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Bertoldi convoca o PPB para
I

discutir a crise no Executivo

o presidente da liga Jaraquaense
de Futebol, Rogério Tomazelli,
reclama subvenção dos governos

municipal e estadual para a rea

lização do campeonato da pri
meira divisão deste ano. "Se não
tivermos recursos é melhor
fecharmos a entidade", desabafa.

PÁGINA 8

. I

PT define candidatos

a deputado até o final

do mês na região
PÁGINA 4

Ação Livre completa
um ano de atividades

na região do Itapocu
PÁGINA 11

Adolescente morre

ao tentar atravessar

Lagoa da Malwee
PÁGINA 7

Colisão frontal entre

carro e motocicleta
deixa dois feridos
PÁGINA 7

O vice-prefeito Moacir Bertoldi (PPB) decidiu
convocar o diretório do PPB para discutir o

impasse com o prefeito Irineu Pasold (PSDB), com
quem mantém divergências sobre a atuação no

governo municipal. A reunião está sendo

convocada para esta quinta-feira e deverá contar

com a participação dos vereadores e lideranças da

legenda. No encontro, será decidida a permanência
do assessor Jai! Pedri, no gabinete do vice. An

teontem, Pasold reiterou as críticas contra Bertoldi

e o assessor, em entrevista a uma emissora de rádio.
PÁGINA 3

Fotos: Edson Junkes/CP

Esgotos domiciliares que desembocam diretamente no leito do riacho do Rio Molha estão poluindo o local. PÁGINA 5

Desfile de rua de JS
reuniu 5mil pessoas
naWalterMarquardt

o- carnaval 2002 de Jaraguá
do Sul bateu recorde de pú
blico. O desfile de rua, ocor

rido no sábado, reuniu cerca de

5 mil pessoas ao longo da Rua

Walter Marquardt. O Bloco

Samba no Pé foi o campeão
deste ano com 88 pontos.

,

PÁGINA 5

Horst 6aümle

Shorts de Micro Fibra R$19,90
Camisa Polo R$19,90
Trajes de Micro Fibra R$129,90
Camisa Individual R$39,90
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TOCAR: a importância na relação
MARLON DANIEL MATTEDI -Acadêmico de-Psicologia

Os anos passam e aspectos relacionados à sexualidade

vêm sendo levantados com mais naturalidade. Com a

possibilidade de expressão, homens e mulheres sentem-se

mais seguros em colocar os seus sentimentos. Muitos deles

dizem respeito ao sexo, mais precisamente quando o homem,
na sua masculinidade eminente, deixa de lado aspectos
fundamentais considerados pelas mulheres.

Entre tantos descontentamentos um se destaca. Diz

respeito ao toque. Um toque de ternura, delicadeza; maciez
e muito cuidado.

Refiro-me ao toque, e neste momento me dirijo
especialmente ao contato da pele durante o ato sexual, onde
toda a qualidade sensorial dessa mesma pele está inten

sificada.
Sabemos que para assegurar um contato caloroso e

conseqüentemente um ato sexual que vá além das sensações
superficiais, qualquer sujeito tem que s'er suprido com o

tipo certo de estímulo, no momento certo e na quantidade
certa. Quando homens reclamam das suas esposas, não

notam eles que, na maioria das vezes, são os responsáveis
pelos ptóprios descontentamentos. É como oferecer comida

quando a sede é que se destaca, oferecer liquido quando é

o frio que toma conta ... Com uma educação rígida, parece
que ser delicado remete a aspectos exclusivamente

femininos, e é aí que os homens se enganam gravemente,
pois não sabem eles que estes toques sutis também fazem a

diferença e que as mulheres são muito mais responsivas
aos estímulos táteis e que dependem muito mais do tato

para a excitação erótica, que eles próprios.
A verdadeira linguagem do sexo é fundamentalmente

não-verbal. Nossas palavras e imagens são imitações das

profundas e intrincadas sensações que experimentamos em

nosso íntimo. Toques e carícias no momento certo são

decisivos. A expressividade sexual tem um poder que a

maioria dos sujeitos está apenas começando a explorar. A
verdade é que em nenhuma outra relação a pele é tão

completamente envolvida como na relação sexual, e é aí

que toques, carícias e' contatos' sinceros entre as pessoas
dão resultados incomensuráveis.

Não podemos somente considerar o sexo como um alivio

às nossas tensões, é preciso entendê-lo como um ato

profundamente significativo de comunicação dentro de um

relacionamento humano profundamente envolvente.

Nossa pele não só recebe os sinais que nos chegam como

também emite. É um dos espelhos do funcionamento e do

comportamento. do nosso organismo. Empalidecemos em

algumas situações, enrubescemos de vergonha em outras,
nos arrepiamos e sentimos um "frio" no corpo com toques
especiais. Contatos na pele ainda que superficiais mas de

profundos significados.
Sendo o maior órgão do corpo, é ela também o espelho

de nossas paixões e emoções; e entender que a atenção e o

carinho dispensados à pessoa amada durante os momentos

em companhia eleva a qualidade da relação, faz-nos repen
sar todas as nossas atitudes.

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 jonnal se reserva o di�ito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos tios autores, niio refletindo, necessariamente, a optntiio do jornal.

As eleições ainda vão de

morar, só acontecerão em ou

tubro, mas o caldeirão politi
co deJaraguá do Sul já está fer

vendo. Ontem à noite acon

teceu a primeira reunião entre
os presidentes dos partidos da

coligação Mais Jaraguá do Sul

(pSDB, PPB, PFL, PTB,PL e

PTN), com a participação do

prefeito Irineu Pasold, para
começar. a tratar da questão
mais sensível da política na

região nomomento: o risco de

saírem candidatos a deputado
estadual em excesso.

Na opinião de Pasold, che
gou a hora de tratar da questão
objetivamente. E tem razão.

Já houve tempo suficiente

para que acontecessem as ma

nifestações dos interessados
em concorrer às eleições e o

assunto precisa agora ser

tratado sob a ótica do inte

resse regional. É questão de

bom senso, e muito mais inte

ressante para a região, sobre
por os interesses das comuni
dades do Vale do Itapocu, em
termos de futura representati
vidade politica, do que deixar

correr livremente, a questão
das candidaturas, ao sabor das

Em ebulição
r
Jaraguá do Sul não

pode mais constar

despretensiosamente
no cenário político

catarinense ...J

vaidades pessoais.
É evidente que sendo maior

o número de representantes
"

políticos, maior será a força
de reivindicação da micror

região. Mas este é um raciocí

nio intrincado, sujeito aos

solavancos das vaidades po
líticas, se não for conduzido

pelo bem da coletividade,
com alguma orquestração. Já
temos o exemplo das eleições
de 1988, quando a região
ficou com apenas um repre
sentante na Assembléia Le

gislativa do Estado, o deputa
do estadual Ivo Konell, fa
lhando todas as demais emprei
tadas dos candidatos da época.

Jaraguá do Sul não pode
mais constar despretensio
samente no cenário politico'
catarinense, sob pena de a sua

liderança politica ficar muito

aquém do seu poderio empre
sarial e econômico. A bem da
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verdade, deve ser dito, é

preciso ter conquistar o

equilíbrio neste dois polos,
para o bom desenvolvimento

da região. Nesta ótica, vale
ressaltar a atuação destacada

que vem tendo o deputado
federal Vicente Caropreso,
mostrando nitidamente a

importância e a necessidade

de o Vale do Itapocu, contar
com seu representante na

Câmara Federal, em Brasília.

A região pôde avaliar nos

últimos anos, o que é ter um

representante em Brasília.

Braço político que resultou

em benefícios, representa
tividade e divulgação positi
va. Prova disso é o desfile de

ministros que passaram em

_ visita por Jaraghá do Sul,
desde então, entre eles. José
Serra, candidato a sucessão de

FHC. Não acredito que seja
vontade de nossa gente
retroceder nestas conquistas.

O ano político promete.
Alguns partidos estão na

vanguarda das definições,
como o PT, outros virão com

as confirmações dos candida
tos depois. É o exercício

democratico consolidando-se.
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Prevista 'para esta quinta-feira, às 17 horas, entrevista
coletiva à imprensa, quando será anunciada a instalação
do Tribunal de Mediação e Juizado Arbitral de Jaraguá
do Sul. O tribunal poderá atuar em diversas causas,

inclusive trabalhistas, desafogando a atuação judicial em
muitas questões. No Brasil existem 26 destes tribunais já
em funcionamento, alguns deles em cidades catarinenses.

A instalação dos mesmos está sendo facultada pela lei

federal 9.307 de 1996. Só não poderão passar pelo
tribunal de mediação as questões criminais e familiares.

Osmar Gumz atuará na presidência d� tribunal de

mediação, em Jaraguá do Sul. ,O assunto é novo e

completamente estranho para a maioria da população.
Por isso, deverá sermelhor detalhado no encontro com

a imprensa, previsto para esta quinta-feira, prometem
os responsáveis pela iniciativa.

EXECUTIVO VEREADORES
As Câmaras de Vereado

res em toda região vivem
a expectativa da volta às

atividades, após o recesso

parlamentar. Em alguns
legislativos, a prática
mostrou ser diferente do

que o discurso, no primei
ro ano de trabalho. Aque
les que criticaram a política
de pagamento sobre ses

sões extraordinárias, e o

próprio uso das mesmas,
constaram que falar é

mais fácil do que fazer.

Invariavelmente, é co

mum entre novos verea

dores começar o traba
lho com entusiasmo,
prometendo mudanças
espetaculares, mas' que
depois, com o tempo,
dobram-se às pressões
do cotidiano.

As queixas do vice-pre
feito. Moacir Bertoldi

(PPB) reclamando maior
participação no governo
municipal deram início a

uma fogueira maior do

que ele próprio esperava.
No final de semana, o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) reafirmou du
rante programa de entre

vistas, na Rádio Jaraguá,
declarações contundentes
que havia dado ao Jornal
CORREIO DO POVO, rea
gindo aos comentários

que o vice-prefeito fez

durante a semana. Se os

bombeiros dos dois

partidos não a:girem logo,
as chamas do fogaréu
doméstico podem tomar

grandes proporções e

ficar incontroláveis.

METALÚRGICOS
Em reunião na semana passada, o Sindicato dos

Trabalhadores Metalúrgicos de Jaraguá do Sul traçou
o plano de trabalho para 2002. A entidade vai apostar
mais nos treinamentos de formação dos trabalhadores,
esclarecendo sobre as questões do interesse da

categoria; vai atualizar o estatuto e ampliar a

participação em funções de diretoria, designando
representantes para atuação direta nas fábricas. Outra
meta é envidar mais esforços para a sindicalização de

metalúrgicos, que hoje não estão sendo atendidos. Dos

mais de 11 mil trabalhadores que existem no setor na

região, pouco mais de três mil participam do sindicato.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia
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liMPASSE: BERTOLDI QUER OUVIR OPINiÕES DO DIRETÓRIO DO PPB, SOBRE DIVERGÊNCIAS COM PASOLD

Vice-prefeito solicitou que
,

a Executiva seja convocada
]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito Moacir Ber

toldi (PPB) pretende ouvir

as opiniões dos membros
do diretório do PPB, sobre
as divergências que tem com

o prefeito Irineu Pasold
(PBDB). Bertoldi já solicitou
ao presidente do diretório,
Gê Neves, que convoque
reunião da Executiva do

partido, para quinta-feira à

noite, quando a atual situação
política no Executivo, que o
vice-prefeito classifica de

"bastante delicada", será

discutida. O vice-prefeito
alega não ter espaço para
participar das decisões im

portantes no Executivo

Municipal.
Bertoldi quer conversar

com os correligionários por
questão de "respeito e'coe
rência", explicando que, em

última análise, deve o man

dato ao diretório. Ele não

concorda com a opinião do
prefeito sobre a atuação de

Jair Pedri, dizendo que se o

assessor pecou "foi por
ingenuidade, jamais pormá
fé)ou incompetência. "É
uma pessoa que realmente

veste a camisa", acrescenta
o vice-prefeito, em defesa
do subordinado. De qual-

]ARAGuA DO SUL - O

assessor de gabinete Jair
Pedri disse ontem-que só

pretende falar sobre as

alegações do prefeito Iri

neu Pasold (PSDB), no
impasse que se instalou no

Executivo, 'após a reunião

do diretório do PPB que
está sendo convocada para
esta quinta-feira. "Foi a

orientação que recebi das

lideranças do partido e do

Gê Neves, está incumbido de convocar diretório
Edson Junkes/CP

quer forma, adiantou, a per
manência ou não de Pedri

no gabinete do vice-prefeito,
será decidida na reunião do

partido, nesse encontro.
Ontem, o vice-prefeito

procurou amenizar a re

percussão política do episó
dio, dizendo que "não quer

polemizar o assunto" e que
"respeita e não tem nada de

pessoal contraPasold".Mas
reiterou que quer participar
mais das decisões do go-

vice-prefeito Moacir Ber

toldi", justifica. Ele atua no
gabinete do vice-prefeito
desde o início do ano pas
sado, como assessor direto
de Bertoldi.

"Nunca ,sequer me pas-
-sou pela cabeça ser can

didato a vereador", defen
de-se Pedri, negando a

declaração do prefeito, de
que ele vai alémdas atribui

ções, assim como o pró-

vemomunicipal, como vice
e não como "2° prefeito",
como insinua Pasold. Na

opinião de Bertoldi, o

prefeito subestima os acon

tecimentos num momento

político bastante impor
tante, com as declarações
feitas na semana passada,
lembrando que os tucanos

precisam do apoio do PPB

para a reeleição do depu
tado Vicente Caropreso
(PSDB).

prio vice-prefeito. "Se eu

quisesse ser vereador já te

ria concorrido na eleição
passada", defende-se Pedri,
lembrando que há dez anos

já atua na .política, sempre
dando assessorando Ber

toldi., Conforme o as

sessor, além dos membros

da executiva e dos verea

dores do partido, também
será convidado o ex-de

putado Udo Wagner.

O descontentamento do
vice com a participação no

Executivo não é de hoje. Há
tempos ele surpreendeu-se
com a resposta áspera que
recebeu do secretário de

Saúde,AirtonWeber, quan
do pediu que providen
ciasse mais ummédico para
o Pronto Socorro do Hos

pital São José. "Está um

caos e pedi providências.
Afinal ele é meu subor

dinado", justificou. Con
tribui também para au

mentar as diferenças, de
claração que o prefeito teria

dado em entrevista na TV,
dizendo que faz consulta

jurídica para ver se, poderá
concorrer novamente em

2004.

"É sacanagem", reclama
Bertoldi, lembrando. que
existe acordo de apoio
mútuo das legendas para as

próximas eleições munici

pais. Anteontem, em en�
trevista no Programa Fa

lando Francamente, na

Rádio J araguá, ,Pasold

reafirmou o que havia dito

antes, de,que o assessor e o

vice extrapolam no desem

penho, movidos por in

tenções políticas.
(MILTON RAASCH)

Jair Pedri só dará declarações após a reunião do diretório

Vj 9lJ1/�g_ Jlennw
mM. 3059 - CPF. 468859351/00

E8�cia.l:lza.ção: Hospital de ClÍ1liC811 &tado do Rio de Janeiro,
eCurso na SOCiedade Biasílena deOftalmología do Rio de JaneirO

Agonio com atendímento aos Sábados das 9 as 12 horas.

Av, M�l OaodllO 776, Sala 12 . Ed Maximunn Cénter Fana: (04n 215-1150

Ontem, o presidente Gê
Neves relutava em convo

car o diretório para tratar

dessa questão. Na opinião
dele, é um problema do

méstico, que pode ser re

solvido sem tomar essa di
mensão. Pedri disse que se

Neves, assessor de gabinete
de Pasold, não ágir" a con-

'voca�ão do diretório sairá

de qualquer forma, por soli
citação do vice-prefeito. (MR)

Dra, Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Bmnco, 637 - Sala 2 • Centro, Jamguá do Sul - se

(el.: (41) 215-3515 ou 9992-9999
.

lVIédico Oftul.mologfeta
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I ELEiÇÕES: PT DEFINE ATÉ O FINAL DO MÊS CANDIDATOS Ã AssEMBLÉIA LEGISLATIVA E CÂMARA FEDERAL

Partido fará encontros em JS e
/

Guaramirim para definir nomes
JARAGuA DO SUL - o.

Partido dos Trabalhadores
realiza dois encontros com

os filiados até o final deste

mês com a finalidade de

confirmar os nomes dos

candidatos que serão lan

çados na região, para a As
sembléia Legislativa e Câ

mara Federal. No próximo
dia 23 acontece um forum

municipal na Câmara de

Vereadores em Jaraguá do

Sul, quando os nomes

serão destacados, e no dia

28, haverá novo encontro,
de âmbito regional, em Gua

ramirim, para confirma

ção. A informação é do pre
sidente do PT em Jaraguá
do Sul, Rogério Müller.

Os nomes comentados

internamente para saírem

candidatos continuam os

mesmos. Com exceção do

sindicalista Jair Mussinato,
que teria desistido de con

correr a deputado estadual,
fala-se nos nomes de

DioneiWalter da Silva (de
putado estadual), Emerson
Gonçalves e Marcos Scar

patto (deputado federal).
Os três já comunicaram à

direção do PT, que de

sejam concorrer. Mus-

Rogério Müller respeita posições dos metalúrgicos

sina to, .que é vice-pre
sidente da Confederação
Nacional dos Metalúr

gicos, em função de diver

gências internas está afas

tado do comando do sin

dicato da categoria em

Jaraguá do Sul. ,/

Ele ainda não fez ne

nhum comunicado ao

diretório, informando so

bre o interesse em concor

rer ou da desistência. o.

novo diretório, com Müller

na presidência, está exi

gindo que a manifestação
dos interessados em par
ticipar das eleições seja feita
por escrito. Müller tam- /

bém não yê divisão no PT
de Jaraguá do Sul, apesar
das declarações do sindi
calista Silvino Volz (meta
lúrgicos), dizendo que a

.

categoria poderá optar
por outros nomes para a

Câmara Federal, que não

sejam Gonçalves e Scar
,

patto, e condicionando o

apoio a Dionei da Silva.

"o. partido respeita es

.
tà's posições. Quando
todos têm o mesmo pen
samento, alguém está se

omitindo", diz o presiden
te, destacando que em

maio próximo, o PT pro
moverá um forum esta

dual para debater as várias

tendências no partido.
ORGANIZAÇÃO

Müller está tomando pro
vidências para melhor

) organização da legenda em
,

Jaraguá do Sul, conforme
metas de trabalho defini-
das na reunião de plane
jamento do ano, realizada
há poucos dias. A sede do

PT será transferida para
novo local, com maior fa

cilidade de acesso para os

filiados e público em geral,
e o processo de nucleação
do partido terá continui

dade, com a instalação de

núcleos avançados nos

bairros São Luis, Ana Pau

la e Ilha da Figueira, a

exemplo do que foi feito

na Estrada Nova.
(MILTON RAASCH)

PMDB realiza a primeira reunião de trabalho no dia 22
\

senador Casildo Maldaner, gunda-feira (18). AmbosJARAGpA DO SUL - o.

PMDB realizará a primeira
reunião de trabalho este

ano, no próximo dia f2 de

fevereiro (sexta-feira); o.

principal assunto em pauta
será a preparação para a

prévia que o partido estará

promovendo no dia 17 de

março, com a finalidade de

indicar o candidato ao

Senado. Os peemedebistas
deverão escolher entre o

candidato à reeleição, ou o
deputado federal Edison

Andrino.

Outrameta de trabalho

imediata do diretório em

Jaraguá do Sul, segundo
informa o deputado esta

dual Ivo Konell, será a or-

, ganização da ala feminina

do partido. Reunião com

esse objetivo já está mar

cada para a próxima se-

os preparativos estão in

seridos na organização pa
ra as eleições deste ano.

Nos últimos dias, as aten
ções do PMDB estão vol

tadas também para os acon

tecimentos em Brasília.

A expectativa na le

genda é com relação à alian

ça politica que seráconclui
da para as eleições presi
denciais, que tanto poderá

ser uma aproximação com

o PSDB, que tem como

candidato o' ministro da

Saúde, José Serra; quanto,
com o PFL, que concorrerá
com a governadora do

Maranhão, Roseana Sarney.
Nessa composição, vários
nomes de lideranças do

PMDB são comentados

para indicação do can

didato a vice-presidente da

Repúblicà. (MR)

01AS EGIONAIS
A aproximação do PMDB com o PSDB ou com o

PFL para fechamento de aliança politica e confirmação
da chapa indicando os candidatos a presidente e vice

presidente daRepública, desperta especulações inusitadas
do que isto irá significar na região, na prática. Lideranças
tradicionalmente antagônicas poderão ficar na posição
incômoda de terem de subir no mesmo palanque. A
composição PMDB/PSDB, apenas como exemplo,
poderá c�locar nesse compromisso o deputado estadual
Ivo Konell (PMDB) e o prefeito Irineu Pasóld (PSDB),
além do deputado federal Vicente Caropreso (PSDB).
Ouo prefeitoMário SérgioPeixer (PFL) com o ex-prefeito
Antonio Carlos Zimmermann (pMDB), em Guaramitim

A especulação não é nova, mas está próxima do arremate,
e opor isso mesmo, toda curiosidade é pouca.

'\

APAE
A Associação dos Pais e

Amigos dos Excep
cionais de Guaramirim

divulga nota informando
que no dia 26 de feve

reiro serão feitos os exa

mes para reavaliação de

pensão. Serão atendidos

beneficiários pensionistas
de Guaramirim e Mas

saranduba, pessoas que
recebem auxílio mensal

no valor de meio salário

mínimo, do Governo do

Estado. Para acesso aos

exames, devem ;er apre
sentados documentos

específicos.

ASFALTO
A Prefeitura de Guara

mirim está publicando os

editais de licitação para a

contratação das obras pa
ra pavimentar as ruas Hen
rique Friedemann, João
Pereira Lima e João Bor
ges Cordeiro da Silva. São

.

10 mil metros de pavi
mento com asfalto. Em

breve estará igualmente
publicando o edital para
a licitação da obra do

acesso a Jaraguá do Sul,
através do Bairro Ilha da

Figueira. Nos dois casos,

finalmente começam a

virar realidade.

TRABALHANDO
Comissão constituída em Massaranduba para

equacionar o problema de funcionamento do asilo

Recanto da Terceira Idade, tendo o advogado Dirley
Tonet à frente, está em plena atividade. No final de

semana, o grupo compareceu nas instalações do asilo,
para verificar a situação de perto. As providências
atendem determinação do juiz Pedro Caetano de

Carvalho, da Comarca de Guaramirim, que exigiu
que'a comunidade ase mobilizasse na busca de uma

solução para o asilo, que funciona precariamente e

tem dificuldades de manutenção financeira.

ENTRE ASPAS
"Desde lá até aqui, nós só temos feito tirar da

empresa" (Prefeito lrineu Pasold, em entrevista na

Rádio Jaraguá, sábado, argumentando que deter- '

minadas medidas não foram adotadas na mudança do
sistema de estacionamento pago de Jaraguá do Sul,
porque subtraem receitas e ameaçam inviabilizar a a

empresa Cartão Jaraguá, responsável pelo serviço)

��
__C��__NA�R_IN_H_O�

'URff1�llfPa\'lB��Pa'lPofl,NeevYJ�I:Sm
lazer � Turismo � Fretamento

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

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

Tel. (047) 371·1422 - www.canarinho.com.br
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Rua José Theodoro Ribeiro, 165 •

CI. Postal a'4 • Fone (47) 371·0555 •

Fali (47) 371·0403
e·mail • indumak@netuno.lom.br

I.S1!!1e�·'-'\..<"
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

A foto desta semanamostra uma típica propriedade rural do tempo da coloni
zação. À direita vê-se o paiol, com chiqueiro anexo, enquanto que, à esquerda,
ficao estábulo do gado. A casa enxaimel nos revela que a fanu1ia tinha um bom

poder aquisitivo, pois poder construir uma casa assim não era para famílias

pobres ou que recém iniciaram sua vida no lugar. As duas copas dê palmiteiro,
em frente da entrada da casa, são sinal de que era dia de festa. A família, que
não sabemos qual é, também está em trajes de festa. Mas traje de festa não

incluía; necessariamente, o calçado (as meninas estão descalças).
\

POR: EGON JAGNOW

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C"'",;Ad,o,"'MAu�;""'SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com,br
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL ISOCIAIS
<.f1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

Em 1987, em continuação dos "Herdeiros da Duquesa" o persona
gem "Coronel" ou "Pedudo" a gente de fora esperavam-nos, sem
dó nem piedade. Ainda hoje não conseguiram ser legítimos proprie
tários de sua herança. Não morremos ainda porque existem nós for

ça real que nos anima a lutar e a defender a categoria dos colonos.
Por isso somos, de fato os "herdeiros de duqueses", segundo o

Franciscano FreiAurélio Stulzer.

Os diversos nomes do Ducado - Esta nossa terra de Santa Luzia

teve, no decorrer de sua história diversos nomes: Itapocuzinho, Vila
Duquesa, Sédia e finalmente,Santa Luzia. Acontece que nunca ouve

oficialização de um nome, as denominações se sucediam de maneira'

muito expontânea, sem nunca desaparecer por completo. Uma coisa

quase semelhante que acontece com os rios e montanhas - eles tem

um nome bem genérico pelo qual são conhecidos e outros nomes

regionais ou locais.
.

I

Itapocuzinho - é o nome genérico, desde o século passado, até hoje
se conserva. No começo, sob este nome, se entendia: Guaramirim,
Schroeder, o Costa, São João, Empresul, Santa Luzia, Grata Funda e

Manso. Tudo isso se chamava "Itapocuzinho", devido ao rio que
atravessava toda esta região.
Vila Chartres - aos poucos, Guaramirim, reforçou o nome de Bana-

.

nal e por fim Guaramirim, mesmo. Voltaremos, continuando.

HÁ 68 ANOS
Em 1934, eram publicados os estatutos das sociedades dos atirado
res FROHSIN, fundada em 5 de julho de 1931, em Ribeirão Grande

da Luz, no distrito de Jaraguá, que atendia as normas

nacionalizadoras d� então vigente governo do estado novo, de Getú

lio Vargas. A administração municipall a era constituída dos seguinte:
Prefeito, José Bauer; SecretárioJardelino Tristão Monteiro; Contador
Alfredo Maser; Fiscal Geral Frederico Engelmann; Fiscal de Higiene
Guilherme Hãring, Para o cargo de Diretor de Higiene era nomeado
o Dr. Álvaro Batalha. O Conselho Consultivo, equivalente a atual

Câmara de Vereadores, se constituía dos Srs.,João Baptista Crespo,
Ernesto Czerneiwicz e João Marcatto. A polícia era representada por
João Baptista Rudolph, tendo como 10 suplente Álvaro Pinheiro de

Campos. Como se vê, a composição da primeira administração não

estava tão germanizada. <'

HÁ 15 ANOS

HÁ 3 ANOS
Em 1999, dava-se a ordenação presbiterial do jovem Emílio

Bortolini Neto, que se realizava no passado dia 27 de fevereirode
1998, na Catedral do Salgado Coração de Jesus, de União da Vitória,
no vizinho Estado do Paraná. A ordenação do sadrdote foi mo
mento de grande alegria a família Bortolini, tradicional família
radicada e� Jaraguá do Sul, mais especificamente em Itapocuzinho,
que freiÁlidio Rasá imortalizou, em seu longo escrito' que intitulou
de "Herdeiros da Duquesa". Emílio Estudou na escola Professor

Serapião, e fez o segundo grau no Colégio Estadual Túlio França,
ingressando no �eminário Diocesano
Rainha das missões, em 1991, iniciando o curso de Filosofia; em
1993, cursou a Faculdade de Teologia, que concluiu em 97, ordenado
diácono em 24 de maio de 1997, na solenidade da Santíssima

: Trindade

Postado no correio ameri

cano, em 25 de janeiro de

2002, chegou ao seu desti

no uma carta com o cum-

primento pela passagem de

ano, dando notícias de sua

vida americana, hoje a viú

va de George Rosen, de

quem pessoalmente fomos

apresentados e convivemos

nas sua estada de visita ao

Brasil e de visita a Jaraguá
do Sul e Guaramirim. Ago
ra, após o lutuoso desapa
recimento de George, ,refaz
a sua vida com as filhas e

netinhos. Junto da carta

vieram algumas fotos, de
que tomamos esta que apa
rece aí ao lado. Queremos
agradecer à Clara pela gen
tileza e da lembrança ao

CORREIODO POVO, que ela

não esquece, nota social

que haveremos de mandar

para o endereço em

Cincinnati, U.s.A.

Jornal

CORREIODOPOVO

Aqui tem informação!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m2, na BR

280, próx. Posto Marcolla. R$
55.000,00, parc., sem juros.
Tratar: 9963-9445.

AMIZADE - Vende-se ou troca

se, c/168m2. Tratar: 370-:1410.

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
c/7,5x11,0 + gar. 3,5xll,0,
terreno c/270m2 + fone.
R$ 16.000,00, aceita carro no

nego Tratar: 273-0461.

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, alv. c/120m2. R$
38.000,00, aceita carro e fino até
R$ 15.000,00. Tratar: 370-8782
ou 9991-7544, c/Claídes ou

Vanderlei.

BARRA VELHA - Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo.
R$ 6_0.000,00. Tratar: (47)
456-2730, com Constantino.

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, c/3 qtos, 2 sls, 2 bwc,
gar. e chur. Tratar:
370-7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
c/ 90W, 3 qtos,' e demais dep. E
sobrado, c/3 pisos, c/91m2,
casa res. c/2 qtos e demais dep.
Neg. Tratar: (47) 456-0635, t/
Nelson.

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

.

BARRA VELHA aluga-se. Tratar:
370-9282. I

CENTRO - Vende-se ótima, de
alv., c/180m2, c/l suíte + 3
qtos + dep. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

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

GUARAMIRIM - Vende-se, na
Estrada Bananal do Sul, 5x7.
R$ 1.200,00, ou a comb., p/
retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou Felipe.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de menor
valor, próx. Homago, 3 qtos e

demais dep., em alv., nova.
R$ 40.000,00. Tratar 371-0695.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 140m2, constr. nova, no lot.
Versalles. C/ suíte, 2 qtos e
demais dep., c/ gar .. 2 carros e

chur. Tratar: 9975-4135.

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se, no Cond. Dona' Benta.
Terreno c/250m2 e casa de
60m2. Valor R$ 9.000,00 + 32

parco de um sal. mínimo. Aceito
carro em troca. Tratar:

9997-7184, c/ Celso.
,

JOINVILLE - Vende-se ou

troca-se de madeira, por casa do
mesmo valor, no estado de
SC ou Minas, pintura nova" I

escritura, linha tel. R$ 7.300,00.
Tratar: (47) 417-2438, c/
José Carlos.

MASSARANDUBA - Vende-se,
" alv., 162m2, semi-acabada, c/

terreno de 20.000m2.
R$ 45.000,00. Tratar: (47)
379-0021 ou 379-2696, a/ Anita

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

dep., Centro, 660m2.
R$ 25.000,00 + financ. CEF.
Tratar: 371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR
Vende-se ou troca-se, por outra
em Jaraguá. Tratar: 276-3257.

PARANÁ - Vende-se, próx. de
Cascavel; troca-se por casa em

Jaraguá do Sul, aceita-se carro,
terreno no negócio. Tratar: 371-
9526 ou 9118-3909, c/ Daniel.

PiÇARRAS - Vende-se. Tratar:

373-2183, c/ Rosilene.
•

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

RIO DA LUZ - Vende-se, casa
alv., 3 qtos, si, cOZ., bwc, lav.,
gar, Valor a combinar. Tratar:
9993-3761 ou 376-1350, c/
Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se" 2
lotes c/525m2 cada, por 2
salários de entro e um sal. por
mês, c/ água e luz. Tratar:
274-8125, c/ Sr. Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, c/ cerca de 120m2, gar. p/
2 carros, 3 qtos, sala, coz., 2 bwc,
lav., chur. Ou troca-se por uma
camionete. Tratar: 276-D070, c/
José.

_-

SÃO FRANCISCO DO SUL

Vende-se, na praia de Enseada,
c/3 qtos, 2 bwc, sacada, área
de chur., toda murada e demais

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

371-3708, c/ José Carlos.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

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

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

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar. p/3 carros, piscina, 1
suíte + 1 qto e demais dep., c/
aquecimento central. Terreno
700ní2. R$ 42.000,00 à vista ou

R$ 25.000,00 entro + 70x

R$ 500,00. Neg. -

Tratar: (47) 9902-0803.

VENDE-SE - de madeira para
retirar do local Uá desmontada).
Valor a combinar. Tratar:
9104-6421, com sr. Almeri.

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

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

VILA LALAU - Vende-se, 135m2,
em alv., defronte Weg, ótima
localização. Av. Pref. Waldemar

Grubba, 2963. Tratar: 372-0848.

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

Dornbusch, 2021. Terreno de

esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com Ilson.

VILA LENZI- V�nde-se, bagalô de

alv., c/3 qtos, e demais dep.
Terreno 468m2, e casa c/
118m2. No mesmo terreno uma

meia-água c/3 peças de alv.

R$ 55.000,00. Tratar:
372-0815.

VILA RAU - Vende-se, madeira.
Terreno c/450m2, R. Luiz Picoli,
146. Tratar: 392-3638 (recado),
c/ Felix. Valor a combinar.

-CENTRO - Vende-se, 123m2, 3
qtos + dep., bwc, c/ gar., 2
sac., prédio Santa Teresinha, rua
João Picolli. Tratar: 371-0993.

-

R$ 60.000,00, nego

CENTRO - Vende-se ou troca

se, grande, recém reformado no

Edif. Jaraguá. Tratar: 9963-
8588 ou \11) 6976-4612, c/
Germano ou Cecília.

ED. JARAGUÁ - Vende-se,
grande, aceita-se 2 aptos de
menor valor. Tratar: (11)
62976-9448, c/ Germano
ou Cecília.

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a

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

SÃO PAULO - Vende-se, grande,
no centro. Aceita-se proposta por
apto em Jaraguá do Sul.
Tratar: (11) 62976-9448.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
em constr., c/2 qtos, gar.,
chur. e salão de festas no Res.
Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 cub por mês. Tratar:
370-7698, c/ Vilson.

VILA BAEPENDI- Vende-se, c/
134m2. Ed. Mariana Cristine, c/
3 qtos e demais dep.
R$ 55.000,00, aceito terreno c/
entro até R$ 20.000,00. Tratar:
372-0982.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 16,.000,00 + financ. Caixa
Econômica Federal, ou troca-se
por terreno. Tratar: 370-0816,
c/Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
faculdade, defronte BR 280, área
industrial de 4.730m, legalizado de
R$ 55.000,00, parcelado s/ juros.
Tratar: 9963-9445.

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

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

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

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

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no negóico. Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

CENTENÁRIO - Vende-se, 350m2,
Jardim São Francisco, na Rua

principal do loteamento. Tratar:
371-8116.

CENTRO - Vende-se, no Centro c/
622m2, c/ galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar. Tratar:
371-9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
antiga Tifa dos Pereira, c/
40.000m2 c/2 correntes de água,
1 pastagem de 5000m2.
Ri 25.000,00. Tratar: 371-7341.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
Rua Henrique Marquardt, c/ casa
de alv .. Valor R$ 18.000,00.
Tratar: 9991-0744.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370-8145, após as 17hs, c/
Laurita.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
Lot. Versalles II, asfalt. c/604m2,
na Rua João Batista Rudolf.
R$ 35.000,00, aceita-se carro.
Tratar: 370-1202.

JARDIM SÃO FRANCISCO -

Vende-se, próx. Apae, 390m2, c/
escritura. R$ 22.000,00. Tratar:
9102-8213.

PiÇARRAS - Vende-se, de esquina,
c/392m2, bem localizado, preço
ocasião.Tratar 370-0670.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc.
R$ 15.000;00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no
centro, c/617m2. Tratar: 376-
1011 ou 372-2691, c/ Guida.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, c/
1350xll0m , c/ casa, rancho e área

p/ arroizeira plantada, em frente à

Igreja. R$ 70.000,00. Neg. Tratar:
371-4332 ou 9103-8111.

SÃO FRANCISCO - Vende-se, na
praia do Erwino. Valor
R$ 3.000,00. Tratar: 376-0681,
c/Onilde.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101.090m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SCHROEDER - Vende-se, p/
chácara, área 4.300m2, próx.
usina do Bracinho, c/ nasc. para
água, luz, ótimo investimento.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023 .

TERRENO - Compra-se, cf
1.100m2, mínimo 25m de'
frente. Pago a vista ou troco pi
imóvel no local. Tratar: 371-

8009, c/ Pérola.
'

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal
De 200 até 3.000 Reais

Com consulta e garantia de cheques '

Dinheiro em sua conta no dia!

_*_N_ão_�_ech_am_o_s_pa_ra_a_lm_o_�o__ 370-0417-Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83 II
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VILA LENZI - Vende-se, c/429m2
cada. Valor R$ 25.000,90 cada
ou troca-se por apto pronto e

quitado. Tratar: 372-1220.

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00. Tratar: 371-3409,
el Bernadete, em qualquer horário
ou9111-1831, com Patrícia após
as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende

se, 660rn2, ótirna localização.
Tratar: 376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga
se, escritório, el toda
infraestrutura rnontada.
Tratar: 371-7391 ou 371-3216.
Venda: R$ 20.000,00 I
Aluguel: R$ 1.000,00

CENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Mal. Deodoro, próx ..
Hospital São José. Valor a
eornb. Tratar: 370-1186 ou

372-1976, ej Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala cornl.
de 70m, el div., no Edif.

Sehioehet, 2° andar, defronte
calçadão. R$ 27i.000,OO.
Tratar: 9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis pj
loja de rnoda jovern.
Tratar: 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas

cornpl., R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736.

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

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
corn 25rn2• R$ 350,00. Tratar:
371-9431, el José.

CENTRO - Vende-se loja de

eonfee., excelente ponto, el
clientela formada, el instalação
e estoque cornpl. R$ 8.000,00,
50% entro + pare. Tratar:
371-4497.

MASSARANDUBA -Vende-se,
7km do centro, área de

60.500rn2, el casa de rnad.,
rancho lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

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

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

TRES RIOS DO NORTE -

Vende-se, chácara el 12
morgos, el fonde de água.
Valor a combinar. Tratar:
371-9431.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, el 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125, el Menegheli.

VENDE-SE - 20.000m2, lagoa,
verdadeiro paraíso, c;' chalé
suíço, 85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep!, área pi quiosque,
etc. Tratar: 370-8563 ou

9975-0102, somente partie.
R$ 125.000,00

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

VENDE-SE - 20.000m2, Icl
infraestrutura, privacidade, junto
à natureza. 5km do centro. Doc.
100% legal. Tratar: 370-8563
ou 9975-0102. Interessados
R$ 40.000,00

VENDE-SE um sítio cl
104.000m2à 1.500m da Praia.
Tratar: 373-2183, cl Rosilene.

COSTUREIRA - Precisa-se de

costureira, com prática, máquina
overloque, que more na Vila Nova ou
proximidades. Tratar: 370-7963.

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

região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar: (47)
339-6198.

AJUDANTE DE COZINHA - /
Senhora se oferece para trabalhar.
Tratar: 374-1103.

BABÁ - ofereço-me pI trabalhar
meio período. Sou estudante
universitária, moro no Jardim São
Luiz. Tratar: 376-1595, cl Denise.

DAMA DE COMPANHIA � pI

pessoas idosas, cl ref. E
experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece

para trabalhar. Tratar: 371-7842,
dias disponíveis, terças, quartas e

sextas.

DIARISTA-ofereço-me pi
trabalhar, Água Verde ou
proximidades. Tratar: 370-6687.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal
se oferece para trabalhar. Tratar:
374-1103.

FARMACÊUTICA - oferece-se pi
trabalhar em farmácia de

dispensação ou manipulação.
Tratar: 372-2560 ou 9113-1770.

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.

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

VAGAS ABERTAS

• AÇOUGUEIRO (4 I6 I -L)· l' grau complelo, masculino, idade minima 20 anos.
• AGENTE DECOMPRAS (4124-E)- Experiência deum on,o no seter de compras. 2' grau complelo (mínimol.ldode
mínima 20 anos.

.

• ALMOXARIFE (4153-E)- 2' grau e conhecimenlo de pe�os para máquinas, como: rele, "p ...

• ANALISTA DE CUSTDS (3468-L) - Conhecimenlo 10101 no área de cuslos.
• ARTEFINALISTA (4165-E)- Experiência em digila�ãa ecompuladar. Fará a iarnal inlerna da empresa, desenyOl�menlo
de falder,malerialparafeiras, conlalos com_gráficos e birô de falalilos .

• ASSISTENTE TECNICO DEMANUTENÇAO (3771-E)- Fará consertos em lameiras, vá�ulas de descarga, aquecedores,
regislro, ele. Nãoijá necessidade de muita experiência.
• ASSISTENTE TECNICO (4073-L)- Farna�ôa em Técnico Elelrônico e Compulo�ão. fará a monlagem de painéis elélricos,
circuito hidróulico e pe�as mecônicos. Ter disponibilidade paro viagens e um ano de experiência na fun�ão.
• AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR (4168-EJ-Vai auxiliar em lan�omenlas, rece'imenlo de Nolas Rscois e Fluxo Diário.
Deveró ter segundo grau completo e informálica. Preferência que resida próximo o Guaramirim
• AUX/UAR DE COBRANÇA (4167-E) - Auxiliará em Iodo o processo de cobron�o, relalários e mopos. Ter o segundo
grau completo e curso de informótica. De preferência que resida nas proximidades de Guaramirim.
• AUXILIAR DHATURAMENTO (417I-E) Vai collulor pedidos e liror nolo fiscol. Com segundo grau complela e idáde
minima de 18 anos. Preferência candidalas que residam nas proxi_midades de Guoramirim.
• AUXILIAR DE ENFERlrIAGEM (3847-L) .

• AUXILIAR DE TECELAO (3879-L) - Escoloridade: l' grau. Que resida em João Pessoa, Sanla Luzia ou Schroeder. Não
precisa ter experiêpcia no fuAnção.
• AUXILIAR QUIMICO TEXTIL (3420-L)- Experiência de um ano no ramo lêxlil. Cursado CEIIQ. Aluorá no preporo�ão
e desenvalvimenlo de cores.
• AUXILIAR PATRIMONIAL (BREITHAUPT) (3957-5)- Mínimo l,BOm, 2' grou ecurso devigilonle.
• CALHEIRO (4160-L)- Experiência de um ano como Calheiro. Que lenha corteira de molorisla colegoria C. Bom porte
físico e não ler medo de olrura. Escolaridade mínima 41 ano primário.
• CONTABILISTA (3456-L) - Escolaridade mínima 2' grau.Será responsável pelo Oeplo. Rnanceiro geral. Experiência
minima:cincoanos

_
I

• COORDENADOR DE MANUTENÇAO (4058-SHoima�ão lécnico com dois anos de experiência em lideron�o. Ter
veículo próprio e nõo ser fumante.
• COPEIRO (3932-L) -Irá preparor drinques e cuidar da copa.
• CORRETOR COMERCIAL (BREITHAUPT/ (3366-S)- 2' grou complelo, experiência de um onoe turscs na área de
vendas.· \.

• COSTUREIRA (TEClOOS) (4125-E)- Experiência em coslura reio, overlack, pesponloe oberlura.
• COSTUREIRA (4173-S) - Experiência em máquina rela, overlack e coberlura. Irá lazer amoslras. Experiência mínimo
de um ano.
• COSTUREIRO (4107-S)� Experiência em vários máquinas. Forá pe�as pilolO. De preferência condidolos que residam
em Guaramirim ou proximidades. .

• COZINHEIRA (4145-S)- Forá comido coseiro poro/.oucos pessoas. Cuidorá do cozinho e do jordim.
• DESENHISTA PROJETISTA (3436-L)- Forma�ão e Técnico Mecônico. Ter curso de Aula Cad e Unicod. Experiência
mínima de doisanos·na área,p.ois irá desenhare detalhar novos prôdiJtos,bemcomoalualizarosjáexistentes.
• ELETRICISTA DE AUTOMOVEjS (3732-L)- Conhecimenlo em maior de arranque;'ahernador de corro e cominhão.
• ENCARREGAD(J DE TALHAÇAO (4150-E)- Experiência de dois anos como Talhador.
• ENFESTADOR (4103-S)- Experiência mínima de seis meses e que resida nas proximidades de Guoramirim.
• ENGENHEIRO CIVIL (4042-L)- Profissional com experiência em pré·moldados (imprescindível).
• ENGENHEIRO CIVIL (4053-L) - Com experiência em programa de cálculos de eslruluras melálicos. Será responsável
lécnico da empresa. _

• ENGENHEIRO DE PRODUÇAO (4071-L)- Formo�ão de Engenheiro Mecânico, com co�acidade de lideran�a. Vai
organizar a produ�ão 4e máquinas e inicior lrobalhos de Qualidade Talai. Se líver Espanhol, melhor.
• ENGENHEIRO ELETRICO (4164-E) - Pode ser recém·formodo mas que lenho a,lgum conhecimenlo em projelos
mecânicos, elétricos, noçQes de desenvolvimento de peçQs, prensas térmicas. (arteira de Habilitaçõo.
• ENGENHEIRO MECANICO (4 163-E) - Recém·formada mas que lenha conhecimenlo em proielas mecônicos, no�ães
de desenvolvimento de peças e prensas térmicas. (om (arteira de Habilit.açõo.
• ENTREGADOR DE SERVIÇOS ,(4 l08-S) - Pessoa com conhecimenlo básico em cos,",a, poro dislribui�ão de servi�a
àsfaqães.Necessárioquesaibadirigirbem.
• ESTAMPADOR(3766-L)- Experiência mínimo de um amo no fun�ão.
• ESTAMPADOR (4132-S)- Com prálica em eslampo locolizada
• ESTOFAOOR (3683-E) - Experíêncio de no mínimo um ano.
• FATURISTA (4170-E)- Deverá ler experiência de um ano no faluramenlo e de experiência profissional que iá lenho
lrabolhodo nQ ramo de 'Iransporles. Com segunda grou complelo e informálico.
• FARMACEUT/CO '(4 I39-L) - Duas vagas.
• FERRAMENTEIRO (3927-L)
• FLORISTA (3891-L)- Forá buquês, oronios e cuidorá do coixa.
• FRESAOOR (4033-L) - Ter conhecimenlo em inlerprela�ão de desenho. Irá cortor e furor superfícies planos e onduladas.
Experiêncladeumanonaárea.
• GARAGISTA (BREITHAUP,T) (3866 E 3222-S) - l' grau complelo ou cursando o segundo grau.
.INSTRUTOR DE INFORMATlCA (4127-5) - Folor, ler e escrever Inglês. Ter disponibilidade de horários.
• MARCENEIRO (4177-L) - Com prálico em máveis sob medida. Fará máveis de quorlo, cozinha, banheiro. Tombêm
vai lixarL (orlar madeira e désenvolver o projeto do móvel solicitado. Mínimo um ano de experiência.
• MECAN/CO DE MANUTENÇAO (4090-L) - Fará o manulen�ão de máquinas. De preferência que lenha alguma
experiêllciaem tinluraria.

_

• MECljN/CO DE MANUTENÇAO (4152-1)- Que lenha curso de Manulen�ão Mecânico da SENA!.
• MEqNICO DE MOTOS (J720-E) - Experiência com mola Honda. Ter corleiro de Habilila�ão.
• MECANICO DE SUSPENSAO (3568-L) - Enlender de balanceamenlo, geomelria e monlagem de pneus. Ter corteira
de habilila�ão. ,

• MODELlSTA (4106-S)- Quesaiba coslurarem várias máquinas. Forá pe�os Pilolo.
• OPERADOR DE EXTRUSORA (3596-E)- Seis meses de experiência em Máquina Exlrusoro para filme de polielileno.
Não exige escolorid.ode.
• PINTOR DEMOVEIS (4176-L)- Forá pinlura em móveis. Necessário que lenho no mínimo seis meses de experiência.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4019-L)- Ter firma de Represenlo�ão e regislro no CORE. (onhecimenlo em pré·
moldadas. Possuir veículo próprio, celulor, inlernel e FAX. Residir em área de abrongêncio.

'

• RISCADOR DE ROUPAS (4172-S) - Experiência em riscar lecidos, lolhore enfeslor. Todo lrabalho é manual.
• RISCAOOR EM CAD (4105-S)-Risco as pe�as olravés do compulodor. Oe preferência condidolo que residam práximo
a Guaramirim.

.

• SUPERVISOR FINANCEIRO (4022-L)- Forá o conlrole de conlo bancária, Balanlo e lodo o porle financeira. Experiência
mínimo de um anti. Es�olaridade:\31 grau.
• SUPORTE DE SISTEMA (3778-L) - Oorá suporle e monulen�ão o equipomenlos de informálico.Ter domínio no área
desuporle.
• TALHAOOR (4104-S)- Experiência mínima de um ano e que lambém saibo.enfeslor. De preferência que resida nos

proxímidadesde Guaramirim.
• TALHApoR(a) (3730-L)-lrá riscor, enfeslar e corlor.
• T(CELAO (3878-L)- Exp�iência de dois.anos no área. Residir em Schroeder, Sonla Luzia ou João Pessoo.
• TECN/CO DEMANUTENÇAO (INFORMATICA) (4 123-E) - Monlor pélOS de monilores e nobreak. Deverá ler curso
técnico em elelrônica ou estar cursando.
• TfCNICO EL

.

(3914-E)- Ter conhe�imenlo comprovado de dois anos em elelrânico, som e video.
• TECNICO EL (3858-L) Diploma de Técnico em Elelrolécnico reconhecido pelo SENAI ou Escola Técnico Tupy.
• TORNEIRO O (4162)- Não é necessário ler muilo experiência e sim no�ãoe um pouco de prálico, pois a

empresa dará treinamento. Fará serviços de lama, usinogem, CNe.
• VENDEDOR DE PEÇAS (3889-L) - Experiência em pe�os oulomolivas.
• VENDEDOR (BREITHAUPT) (4174-5)- Experiência na área de vendas, com segundo grou e informálico. Guaramírim.
• VENDEDOR/REPOSITOR (BREITHAUPT/ (4093-S)- Com segundo grau, ler curso de informálico, sexo masculina.
• VENDEOOR EXTERNO (4128-4141-4 158-S) - Que lenho veículo práprio e experiência em vendos

RuaJorge Czeniewk7.. 1245 (Rua cio HospitalJaraguá).
ex. Postcl200 - ap 89.255-000

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

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitócio Pessoo, 383 - Centro

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

Home Poge: www.rhbrosil.com.br
E-moil: joroguo@rhbrosil.com.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MA/l: .gd.@lhb... iLI.m br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ESTAGIÁRIO PARA ÁREA COMERCIAL
P!ANEJADOR DE MANUTENÇÁO
PROGRAMADOR DE PPCP
COORDENADOR DE PRODUÇÃO Superior completo ou (unundo.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Experiência em deseerelvimeate de sistemas para o óreo de produção.
DESENHISTA DE MODA PUNO Hahilidade poro desenho manual e com informático.
CHEFE DE CORTE Experiência em promso de carie e com coordenação de equipe.
DESENHISTA MECÂNICO/ CAD Experiência em elaboroção de desenhos mecânicos.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO formoçiiillemico e experiência.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Afinidade pelos Ílreos de eletrônico ou elétrico.
COORDENADOR DE LOGíSrlCA Superler completo e expenêncio no função.
SUPORTE TÉCNICO Habilidade rem instalações de telefonia e inlormótico.
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO Necessario liderança, habilidade poro negociação, conhecimento em renutamenta e seleção,
inlormatKa básico.
SUPERVISOR DE MAIKETING Formação em Administração, prelerencialmente. Vivência na area de marketing.
VENDEDOR TÉCNICO Experiência em venda� no segmento de borracho ou olint
PROJETISTA Experiência"em matrim poro produtos do linho outomobilistica.
PROGIAMADOR DE COMPUTADOI Experiência em desenvolvimento de sistema poro àreo de custos e contabil.
AGENTE ·DE VIAGENS Experiência com o Sistema Amadeus.
AUXILIAI QUíMICO TÊXTIL formação ou u.periênda minima de dois anos.

SUPERVISOR/ PlANEJAOOR DE FERRAMENTARIA

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIl: "l"g'@lbblglil.com bl PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ENGENHEIRO ELETIIClSTA Experiência no área comercial.
TÉCNICO TÊXTIL/ ESTILISTA (om experiência em confecção, fichas técnicas, acompanhamento de estilismo e oviomentos�
TÉCNICO EM ElETRÔNICA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
MODElISTA
OPEIADOR DE CAD/ PLOTTER Experiência em encaixe de peças, sistema Inveslronica.
TÉCNICO METALÚRGICO Experiência em zincagem a fogo e farjaria.
ANALISTA DE PCP Experiência em enfesto, corte, processos de produção· em confecção.
TÉCNICO EM SEGUIANÇA DO TRABALHO Atuação em implantação do setor no empresa.
ANALISTA FINANCEIRO Experiência em conlas o pagar, IIUlO de caixa e contos o receber.
COMPRADOR Preferencialmente eltperiência em metalúrgica.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA
FRESADOR FERRAMENTEIRO

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAil: j ... i.@lhb... illom b, PARA AS SEGUINTES, VAGAS:

PROGRAMAOOR OE PRODUÇÃO
TÉCNICO QUíMICO Expúiincia em controle de protusos, análise de laboratório, superfície de aço e PH de águo.
DESENHISTA PUBLICITÁRIO Experiência em Photoshop.
ENGENHEIRO MECÃNICO
ENGENHEIRO CIVIL Experiência em construção ([e pré·moldados.
ENGENHEIRO CIVIL (om experiência em estruturas metálicos.
ASSISTENTE SOCIAL
ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Elperiênda em remuneração paI habilidades e competências, negociaçães internos.

ANALISTA DE TREINAMENTO
SECRETÁRIA BILíNGÜE Inglês fluente e Superior completo.
FARMACÊUTICO(A)
CONTADOR U( ti experiência em contabilidade em geral.
ANALISTA COMERCIAL Experifincia em peças de aula, caminhões e tratores.

IEPRESENTANTE COMERtIAL Necmária passuir empresa conslHuida, veiculo práprio, telefone e fax.
VENDEDOI TÉCNICO Necessário veiculo práprio.

...

COMPARECER A RHBRASll - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA APfrlrNISTRAUYA
ESCRITURÁRIO FISCAL
AUXILIAR ADMINISTIATlVO Residente no bairro Santo luzia.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ÁREA DE·MANUTENÇÃO Conhecimento em mecónico e informática. Desejável AUTO CAD.
AUXILIAR ADMINlsrRATlVO Experiência em complllS e faturamento.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO hperiênrio em (ontabilidade e residênda no baino Ilha da Figueira.

ÁRIA...IillJKA
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Formação lecnica e ·eltperiência.
AUXILIAR TÉCNICO/ TÉCNICO EM EUTR�NICA Experiência em manutenção· de microcomputadores e impressoras.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (om turso lécn1co e experiência de dois anos.

AREA COMERm!
VENDEDORA/ COORDENADORA DE LOJA (om experiência em comércio.
PROMOTOR DE VENDAS Disponibilidade parO: viaiar pelo Eslado do Paraná e experiência no área comercial. (onhe'cimento em

desenho técnico mecânico e naçães de medidos. ....

ATENDENTE hperiência com atendimento ao publico.
VENDEDOR EXTERNO

'

AREA OPEBAºONA!
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS Re1idente no bairro Rio da luz ou proximidades.
MECÁNICO DE VEíCULOS
OPEIADOR DE MÁQUINA DE 'ORDAR hperiência em máquina ZSK·12 cab.elotes.
PlIIA/OlO
OPERAOOR DE PRENSA
AUXILIARES DE PRODUÇÃO Residentes no boina Ilha do Figueira.
CALDEIREIRO Experiência em soldo eletrodo e mig.
ZELADORA Necessario experiência na função.
MOTOBor (om experiência.
AUXILIAR DE COZINHA Experiência comprovado.
GARÇON Netessário I' grau e experiência.
PORTEIRO Com .1' grau.
RISCADOR (om experiência em Cad, Serigrafia e I' grau.
COSTUREIRA Necessário experiência.
ESTAMPADOR Experiência e I' grau.
AUXILIARES DE PRODUÇÃO Com I' grau completo e residentes nos proximidades dos bairros Águo Verde, Vila Lenzi ou Vila Rau.
CONFERENTE (om expqriênda e residente na Ilho do Figueira.
EMPREGADA DOMÉSTICA Disponibilidade poro pernoitar.

/AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário residir em Schroeder.
SOLDADOR MIG
OPERADOR DE EXTRUSORA
MECÂNICO Experiência com cominhães e tratores.
MOrOBOr (om moto prápria e (elular.
TORNEIRO MECÂNICO (om conhecimento em inslrumentas de mediçõo, leitura e interprelação de desenho mecónico.
FUNILEIRO hperiência em confeqão de (olhas e orçamentos.
ENFESTADOR E TALHADOR Elperiência em serigrafia.
MECÁNICO DE MANUTENÇÃO Nmssário experiência e 2' grau complelo.
CASElIOS (0501 sem filhos, poro desenvolver atividades domesticas (internos e exlernas).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vem ai uma promoçao
imperdível da Caraguá.
Aguarde! ..

CARAGUÁ
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fil!! formação profissiOiial-[k(J

F/ESC

SENAI·

JARAGUÁ DO SUL

,

SEJA UMPROFISSIONAL PREPARADOPARAATENDERASEXIGPNCIASDO
MERCADODE TRABALHO.

FAÇ4 CURSOSNàSENAI

Inscrições abertas para:

MOPE (Tiein, Espec. de Cond. de Veíc. Trans. de Prod. Perigosos) - 40h.
Desenho de Moda - IOOh.

Produção da Moda - 40h.
Mecânico de Manutenção de Máquina de Costura Industrial - 180h.

Modelagem Industrial - 300h.

Cronometragem Básica - 90h. .'

Informe-se mais sobre nossos cursos pelo telefone 370 - 7722 , pelo Site:
www.sc.senai.br , e-mail: jaragua@senai-sc.ind.br

ou ligue gratuitamente para SENAI On-line no 0800 --:- 48 1212.

I ,__w �__�� ____

SENAI - CET Jarag'uá do Sul
Rua Isidoro Pedri, 263 - �io Molha - CEP 89259-590 - Fone/Fax: 47-370-7722

E-mail: jaragua@senai-sc.ind_br

CUBSOS
,

lECN1COS
2002

MATRíCULAS ABERTAS,
* Técnico em Comércio Exterior

* Técnico em Alimentos
* Técnico em Contabilidade

\

* Técnico em Enfermagem
Rua,Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se

Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: iaraguadosul@sc.senac.br

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

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EDUARDO ENTREBATO
..Artista Plástico"

No espaço Cultural do SESC

Pinturas à óleo sobre Tela

Período da Exposição: 15 a 28 de Fevereiro
/�

Venha fazer uma Visita

De segunda a sexta: das 8h às 22h

Entrada Franca

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

�

�JHB
Desenvolvimento

do,PotencialHumano

CURSO: MARKETING PESSOAL
E ETIQUETA PROFISSIONAL

APRESENTAÇÃO:

JANICE H. BREITHAUPT

Objetivo: Aprimorar o estilo pessoal dos profissionais através de atitudes pósitiva.� e
.

eficazes, com posturas e habilidades, facilitando os contatos sócio/profissionais .

.

Público-alvo: profissionais que desejam aumentar a eficácia pessoal

PROGRAMA:

Comunicação Eficaz � a linguagem corporal - Planejamento de Vida -

Investimento Pessoal- você é a sua .marca - Cuidados com a Aparência (Dicas de

Etiqueta) - Comportamentos Diversos - Organização Pessoal - a' importância d

agendar-se - A Mídia como Aliada - O Estilo Pessoal - A Arte de Saber

Ouvir/Falar - A Necessidade do Feedback

Horário: 19:00 às 22:00 HS Carga horária: 12 horas (4 dias)
Número máximo de participantes: iS pessoas

_

Data: 25 a 28 de Fevereiro de 2002.

Local: ]HB-Desenvolvimento do PotencialHumano Rua Felipe Schmidt, 221 - 372-0138.
Investimento: R$ 150,00, incluindo jantar no Restaurante Antibes (anexo Hotel Parthenon)
'----------�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. '

ELETRECISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

�;r.i\.s;1Mais
�ál��JMais
Para anúnciar ligue:

371-1919

Tratar: 371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

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

9112-3916.

IMOBILIÁRIA
Admite pessoa com

experiência
comprovada na

área de locação.
Enviar Curriculum

Vitae para:

Rua Angelo Rubini,
1046, Barra Rio
Cerro. Cepo
892650-000.

Fax: 376-0015 ou

e-mail:
barrasul@neluno.com.br
AIc Sr. Onésio

veículos

•"fY
�'"

IiIiIChevrolet ,[
ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordô.
Tratar: 370-3113 ..

ASTRA- Vende-se, 00, vermelho,
compl. - ar. Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou 9973-5158.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0, 4p,
câmbio espor., cornpl. - ar,
verde meto Ótimo estado.
R$ 12.000,00. Tratar:
370-7841, c/ Charles,

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

(47) 366-0146.

BLAZER - Vende-se, 98,
executiva, 6Cc, automática.
Tratar: 371-9322.

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

CHEVY - Vende-se ou troca-se,
93, branca, alc., camping.
R$ 5.300,00. Tratar: 370-3244
ou 9112-49f)O.

.
.

Grupo 437 'w :,�$
}l.ssetn6féia. em <R,jo do sue .-f\1f."

<Dia 15/02/2.002 .,..

Plano
,:7U2
'7U4·
UF2'- ,

UF4
GOS
1UF
CE�
07

pt;
KA
P4
G1Q

Berp o.bjl?�o
70% - UNe MILLE FIRE 2P
70% .. UNe MILLE FIRE 4P
UNe.MILLE FIRE2P
UNO. MiL:.LE FIRE 4P
Go.,L SPECIAL
UNe FIRE4P + 10%
CELTA 1.0
FIESTA 1.0
pALIo. EX 1.0 2P
KA1.0

P�LlO EX 1.0 4P
GOL 1.0

Crédito
8.991,QO
9.481,00
12.844,00
13.545,00 '

15.051,00
14.900,00
15.427,00
15.805,00
16.989,00
16.465,00 '

17.964,00
19.429,00

• 01 o'50.rteloj J
• 01· Lance limitado em 10 parcel..;

" 01 o Lance limitado em 20 parcelas;
• 01 o Lance livre.

Parcela
184,88
'194,95

.

264,10
278,51
309,47
306,48
317,20
324,97
349,32
338,54
369,37
399,49

Cheque para
<Dia 11/02/2.002

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

372-2402.

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano
87, branco. R$ 2.700,00 + 15X

R$ 178,00. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

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

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

CORSA - Vende-se, 96, prata, gas.
Tratar: 376-1822.

. CORSA - Vende-se, bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00,
Tratar: 370-0670.

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

CORSA - Vende-se, Wind Super,
95, c/ ar qte e frio, Ótimo estado.
Docto pg até final de 2002. Tratar.
9104-4522.

CORSA - Vende-se, Wind, 96, 2p,
c/ opc. R$ 10,500,00.

Tratar: 9118-2725. KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h .

+ trio eletr. Tratar: 273-1001.

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

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, co�
Vornir.

MARAJÓ - Vende-se, 1.6, 86,
cinza rnet., bom estado. Tratar:
9903-2936.

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

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

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

prestação. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel
dig., freios abs, ar cond., d.h., vid.
e trava eletr., 4p, R$ 6.000,00 +

presto Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

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

MONZA CLASSIC - Vende-se,
89, compl., vermelho perol., em
bom estado. R$ 5,200,00 ou

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

MONZA - Vende-se, GL, 94,
cornpl. Valor nego Tratar: 27p..
3042, comI.

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

CORSA - Vende-se, 97, branco,
1.6, 2p, rodas liga leve,

R$ 5.500,00 entrada + financ.
Tratar: 370-3244 ou

9112-4950.

CORSA SEDAN - Vende-se, 96/
97, GLS, 1'.6, preto, gas., compl.
Tratar: 372-0676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende

se, 00/00, 1.0, prata, gas., c/
rodas liga leve. Tratar: 372-0676.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
2p, alarme, trava. Valor nego
Tratar: 275-1096.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-1001,

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata, c/ opc. Valor negociável.
Tratar: 275-1096,

-

0-20 - Vende-se, 94, Champion,
cornpl, - ar, vermelha. Aceito carro

de menor valor e finan. o restante.
Tratar: 372-0389.

0-20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica.
R$ 30.000,00. Tratar: 273-1001.

KADETT - Troca-se por carro de

maior valor, 92, GSI, 2,0,
compl., amarelo.
Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

KADETT - Vende-se, 91, v,e. esp.
elétr. R$ 4.000;00.
Aceito carro e moto de menor
valor. Finan. o restante.
Tratar: 370-7703, c/ Ademilson.

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

Grupo436
(l'em5liia em Jaraguá do,S11lf

(j)eJa 13;02/2.002
Bem Objeto
C-100 BIZ ES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR 125 ES
CBX 200
XR200R'
CBX 250 TWISTER

Crédito
3.866,00
4.080,00
4.692,00
4.918,00
5.232,00
5.920,00
6.545,00
7.186,00

, _t>
63
64'
CBT

* 01 - Sorteio:
* 03 - Lance livre.

Parcela
.

80,18
84,62
97,31
101,99
108,51
122,78
135,74
149,03

Cheque porV'{(/f;
tJ)ia'08j02/2.0Q2

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

·Regala
�

Motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO ��Â�SJMais

_Chevrolet
OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x

R$ 275,00 ou R$ 12.700,00.
Tratar: 371-8432 ou 9903-9838.

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

OPALA - Vende-se, 78, cinza met.,
em perfeito estado de

conservação. Valor R$ 1.600,00
nego Tratar: 371-4758.

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

SOlO DE lUXE - Vende-se, 96,
cor branca, compl..
Tratar: 9997-5905.

SOlO DE lUXE - Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6.
Tratar: 370-7516.

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

5-10 DE lUXE - Vende-se ou

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

SOlO DE lUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca.
Tratar: 371-6490, c/ Luiz.

VECTRA - Vende-se, 96/97, CD,
2.0, 16V, branco, compl. Tratar:
372-0676.

Fiat

FIORINO - Vende-se, 99/99. R$
9.000,00. Assumir 20 parco R$
148,00. Tratar: 275-2825.

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

FlORI NO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra e

lona marítima. Único dono. R$
8.900,00. Tratar: 371-2020

OGGI- Vende-se, 84, bege. R$
1.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

'

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

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

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

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,
4p, compl., inclusive ar cond.,
bordõ, personalizado. R$

o11 VeíCUL§_!)
Rua João Januáro Ayroso, 65 Jit

12.500,00. Tratar: 9973-5052.

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/
ar e cd. R$ 13.000,00. Tratar:

(47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
compl. R$ 10.500,00. Tratar:
9953-9966.

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

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, cornpl., - ar. R$ 7.900,00.
Tratar: 9905-3644, c/ Gilson.

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

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

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

.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor R$ 4.500,00,
aceito moto. Tratar: 313-0131.

UNO - Vende-se, EP, ano 96,
verde esc., gas., c/ vid. e travas.
elétr., alarme. Todo original. Valor
R$ 8.300,00. Tratar: 9113-1769.

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

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

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

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordõ, compl. R$ 7.600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

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

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

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super

vw
Parati CL 1.8 9<1 bordô gas.
Parati CL 1.6 so azulmet. gas.
GolMll.0, limp., deemb. 97 branco gas.
Gol Cl 1.0, IImp., desemb. 95 branco gas,
Gol CL1.6 !l2 branco gas.
Gol CL 1.6 B8 prata gas.

GM
Vectra, 2.0, GL, compl. IR branco gas.
Maraj6 1.6, bom estado 85 cinzamet. gas.
Corsa Wind, 1.0 93 bordô gas.

RAT
Palio ED, 4p, tr.eletr., rodas liga 98 dourado gas,
Uno Mille, 4p, compl. - ar 98 vermelho meto gas,
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Uno 1.3 J III branco gas.
Unol.3 88 azul ale.

FORD
Escort XR3, conv., compl., ar, rod.88 vermelho gas,
Escort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas,

conservado. R$ 5.500,00. Tratar:
273-1001.

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

BELlNA - Vende-se, Guia escala,
86, cornpl., ar, dir., vid. e trava.
R$ 3.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 372-2402.

CORCEL - Vende-se, 78. R$
1.000,00 ou troca-se por materiais
de constr. Tratar: 371-0695.

DEL REV - Vende-se ou troca-se,
82, por carro finan. R$ 2.700,00.
Tratar: 372-2402 ou 9122-1157.

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

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

troco por carro de' menor vaiar.
Tratar: 370-0581 ou 9102-1413.

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

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.500,00. Tratar: 275-3711.

ESCORT XR3 - Vende-se, 1.8,
gas., 89, cornpl., em ótimo

.

estado. R$ 5.500,00. Tratar:
376-1772.

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

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

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

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

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

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

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

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a comb. Tratar:

(47) 374-1935 falar c/ Adelcio.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8, gas.,
c/ capô de fibra. Tratar: 376-1772.

iIIVOlkSWagen I
FUSCA - Vende-se, 78. R$
2.000,00. Tratar: 275-1817.

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

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

FUSCA - Vende-se, 63, branco.
R$ 980,00. Tratar: 9123-0513,
cy crts,

BRASíLIA - Vende-se, 76, branco.
R$ 600,00. Tratar: 374-1103.

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, c/ Lia.

/

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro esportivo. R$
2.500,00. Tratar: 370-3545, c/
Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 78, todo
original, impecável. R$ 2.500,00.
Tratar: 9122-1157,"c/ Márcio.

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

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

FUSCA - Vende-se, 71, 1.500,
branco. R$ 1.800,00. Tratar:
9952-7084, c/ Mara.

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar: 372-2402.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V,
branco, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.
R$ 13.812,00. Tratar: 9973-
8765, c/ Junior.

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

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

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

GOl- Vende-se, MI, 97, branco,
gas, Tratar: 376-1822.

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à vista,
ou troca-se por carro de menor
vaiar. Tratar: 376-1772.

GOL - Vende-se, CL, 1.6, MI, 2p,
jAeto, gas., 97/98, trio elétr./d.
h. Tratar' 372-0676.

;OL -. Vende-se ou troca-se por
iaior ou menor vaiar, CL, 1.6, 90/
JO, bom estado. R$ 5.200,00.
Tratar: 9104-7233, c/ Armando.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
azul, c/ 40.000km, 4 pneus zero,
rádio, trava carneiro, corta'
corrente, único dono. Tratar:
"1983-0957, c/ Luiz.

JlF - Troca-se, 95, GTI, cornpl.,
por carro de menor vaiar. Tratar:
273-1001.

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

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

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

KOMBI- Vende-se ou troca-se.

96, branca, impecável. Tratar:
276-3223.

KOMBI TREllER - Vende-se, 77,
motor novo, c/ frigobar. pia,
fogão, cama casal e armários.·R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

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

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

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

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

PARATI- Vende-se, 99, 1.0,
16v, 4p, branca, cornpl., d.h., ar
cond., rodas liga leve, alarme e

trava, som, IPVA pg até outj02.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.
R$ 19.000,00.

PARATI- Vende-se, CL .16,2000,
branca, c/ d.h. Tratar: 371-5303.

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

PASSAT - Vende-se, TS, 80,
ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-1001.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, c/ bco de couro,
compl., c/ 52.000km, único
dono. R$ 42.000,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
9102-6772.

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

POlO CLASSIC - Vende-se ou troca

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

Troca-se por apto próx. centro ou

assume financ. Tratar: 99554946.

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

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
91. R$ 4.000,00 entro + parco de

195,00 (1º parco só em

fevereiro). Tratar: 373-2563.

VARIANTE - Vende-se, 76, azul,
em bom estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia.

VOVÀGE - Vende-se, 88, branco,
impecável, roda balinha, 14,
motor AP 1.6. R$ 4.800,00.
Tratar: 9963-7710 ou 370-0816,
c/ Juarez.

VOVAGE - Vende-se ou ia-se

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

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

BESTA - Vende-se, 95, passeio.
R$17.50q,00. Tratar: 275-2049
ou 371-9322.

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

GURGEl BR - Vende-se, 800
SL, 91, branco. Apenas R$

3.000',00. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota ilit
. \,,�1:

conversível motor novo, ótimc
..

estado. R$ 5.500,00. Trata.:� I
.

9992-6016 ou 373-0335, a�, t"
18h. �
__________

' .i':i,!.

lADA LlKA - Vende-se, 93,:' I
gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-623ó:

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

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

RANGER - Vende

99, c/ 34.000km, ;;d" ' ,I.

Valor + financ. Tratar: (47)
9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97,
I preto rnet., 4p novos, convert'da a

gás. Aceita-se troca por outro
veículo. Tratar: 372-2316.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
I

fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

VERONA - Vende-se, 90, LX, 1.6,
gas. R$ 2.150,00 + prestações.
Tratar: 376-1772.

VERSALHES - Vende-se GL 1.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a
comb. Tratar: 3704430.

VERSALHES - Vende-se, 94, azul.
Excelente estado de conservação.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,
c/ Tereza.

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

TOVOTA - Vende-se, Pick-up
Deluxe, 2,8, 97, gabo simples,
68.000km rodados, ar liga leve,
cap. de fibra, super inteira. R$
25.000,00. Aceita-se carro até
R$ 12.000,00. Tratar: 373-
1118.

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

9112-4950.

TOVOTA - Vende-se,
bandeirantes, 80, bege. R$
11.000,00. Tratar: 370-3244 ou

9112-4950.

Importados I
1
1
I
I

..,

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

MITSUBISHI SPACE - Vende-

se, Wagon GLXI, 4p, compl. +
coute, 95, verde. R$
20.000,00, c/ IPVA e licen.
2002 pago. Tratar: 9973-5158
ou 370-3113.

MUSTANG - Vende-se, GT V8,
95, conv., couro, banco, eletr.,
compl. Tratar 273-1001.

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

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99, 1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas. Tratar: 372-06'76.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca
se por veículo, 95, pick-up 504,
diesel, branca, prol. Caçamba,
impecável. Tratar: 276-3223
HC.

RENAUlT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, cornpl., verde. R$
26.000,00. Tratar: 370-8307
ou 9955-1331.

RENAUlT SCENIC - Vende-se,
00, compl. R$ 26.000,00 ou

R$ 14.000,00 + 12x R$
1.062,00. Tratar: 9997-6010,
c/ Hilda.

SUZUKI SWIST - Vende-se,
1.3,9,4, 2p, branco. c/ ar. Valor
a combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

USADOS Cf GARANTIA

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

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

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

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

Informações em horário comercial

(47) 369-5501. RuajcséManoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.lIfIi. 11
. �OOO - Vende-se, 74, c/ baú,

-, ;(11, ótimo estado, alarme e trava
"lftr. R$15.500,00. Aeeita-se
:,arro menor valor na troca.
,tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

-! MERCEDES 1113 - Vende-se,

1 87, c/ d.h., rodoar, ótimo estado
de conservação. R$ 20.000,00.

1_
Tratar: 370-2328.

CAMINHÃO .PUMA - Vende-se,
95, com baú. Tratar: 9973-9120
ou 370-2261.

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

CB 450 - Vende-se, TR, 87,
bordô, super conservada. R$
2.700,00. Tratar: 9979-0605.

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

II CBR 450 - Vende-se, 91. R$

'I'
7.500,00 ou finane. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

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

CBX 200 - Vende-se ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 +

I prestações, aeeita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-1580.

!

I CBX 20,0 - Vende-se, 00, preta.
Valor negociável. Tratar: 373-1580,
c/Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 4.000,00
entrada e assumir 15 prestações
fixas de R$ 285,56. Tratar:
373-0642, c/ Emerson.

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

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

9952-7084, c/ Mara;

CG TITAN - Vende-se, 95/96.
Entrada R$ 1.400,00 + 14x R$
110,00. Tratar: 371-1044, ramo
208, c/ Solange.

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

CG TlTAN - Vende-se, 97, cinza,
gas, Tratar: 376-1822.

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

CG TlTAN - Vende-se, 98,
vermelha. R$ 2.700,00. Tratar:
376-0035.

DT 180 - Vende-se, 83, preparado
p/trilha. R$1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

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

HONDA BIS - Vende-se, C 100,
01, verde, c/ 1.600km. R$
3.200,00. Tratar: 9973-9292, c/
Miguel. .

RD 350 - Vendo, 88, em bom

estado, branca e vermelha. R$
2.500,00, aceito troca. Tratar:

372-2402, c/ Mareio.

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

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se,
para Piek-up Peugeout 504 D.
Tratar: 9953-9966.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se
�

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

CARRO DO ANO - Compra-se, 95
p/ frente, 4p, cornpl., preferência
finaeiado. Tratar: 371-0695.

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

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

MOTOR - Vende-se, poupa
Yamaha, 28 ev. Valor R$

.

1.300,00. Tratar: 371-7035.

PAMPA OU COURIER - Compra
se. Tratar: 9973-9292, c/ Miguel.

SOM P/ CARRO - Vende-se
Roadstar c/ controle, grátis 30
fitas. Tratar 371-1403, c/ Silvio.

•

serViços
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA

'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem

(47) 371-9421
,,9952-1838

E-mail:.

RUa Reinoldo Rau, 806,
_�íW� - Centro

'doSul-SC

DALTEAFlA LIMPA FOSSA

'Bt
- Or�amento sem compromisso-
* Limpeza de fossos;

_.* Desentupimento de canos, "

.

,
-

pios, banheiros e caixa de gordura;
, ,

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

Fone: (47) 370-0778
RuaUrubici, 1027 -lateraIchJoséP'lCOili -loIe31 - EstradaNcJ.u-JaraguódoSuI

diversos
2 FOGÕES - Vende-se, Brastemp,
6 bocas. R$ 150,00 e outro

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

9973-9643.

ALUGA-5E - qtos p/ pencionistas,
Valor a combinar.
Tratar: 373-3164, c/Luzia.

ANTENA CELULAR RURAL -

Vende-se. R$ 70,00.
Tratar: 276-1007.

APARELHO DE SOM - Vende-se,
Panasonie SFAK 78, c/klt de 5
caixas 'acústicas, 3 arnpli., 1
eontr., lugar p/ 5 cd's, 4.000W
PMPO. Valor a eomb. Tratar:
370-9005.

\

APARELHO DIGITAL - Vende-se
para medir PH (novo), por R$
220,00. Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
novo, Eugim, 6000btus. R$
450,00. Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

se, a gás ..R$ 150,00. Tratar:
371-4547.

BALANÇA ELETR. - Vende-se,
marca Toledo, 100kg, em bom

estado. R$ 650,00.
Tratar: 371-4497.

BALANÇA MECÂNICA - Vende-se,
p/ análises em laboratório

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

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem uso,
nova. R$ 1.000,00. Tratar:
9102-0356.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, compl, p/ instalação. R$
750,00. Tratar: 371-4497.

BASSET -Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se até R$ 60,00. Tratar:
371-6475, falar c/ Jô.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a combinar. Tratar:

9121-2362, c/ Joilee.

/ BICICLETA - Vende-se, brisa
infantil para criança até 7 anos.
R$ 45,00. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

BOXER - Vende-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-

113�ou 370-4775.

CADEIRAS - Vende-se, 4,
estofadas fixas, R$ 100,00.
Tratar: 370-0236 ou 9973-3080
ou Av. Barão do Rio Branco, 320-
s14.

CÂMARA FRIA - Vende-se, toda
inox, semi-nova. R$ 2.600,00.
Tratar: 371-4547.

Irmãquinas Indústria
a Comércio Ltda. - ME

TrabolhalflDs com vendas e consertos:
* M�lores Estaáonórios * Molossero
'lavo JoIo * Rocadeiro * Assistência 24hs*

Aspirador ' MÓlobombas .. 'b'Compressor, ele... * Enlre outros... www.lrmaqumos.q.nel
R_ CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguó do Sul

ARMÁRIO - Vende-se, c/ 2p
fechado, R$ 150,00. Tratar: 370'
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - si 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
c/ 4 gav., R$ 80,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - si 4.

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

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
verde, em bom estado. R$ 75,00.
Tratar: 275-2656, c/ Solange.

CELULAR - Vende-se, Erieson,
pronto. Tratar: 9121-2362, c/
Joilee.

CELULAR - Vende-se, GC 500W,
pré-pago, seminovo, c/ carregador
e NF. R$ 180,00. Tratar:
371-7061.

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

9975-5544, c/ Fabio.

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
lGC 500W, semi-novo, c/
carregador e n.f, Tratar: 371-7061
ou 9902-6185, c/ Roberis.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de

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

COMPRESSOR DE AR - Vende

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

ARRECADO roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

índios do Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se,
profissional p/ lavar estofamento.
Tratar: 9992-8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-

COMPUTADOR - Vende-se, c/ Kit
multimidia, sem impressora R$
1.300,00. Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, c/ RJeardo.

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

,

moda íntima e bijouterias. Valor a
combinar. Tratar: 370-5518, c/
Paulo.

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

R$ 3.420,00. Vendo por
R$ 1.200,00. Tratar: 373-2887,
c/ Elio.

DÁLMATA-vende-se 1 casal, 2
meses. Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, c/ Alceu.

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

DVD - Vende-se. Tratar: 9121-

2362, c/ Joilee.

ESPELHO - Vende-se, c/ armário
p/ bwe, c/ 3 portas, 45x70em.
R$ 35,00. Tratar: 370-0464. '

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

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

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se. Tratar:
372-3164.

FAX - Vende-se, Panasonie,
excelente estado, manual em
portugues. R$ 300,00. Tratar:
371-4497.

FILMADORA - vende-se. Tratar:
9121-2362, c/ Joilee.

FOGÃO - Vende-se, a gás, Dako
Diplomata, 6 bocas. R$ 608,00
(novo), por apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

FREZER':' Vende-se, vertical,
180l, Consul. Valor a combinar.
Tratar: 376-1350 ou 376-3223

CORREIODOPOVO 7

(depois das 18hs.)

GALPÃO - Vende-se, Vila lalau,
anexo oficina mecânica. Valorc/
todo equipamento R$ 88.000,00,
valor só do galpão. R$
78.000,00. Tratar: 371,8878.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino
Menegotti, após Samae, c/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.

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

GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-5155.

GELADEIRA - Vende-se,
seminova, 3201. R$ 300,00.
Tratar: 370-0464.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frlgobar 120l, p/ embutir. R$
260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

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

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson LX Matrieiàl ou Epson Style,
c/ defeito. Tratar: 276-0602, c/
Alexandre.

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

IMPRESSORA DE CHEQUE -

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

IMPRESSORA DE CÓDIGO
Vende-se. Tratar: 371-7842, c/
Edilene.

JOGO DEI ESTOFADO - Vende-se,
2 e 3lugares. R$ 250,00.Tratar:
372-33&8 ou 9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se (curso)
para memorização megarnernory.
R$ 80,00. Tratar: 9975-1517, c/
Beníeio.

KIT COZINHA - Vende-se, balcão
c/ pia de inóx, paneleiro americano

cornpl. e mesa cf 4 cad. Tratar:
372-2332, após 17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, pi
escritório, cinza, escrivaninha,
mesa de reuniões, mesa de micro

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

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
c/ 11 CD's. Tratar: 276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, c/ ótima
clientela. R$ 15.000,00. Tratar:
275-0906.

. LAVAÇÃO - Vende-se, de
automóveis: centro, clientela
formada, c/ todos equipo
Aceita-se carro ou moto na tsoea.
R$ 3.400,00. Tratar:' .

9965-8875 ou 372-0391,
c/ Ari.

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
trifásico, 2.200 libras de pressão.
Tratar: 9992-8489. \

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

LINHA TELEFÔNICA - Vende-se,
prefixo 371. Valor R$.300,00.
Tratar: 372-0389.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO �W\�SJMais TERÇA-FEIRA, 12 de fevereiro de 2002

LOJA COMPLETA - Vende-se, c/
todos os acessórios, fone, ponto +
de 7 anos. Valor R$ 15.000;00,
na Av. Getúlio Vargas. Tratar: 275-
1808, c/ Isac.

LOJA DE MÓVÉIS E MAT. DE
CONSTo - Vendo, em Joinville,
bairro Bom Retiro, ótima clientela.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023.

MÁQ. DE COSTURA - Vende'se,
1 reta industrial Gymsi,
R$ 450,00 e 1 overloque, 6.000
ptos, c/ arremate. R$ 400,00.
Tratar: 371-4497.

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

R$ 800,00. Tra�ar: 370-7963.

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

MÁQ.\ DE COSTURA - Vende-se,
slnger, c/ gabinete elétrica compl.
(nova). R$ 300,00. Tratar:
9979-1576, c/ Gilmar.

MAQ; DE FAZER SORVETE;:S -

Vende-se, italiana, modo 200:1, 3 .

anos de garantia. Aceita-se carro

no nego Tratar: (47) 379-1119 c/
Ailton ou 379-1868, c/
Dalila ou Marco.

MÁQ. DE LAVAR - Vende-se, de
madeira, marca Müller, excelente
estado. Tratar: 9902-6249.

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se,
c/ 7.500 pontos, marca Yamata,
R$ 900,00, aceita-se televisor no
nego Tratar: 370-1134.

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

EMPRf,S1fIMOS
Sgrvid9f púbJicoestadual, ativo ou ina,tivo.
Precisàndo de dinheiro a GObDlEN Gestão

Empresoriarem convenio cóm o Banco
BMG tem a melhor taxa de juros para
desconto em folha de pagamento.

TamBém temos ernpréstimo com chetjue
pré, e financiamento de veículo.

MERC. DO LÉO - Vende-se,
antiga Tifa dos Pereira, c/ todo
estoque. R$ 8.500,00, aceito
carro. Tratar: 371-7341.

MESA - Vende-se, de pimbolim.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, c/ 5
cadeiras. R$ 230,00. Tratar:
370-0464.

MESA DE REUNIÃO - Vende-se,
2xl, R$ 200,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-3080 ouAv. Barão
do Rio Branco, 320 - sala 4.

"MESA DE SINUCA - Vende-se.
T�atar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, c/_, Alceu.

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

MESA TÉRMICA - Compra-se,
seminova, estamparia manual.
Tratar: 9103-7559.

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

NINTENDO 64 - Vende-se, c/ 2
controles e 1 fita. R$ 300,00.
Tratar: 376-0741, c/ Samuel.

NINTENDO 64 - Vende-se, em
excelente estado, na caixa,
acompanha 2 cartuchos e memory
cardo Preço à vista R$ 350,00 ou

3x. Tratar: 371-2170, c/Mareio
ou Marcos.

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

PAPELARIA - Vende-se, por
motivo de doença. R$ 4.000,00.
Somente esta semana. Tratar:
9112-8708.

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

PIT BULL- Vende-se filhote.
Tratar: (47) 9996-2525 ou

633-6565.

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

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

PRATELEIRAS - Vende-se, 13
gôndolas novs, cor branca,
disponíveis em vários tamanhos.
Tratar: 371-7842, com Edilene.

PRATELEIRA - Vende-se,
metálica, R$ 80,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320-
sala4.

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

PRATELEIRAS - Vendé-se, p/ loja
de roupa, floricultura ou loja de

brinquedo. Gôndolas c/3m cada e

várias c/ vidro. Aceito oferta e

faço nego Tratar: 370-7398, c/
�Mágnes.

PRECISA-SE - de moça p/ dividir
apto mobiliado. Tratar: 372-0984
ou 371-8254, c/ Lia ou Irene.

PROCURA-5E APTO - p/ dividir
aluguel, próx. Unerj. Tratar: (47)
375-2177, c/ Rose.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, c/ Carlos.

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

RACK HOME OFFICE - Vende-se,
R$ 400,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado,
de O a 6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra-se,
pago até R$ 50,00. Tratar:
372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos e

de blocos, de 1900 a 2000,
completa. Tratar: 371-9543 ou

9973-8747.

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

371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
c/ 2 controles e 3 fitas.
R$ 100,00. Tratar: 376-0081, c/
Emerson.

SUPER NINTENDO - Vende-se ou
•

troca-se. Tratar: 371-7060.

TEARES - Vende-se, 1 fukuarama
p/ moleton e 1 schikibin p/ meia
malha, c/ menynguer.
Tratar: 371-6490, c/ Luiz.

\

TELEFONE - Vende-se, motorola
digital + carregador de bat., 2 bato

24h, 1 alimentador de bato p/
carro. À vista R! 60,00.
Tratar: 9975-1517, c/ Benício.

TELEFONE - Vende-se, prefixo
376. Valor a combina�. .

Tratar: 9992-5253.

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

TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, ern bom estado.
R$ 200,00. Tratar: (47)
9114-7963.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende
se , Soco Acaraí .. R$ 300,00.
Tratar: 9967-9864.

TOCA-DISCO - Vende-se, semi
novo, rnarca Technics Quartz
importado. R$ 140,00.
Tratar: 370-0464.

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

TROCA-SE oficina de tornearia +

gol 95 por carninhão.
Tratar: 371-5640, c/ Sérgio.]

TV - Vende-se, rnarca LG, 20 pol.,

PAPELARIA'E BAZAR - Vende-se.

R$ 5.800,00. Aceita-se carro no

nego Tratar: 9112-8708.

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

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.

PINTCHER - Vende-se, filhote, c/
1 mês. Tratar: 373-3787, c/
Noeli.

PINTURA - Fizemos pintura em

Rua São Bento do Sul, 55 - Bairro Jaraguá Esquerdo - CEP 89253-250 - Jaraguá do Sul - SC.
CNPJ 03.321.471/0001-90 -lnscr. Munieipal22336-1

\

somente 2 meses de uso. Valor

negociável. Tratar: 370-4383, c/
Léia (somente no período da

rnanhã).

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 25 CD's, 1 contr. Norrnal
e 1 analógico, na caixa, 1
rnernória coral. Tratar:
9118-6126.

VESTIDOS DE PRENDA - Vende

se, azul, c/ mangas cornp, e um

rnarron, c/ mangas curtas, de
seda. R$ 80,00 cada. Tratar:
9103-9893 ou 37ê-p168 (rec.).

VIDEOGAME - Vende-se, master
systens III. R$ 70,00. Tratar:
276-1007.

VIDEOGAME - Vende-se, nintendo
64, c/ jogo, memory card e 2
contr. Valor nego
Tratar: 370-9005.

VIDEOLOCADORA - Vende-se, c/
grande acervo de fitas na Vila
Lenzi. Aceita-se carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

VIDEOGAME - Vende-se, mega
drive III, original, cy três
cartuchos. Valor R$100,OO.
Tratar: 275-0134, c/ João.

WISKY CHIVAS - Vende-se, 1
litro, 12 anos. R$ 60,00.
Tratar: .9122-9867.

Vende-se um terreno de 81.654m2,
com uma casa de material de 146m2•
Em Guaramirim, Rua Guamiranga.
Tratar com Sr. Silvil10 Danna.

Valor a combinar

�IAGEM PARA APARECIDA DO NORTE
E CAMPOS DO JORDÃO.

Saída: 15/03/2002 às 18 horas
Retorno: 17/03/2002 às 22 horas

Interessados entrar em contato pelo
telefone 372-3156, c/ Bárbara.

Rua Irmão Leandro, próximo viaduto -

Vila Lenzi.
Valor da passagem - Hotel -

R$ 130,00 - pagamento parcelado.

�(]I·I()NR202

II

II
.11

Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do 5,11; -, se

Para anúnciar ligue: 371-1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OORMITÓRIOS, COZINHAS, eSTOfAOOS
/

e MUITO MAIS PARA seu LAR ...
VOCÊ eNCONTRA AQUI!

MÓVEIS.
GOMES

FA'ÇA-NOS UMA VISITA
Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Fogão'Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante
A Vista R$ 179,90

/

Mania de Vender Barato
9x30;2

Total: R$ 274,68

,j

lavadora 4 Kg
c/ timer, POp Tank, Mueller

A Vista R$ 179,90

CozinhaJB
cl Paneleiro
e Cristaleira

pi Cerejeira
À Vista R$ 329,90 Mesa Zamarchi

1,60 Padrão Mel/Imbuia

9x53;5
Total: RS 477,45

Cadeira Zamarchi
Padrão Mel/Imbuia

"

p., 'J\s\a

.19:0
9x30;2

Total: RS 214,68

i

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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------------------

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. ACt- F. O.0Yíc-Oorne.lle1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

J

ENDOCRINOLOGIA
\

Dr. OcilM,borMarcclo-Weber Sí1NCt/
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

O�CUw��S�
Fone/Fax: 275-3786 - S�la 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Dra: C'lad..WT�

Fone/Fax: 371-8743 - S�a_Ia�7_05_�_,_---'I
Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se
�-----------_._--------

,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
* Mesas e

Cadeira$;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

Orçamento sem

_compromisso
.

.

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

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

DESTACANDO·A SUA EMPRESA

�UNIÃO..... S A Ú DE

PLANOS DE SAÚDE
COLETIVOS E INDIVIDUAIS

(47) 371-3512
,Iii "'"'

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

60
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

.�
acompanhantes

LTIVE COGUMELOS

Se você tem sítio, chócara ou apenas
uma órea de 30m2, cultive cogumelos.
A empresa fornece suporte técnico
e comercialização Apoio Sun Products do Brasil.

. .. do produto a r"..

RS 130,00 � Kg.

�. 75-6271

ALEX E RAQUEL- para eles, elas Tratar: 9903-7·135.
e casais. Tratar: 9953-3540.

IARA - sexy, sapeca e atrevida.
ALEXIA-casada, mas safadinha. (4n9995-7121.
(47) 9961-8518.

MAICON - Moreno, 1.80, 78kg,
ANE - doce e· sexy, com 20 anos, corpo sarado. Tratar:
acessórios. (47) 423-1856. 9905-4668.

v

DOUGLAS - Moreno claro, 1.75, ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
80kg, corpo elegante, disponível. atende elas e casais. (47) 9119,3509.

Sua melhor oP9ão de prazer

u4h'"��to 24 b';,"�5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oe..pedida6: de Solteiro,
massaSens err6tic:as

F"ON E: (47) 9991-8SS8
Jaraguá do Sul e região Jhony

� Tudo para construção, reformas e projetos

fr-
--------- --

Ir.""ç
- Persianas - Vidros temperados :Pitilt....'

- Box para banheiros - Cercas.

U'.
r-r-.--r-I

- Esquadrias - Portões

Íe(ill (@JijlltmuJ;IPflt] .

.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida

.

Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de �adeiras em geral e madeiras para ceberturc

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

"

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
(47) 175-18)0 -175-4101

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

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

(47) 373-0912
Rua João Butschardt, 855 - Centro (junto a� trevo principal) - Guaramirim - se

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

, CLASSIMais
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO."

�
[Q[W�=

;1
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADAS MONTE'I�:O

,",.,"",..

* ISOLANTE TÉRMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Para anunciali
i3··7:l1919
/

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

2.
"7
5

'3
5
4-
"7

arquitetura
design

- -

1ftgQI!!!J;;dt'f
PCl.d.rC0 (!/q�pcw(}./.IeWboWlI�o-

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de
Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

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

CARNAVAL - vale tudo?
P. WILLIAM BRETZKE

''Vale tudo" foi o nome de uma das novelas da
TV Globo há anos atraso Lembro-me de quan
do a inesquecível "Odete Reutmann" (Beatriz
Cegall) fez de tudo para manter e alcançar os
seus interesses e objetivos. Carnaval também
tornou-se uma encenação de ''Vale Tudo", mas
não num mundo de fantasia e truques de tele

visão, mas de uma realidade cada vez mais

degradante. Aliás, o próprio termo carnaval

oriunda das palavras "carne vale", que quer
dizer vale a carne. Vale tudo aquilo que é car

nal e todos os seus desejos. Carnaval é uma
encenação muito real daquilo que é coração
humano. Estampa a realidade do coração hu

mano. "Do coração procedem maus desígnius,
homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos e blasfêmias. Matheus
15.19.

rAgostinho (400d.c), um dos pais da igreja Cris�,
tã, lembra que o espirita precisa reger o corpo
e quando a carne rege o espirita o ser humano

está fardado a destruição. E isso é muito sério.

As maiores derrotas de povos e pessoas geral
mente não vem de fatores externos, -mas geral
mente pela corrupção e degradação do Espíri
to.

Fico triste e revoltado ao mesmo tempo, na

Quarta feira de cinzas, este mesmo ser huma

no, lembra-se de que tem uma consciência reli

giosa, entra então no período de quaresma bus
cando uma vida mais recatada e de

introspeção. Manipular os outros faz parte do

ser humano, embora embora que ficamos mui

to chateados quando alguém faz isto conosco.

No entanto, é exatamente isso que acontece na

Quarta-feira de cinzas, quando após o "vale

tudo" se quer chegar de mansinho a Deus e

dizer: "pois é, sinto-me culpado". Primeiro
brincamos com o pecado e depois queremos
manipular Deus com uma postura 'de contrição
e arrependimento. "Não vale vos enganeis de
Deus não se zomba, o que o homem semear

isto pele colherás "Golatas 6.7.

No entanto, não poderíamos encerrar esta re

flexão por aqui. O nosso Deus também esta

apostando tudo. Para resgatar a minha e a sua

vida ele também apostou tudo. Para Deus tudo

para a salvação do ser humano. A expressão
máxima deste alto valor foi a cruz. Não como

um símbolo apenas que tão facilmente se pen
dura como amuleto, mas foi a "morte de al

guém" - isto Jesus Cristo, o filho de Deus temo

que facilmente queremos transformar esta sal

vação num "amo" que. tira qualquer mancha,
mas isso não funciona assim. A cruz é para
aqueles que pela fé chegam a ele de mãos vazi

as - para que a salvação nos preencha. E bom

saber que para Deus "vale tudo" pata resgatar
a mim e a você. Como eu posiciono diante des
de tão grande amor de Deus?
"Onde abundou o pecado superabundou a

graça" - Romanos 5.20

DEVANIR DANNA -Presidente

�rculo
\Italiano

CÍRCULO ITALIANO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ N° 81.156.341/0001-5

JARAGUÁ DO SUL - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os descendentes de italianos maiores de dezesseis
anos para a Assembléia Geral Ordinária de acordo com o Art. 14 letra "A" do Estatuto, a realizar-se
no dia 22 de março às 18:00 horas em primeira convocação, na Sede Social do Círculo Italiano de
Jaraguá do Sul, na Rua dos Imigrantes Italianos nO 33, em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do exercício social encerrado em 31.12.2001;
2. Eleição da diretoria e conselho fiscal;
3. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

NOTA 1 - A Assembléia Geral será constituída e funcionará em

primeira convocação, com a maioria absoluta
,

dos sócios e em segunda convocação, 30 minu
tos após, com a presença de qualquer número
de sócios.

NOTA 2 - Conforme artigo 26, parágrafo primeiro do Estatuto

Social, as chapas deverão ser entregues ao
.

Diretor Presidente, em duas vias, que receberá
sob protocolo até o dia 28 de fevereiro de 2002,
último dia útil do mês de fevereiro.

Jaraguá do Sul (SC), 21 de janeiro de 2002.
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

,
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Relações Públicas - 373-0091

31/JANEIRO/2002 - REUNIÃO DE COMPANHEIRISMO
realizada nas dependências de um parque aquático de
Guaramirim. A organização coube aos companheiros Ân
gelo, Sidnei e Lourival.
-----------------------

4 A lO/FEVEREIRO - SEMANA DA FAMÍLIA
FÁMÍLIAS BEM-SIUCEDIDAS
· Famílias bem-sucedidas incentivam a comunicação - De

senvolver uma, atmosfera dentro da famíl ia, onde cada pes
soa possa falar à outra, expor os seus sentimentos e evitar
as críticas, é a chave para sobrepujar a tensão e os mal
entendidos. Se as crianças são incluídas nas decisões, de

senvolverão, desde cedo, suas próprias qualidades de li

derança. E o que é mais importante: as crianças e os pais
precisam, também, ter uma diretriz significativa na vida
familiar e o sentido de pertencerem àquele círculo de pes
soas.

· Famílias bem-sucedidas partilham o tempo juntas - Ao

passarem o tempo juntas, as famílias estarão colaboran
do para que os seus componentes se conheçam melhor.
Não importa que seja durante as refeições; freqüentando
os mesmos lugares ou cultos rei igiosos ou, mesmo, partici
pando de atividades espirituais, sociais ou escolares, mas

desenvolvendo um esforço especial para estarem juntas,
adquirindo dessa forma, experiência e valores comparti
lhados.

· Famílias bem-sucedidas lomentam o respeito e a discipli
na - Estabelecer normas claras e razoáveis de comporta
mento, é uma forma de amor, já que auxilia no desenvol

.virnento da virtude essencial da autodisciplina. O ideal é
os jovens conheceram as regras da família e os pais senti

rem que eles as seguem com responsabilidade.
· Famílias bem-sucedidas não são abusivas - Amor, respel
to e afeto, são ingredientes essenciais para que exista har
monia na família. Os Rotary Clubs podem ajudar às pes
soas evitarem as condições que levam ao abuso e à violên
ela dentro da família, trabalhando junto aos juizados e

profissionais que atuam na área do comportamento hu
mano. As vítimas das brutalidades - cônjuges e crianças
- precisam de ajuda, o mesmo acontecendo com aqueles
que as cometem, cujo caminho para a reabilitação obriga '

a uma longa trajetória.
I

------

ANIVERSARIANTL ..

12/FEVER EIRO - MAR LI MARIA BRIDAROLI, esposa do

companheiro' Sidnei.
PARAB'ÉNS! SAÚD:E E PAZ!

PARA REFLETIR ...

INVERSÃO DE VAL'ORES éa capacidade que temos de
ver o errado e pensar que é certo.

!flTabelionato". de Notas e

Protestos de

OsnUdo Bartel
II 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 6'1 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982c0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A decisão de outorgar
uma concessão' de 15

anos à Universidade Lu
terana do Brasil (Ulbra)
para explorar emissora
de TV em Porto Alegre
(RS) levou a senadora

Emília Fernandes (PT-

pela instituição de ensi

no e a definir o fato co

mo marcante para a his

tória da capital gaúcha.
A decisão agora vai

à promulgação - Jornal
do senado, ed.1409,
pag.2.

o QUE SE FALA'NO SENADO
UNIVERSIDADE Lu- RS) e o senador José Fo

TERANA DO BRASIL VAI gaça (PPS�RS) a enal-te
TER EMISSORA DE TV - cer o trabalho realizado

A GENEROSIDADE DE CAXIAS (175)

Derrotado a 3 deabril de 1832, pelo major
Luiz Alves de Lima, que saíra a seu encontro

com um corpo de polícia, o major Miguel de Fri
as pôs-se em fuça, procurando escapar. .Lançan
do-se no seu encalço, estava Alves de Lima para

alcança-los, quando um adversário lhedispara
um/tiro de pistola, fazendo pranchear o cavalo e

permitindo, com isso, que o fujitivo desapare
cesse.

Avançando de novo, é Caxias informado que
o chefe revoltoso que havia asilado em uma casa

da rua do Sabão da Cidade Nova. Apeia-se o

dono da casa franqueia-lhe a residência, que
Caxias percorre. Ao fim de um corredor, havia'
uma porta fechada, com a chave na fechadura.
O chefe legalista dá volta à chave, e abre. No
centro do quarto, de pé, Miguel de Frias o espe
rava. Os dois heróis olham-se, mudos, Ao fim de
um instante, Alves de Lima puxa a porta, e reti
ra-se, dizendo ao dono da casa:

- Desculpe-me; não há ninguém ...

No dia seguinte, Miguel de Frias fugia, asi
lando-se nos Estados Unidos.

J.M. DE MACEDO - "Ano Biográfico", vol. II,
pág 247

"-'----"'----------�---,---,

o BAILE INFANTIL DE CARNAVAL
I

(10 Concurso de Fantasias) que aconteceu
ontem no Big Bowlling foi um sucesso! Quem
participou divertiu-se muito!
No concurso, foram 25 inscritos, 6 meninos
e 19 meninas.
Os vençedores.foram:

MASCULINO:
10 João Batista - Pirata
20 Fábio Henrique Correa - Super-homem
30 Gabriel Alano - Supla

FEMININO:
10 Amanda Vargas - Emília
20 Ana Paula Correa - Odalisca
3° Gabriela Daitx � Florista

Cada um dos vencedores recebeu troféu e 02 vale- .

, ,�,�,�.�,�,�,�".�,��-,�.�j��,,,��-�-��,�!,,,�_��.���!��_�.��!,�_�u.,,�,,!:_

REMINISCÊNCIAS

.

Intendentemunicipal
prendemascate
Arthur Müller era

intendente municipal
do 2° Distrito do Mu

nicípio de Joinville
Jaraguá - e os co

merciantes estabeleci

dos reclamavam a

concorrência desleal
dos mascates que apa
reciam de outras cida

des para vender suas

mercadorias, sem pa

gar o imposto devido
Na falta de um funci

onário categorizado,
resolveu ele próprio
sair em serviço de

inspeção na Estrada

Garibaldi, apreenden
do de mascates não

habilitados 105 peças
de diversas fazendas.

Inauguração dos

sinos da igreja de

Jaraguá 84

Em 14/4/1929,
realizava uma grande
festa no Jaraguá 84, na

propriedade de José
Bankhardt, de inaugu
ração dos sinos da

igreja local, muito

concorrida por esse

melhoramento de na-
"

Garibaldi
•

- JGS-
Distrito de Vessprém

Por que "antigamente"
e "outrora"? LXXXVII

tureza religiosa.
Descendentes de

h�osnomeados
emJaraguá

O superintendente
(prefeito da época) dr.
,Ulysses Costa, pelo
Decreto rio 27, nome
ava, em 1929, o sr.

José Kurolli fiscal

para a Região de Ga

ribaldi e, pelo Decre
to n? 28, nomeava
professor o sr. João
Scheuer, da escolamu-

nicipal situada em Fran

cisco de Paulo, em cuja
extensão final se chega
va à Região de Gari

baldi, no Jaraguá 84.

Igreja da Santíssima

Trindade danificada

Na noite de 10/9/
1929 um temporal,
acompanhado de raios,
na Estrada Jaraguá, da
nificava a Igreja da
Santíssima Trindade,
com grandes prejuízos,
causando furos diver

sos na edificação, ra
chos na parede e arran

cou a porta principal e
o sino'do alto da torre.

Kukuruz - érbio

morre longe da

Áustria
O imigrante austría

co que atendia por Ku

kuruz, ébrio de Jara
guá, morria abandona

do, longe de sua pátria
e esquecido de todos.

Dizia o CORREIO00P0-
VO: "Bebia a morrer -

e bebia para viver! Cha
mava-se Josef Schrey,
de uma localidade da

Áustria, que vinha para
o paraíso que ele so

nhou e onde fracassou.

Coisas da vida!"

Campos de

sementes em Jaraguá·
O dr. Ulysses Costa,

superintendente do

Município de Joinville,
por Resolução, criava
no Distrito de Jaraguá
um campo de sementes

de cereais, forragens,
árvores frutíferas e flo

restais. Dizia-se que era

até agora um dos mai

ores serviços que o

Conselho Municipal"
até então, prestava às

classes coloniais do

Município, deixando

de lado as sementes já
cansadas que vinham

produzindo há dezenas

de anos. Joinville vivia

das indústrias, mas os

distritos eram exclusiva

mente agrícolas e de

viam ser amparados.
O projeto apresenta

do pedia a abertura de

um crédito de Rs.

20:000$000 (vinte con

tos de réis) e tinha o aval

dos conselheiros Gusta

vo Richlin, dr. Marinho
Lobo, Sérgio Vieira, Ri
cardo Karmann e Eduar

do Schwartz, obtendo
ainda o voto favorável

de Max Colin. Votavam

contra o dr. Plácido Go
mes e Roberto Schmi

dilin.
Concurso de beleza

"Miss Jaraguá"
Nesse ano de 1930,

realizava-se um concur

so de beleza no Distrito

deJaraguá, que no encer
ramento dava o seguin
te resultado: Marfiza

Fancher, Hildegard
Grubba, Katti- Nagel,
Anita May, Ilona Fis

cher, filha do húngaro
Franz Ferenc Fischer,
Ema Czemiewicz e Ir

mgard Weege, moças de

rara beleza, organizado
peloJornal CORREIO DO
POVO.Não tendo sido rea
lizado o concurso na sede

do Município de Joinville,
acabou sendo considerada

"MissJoinville", participan
do do concurso Miss San

ta Catarina.
Visita imperial
Albrecht von

Habsburg
Consoante anuncia

do, Sua Alteza Imperial
Albrecht von Habsburg
amenssava em São

Francisco, vindo se

Santos, de onde vinha

em trem especial a

Joinville. De lá, em au

tomóvel e com a com

panhia do adido mili

tar Ferenc Nemay Go

eroegsziget e o dr.

Vinsconti, rumavam

para Blumenau. Em

Jaraguá, uma comissão
de colonos húngaros
e entre eles Franz Fis

cher e Andreas Stein

del, era cumprimenta
do- em nome da Colô
nia Húngara, o convi

davam para uma festa

escolar, em Garibaldi
- o centra da Colo

nização Húngara, no
Distrito de Jaraguá, e

era aceito. O sr. João
Doubrawa, sogro de
Arthur Müller - co

mo antigo suboficial
da Marinha, como fiel

integrante da Casa Im

perial Austríaca, o que
deixou o visitante emo

cionado - partici
pando de uma missa

na igreja local e se

guindo depois para
Garibaldi, seguido. de
muitos automóveis.

Ao chegar ao local da

festa foi saudado por
morteiros e foguetes,
que procurava os mars

velhos moradores do

lugar para lhes apertar
a mão. Levado ao al

moço, foi muito cordi
al em afirmar que via
nos seus antigos súdi
tos pessdas muito feli

zes na nova pátria. De
pois seguiam a Blume

nau, muito saudado na

sua partida, que se

dava pela Estrada do
Rio Serro, a Pomero

de. (FRITZ VON JARAGUÁ) •
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I SUCESSO: DESFILE DE RUA REÚNE CERCA DE 5 MIL PESSOAS NA RUA WALTER MARQUARDTPoluição do Rio Molha

preocupa moradores Camaval 2002 bate recorde
de público em .laraguá do Sul]ARAGuA DO SUL - o

empresário Gilberto Ed

son Ramos, morador do
Bairro Rio Molha, está ten
tando sensibilizar a admi

nistração pública para o

que ele denomina de 'cala

midade pública e desres-:

peito à natureza". Ele tem

denunciado, desde o ano

passado, a poluição da água
do riacho por esgotos do
miciliares. De acordo com

Ramos, praticamente 80%

dos quase três mil mora

dores despejam seus deje
tos domiciliares direta

mente no riacho. ''A maio

ria tem poder aquisitivo su

ficiente para providenciar
. a instalação de fossas e fil

tros', avalia o empresário.
Semana passada, ele

procurou ajuda no setor de
Vigilância Sanitária da Pre
feitura e também afirma

ter enviado correspon
dência ao Ministério PÚ

blico Federal para que

sejam tomadas as provi
dências necessárias. ''Já falei
com todas as esferas do

poder público e órgãos '

responsáveis pelo assunto.

Assim como está não dá

mais para continuar", desa
bafa o empresário, que
mora há dois anos no Rio

Molha. "Como que a Pre

feitura fala em turismo eco

lógico se não consegue nem

preservar o que tem em

reservas naturais", critica
ele. Na' avaliação de Ra

mos, é inconcebível que a

Prefeitura feche os olhos a

essa questão e não cobre

dos moradores instalações
sanitárias adequadas.

A gerente de saúde da

Prefeitura, Nanci Zimer
mann comprometeu-se a

colaborar no que for pos
sível para que seja encon

trada uma solução para o

I problema. Segundo ela,
ainda esta semana haverá

uma reunião entre o Secre

tário de Saúde, AirtonWe

ber da Silva e os demais

órgãos envolvidos (Samae
e Vigilância Sanitária) para
discutirem o problema e

traçarem as metas e estraté

gias que poderão ser utiliza

das.

]ARAGuA DO SUL - O

blo�o Samba no Pé (do
Bairro Jaraguá 84) foi o
campeão do carnaval 2002

de Jaraguá do Sul em des
file de rua realizado sábado
à noite na RuaWalter Mar

quardt O bloco, com cerca

de 70 integrantes, foi o
quarto a desfilar e acabou

conquistando a simpatia
dos jurados ao colocar

uma comissão de frente

lembrando fadas. Outro

fator considerado decisivo

para a escolha foi a perfor
mance da porta-bandeira
e do mestre sala, que en

cantaram o público, esti
mado pela comissão orga
nizadora em cerca de cinco

mil pessoas. O bloco conse

guiu dos jurados 88 pontos.
A segunda colocação

ficou com o bloco Alegria,
Alegria, que alcançou 85

pontos. Em terceiro colo

cado foi o bloco Sem Pre

conceito, com 78 pontos,
seguido do Em Cima da
Hora (campeão do ano

passado), com 76 pontos.
O bloco Unidos do Jope
( do Bairro João Pessoa) e

a Escola de Samba Estrela

Dalva, do Mestre Mane

quinha, dividiram a quinta
colocação com 75 pontos
cada um. O primeiro co

locado recebeu, da Prefei
tura, um cheque no valor

de R$ 1 mil e mais troféu. Já
o segundo colocado .rece
beu R$ 800,00 e troféu e o

terceiro R$ 500,00 e troféu.

O desfile de rua do car

naval 2002 de Jaraguá do
Sul teve a participação de
seis agremiações carna

valescas e aconteceu pela
primeira vez na RuaWalter

Marquardt. Também pela
primeira vez na história do

Horst Baúmle
Ritmistas da bateria do bloco Unidos do Jope entusiasmaram o público

originalidade das fanta

sias. O baile reuniu apro
ximadamente 3 mil pes-

soas, animados pela Ban
da In Natura, de Jaraguá
do Sul.

carnaval j araguaense o

desfile contou com a pre
sença de uma Rainha do

Carnaval desfilando com

pletamente nua, apenas
com pinturas pelo corpo.
A ousadia da Rainha,
Fabiane da SilvaAraújo, 18
anos (de Joinville) que in
tegra o bloco Alegria, Ale
gria, fez vibrar os foliões e

animar ainda mais o even

to. Fabiane foi eleita na

noite de sexta-feira, em
baile no Parque Municipal
de Eventos. Fabiane ga
rante que não 'sentiu-se

constrangida. "Gosto que
me olhem. Adorei a ex

periência", afirma a rainha,
que foi pintada pelo artista
plástico e �arnavalesco,
Rogério Hreczuk.

O desfile teve início às

21 horas e encerrou por
volta da 1 hora, seguido de
um baile no Parque Muni
cipal de Eventos. O en

cerramento do desfile foi

marcado pela desfile da
Escola Filhos da Ilha, de
São Francisco do Sul, que
se apresentou como convi
dado especial e encantou

o público com o luxo e a

Carnavalesco não aceita
resultado do desfile

O carnavalesco' responsável pelo Bloco do Jope,
Álvaro Aluísio da Silva, 48 anos, que participou pela
primeira vez do desfile de rua, ficou indignado com o

resultado que o classificou em quinto lugar. Segundo ele,
o que houve foi "uma grande injustiça". Silva não aceita'
a quinta colocação porque considerou a apresentação
do seu bloco bastante boa, especialmente no que se refere

a bateria. "Fomos amelhor bateria e ainda assim ficamos

em último lugar. Se os critérios não forem respeitados
como devem ser, não pretendomais participar", desabafa
Silva. A Unidos do Jope foi o primeiro bloco a entrar

na avenida, com aproximadamente 70 integrantes.
O gerente de cultura da Fundação Cultural deJaraguá

do Sul, Sidnei Marcelo Lopes, acredita que o fato de ter

sido o primeiro a desfilar pode ter interferido na

colocação da Unidos da Jope. "Faltou fantasias para
eles", afirma o gerente, que pretende, nos próximos dias,
fazer uma avaliação em conjunto com os diretores de

blocos. "Vamos nos reunir com todos e ouvir as

.- sugestões e as reclamações", promete Lopes
Apesar da insatisfação de alguns, Lopes faz uma

avaliação positiva do evento. "Batemos o recorde de

público e estamos satisfeitos com o resultado", afirma.
Para o ano que vem a intenção é aumentar o número de

bailes no Parque de Eventos com a contratação de mais
bandas e com a escolha do rei Momo.

Ramos cobra providências da gerente de saúde, Nanci

AERO-CARJO+
Sua carga na hora certa no lugar certo!

371-0363 brasil@nelu.no.com.br

GráficaCP
370-7919
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filiação de trabalhadores.
Uma das principais

propos,tas levantadas, de
acordo com o diretor de

Formação do sindicato,
Silvino Volz, é pela am

pliação do número de

participantes na diretoria
do sindicato, visando
expandir a atuação da

entidade para as fábricas.
Dos mais de 11 mil tra

balhadores metalúrgicos
que hoje trabalham nas

empresas e estão radica

dos nas cidades do Vale
do Itapocu, pouco mais
de três estão filiados ao

sindicato. (MR)

TERÇA-FEIRA, 12 de fevereiro de 2002

I PROJETO: COMI_:rÊ DE GERENCIAMENTO DO RIO ITAPOCU QUER REDUZIR POLUiÇÃO

Presidente da entidade aponta
prioridades para implantar ações
Jaraguá do Sul -

o presidente do Comitê
de gerenciamento da
bacia do Rio Itapocu,
Ronaldo Klitzke, parti
cipou da reunião sema

nal da Acijs (Associação
Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul), on
tem, à noite, quando
apresentou as propostas
do projeto que está sen

do discutido pelos mu

nicípios da Região da

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu). Na oportuni- ,

dade, Klitzke relatou os

trabalhos já realizados

pelo cOnlltê e as expec
tativas para este ano.

Segundo ele, o .ob

jetivo inicial é o cadas
tramento básico dos
usuários da água do rio,
desde São Bento do Sul

até Barra Velha, estima
do em seis meses. "Esse

é o coração do projeto",
'classificou, lembrand�
que o comitê foi criado

obedecendo a Lei Fede

ral 9.433, da Política

Nacional de Recursos

Hídricos, a estadual
9.'748 e a Resolução
003/SC dos comitês das
bacias. "O objetivo do
comitê é a descentra

lização das ações do Es

tado, o gerenciamento
dos procedimentos e

orientações aos usuá

rios", informou.

Klitzke apresenta projeto do comitê para empresários de Jaraguá do Sul
César Junkes/CP

K1itzke, que foi elei

to no final do ano pas
sado, disse que o comitê

pretende trabalhar em

conjunto com o Consór

cio das Águas, projeto
em análise e discusão na

Amvali. A primeira
reunião do Comitê de

Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do Rio

Itapocu aconteceu em

junho de 2000. No ano

seguinte, foi eleita a

diretoria provisória. Na
semana passada, a

assembléia da entidade

escolheu e definiu os

oito núcleos - [Fauna,
Flora, Agrícola, Indus
trial, Extrativista, Jurí
dica e Hídrico -, da

entidade.

Na opinião do presi-

dente, a prioridade da

região é o investimento

em obras de infra-es

trutura, principalmente
na instalação de es

tações de tratamento de

efluentes, de tratamento

,de esgoto doméstico e

industrial e na coleta de

esgoto. "O projeto tem

o foco voltado aos
, I

resíduos industriais, aos
efluentes domésticos,
responsáveis ,por 40,
50% da poluição dos

rios, e desmatamento da

mata ciliar", revelou,
lembrando que amaioria

das grandes indústrias

da região já possuem
estações de tratamento

de efluentes e que a

coleta e tratamento do

esgoto deJaraguá do Sul

reduzirá "muito" a

poluiçào n� rio.

RECURSOS - Para

assegurar a implantação,
das proposta apresen
tadas pelo comitê, ,a
diretoria calcula que se

rão necessários R$
104.823,60. Deste total,
R$ 83.858,88 são da

ANA (Agência Nacio

nal da Água) repassados
ao Conselho Estadual
de recursos hídricos

que, por sua vez, des

tinará ao comitê, e R$
20.964,72 reivindicados

à iniciativa privada. O
orçamento prevê R$ 3,8
mil pará aquisição de

móveis e equipamentos,
e R$ 101.023,60 para

despesas correntes.
I

(MAURíLIO DE CARVALHO)

,

ter a �hance de

ua segurança vai

I ,
pessoa amada.

Câncer - E passivei que sinte
necessidade de

tividades isoladas
iorn concentração
char no dia de
ite promete: você
o centro das

atenções.
•

- Os amigos serão
ojudo nesse dia,

,

po profissional ou
oite sentirá

e ficar sozinho.

Prefeitura de Massaranduba
,

.

iniciacrechepara250 crianças
MASSARANDUBA -'

Estão em execução as
I

obras de construção da
nova creche municipal,
que funcionará em anexo

à Escola Básica Munici

palMinistro PedroAleixo.
Iniciadas há duas sema
nas, as obras deverão
estar concluídas dentro de

pouco menos de seisme

ses, e contemplarão acomu
nidademassarandubense,
com um dos serviços pú
blicos que mais estavam

sendo solicitados pela
população local'.

De acordo com o

projeto, serão construídas
seis salas, para fuJ?cio:
namento dos bercários e

maternal, além de de

pendências também para
as atividades do pré-es
colar. A capacidade da

creche será para atender

cerca de 250 \ crianças,
conforme dados forne
cidos pela Prefeitura. A

construção dessa unidade
atende a uma das pro- ,

messas do governomuni

cipal, em função da carên
cia desse tipo de aten

dimento na comunidade.
O custo total da obra

está estimado em R$ 148

mil, dos quais, R$ 100 mil

serão concedidos pela
Secretaria de Assistência
Social (governo federal) e

o valor' restante (R$ 48

mil), da contrapartida da

Prefeitura nesta obra. O

projeto para a edificação
da creche foi executado

I através da Assessoria de

Planejamento da Prefei
tura Municipal, com a

participação dos Depar
tamentos de Saúde e

Educação. (MR)

Metalúrgicos fixammetas de

atuação sindicalpara 2002
]ARAGUA DOSUL-O

Sindicato dos' Metalúr

gicos definiu o planeja
mento para ?002, em en

contro realiz'ado na quin
ta e sexta-feira da semana

passada, no ParqueAquá
tico Pedra Branca. O

evento reuniu membros
da di;etoria e palestrantes
convidados, e tratou

sobre vários temas, desde

programas educativos

para a formação s�dical
do trabalhador, até alte

rações nos estatutos de

funcionamento do sindi

cato, e deflagração de

campanha para aumentar a

cê estará mais

pniões de terceiros.
a ao público será

,º��,W noite, seu lado.
�� dominará a cena.

Escorpião.:._ Aproveite pàra
laçbs de amizade, pois

Sagit' io - Fé e confisa isso é

tudo precisa ho]e.
o melhorara
e avaliar a auto-

rá prioritário,

Siga o seu

is cuidado com

s. Valorize as

oais. Astral cheio
de lealdade com o par.
Peixes - Você estará mais

r issoprocure fozer o
A noite vai estar
reatar

a novà chance 00
�
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Ação Livre comemora um

ano de atividades na região
ITRAGÉDIA : ADOLESCENTE MORRE AFOGADO NO PARQUE MALWEE

Jovem de 17 anos morre ao

atravessar lagoa à nado
]ARAGUÁ DO SUL _\

A Ação Livre, primeira
'operadora de turismo

receptivo de \Jaraguá do
Sul e região completa,
neste mês, um ano de,
atividades. De acordo
com o balanço anual da

empresa, neste período
foram recebidos turistas

,
de Santa Catarina, Para
ná, Espírito Santo, além
de países como França,

,

Venezuela, Chile e Es

tados Unidos. "O turis

mo receptivo na região
deixou de ser utopia e

passou a ser realidade",
comemora o sócio da

Ação Livre, Enio Luch

temberg. Segundo ele, a
região tem vocação para
o turismo de aventura,

ecoturismo, turismo ru

ral, de negócios, indus
trial e cultural. "É um

mercado bastante pro
missor que começa a ser

explorado", afirma Lu

chtemberg.
Ainda de acordo com

Luchternber, durante o

período, foram atendidas
693 pessoas em famturs,
convenções ou roteiros

comercializados. Pa-

lestras para estudantes
também fizeram parte
deste ano de atividades
da Ação Livre. Ao todo,
foram envolvidos cerca

de 300 estudantes da

Furb, Unerj', Nova Era e

Julius Karsten. Outras

97 pessoas participaram
de caminhadas ecoló

gicas,promovidas pela em
presa em ocasiões como

a Semana do Meio Am

biente. Também promo
veram exposições e par
ticiparam ativamente do
10 Seminário de Turis

mo do Vale do ltapocu.
TURISMO - Um gru

po de 30 turistas vin

dos de São Paulo (capi
tal) estão curtindo o

carnaval em Jaraguá do
J '

Sul. Eles devem passar
quatrodias na cidade e

estão sendo acompa
nhados pela equipe da

Ação Livre, que não

tem poupado esforços
para mostrar .9 que a

região tem de bom. Raf

ting, caminhadas, rapel
e até os tradicionais
Bailes de Reis e Rai

nhas fazem parte do ro
teiro.

]ARAGUÁ DO SÚL _

O adolescente Michael

Starmoski, 17 anos,
morreu afogado sábado
á tarde quando tentava

'atravessar à nado a

lagoa principal do Par

queMalwee, na Barra do
Rio Cerro. Michael mo
rava em G_uaramirim e

foi até o Parque passar
o dia na companhia de

amigos. No meio da

que existem no local de

proibido tornar banho.

Segundo o socorrista
Marcelo Klitzke, os bom
beiros foram chamados

por volta das 16h20 mas
o corpo somente foi res

gatado duas horas de

pois, depois de intensas

buscas no local. 0-ado
lescente foi sepultado
domingo, no cemitério
de Guaramirim.

tarde resolveram voltar
até o mais próximo pos
sível da entrada do Par

que à nado. Como o lo

cal tem partes profún-'
das, o garoto não resistiu
ao esforço e acabou se

afogando. Os outros garo
tos conseguiram fazer a

travessia sem problema
e, durante o percurso"
acabaram se afastando
do colega, que se afogou

sem que tivesse tempo
de pedir ajuda.

De acordo com in

formações dos socor

ristas do Corpo deBom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, Michael
pode termorrido de con

gestão. Ao que parece,
ele tomou grande quan
tidade de sorvete antes

de entrar na água, des
respeitando as placas

Colisão naBR 280 ocasiona lesões graves nos envolvidos
Sul, pilotada por Igor
de Lima, 20 anos e com

a Honda Turuna 125,
placas LYK 9897,
também de Jaraguá do

Sul, pilotada por Paulo
Celso Salvador, 34

anos. Ambos sofreram
lesões graves. O moto

rista do Corsa saiu ileso.

BR-280. De acordo
com o policial rodoviá
rio FabianoWeqing, do
posto da PRF de Gua

ramirim, os pilotos das
motos foram encárni
nhados ao pronto so

corro do Hospital e

Maternidade São José
com lesões graves.

O acidente envol

veu o automóvel Corsa

palcas MBE -5674, de
Jaraguá do Sul, condu
zido pelo motorista

Samir José Sell, 23

anos. Ele bateu de
frente com as motos

Yamaha RD 350, pla
cas 2815, de Jaraguá do

]ARAGUÁ DO SUL _

Colisão frontal entre,
um automóvel e duas
motocicletas deixa fe

ridos em estado grave.
O acidente aconteceu

por volta das 3h50 de

domingo, na altura da
entrada principal do
Bairro Nereu Ramos,'

Homem é esfaqueado nos fundos do Salão Líder
�

foi esfaqueado na al
tura do abdornem e te

ve o intestino perfura
do. O autor da facada

fugiu do local e ainda
não foi identificado

pela Polícia.

do com o socorrista do

Corpo de Bombeiros

Voluntário deJaraguá do
Sul, Marcelo Klitzke, a

vítim� foi encaminhada
para o Hospital e Ma

ternidade São José com

boa parte do intestino

delgado exposto.
,
Segundo relatório

da Polícia Militar de
r

]ARAGUÁ DO SUL I=-

Claudinei Bezerra de

Souza, 20 ànos, foi esfa

queado nas primeiras
horas deste domingo nos
fundos do Salão Líder,
na Vila Lalau. De acor-

Jaraguá do Sul, a agres
são aconteceu ao lado
do bar da Nena. Souza

LOTERIAS

Megasena Quina
concurso: 336 concurso: 954

02 - 18 - 22 - 26 - 30 - 54 33 - 51 - 56 - 66 - 67

II Lotomania Loterie Ferderal
concurso: 18s9 concurso 03615

20-21-29-31 -' l° - Prêmio: 64.064

32 - 34 - 35 - 37 - 2° - Prêmio: 27.370
46-47-48-49- 3° - prêmio: 44.835

51-52-74-77- 4° - Prêmio: 32.297

79 - 81 - 83 - 86 5° - Prêmio: 15.949

CORRElo:no POVO
Classificados Mais' completos,
Mais' dinâmicos eMais fáce!s de procurar!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IISELETIVA: ATLETAS JARAGUAENSES DISPUTAM VAGA PARA SELEÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL Liga desfilia nove clubes

de futebol inadimplentesCristina e Bárbara estão entre
-,

as 15·melhores jogadoras do País
]ARAGUÁ DO SUL - Em

reunião realizada na noite da
última sexta-feira, na sede da

.

ligaJaraguaense de Futebol,
a diretoria da entidade de- .

cidiu, por unanimidade, des
filiaros clubes: Internacional,
Veteranos da Vila Lalau,
Quinze de Novembro, São

Roque, Caxias, Francisco de
Paula, Ponte Preta, Botafo

go (licença) e Amizade, de
Guaramirim, por não es

tarem em dia com as contri

buições. Com a saída dos

clubes, o próximo campeo
nato, prevista para iniciar em
julho, será realizado com 20

eqwpes.
De acordo com o pre

sidente da liga, Rogério To
mazelli, os clubes não pagam
a anuidade - R$ 500,00,
"há algum tempo". Toma
zelli informou que as des

pesas da entidade somam

R$ 21 mil por ano e a con

tribuição dos clubes R$ 10

mil. "Precisamos buscar

subvenção dos governos

municipal e estadual. Temos
um campeonato pela frente
e, se não tivermos recursos,

não teremos condições de

realizá-lo", reclamou, infor
mando que pretende reunir
se com o secretário de Es

porte e Lazer e com o pref
eito lrineu Pasold para tentar
relatar a situação da Liga.

Para o presidente, ou os

governos garantem recursos

para a entidade, "é preferível
fechá-la".

'

PAUTA � Durante a

reunião de sexta-feira, o
contador Eugênio Lescowicz
orientou os dirigentes de

clubes em relação às exi

gências da lei de Respon
sabilidade Fiscal, abordando
principalmente informações
e documentações a serem

enviadas aos órgãos federais
- Receita Federal e Caixa

Econômica Federal. ''As

pessoas têm interesse e boa

vontade, mas desconhecem
a legislação", afirmou. r:

Na oportunidade, foi
criada a comissão, formada

por seis pessoas, que or

ganizará os festejos do

cinquentenário da liga, a ser
comemorada no dia 9 de

junho.

Cristina quanto Bárbara não
esconde o desejo em seguir
carreira no voleibol até atin

gir a seleção adulta, entre
tanto, revelam que preten
dem cursar faculdade.

"Todo atleta sonha em um

dia chegar à seleção do seu

país. Meu objetivo, 1110

momento, é ficar entre as 12

finalistas na seletiva e integrar
a seleção. Para o futuro,
penso em cursar faculdade

de fisioterapia", disse Cris

tina, apostando na conci

liação entre o esporte e a

profissão.
Assim como a amiga,

Bárbara disse que a prio
ridade, no momento, é a

seletiva. "Estou mel dedi
cando integralmente aÇls
treinamentos para estar en-

I

tre as 12 jogadoras da se

leção. Achol que é o pri
meiro passo para me tor

nar uma atleta profissional
e chegar à seleção adulta",
reforçou, informando que

pretende cursar Educação
Física.

"-

As jogadoras retomam

amanhã à capital mineira,
onde ficam até a final da
seletiva. A entrevista ex

clúsiva ao Jornal CORREIO
DO POVO foi concedida,
ontem, no ginásio da recrea

tiva da Marisol.

]ARAGUÁ DO SUL -

Desdemeados de janeiro, as
jaraguaenses Maria Cristina

Caye, 15 anos, e Bárbara

Louise Bruch, 14, parti
cipam da seletiva para a

seleção brasileira infantil de

voleibol, que acontece em

Belo Horizonte. As garotas
estão entre as 15 finalistas de

um total de 45 jogadoras
convocadas para a seletiva,
que definirá as 12 que re

presentarão o Brasil !los

Jogos Sul-americano da

categoria, em abril, na Co

lômbia. Cristina e Bárbara

jogam juntas há três anos e

são atletas são atlestas do

BCN, de Osasco.
\

A levantadora Cristina,
de 1,83 metro, iniciou a

carreira \las equipes de base
da FME (FundaçãoMunici
pal de Esporte), sendo

,

convocada pata integar a

seleção pré-mirim de

Jaraguá do Sul. Em 1999,
disputou os Jasc (jogos
Abertos de Santa Catarina),
de J oaçaba. Dois anos

depois, já jogadora da

seleção catarinense infantil,
ficou em quarto lugar nos
Jogos Brasileiros ?a Juven
tude? disputado em Recife,
Pernambuco.

Bárbara, jogadora de

meio, de 1,85 metros, tem

Edson Junkes/CP

Bárbara (E) e Cristina integram a seleção catarinense
,

\

carreira semelhante. Come

çou aos 10 anos e dois anos

depois já integrava a seleção
jaraguaense. Como atleta

do Colégio Bom Jesus/
BCN, de Joinville, foi con
vocada: para a seleção
catarinense infantil, partici
pando das competições

regionais e alguns torneios

estaduais. No ano passado,
disputou as Olimpíadas da

Esperança, realizada em

Poços de Caldas, Minas
Gerais, quando a equipe do
Colégio Bom Jesus ficou

em quarto lugar.
CARREIRA· - Tanto

o SEU LUGAR!AQUI

N(1toçiio '" NatQ�iio p/ bebis
Hidroginásti(a - Street Dance

Muscula�io - B Bump
Bod, Combat .. Body Step

Abdominais

Equipe Malwee é campeã geral da 1 a etapa de Bicicross
ção geral confirma a qua
lidade da equipe. Mas

precisamos destacar tam
bém os demais pilotos
que, mesmo .sem vencer,

. demonstraram compe
tência e garra", declarou,
lembrando que as cidades

concorrentes têm pilotos
"muito bons e com muita

experiência" .

]ARAGUÂ DO SUL -

Com sete títulos, a equipe
Malwee foi a campeã geral
da Primeria Etapa da

Copa Malwee de Bi

cicross, realizada no sábado

no parque Malwee. Em

segundo lugar, ficou São

José, com seis títulos, se

guido por Rio do Sul, com

quatro. O torneio reuniu

Zleski na categoria Crui

zer, entre 25 e 29 anos;

Joice Mo'reti, na Eleite

Feminina, acima de 19

anos, e Ney Borchaidt na
,Cruizer"netre 40 e 44 anos.

O dirigente da equipe
Malwee, Valdir Moreti,
considerou "excelente" o

desempenho dos pilotos
jaraguaenses. ''(i classifica-

180 pilotos, de dez

cidades do Estado, divi
didos em 33 categorias. A
primeira até sete anos e a

última acima de 45.

Marcelo Ludvichak

venceu nas categorias Su

per 24 e 19 a 24 anos; Luiz

Madeira na categoria sete

anos; Guilherme Borchaidt
'na de 9 anos; Claudimir .

Fones: 371 0611- - 371 0101o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você
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