMunicipal de EvehlOs) - Fone:370-8800

rupo
6li:itl emJaraguá doSul
<1>ia·lJ!02!2.002

�

P(Ârc:e1a
78�eO
83,60
9.6,15.
100)77
107,20
120133
133,06

• 7.150,00 148J�8

P,lano;
eBS
61
COS
XL
XL$
63
64
Cal

Bem Ob,jeto·····,
C-100 BIZES
CG 1'25' TITAN KS
CG 125'TITANES
XLR125'
.XLR1,25ES
,'CBX200
XR.200R
CBX 26,0 TWISTER

Crédjtq
3.790,00
4.031�OO
4.636�OO"
4.859�OO
5.169,00
5.8Ó2�OO
6�416,OÓ

* 01 - Sorteio;
* 03 - Lance livre.'

Cheque paltrtll
q)UJ 08!02!220tJ2
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•

serviços

p� e II� (0**47) 371-5343
RUA JOÃO J. AYROSO, 65 - JARAGUÁ DO SUL - se

(11-

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmitt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

FERRO VELHO UNIVERSAL
AUTO PEÇASUNMRSALLTDA.

Fone:
(1
--' 370-7184

'II

"

ii

Rua Bernardo Dorn usch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Rolamentos -

Reteriiores -

Buchas -

Mancais
Anéis -

Elásticos -

Graxa

d'iversos
2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.

R$ 150,00 e outro

R$ 75,00. Tratar:
372-3388 ou

9973-9643.

2000 TELHAS - Vende-se.
Tratar: 371-5640.

APARELHO BINA - Vende-se,
detector de chamadas.

R$ 50,00. Tratar: 9975-3155.

Fone (47) 371-6337
CeI. 9973-9632

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA -

Vende-se. Valor a combinar.
Tratar: 9121-2362,
com Joilce.

BETONEIRA, vende-se,
rnenegotti, 580 litros, com

motor, seminova. Valor a

combinar. Tratar: 9973-
9675 ou 370-7963, com

Dalimar.

BICICLETA - Vende-se, brisa

infantil. para criança até 7
anos. R$ 45,00. Tratar:
370-9228, com Rosane.

BICICLETA BWX - Vende-se
ou troca-se.

Tratar: 371-7060.

BRINQUEDOS - Vende-se

para lojista .a partir de

1,99, avaliado em

R$ 600,00, mas vendo por
R$ 300,00. Tratar: 376-2412.

CADEIRA - Vende-se, de
refeição, nova, da Burigotto.
R$ 60,00. Tratar: 370-3134.

Consertos e Vendas de
Radiadores, Mangueiras e

Condensadores
Recondicionamos

Radiadores de Alumínio para
Automóveis e Caminhões

Intercoo/er

Rua Bernardo Dornbusch, s/no
(ao lado do n? 1880)

.

Baependi - Jaraguá do Sul - ,se

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

CARRINHO DE BEaÊ - Vende

se, verde, em bom estado.

R$ 75,00. Tratar: 275-

2656, com Solange.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se,
R$ 15.000,00 - R$ 175,00
mês. Tratar: 370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15.753,00 =

R$ 316,00 mês. Tratar:
370-2995.

CELULAR - Vende-se, LG,
Joy Free Baby, com Nota,
garantia, completo, 2
meses uso, pela metade do

preço. Tratar: 9963-8588
ou 9963-3945, com

Germano.

COMPRESSOR DE AR -

Vende-se, 20 pés. R$
800,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se,
com Kit multimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, com Ricardo.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se

para comércio, seminovos,
juntamente cl toda linha de

roupas masculinas, fernlnl

nas, infantis, moda íntima e

bíjouterias. Valor a combinar.
Tratar: 370-5518, c/ Paulo.

DÁLMATA - vende-se 1

casal, 2 meses. Tratar:

9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, com Alceu.

DÁLMATA - Vende-se filhote.

R$ 80,00. Tratar: 275-2264.

DISCO· Vende-se, de
música alemã. 3 disco por
R$ 6,00. Tratar: 370-0464.

ESPELHO - Vende-se, para
bwc. R$ 12,00. \

.

Tratar: 370-0464.

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

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende

se, atletic. Tratar:

371-6707, de seguanda a

sexta, após 18h30.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende

se, atletic. Tratar:
371-6707.

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se.

Tratar: 372-3164.

FAÇO TRABALHOS de
crochê em barbante e rafia,
jogos de banheiros, tapetes
em geral, chapéus para
praia e piscina. Aceito
encomenda ou pronta
entrega. Tratar:

370-8416, com Odete.

FORNO ELÉTRICO - Vendo,
marca fischer, usado.

R$ 70,00. Tratar: 372-0663.

FORNO ELÉTRICO FISCHER -

Vende-se, usado. R$ 80,00.
Tratar: 372-0663.

GALPÃO - Aluga-se, R.
Erwino Menegotti, após
Samae, com 90m2•
R$ 250,00. Tratar:
9992-4682.

GALPÃO - Procuro para

alugar, acima 200m2•
Tratar: 372-2316.

GALPÃO - Tenho para

alugar, na Rua Erwino

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

9992-4682.

GALPÃO PRÉ-MOLDADO -

Vende-se, residencial e

comercial, Vila Lalau,
estrutura para 2 aptos em

cima, anexo oficina mecânica.
Valor c/ todo equipamento
R$ 88.000,00, valor só do

galpão . R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-515:;.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX .Matricial. Tratar:
276-0602, com Alexandre.

,

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson Style, com defeito.
Tratar: 276-0602, com

Alexandre.

IMPRESSORA MATRICIAL -

Vende-se. R$ 280,00.
Tratar: 372-0438.

JOGO DE ESTOFADO - Vende

se, 2 e 3 Iugaren,
R$ 250,00. Tratar:
372-33.88 ou 9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. À vista R$
80,00. Tratar: 9975-1517,
cl Benício.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se,
para escritório, cinza, 1

escrivaninha, 1 mesa de

reuniões, 1 mesa de micro

gaveteiro e armário. Tratar:
370-3623 ou 371-5006.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, com ótima

clientela. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

LAVADOURA - Vende-se,
continental por R$ 350,00.
Tratar: 370-7276, com

Salete.

-
\

LINHA TELEFONICA - Vende-

se, 370. Valor R$ 300,00.
Tratar: 9975-3155.

LINHA TEL.:EFÔNICA - Vende

se, prefixo 371. Valor
R$ 300,00. Tratar:

372-0389.

LOJA COMPLETA - Vende-se,
com todos os acessórios,
com telefone, ponto + de 7
anos. Valor R$ 15.000,00,
na Av. Getúlio Vargas, 594,
Centro. Tratar: 275-1808,
com Isac.

LOJA DE MÓVEIS E
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- Vendo, em Joinville, bairro
Bom Retiro, ótima clientela.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se ou troca-se, marca

Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, slnger, com

gabinete elétrica completa
(nova). R$ 300,00.
Tratar: 9979-1576,
com Gilmar.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende

se, de madeira, marca

Müller, excelente estado.
Tratar: 9902-6249.

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, com 7.500.

pontos, marca Yamata.

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

MERCEARIA DO LÉO - Vende

se, à 500m pI dentro da rua

da gruta, antiga Tifa dos

Pereira, com todo

estoque. R$ 8.500,00,
aceito carro. Tratar:
371-7341.

..

li
BATERIAS FREE

Rua Jorge Czerniewicz, 42- FONE: 275-2231

A!:"ARELHO DE ABDOMINAL -

Vende-se. Tratar. 371-6707.

APARELHO DE SOM - Vende

se, Panasonic SFAK 78, com
kit de 5 caixas acústicas (2
frontais, 2 surround e 1

centrai), 3 amplifica-dores,
1 controle, lugar para 5

cd's, 4.000W PMPO.
Valor a combinar.
Tratar: 370-9005.

APARELHO DIGITAL - Vende
se para medir PH (novo),

I por R$ 220,00.
Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO - Vende

se, novo, Eugim, 6000btus.
R$ 450,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

ARRECADo\upas e

brinquedos para crianças
carentes e para os

índios do Riraí. Tratar:
371-7341.

ARTESANATO EM MADEIRA -

mesinhas, cavalinho,
caminhãozinho. Tratar:
371-7242 ou Rua Rudolfo

Hufenuessler, 333.

BALANÇA MECÂNICA -

Vende-se, para análises em

laboratório (importada).
R$ 420,00. Tratar: 370-0464.

BANHEIRA - Vende-se, de

hidromassagem completa,
sem uso, nova.

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

BARRACA - Vende-se, 5

pessoas. R$ 250,00
negociável. Tratar:
370-8271 ou 9953-0413,
com Genilso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VíDEOGAME - Vende-se,
playstation + 2 controles

analógicos, 1 memory card, 38
CDs de jogos e 4 meses de

garàntia. À vista R$ 350,00.
Tratar: 9975-1517, c/ Benício.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende

se, roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 meses,

para meninos e meninas.
Tratar: 370-9228, com

Rosane.

VIDEOLOCADORA - Vende

se, com grande acervo

de fitas na Vila Lenzi.
Aceita-se carro

ou imóvel. Tratar:
275-3937.

TELI;FONE RURAL - Compra
se. Tratar: (47) 9126-9107,
com Ange!a ou (41) 442-
2066,..- com Fernanda.

-'�....,-.------,--
TELEVISÃO 14' - Vende-se,

co/A}ole remoto, em bom
estado. R$ 200,00, Tratar:

(47) 9114-7963.diversos
SCANNER - Vende-se, genius
colar SE, de mão, à vista

R$ 70,00. Tratar:

9975-1517, c/ Benício.

Para anunciar

ligue: 371·1919
TROCA-SE oficina de
tornearia + gol 95 por
caminhão. Tratar:

371-5640, com Sérgio.
SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de
1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 ou

9973-8747.

PARABÓLICA - Vende-se,
compressor de ar, 20 pés.
R$ 800,00. Tratar:
370-8615 ..

MESA - Vende-se, de

pimbollrn. R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

TV - Vende-se, Home Theater
+ TV 29', na caixa, novo.

R$ 1.800,00. Tratar:
370-1211 ou 9903-7775.

MESA DE SINUCA � Vende

se. Tratar: 9991-1781,
275-1486 ou 373-3036,
com Alceu. acompanhantes

SERRA - Vende-se, de cortar

carne. Excelente preço.
Tratar: 376-0168, com

Amilton.

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, com

Narana.

TV - Vende-se, marca LG, 20

polegadas, somente 2
meses de uso. Valor

negociável. Tratar':
37-0-4383, com Léia

(somente no período da

manhã).

NINTENDO 64 - Vende-se,
em excelente estado, na

caixa, acompanha 2
cartuchos e memory cardo

Preço' à vista R$ 350,00 ou

3x R$ 380,00.,
'

Tratar: 371-2170 com

Marcia ou Marcos.

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

"digitação , para usuários d
e informática e escolas de

educação infantil.
Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

PRATELEIRAS - Vende-se,
ideais para loja de

brinquedos, calçados,
roupas. 4 de paredes,
7 de vidros e

12 gôndolas com
, 5 e 6 divisões.
Novas, com 3 meses

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

ALEXIA - casada, mas

safadinha. (47) 9961-8518.
IARA - sexy, sapeca e atrevida.

(47) 9995-7121.
TV - Vende-se, por R$ ,

110,00. Tratar: 370-0464. ROGÉRIO - 29 anos, [oiro fogoso,
atende elas e casais.

(47) 9119-3509.
ANE - doce e sexy, com
acessórios. (47) 423-1856.VlpEOGAME - Compra-se,

playstatiom, em bom
estado. R$ 200,00 entrada.
Tratar: 371-6135 ou

375-2634, c/ Eduardo.

SUPER NINTENDO - Vende
se ou troca-se. Tratar:
371-7060.

PAPELARIA - Vende-se, no

Centro, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a combinar.
Tratar: 371-0452. PROCURA-SE moça para

dividir apartamento no

centro. Tratar: 372-8866,
com Maria.

TELEFONE. - Vende-se,
motorola digital (primeiro
modelo digital lançado) + 1

duplo carregador de

bateria, 2 baterias
24 horas, 1 alimentador .

de bateria

para carro. À vista

R$ 60,00. Tratar:

9975-1517, c/ Benício.

Sua melhor opção de prazer

v4tc..,Í"��c,,,,;'.:'> 24 ��1"'À�
Atendemos Eles, Elas e. Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens er'6ticas

F'ONE: (471 9991-8656
Jaraguá do Sul e região. Jhony

VIDEOGAME � Vende-se,
mega drive III, originai" com

três cartuchos. Valor

R$ 100,00. Tratar:
275-0134, com João.

PAPELARIA E BAZAR -

Vende-se. R$ 5.800,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9112-8708 .. QUITINETE - Procuro

apartamento para alugar
ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, com Fábio.

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

WISKY SHIVAS - Vende-se,
1 litro, 12 anos. R$ 80,00.
Tratar: 9122-9867.

,CORREIO DO POVO

371·1919Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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DOPOVO
(i)

e-mail: àntenaexterna@hotmail.com

o

Está surgindo uma nova Tá faltando algo na
banda em Jaragqá do Sul... noite jaraguaense...
The Black Cat, que tem no Durante a
repertório um. som de pri-

semana,
. lb'" ",ii ""�é"W�"';;"" mui nt taria de

melf:".q;.u'�' "'.,O:,"(S, ssre-

edance,\JRollingiStones: U2, sair cas ara dan-
Bob Mar/�y, Cássia Eller, Rita çar e festar um pouco,
Lee, Ral/l.,. S�ixas, e muito pois O clima de férias
mais... E�!brêve, abanda es- ainda não foi embora.
tará fazendo um $how aqui
na cidade. Mai§, detalhes Não há nadá do gênero

vem... acontecendo, ainda, e a
saíd(;!'I!J!éiJ1 proçarar·' nas

I ����f�Vi�Jf�%c;�n���
Depois não adianta re
clamar que o públiCO
não comparece, pois
quando tá todo mundo

empolgado não tem o

que ,f< ançto as

srocuror

UI, tem gente
que fica irritada...
Vamos acordar. ..

dica da semana
A dica desta semana temmuita coisa

em comum com Rali. Pelo jeito, muito
.

em breve os jaraguaenses terão de

comprar um Jipe ou algoparecidopara
andar pelas ruas da cidade, pois as

obras da "Pista de Rali" estão quase.
prontas. Faltam poucas ruas para
encher de buracos.A dica está dada...

I
'�

Desconto

para paga�ento à vista�
(ondicões de 6 a 10x

. ,Jrcom cheqges sem iuro�t.

.:wu.... Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@neluno.com.br_. ._...!ELEFOI:!JA... _

371-9595
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I SENAC CRIA O PRIMEIRO
iii]

curso Técnico em ComércioExterior de SC
o SE NAC (S ERVIÇO NACIONAL DE

APRENDIZAGEM. COMERCIAL), LIGADO AO

SISTEMA FECOMÉRCIO/SC, É A ÚNICA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO ESTADO A TER O

CU RSO TÉCNICO EM COM ÉRCIO EXTERIOR, que\
será lançado simultaneamente em Jaraquá do Sul
e Brusque. A informação é do gerente da unidade
deste Município, Alcides Alves Maéhado Neto. \\É
uma iniciativa 'inédita em Santa Catarina que veio

para atender as exigências atuais de um mercado

','II'
cada vez mais globalizado", comenta.

O curso prepara profissionais habilitados para co-

nhecer o setor de comércio exterior, como importa
ção, exportação, política cambial, despacho adua-

neiro, entre outros, de forma a atuar profissional
mente como operadores de comércio exterior. As

oportunidades estão crescendo nesta área, princi
palmente agora que está em fase de criação -

Consórcio de Exportação -, abrindo, assim, uma

oportunidade em Jaraguá do Sul para os pequenos
empresários. O teste de seleção para o curso 'está

previsto para o dia 26 de fevereiro, às '19 horas, no

SENAC. A taxa de inscrição para o teste será de

R$lO,OO e o número de vagas corresponde a 40.

OUTRAS NOVIDADES - Por manter convênios
com várias universidades do País, o S ENAC de

Jaraguá do Sul prevê para o segundo semestre a

realização de cursos de pós-graduação na área de
moda e também em gestão comercial. \\0 mercado
de trabalho dessa região exige cada vez mais pro
fissionais especializados nestas áreas", lembra o

gerente. Ele continua dizendo que outras
atividades na área de moda também serão ofereci

das, com produtos e inovações vindos da unidade
do SE NAC de São Paulo, reconhecida como uma.
das principais referências de ensino de moda no

Brasil.
Além dessa novidade, o S ENAC também oferece
diversos cursos básicos, técnicos, de

aperfeiçoamento, de qualificação por
correspondêncla, nas áreas de idiomas (inglês e

espanhol), gestão e comércio, financeira e

comercial, saúde e, inclusive, de informática, como.
Web' Designer, Manutenção de

Microcomputadores, Manutenção de Impressoras,
Autocad e Cabeamento Estruturado. De acordo
com Alcides, os mais procurados em Jaraguá do

.

,

Sul são os cursos técnicos em Enfermagem, em

Alimentos, 'Contabilidade e cursos de

aperfeiçoamento em geral na área administrativa.
Outra iniciativa importante tomada pela instituição
é a parceria desenvolvida com a Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul.
"Pretendemos lançar um projeto especial chamado

'Loja Viva', que vai ensinar uma nova visão sobre a

gestão comercial", diz Alcides. O projeto, segundo
ele, surgiu de algumas pesquisas �, em especial, do
livro de Edmour Saiani, também chamado de
"Loja Viva". A concepção é pioneira em Santa
Catarina e será lançada primeiramente em

Jaraguá do Sul.

I

A ATUAL SEDE DO SENAC LOCALIZA-'SE NA RUA ADÉLlA

FISCHER, 303, PRÓXIMO À AABB

ALCIDES: "É UMA INICIATI,VA: INÉDITA EM SANTA,
CATARINA QUE VEIO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS ATUAIS

DE UMMERCADO CADA 'VEZ MAIS GLOBALIZADO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Indústria GP quer resolver

situação dos trabalhadores
]ARAGuA DO SUL - o

ex-acionista e avalista da
GF Indú'stria e Comércio,
Rogério Bollauf, pediu
aos 47 trabalhadores da

empresa para que aguar
dem até o dia 29 deste
mês, quando se concluem

as negociações entre os

sócios da empresa e o

empresário Honório To

melin, possível investidor
e que se propõe a pagar
as dívidas' dos trabalha
dores.

A reunião com os tra

balhadores aconteceu na

sede do sindicato, na terça
feira, quando ficou defi
nido novo encontro, mar

cado para as 9 horas de

hoje. Duas máquinas com

valor equivalente a R$ 140
mil estão disponíveis até

que se atualizem os depó
sitos do FGTS, que sejam
pagas as verbas rescisórias
dos quatro trabalhadores
demitidos. "Outras ações
serão ajuizadas esta sema-

na", antecipa o advogado
dos trabalhadores, André
Tavares Vieira.

A GF Indústria e Co-'

mércio tem hoje aproxima
damente 400' títulos pro
testados' e uma dívida tra

balhista superior a R$ 300

mil, conforme relatou o ex-
;

acionista e atual avalista

Rogério Bollauf, que não é

mais acionista da émpresa
desde junho do ano pas
sado. Ele revelou também
aos trabalhadores durante a

reunião de terça-feira que
os atuais sócios enfrentam
sérias restrições bancárias, o
que provocou a impos
sibilidade de renovação do

capital financeiro da em

presa e o aumento de uma

dívidamensal de R$ 175 mil.

Mesmo que não haja
acordo entre os acionistas e

o provável investidorHonó
rioTomelin,Bollauf assegura
que a empresa vai vender

parte do patrimônio para
pagar as dívidas trabalhistas.

NOTA DE
AGRADECIMEN'TO
E CONVITE PARA
MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de

GERALDO TEPASSE,

ainda profundamente consternada
com o seu falecimento ocorrido no

último dia 20 de janeiro, com a idade
de 65 anos, agradece as

manifestações de pesar recebidas
através de presença pessoal, de
coroas, flores e a todos que

acompanharam o extinto até a sua

última morada.
Agradece em especial ao Dr. Marcos
Müller e ao Dr. Gilvane Mezalira,
e às enfermeiras do Hospital
,

e Maternidade Jaraguá.
Convida a todos para a Missa de
7° dia, que será celebrada amanhã
(25 de janeiro), às 19 horas, na

,

Paróquia Matriz São Sebastião -

Centro - Jaraguá do Sul.

Agradece a família enlutada.
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I EXEMPLO: EMPRESA DE JARAGUÁ DO SUL USA TECNOLOGIA PARA PRESERVAR A NATUREZA

Malwee Malhas inaugura' sistema
de tratamento Ide efluentes

]ARAGuADO SUL-Na
próxima segunda-feira, a

Malwee Malhas coloca em

operação o novo sistema

de tratamento de efluentes,
construído com tecnologia
de ponta, com parte dos

equipamentos importados
da Itália. De acordo com

o analista ambiental da

empresa; Cassiano Minatti,
esta estação de tratamento
de efluentes é a primeira na
América do Sul a utilizar

este tipo de sistema, total
mente biológico.A obra de

construção da estação teve
início em fevereiro do ano

passado e foi finalizada em

dezembro último. Esta

semana foram feitos os

testes finais nos equipa
mentos, que passam a ope
rar a partir de segunda-fei
ra, a todo vapor. O gerente
da tinturaria, Luiz Carlos

Hamburg, disse que a em

presa pretende inaugurar o
novo sistema,.mas vai es

perar mars uma semana,

tempo suficiente para en

cher os tanques.
De acordo com Ham

burg, o novo sistema de
tratamento de efluentes da .

Malwee tem capacidade
para tratar 5,5 mil metros

cúbicos por dia de efluen

tes, o que equivale a apro
ximadamente 230 metros

cúbicos por hora. Ele res

salta que este sistema é

totalmente biológico, sem

Edson Junkes/CP

Minatti: "NOVyistema permite a reutilização da água"

a utilização de qualquer sal trial", argumenta.
'

inorgânico para auxiliar na O gerente explica que
decantação. ,''A opção por a diminuição do lodo po-
esse tipo de sistema de tra- de chegar a 2/3 e que a

tamento deve-se a menor reutilização da água vai

geração de lapa e princi- permitir a redução na cap-

palmente porque permite tação em até 33%. O pro-
a recuperação da água que jeto de recuperação de sais

seria devolvida ao rio, que contidos nos efluentes (em
será utilizada novamente andamento) também vai

em nosso processo 'indus- possibilitar mais redução

da água captada em até

33%, podendo chegar a

. 66% de água recuperada
para reutilização nos proces
sos produtivos da Malwee.

O sistema de tratamen

to é composto por duas

fases distintas: a linha de

líquidos residuais (efluentes
industriais e, esgoto sani

tário) e a linha de lodos

(reciclagem, descarte e pro
cessamento de lodos). A
linha de líquido residual é

composta por gradea
mento, homogeneização,
neutralização, oxidação
biológica e sedimentação.
A linha de lodos abrange a

recirculação e extração de

lodos e o seu processa-'
menta. Todo o lodo é pren
sado e depositado no

aterro ecológico industrial

da empresa, localizado

dentro do Parque Malwee.
Ao todo, são três tanques
com capacidade para três

mil metros cúbicos na

equalização, mais 8,5 mil

metros cúbicos na oxida

ção biológica e 1 ,5 mil me
tros cúbicos na decantação.

O gerente da tinturaria
enfatiza que o maior in

vestimento da empresa é

na preservação da nature

za e na economia da água.
"O valor do investimento
não é tão elevado quanto
os benefícios ecológicos
que acarreta:', afirma.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Entidades elegem nova diretoria no mês de fevereiro
]ARAGuA DO SUL-A

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial-de Jaraguá
do Sul) e aApevi (Associação

.

dasMicro e Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu)
de�em eleger as, novas

diretorias em assembléia

marcada para o dia 18 de

fevereiro. O registro das

-,chapas deve ser feito até o

dia 15 do mês que vem.

Durante a assembléia
será apresentado relatório
da diretoria sobre as ati

vidades desenvolvidas no

exercício que encerrou em

dezembro.do ano passado.
O relatório será discutido
e o balanço submetido à

aprovação. Após a apro
vação das contas da gestão
anterior, o Conselho De

liberativo vai eleger a nova

!i1fj!n1i'TfJãllg8�1f�tPotf 'cÍ��Viae�;!lS n

lazer � l-urismo �
m:::.....0"'"

diretoria para 2002!2003.
A atual presidente da

Acijs, Christiane Hufenüs
sler, cumpre o segundo

,
mandato e, portanto, não

pode mais se eleger. A
chapa da diretoria está

sendo articulada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IHISTÓRIA: SEDE DA SOCIEDÁDE HANSA-HuMBOLDT PODE SER DEMOLIDA CRDR será instalada na Tifa do .Funil
Falta de recursos impede

,

preservação do prédio �

Ministério Público haviam
dado pareceres contrários

e definitivos à instalação do
projeto na Tifa do Funil,
local que possui nascentes
e terreno acidentado, entre
outras coisas.

O prefeito Irineu Pa

sold alega que G parecer da
Fatma é antigo mas não

definitivo, Salientou que a

Prefeitura está seguindo as

recomendações da Fatma

para ajustes no projeto, o
que inclui a apresentação de
um conjunto de plantas do
CRDR, descrição dos re

cursos hídricos (rios e cór

regos) que deverão ser

preservados e delimitação
das áreas de vegetação,
entre outros. A Prefeitura

ainda não tem data para

adequar o projeto.

sobre as questões técnicas.
Segundo o prefeito, o Mu
nicípio tem autonomia,
mas a Fatma indica como

o projeto pode ser exe

cutado.
No inicio deste mês, a

administração pública foi

questionada pelos repre
sentantes da Adeajs (As
sociação de Defesa e

Educação Ambiental de

Jaraguá do Sul) e dos mo

radores da comunidade de

Nereu Ramos sobre a

localização do CRDR na

Tifa do Funil. Eles são

contrários à implantação
do projeto neste local de

vido ao possível impacto
ambiental que pode acar

retar. Na época, os am
bientalistas e os moradores

alegaram que a Fatma e o

]ARAGUÁ DO SUL -,

,,'Durante reunião da Acijs .

realizada na segunda-feira,
o prefeito Irineu Pasold

confirmou a instalação do

CRDR (Centro de Recicla

gem e Destinação de Resí

duos) na Tifa Funil, con
trariando parecer emitido

pela Fatma (Fundação de

Meio Ambiente) em maio

do ano passado e que re

jeitava a construção do

CRDR na Tifa do Funil,
em razão de deficiências

no projeto enviado pela
Prefeitura.

Pasold disse ainda que
o empreendimento não foi

concretizado em função
da necessidade de ajustes,
mas que a localização é

mesmo na Tifa do Funil e

caberá à Fatma informar

CORUPÁ - Parte da

História doMunicípio corre
o risco de desaparecer caso
se confirme a possibilidade
de demolição da primeira
sede própria da Socieda
de Esportiva e Recreativa

Hansa-Humboldt, uma das
mais antigas agremiações de
caça e tiro fundadas na Re

gião do Itapocu. Desativa
do desde 1992, o antigo
prédio está com o telhado

prestes a desabar e no seu

interior o que se vê são en-
.

tulhos,madeiravelha e peças
antigas usadas pelos sócios

em suas competições de tiro.
De acordo com o vice

presidente da sociedade, Ro
dolfo Hannemann, neste
sábado acontece a assem

bléia para escolha da nova

diretoria. "Também preten
demos definir o que se vai

fazer com o prédio. Do
jeito que está não dá mais

para continuar", admite o

vice-presidente. Ele argu
menta que a intenção da

diretoria é demolir a edifi

cação, idéia que, segundo
ele, é compartilhada pela
maioria dos sócios. "Não

Caminhoneiros recebem faixas refletivas
- As faixas refletivas

aumentam a segurança do

trânsito, tornando mais

visível o veículo, especial
mente à noite -; afirma o

presidente nacional do

IHTT, engenheiro Ricardo
Teixeira.

diaí, no Km 37 do Sistema

Anhanguera-Bandeiran
teso A distribuição das

faixas será apenas para os

veículos que possuem o

"Sem Parar .; Taq", que
dispensa a parada nos pe

dágios.

}UNDIAÍ - Hoje, às 10

horas, aAutoBan e o IHTT

(Instituto de Humanização
no Trânsito e Transporte)
vão distribuirgratuitamente
15mil faixas refletivas para
os caminhoneiros que pas
sarem pela balança de Jun-

Fotos: Edson Junkes/CP

Antiga sede abandonada é usada como depósito

nominação de Sociedade

de Tiro ao Alvo Hansa

Humboldt, permitia a ad
missão de sócios com 16

anos.A iní%tguração da sede
própria a�\ hteceu somen

te em dezembro de 1935.

talvez nos dêem um pouco
de atenção neste assunto",
cogita Hannemann, que
pessoalmente não aprova a

idéia de tombamento para
posterior restauração. "Com
o tombamento a gente fica

impossibilitado demexerno
prédio e a nossa necessidade
é um salão para os bailes",
afirma. Ressalta ainda que

gostaria de contar com o

apoio do empresariado lo
cal na captação de recursos

para que as reformas ne

cessárias possam ser feitas.

"Nós não gostaríamos de
demolir tudo, mas está

difícil achar uma solução
para o prédio", declara.

Fundada em 27 de ou

tubro de 1929 com a de-

temos recursos para restau

ração e precisamos de um

espaço adequado para a

realização de bailes", justifi
caHannemann, que atua na
diretoria da sociedade há .

Em razão da 2a Guerra, a
sociedade ficou fechada de

1942 até 1949. Atualmente

a sociedade conta com cer

ca de 200 sócios e oferece,
além do tiro, competições
de bolão e também possui
uma piscina, construída há

alguns anos. A nova sede,
com as modernas instala

ções, foi construída aos

fundos do antigo prédio.
De acordo com a pre

sidente da Associação das
Sociedades de Caça e Tiro

do Vale do Itapocu, Hen
riettaNeves, disse que, sem
pre que possível, a as

sociação estimula a pre
servação das sedes anti

gas. Ela cita como exemplo
a sede do Salão Barg, no Rio
da Luz, que está sendo pre
servada pela comunidade.
''As sociedades têm liber

dade para decidir sobre o

destino do patrimônio",
afirma. (MARIA HELENA DE

Com o telhado comprometido, edificação pode ser demolida MORAES)

cerca de 15 anos.

MATRíCULAS.ABERTASNa avaliação do vice

presidente, a possibilidade
de

.

restauração é muito re

mota até porque, segundo
ele, a administração muni

cipal também não demons-

* Técnico em Comércio Exterior
trou interesse no. assunto.

"Eles restauraram o prédio
do antigo hospital, agora

* Técnico,em Alimentos
* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do Sul- se

Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br
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I VÔLEI: TIME CATARINENSE ENFRENTA HOJE A Lupa/NÁUTICO, DE SP
')

LOTERIAS

Intelbras/São José quer
manter fase de vitórias'

22/1/2002

Duplasena
concurso: 21

,
11 prêmio:

06 - 14 - 17 - 30 - 37 - 44

ARARAQUARA - O ter sucesso contra o Lu- tranqüilidade para bus-
time do Lupo/Náutico, po. "É um adversário que car resultados positivos.
de Araraquara (SP), é o atravessa um excelente "Passou a pressão de

adversário da Intelbras/ momento.Ainda não per-
. . .

vencer o prlllletro jogo. san un es P

SãoJosé pela 5a rodada da deu em casa e derrotou Agora precisamos acredi- Adolfo Gonçalves, 54 anos, estava morto há dois dias
I

Superliga Masculina de a Ulbra, um dos, candi- tar na qualidade e po- Homemé encontradomorto
Vôlei 2001/02. As duas datos ao título", avalia. tencial do grupo para

equipes enfrentam-se a Por isso, segundo ele, é manter o ritmo nas pró- ]ARAGuA DO SUL -, próprios familiares. "Ele
partir das 20 horas de hoje importante manter o ximas partidas", salienta. Depois de 36 horas em sofria dos nervos; não acei-

no Gigantão, em Arara-
: equilíbrio emocional e A Intelbras/São José estado de óbito na pró-

,

tava ajuda de ninguém. A

quara, e, mesmo jogando concentração o tempo deve iniciar o jogo com pria residência, localiza- família dele relatou que
fora de casa, a Intelbras/ todo. "Os próximos dois Fabiàno e Boi; Juliano e da no Bairro Ilha da Fi- não o viam há dois dias e

SãoJosé aposta emmanter jogos são fundamentais Negão; Evandro e Índio, gueira, familiares de Mi- apenas hoje foram achar

a seqüência de vitórias na para deixar a equipe nu- além do líbero Alan. gúel Adolfo Gonçalves, estranho o desapareci-
competição. Com o time ma situação boa na ta- Completam a relação de 54 anos, perceberam o mento de Miguel", diz um

completo, o técnico Djal- bela e para isso precisa- atletas Evandro Batista, �

ocorrido e informaram à dos socorristas.
ma Cardoso vai repetir o mos vencer", enfatiza, Zago, Sérgio, Estiva e Polícia Militar na tarde O corpo foi encontra-

mesmo time que venceu referindo-se também ao Tito. de ontem, por volta das do na cama; de bruços e'

a Uneb (DF), no último confronto diante do Bun- Já a Unisul terá pela 17 horas. Informações com o rosto desfigurado.
sábado. ge/Barão, no sábado. frente, também no dia de do Corpo de Bombeiros Os bombeiros aguardaram

Para Djalma, é funda- Segundo Evandro, hoje, o Bunge/Barão Voluntários do Muni- a chegada da Polícia Civil
I

mental que o time, apre- ' capitão da Intelbras/São (SC). A partida será rea- cípio, Gonçalves era e do IML (InstitutoMédico
sente a mesma determi- José, depois da primeira lizada no ginásio Barão portador de deficiências Legal), que vai fazer pe-

nação dos dois últimos' vitória a tendência é que do Rio Branco, às 20 ho- e era uma pessoa consi- rícia e descobrir a causa da

sets do jogo anterior para a equipe adquira maior ras, em Blumenau, derada agressiva pelos morte.

2° prêmio:
06 - 09 - 14 - 20 - 24 - 26

23/1/2001

Megasena
concurso: 331

o 1 - 13 - 20 - 27 - 35 -\37

Lotomania

concurso: 184

04 - 16 - 19 - 21 - 24 -

27 - 29 - 31 - 45 - 50 -

58 - 72 - 86 - 88 - 92 -

93-94-95-96-00·'

Loteria Federal

conc. 03610

1 ° - Prêmio: 56.885

2° - Prêmio: 19.220

3° - Prêmio: 09.091

4° - Prêmio: 43.772

5° - Prêmio: 41.827

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL -

SC

necessárias ao bom andamento do concurso, e o horário
será divulgado junto com a relação dos deferimentos e

indeferimentos das inscrições, no período de 24 a 25 de

janeiro de 2002. J
rlty

avaliadas pelos respectivos aplicadores através dos
conceitos "apto" ou "inapto", sendo considerados

aprovados os candidatos que obtiverem o conceito "apto".
04 - No item 7 - Da Classificação:

CONCURSO PÚBLICO
JARAGUÁ DO SUL � SC

EDITAL 00112002

b) INCLUSÃO:,

I
a) ALTERAÇÃO

7.1. Os candidatos aprovados nas provas, de

conhecimentos gerais, de conhecimento específico (com
nota mínima 5,0 em cada uma deras) e considerados

"aptos" na prova prática (se houver), serão classificados

por cargo em ordem decrescente da média aritmética

ponderada das notas obtidas nas provas escritas (geral e
específica), expressas em médias com duas decimais.

6.1 ,2 A Prova Prática será realizada a partir do dia 10 de
fevereiro de 2002. Maiores detalhes serão comunicados no

dia das provas escritas.ALTERAÇÕES

A Comissão Especial de Concurso Público, no uso das

atribuições que lhe foram conferidas no art. 2 do Decreto

Municipal nº 4290/2001, faz saber, a quem interessar possa,
que o Edital ríº 001/2002, sofreu as seguintes, alterações:

c) ALTERAÇÃO

6,.2.2 - Para os cargos de Programador Jr., Programador PI.
e Programador Sr. e Analista de Slsternas, haverá PROVA
PRÁTICA EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO "DATAFLEX"

versão 3.05", e SISTEMA OPRACIONAL UNIX, para o cargo
de Assistente Técnico de Informática, haverá PROVA
PRÁTICA ESPECíFICA em SISTEMA OPERACIONAL UNIX,
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO

ELETRÔNICO, assim como, para os cargos de Carpinteiro
'li, Eletricista de Auto, Jardineiro, Mecânico I, Motorista I e

II, Pedreiro I, Pintor, Op. Máquina II, haverá PROVA PRÁTICA
ESPECíFICA PARA O CARGO, e

b)EXCLUSÃO
01 - No item 3 - Das Inscrições e Requisitos:

, ,

7.3. Serão considerados aprovados neste Concurso
Público todos os candidatos que obtiverem nota 5 em

cada tipo de prova a que se submetem. OBSERVAÇÃO:
Prevalece o teor do item 7.1. (corrigido acima).

,

,
I

3.4. São condições de inscrição
a. ser brasileiro ou gozar das prerrogativas, dos

Decretos 70.391/72 e 70.436/72;
b. encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis

e políticos;
c. estar quite com as obrigações militares e

eleitorais;
d. conhecer e estar de acordo com as exigências do

presente Edital.

,
-

.

\

05· ANEXO II-CARGOS ADMINISTRATIVOS - TAXA INSCRIÇAO R$ 40,00,
CÓD VAGAS CARGO C/H ESCOLARIDADE SALÁRIO BASE (R$)
46 21 Auxiliar de 40 Ensino Médio! com curso 547,49

Enfermagem. especIfico/com registro
noCOREN.

haverá também, ENTREVISTA para o cargo de Telefonista,
Estas provas consisti'rão na avaliação prática' do \

desempenho da função devendo resultar em conceito

"apto" (aprovado) ou "inapto" (reprovado).

Nota: Não pode ser com formação técnica, conforme
normas do Conselho Regional de Enfermagem
do Estado de Santa Catarina, portanto devem ser

atendidos os requisitos, de acordo com o previsto
no Edital, ou seja Ensino Médio, com Curso

Específico, para o Cargo de Auxiliar de

Enfermagem, com respectivo registro no COREN.

02 - RATIFICAÇÃO

e. Ter 18 anos completos até a data
do término das inscrições (18 de janeiro de 2002)

,
-

6.7. As provas de Conhecimentos Gerais e de
Conhecimento Específico serão avaliadas na escala de O

(zero) a 10 (dez), sendo as notas destas provas expressas
com 2 (duas) decimais, 'tendo todas as questões o mesmo

valor.

03 - No item 6 - Das Provas:

a)ALTERAÇÃO Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 2002

6.1.1 A data de realização das provas será 03 de fevereiro
de 2002, nas dependências do Centro de Ensino Superior
de Jaraguá - UNERJ, e lou em outras instituições

d) INCLUSÃO:
José Da/marco Fi/ho

Presidente Comissão Concurso6.7.1. As Provas Práticas previstas no item 6.2.2. serão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRAVESSIA: PRÓXIMÓ DESAFIÓ DOS ATLETAS DA ACADEMIA SERÁ DIA 17 DE FEVEREIRO, EM ITAPOÁ

Nadadores daAcademia Impulso
foram destaques em travessias

}ARAGUÁ DO SUL -

Três atletas da Acade
mia Impulso se destaca

ram na 2a Travessia de

Piçarras realizada no

sábado passado, na praia
de Piçarras. Mara Apa
recida Schopping, Fer
nando Radunz e Marlise I

"

Klemann nadaram per-
curso de 1,4 mil metros
e se destacaram em suas

respectivas categorias.
Mara garantiu a segunda
colocação na categoria
mais de 20 anos, Fer

nando ficou em terceiro,
na mais de 25 anos, e

Marlise ficou em tercei

ro lugar na mais de 35

anos. Organizada por
Morel Bueno, de Curi

tiba, a prova envolveu

aproximadamente 200

nadadores ,de Santa .Ca

tarina e Paraná.

No domingo, o join-.
vil�nse Jo,rge Mayerle
promoveu a 5a Travessia

de Barra Velha - per
curso de 2,2milmetros '-',
que contou com cerca de

Divulgação

Atletas, que representaram a Academia Impulso na travessia da praia de Piçarras

150 atletas catarinenses
<'

e paranaenses. Desta-

que para a nadadora ja
raguaense Marlise Kle

mann, que teve excelen

te desempenho e trouxe

para o Município o tro

féu de primeiro lugar na
categoria mais de 35 �os.

O próximo des�fio
dos atletas da Academia

Impulso será a 5a etapa
do Circuito Mercosul de

ção da academia, Mar
lise . Klemann, o grupo
está trabalhando na for

mação-de equipe Master
Impulso, acima de 35

anos, para participar ain
da mais de competições
de piscinas e travessias.

"Também oferecemos

novos horários de nata

ção na sexta-feira: 12

horas e 18h30", diz.
(FABIANE RIBAS)

Travessias, que vai ser

disputado na praia. de
Itapoá. Ao todo, os par
.ticipantes vão percorrer
2,3 mil metros. As ins

crições podem ser efe- -

tuadas até dia 10 de

fevereiro, na academia.

NOVID1PE
- A Aca

demia Im�ttlso traz no

vidades em 2002. Se

gu�do informações da

coordenadora de Nata-

FME iniciou as atividades na última terça-feira
}ARAGUÁ DO SUL - De início, Anjos co- nam no começo do pró- Rodas Industrial garan-

As atividades da FME munica que a Fundação ximo mês. "Depois do ' tiram o apoiá por mais

(Fundação Municipal de vai trabalhar com dois Carnaval vamos discutir um ano, sendo que 'cada

Esportes) tiveram início planos, sendo um para o calendário das ativida- um vai repassar valor de

nesta terça-feira e come- antes dó concurso pú- des do ano; a quantidade R$ 7' mil para o bas-

ça o ano de 2002 com blico e outro para depois de atletas que pretende- quete. ''A Duas Rodas

novidades. "Pela primei- do resultado. A previsão mos atingir em 2002; ainda vai liberar espaço
ra vez o Município vai para ter as definições é até mostrar os regulamen- físico para que os atletas

contar com secretário de o fim domês de fevereiro. tos, entre outros' deta- possam ter mais urn es-

Esporte. Esta novidade "Até esta data nós vamos lhes", ressalta. paço para treinar", desta-

só vai trazer benefícios solicitar que todos os téc- Um dos objetivos da ca Ivo dos Anjos. Ele en-

\
nicos apresentem relató- FME é renovar contrato fatiza que a intenção éporque agora teremos

urna pessoa responsável rio completode cadamo- com os patrocinadores e fazer o futsal, a natação, ,

por esta cadeira, que vai dalidade, dos resultados e buscar novos parceiros o basquete e o vôlei mo-

trabalhar p�a tornar o es- desempenhos no ano de para dar condições e dalidades auto-suficien-

porte de Jaraguá do Sul 2001", diz o supeririten- sustentabilidade para' tes para que tenham mais

cada vez mais emer- dente de Esportes, Lu- outras modalidades es- recursos para investir em
\

gente", considera o pre- deritz Gonçalves Filho, portivas. A Unerj (Cen- modalidades novas e,

sidente da FME, Ivo dos informando que os pro- tro Universitário deJara- desta forma, envolver

Anjo�. fessores e técnicos retor- guá do Sul) e a Duas mais atletas. (FR)

Ajinc/Urbano/�J traz
.

resultados positivos paraJS
OS nadadores da Ajinc/Urbano/FME tam

bém participaram das travessias realizadas no final

de semana. Na travessia de Piçarras, a nadadora

Marina Fructuozo sagrou-se campeã geral, femi
nina da equipe, tendo como segunda colocada a

ex-nadadora da Ajinc Nathália Krelling, que
atualmente

_

nada pelo Santa Mônica, de Curitiba.

No domingo, na travessia de Barra Velha, as

posições inverteram-se, tendo a nadadora Nathá

lia Krelling na primeira posição eMarina Fructuozo
a' segunda.

Na opinião do técnico da equipe, Ronaldo
Fructuozo, os resultados são muito bons con

siderando que os nadadores estão em período de

férias do seu treinamento e estão conquistando
excelentes resultados em travessias. Destaque para
a nadadora Marina Fructuozo, que conquistou a

primeira colocação no geral feminino, em,Piçarras,
e a 2a colocação no geral feminino, em BarraVelha".

O próximo desafio da equipe será a 1 a Travessia de

Biguaçu, que será realizada no dia 3 de fevereiro.

NOTAS _

�

FISCHER BATE NO\LO RECORDE EM- PARIS

O nadador joinvilense Eduardo Fischer fez

história em Paris. Ele é o primeiro sul-americano

a quebrar a barreira do minuto nos 100 metros

peito, em piscina curta. O brasileiro terminou em

quinto lugar na etapa francesa da Copa do Mundo
da Natação, no fim de semana passado, com a

mar�a de 5'9s90. O antigo recorde, também de

Fischer, era de 1 mOOs 19, conquistado na etapa
canadense de Edmonton, deste mesmo circuito,
em novembro de 2001. 'Eduardo Fischer, que
treina em Joinville, é uma das grandes revelações
da natação .catarinense.
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