
estofados e colchões

II

370-7919

José Fritsch (D), com Dionei da Silva e Carlito Merss, na entrevista coletiva à imprensa realizada ontem à tarde

Fritsch quer que o candidato a

vice-governador seja de Joinville
o prefeito de Chapecó e pré-candidato do PT

ao Governo do Estado,]osé Fritsch, disse ontem,
na visita a Guaramirim e ]araguá do Sul, que o

partido trabalha pela rearticulação da Frente

Popular no Estado para as eleições. A indicação
do nome do candidato a vice será dos possíveis alia

dos. Fritsch prefere que. seja um nome de ]oinville.
PÁGINA 3

Os piscicultores da região reivin
dicam a construção de um abate
douro para uso comum, mas não
descartam a venda do peixe vivo,
prática usada nos pesque-pagues
do Município. PAGINA 5

PM recebe armamento
de última geração do
Estado e de empresas
PÁGINA 6

Homem é acusado de
abusar sexualmente
das duas enteadas
PÁGINA 7

Fogaça é o campeão na 125cc Especia/ de Motove/oeidade. PAGINA 8Cerca de 15 mil estudantes do Município voltaram às aulas ontem. PÁGINA 5

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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2 CORREIODOPOVO

Somos jornalistas e temos

uma profissão: em defesa
da -seciedade brasileita

PENA] '(Federação Nacional dos Jornalistas)

As sociedades contemporâneas, cada vez mais complexas, exigem
o conhecimento de assuntos de interesse público que circulam em

toda as áreas, da Medicina àAntropologia, da Engenharia ao Direito,
da Biotecnologia à História, É preciso saber, no calor da hora, de
temas, fatos e versões que ocorrem tanto em tais áreas quanto nas

ruas. Para isso, existe um profissional, .envolvido diariamente com o

seu fazer" que busca informações, as apura, faz entrevistas,
contextualiza, registra e edita, para que .mais gente, eu) todas as

áreas e �in todos os cantos, possa tomar conhecimento e 'melhor se
situarfrente à realidade. A este profissional se chama jornalista .

.
É'm escala pública e dimensão planetária, em' períodos

.extremamente curtos (dia, hora, minuto - tal como é o andar diário

da humanidade), e em linguagem acessível à população e não

hermética, há profissionais que se empenham para esta reconstrução
do mundo. A este profissional se chama jornafista.

Sem este profissional, não há jornalismo. Para a informação
jornalística é preciso qualidade, são necessários pressupostos éticos,
conhecimentos técnlc<DS e tecnolÓgicos - da tevê ao rádio, da ,

. j
internet � revista, do jornal ao planejamento gráfico. Em todas e�tas
coberturas e atividades e para todos estes suportes tecnológicos, é .

preciso cuidado na apuração, 'rigor na exatidão, obediência a preceitos
éticos, qualidade na produção estética, cuidado e precisão nas

conseqüências da forma de divulgação. Há um profissional que se

preocupa com isso. A ele se chama jornalista ..

A informação com tais características, produzida por jornalistas,
permite à sociedade maior liberdade, além de mais e melhor opção
de escolha. Permite melhor escolha e decisão nos caminhos a seguir.

.

Depois de 60 anos de regulamehtação profissional e 80 de luta

pela formação superior em Jornalismo, há agora a clara ameaça do
fim de quaisquer exigências para o exercício da profissão.

O ataque contemporâneo do neoliberalismo à profissão
jornalística é mais um ataque às liberdades sociais e às profissões
em particw.ar. Com isso, amplia-se o campo das desregulamentações
em geral e aumentam as barreiras à construção qualificada e lúcida

de um mundo mais democrático, visível e justo.
O ataque ao jornalismo é também um desrespeito à sociedade,

que diminui sua amplitude de escolha, diminui o espaço de liberdade

e de confronto de opiniões. Há claros prejuízos à ética profissional
e amplia-se o controle sobre quem entra nas redações - do interesse

particularizado expresso na contratação de apadrinhados políticos e

ideológicos ao aviltamento profissional e salarial, pormeio de contrato
, de pessoas que nada têm a ver com a formação específica na área.

Hoje, já existe liberdade garantida para quem quiser expor sua
opinião, como entrevistado ou articulista de uma determinada área.

Com a desregulamentação, contudo, perde-se as raízes da vinculação
do jornalismo ao interesse público, razão de sua consolidação como
profissão nos últimos 60 anos. Com isso, além da própria categoria
profissional ter redução de empregos, desprestígio em seu

reconhecimento público, a própria sociedade, no conjunto, perde a

referência qualitativa dos acontecimentos do dia-a-dia, essenciais

para a liberdade de escolha do dia seguinte.
O ataque à regulamentação emJornalismo atinge profissionais e

estudantes, desrespeita as identidades de cada área - e nisso

desrespeita também as demais -, e fere frontalmente a sociedade
em seu direito de ter informação apurada por profissionais, com
qualidade técnica e ética, bases para a visibilidade pública dos fatos,
'debates, versões e opiniões contemporâneas. É um ataque, portanto,
ao próprio futuro do País e da sociedade brasileira.

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

.
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Eficiência ·tucana

G··. ....;'
.

o episódio do desman

telamento da equipe de ga
binete do vice-prefeitoMoacir
Bertoldi, embora, aparen
temente truculento, confirma
uma tendência há muito

percebida. O PSDB de ]ara
guá do Sul, e nele o prefeito
Irineu Pasold aparece como

uma liderança, tem sabido,
como poucos, ocupar espaço
político. Soube postar-se de

�idamente no mandato ante

rior até que a fatalidade ceifou
a vida do ex-prefeito Geraldo

We�ninghaus, ficando na res

ponsabilidade de assumir o

governo.
Soube então dar conta do

rNo jogo da política
não basta entrar
em campo. Precisa

chutar a gol ..J

mente não existe rejeição ao

nome do deputado.
Sob a ótica da perfor

mance dos tucanos, vale lem

brar ainda que, uma vez

,
atuando em Brasília, Caropre
so criou densidade política 'em
Santa Catarina, a ponto de ser

chamado num dos momentos
mais delicados do partido
para assumir a presidência da

legenda. Num momento em

que o PSDB debatia-se em

compromisso assumido, de séria crise interna, que nem

tal forma que venceu as mesmo Francisco Küster,
eleições municipais no ano com longa experiência, oon-
2000 com uma margem de seguiu resolver, Superadas as

votos esmagadora sobre os dificuldades da época, o

adversários. Antes disso" o partid()'deu a volta por cima
médico e vereador Vicente e hoje 'dá-se ao luxo de falar

Caropreso não só ';�teitou o em candid�to,próprio, apos
desafio de : .•corroorrer à ',',.tartdo em �e011'el Pavan para
Câmara' Federal, sendo eleito 'o Governo do Estado.

'

com fatia ç�(n�idetável 'de . Enquanto isto, na Câmara

votos, n;as timbém soube dar d� Vereadores, a presidência
.

conta da responsabilidade, de não só passou pelo tucano Lia
tal forma que, hoje; quando Tironi, como o governo mu

busca a reeleição, prati-ca- nicipal soube buscar aliados

no outro lado, como Vitória

Lazzaris e Maristela Menel,
antes pertencentes a partido
adversário. Não causa ne

nhuma estranheza, portanto,
que Pasold. tenha agido tão

.prontamen.te no episódio com

o vice-prefeito. "Quero Ber

toldi como vice e não como 20

prefeito", desabafou Pasold
em uma das entrevistas, du
rante o recente acontecimento.

Como se vê, pelos fatos

expostos, os tucanos não es

tão brincando em serviço. E
se houver mais espaço será

ocupado, tanto que em decla

rações recentes o prefeito e a

presidente do PSDB, Niura

dçs Santos, estão sugerindo
que saiam dois nomes de can-

.didatos pela coligação Mais

Jaraguá do Sul. Numa alterna

tiva, quem sabe, para con

tornar o impasse em que se

encontra a questão das can

didaturas internamente, com
o PFL achando que é a bola
da vez, e reclamando apoio
tucano para as eleições para
deputado estadual, este ano.

No jogo da política não

basta entrar em campo. Pre
cisa chutar a gol.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Com a visita do pré-candidato José Fritsch, as

lideranças do Partido dos Trabalhadores em Jaraguá
do Sul puderam tirar todas as dúvidas que even

tualmente ainda poderiam ter com relação ao

encaminhamento das candidaturas e da própria
campanha para as eleições municipais. A orientação
ficou clara e é promover a aproximação com legendas,
com as quais o PT não tem restrições para apro

ximação. Na região, o PT fará-duas reuniões, nos dias

23 e 28 de fevereiro, respectivamente, em Jaraguá do

Sul e Guaramirirn, para definir os nomes dos futuros

candidatos. Um dos requisitos: estar preparado para
e debates. O duelo de idéias e propostas, nos veículos

de comunicação, tende a ser aspecto preponderante
da campanha.

META ROTEIRO
o pré-candidato do Par

tido dos Trabalhadores,
José Fritsch, vai gastar
muita sola de sapato per
correndo os municípios
do Norte/Nordeste do

Estado. Estrategicamen
te, interessa muito ao

Partido dos Trabalha

dores vencer as eleições
em Joinville, ocupando
todo espaço possível na
maior cidade do Esta

do, assim como no plei
to municipal de 2000

aconteceu em Blumenau.

A eleição, dessa vez, não
será para prefeito, mas o

raciocínio é, uma vez

postados os pés nestas

duas cidades, quem irá

segurar a caminhada para
a Capital?

O pré-candidato petista
prossegue hoje com o

roteiro político na região,
visitando a sede do PT em

Barra Velha, às 9 horas, e o
assentamento do MST

(Movimento dos Sem

Terra) em Araquari, em
seguida. Ao meio-dia al

moça em São Francisco do

Sul e depois segue para

Joinville, ondedeverá chegar
por volta das 1 S horas.

Fritsch pernoitará em

Jóinville e permanecerá
também naquela cidade,
amanhã, praticamente du

r�te o dia inteiro. Às 17

horas participará de ato

pelos 22 anos de fundação
do PT e em memória do

prefeito Celso Daniel, de
Santo André (assassinado).

ALAGAMENTOS
Moradora da Rua Carlos Eggert, na Vila Lalau,
reclama dos problemas que estão sendo causados por
duas bocas-de-lobo entupidas. Os alagamentos, em

conseqüência disso, estão acontecendo com bastante

freqüência na área onde estão localizadas as residências

de números 150 e 164. Servidores da Prefeitura já
foram verificar a situação mas as providências ainda

não aconteceram.

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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I ELEiÇÕES: PRÉ-CANDIDATO DO PT AO GOVERNO DOe ESTADO ARTICULA A FRENTE POPULAR EM se

Fritsch deixa indicação do vice

para aliados e quer nome de JIle
]ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito de Chapecó e pré
candidato do PT ao go
verno estadual, José Fritsch,
destacou ontem que o par
tido trabalha pela articula

ção da Frente Popular no
Estado, com e participação
do PDT, PSB, PPS, PC do

B e outros partidos alinha

dos, para enfrentar o PMDB,
a coligação PPB/PFL e ou

tros adversários nas elei

ções. eFritsch defendeu esta

posição durante o roteiro

de contatos políticos que
cumpriu em Guaramirim e

Jaraguá do Sul e que será
e concluído amanhã, em Join
ville, após visitas a outras

cidades da Região Norte/
Nordeste do Estado.

- Nós vamos compor
a Frente Popular-, procla
mau, durante entrevista que
concedeu à imprensa ontem
à tarde na.sede do Sindicato
do Trabalhadores na In

dústria do Mobiliário, em

Jaraguá do Sul. Ele explicou
_ que o roteiro dê contatos

na Região Norte é. a fase

de pré-campanha do PT,
que está iniciando, e que
serve para a "mobilização
e motivação" de correligio
nários e possíveis aliados,
seguindo diretrizes já tiradas
doencontro estadual do PT,
realizado no último sábado
e domingo. Nessa articu

lação o partido tenta man

ter, tanto quanto possível,
sintonia com o que está

sendo acordado em âmbito

nacional.

Segundo Fritsch, o par
tido já deliberou que serão

lançados os nomes da de

putada estadual Ideli Sal
vatti e do presidente esta

dual Milton Mendes para
disputar as duas vagas para
o Senado, sendo a primeira
pela Região da Capital, e o

.

ex-deputado federal no Sul

ATO - O pré-candi
dato se desincompatibiliza
da Prefeitura de Chapecó
no dia 5 de abril, quando
assume o vice-prefeito Pe

dro Uczai. Na visita a Gua

ramirim, ontem, Fritsch

participou de panfletagem
nas ruas do Centro, para
divulgação das atividades

do PT no Município, assim
como fez também em

Jaraguá do Sul. Também vi

sitou o prefeito Mário Sér

gio Peixer (PFL) e a Aciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agrícola de Gua

ramirim). O roteiro ter

einina amanhã, num ato que
vai acontecer às 17 horas

Edson junkes/Cf' na Praça Nereu Ramos, em
Fritsch (D) fez contatos o dia inteiro em Guaramirim e JS Joinville. (MILTON RAASCH)

do Estado. De mineira que
a indicação do n0t?e para
vice-governador será feita

por um dos futuros aliados,
e sairá, preferencialmente,
de uma das cidades indus
triais importantes do Norte

do Estado, corria Blume

nau e joinville. "A minha

vontade é que seja um nome

e

de Joinville", revelou.
O PT calcula que po

derá lançar três nomes pata
deputado federal na Região
Norte/Nordeste do Estado,
considerando o número de

eleitores, desde Corupá até

ltapoá. Se disputar as elei

ções isoladamente, o que
dificilmente vai acontecer,
o partido poderá apresentar
60 candidatos para deputa
do estadual e 24 para fede

ral. Se fizer aliança com

outros partidos, esse núme
ro aumenta. Não existe

ainda nenhum acordo fe

chado com outras legendas,
admitiu o pré-candidato,
mas explicou que "o PT já
está conversando sena

mente com vários parti
dos".

C)) 9J)v�8.�
.

.

CRMz 3059 - CPF, 468859357/00

Méclico Ofta.lrnol.ogtsrta

Av. 01. Deodoro 776· Sala 12· Éd. Maximunn Center Fone: (041) 275-1150

Especialização: HOSpital de Clüucss F.6taclo do Rio de Janeiro
eCurso na SOCiedade Brasíleíra deOftalmologra do Rio de Janeiro

Agora com atendimento aos sábados das 9 as 12 horas

Petista responsabilizaAmin
pelo "desmonte do Estado"

José Fritsch disse não temer o governador Esperidião
Amin (PPB), a quem pretende enfrentar nos debates pú
blicos durante a campanha pelas eleições. Ele responsabiliza
o governador pelo que chama de "desmonte dó Estado" e

questiona, por exemplo, a privatização do Besc. Fritsch

não concorda que "os catatinenses paguem a dívida do Besc,
sem ficar com o patrimônio do mesmo". Além disso, o banco
estaria entre as instituições de sua espécie (bancos estatais) mais
eficientes, prestando importante serviço para a comunidade.

O pré-candidato disse não ter dúvidas de que, se

conseguir chegar 2-D segundo turno, o PT fatalmente ven

cerá as eleições em Santa Catarina, porque os adversários,
como o governador Esperidião Amin, não conseguirão
agregar nada de novo para a população e em termos de

arregimentação política. Para Fritsch, os partidos go
vernistas e também adversários que estão correndo por
fora, ,como o PMDB, já sentem "calafrios", porque o PT

já governa em várias das mais importantes cidades do Es

tado, como Chapecó, Criciúma, Blumenau, Rio do Sul,
Concórdia entre outras.

, Para Fritsch, Luiz Inácio Lula da Silva detém a

preferência da maioria das bases do PT e vencerá a� prévias
com o-senador Eduardo Suplicy para a indicação da can

didatura à Presidência da República. Ele acredita também
.

que este é o melhor momento para Lula, em todas as

eleições das quais participou e defendeu a composição de

alianças, buscando o apoio de nomes como Ciro Gomes e

Anrhony Garotinho. (MR)

Dra. Christine Hebelo
CRO-PV 5952

Ruo Borõo do Rio Bronco, 637 - Solo Z • Cenfro • Joroguá do Sul· si:
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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I CAMPANHA: MARISTElA AMPLIA CONTATOS NO VALE DO ITAPOCU EM BUSCA DE APOIO POLfTICO

Candidata 'evita I comentar tese
tucana de .lançar dois nomes

]ARAGUA DO SUL - A

vereadora e pré-candidata
do Partido da Frente Li

beral às eleições de outu

bro próximo Maristela

Menel ampliou os conta

tos nas cidades do Vale do

Itapocu nos últimos dias,
em busca de apoio politico
para as eleições. Ela encon
trou-se com o vice-pre
feito de Pomerode, Ércio
Krier (PFL), e com O pre
fFito de BarraVelha, Valter
Zimmermann (PFL), na
semana passada, discor
rendo sobre sua proposq
de trabalho para a As

sembléia Legislativa e des
tacando a expectativa de

contar com aliados nas du

as cidades.
Ainda na semana pas

sada, reuniu-se também

com o prefeito de Mas

saranduba, Dávio Leu

(PFL), com quem chegou
a disputar a indicação in

ternamente no partido,
mas, doravante, o quer
também engajado. Em

todas as cidades, as reu

niões ainda foram bastante

preliminares, explicou a

Vereadora não tem data para lançar candidatura
Arquivo/CP: Edson Junkes

pré-candidata, acrescentan
do que pretende ampliá
las, reunindo-se também

com vereadores e mem

bros dos diretórios do

partido. No sábado, a ve

readora encontrou-se com

o vice-governador Paulo
Bauer (PFL) e, anteontem,
participou da abertura da

etapa de Motovelocidade,

em Guaramirirn.

Maristelà diz não ver

obstáculos para a cam

panha eleitoral e pretende
pautar o trabalho em cima

de alg\.lmas metas prin
cipais, que é a militância

intensa em busca de apoio
e a elaboração de propos
tas consistentes, com des

taque para o apolo aos mu-

nicípios nas suas rervtn

dicações, e atividades em

atenção às comunidades. O

que' poderá oferecer difi

culdades, avalia Maristela,
é se forem confirmados

candidatos em excesso pela
região. De qualquermanei
ra, ela prefere não comen

tar as declarações do pre
feito Irineu Pasold (PSDB)
e da presidente do PSDB

em Jaraguá do Sul, Niurâ
dos Santos, pelo lançamen
to de dois nomes para de

putado estadual, pela coli
gação Mais Jaraguá do Sul,

- Esta é uma questão
par� o Diretório do PFL,
mas o' partido já deixou

explícito que quer o apoio
do PSDB nas eleições -,
assinala. Esta semana, o

diretório deverá tratar da

articulação da ala jovem do

partido, que deveria ter

acontecido há dias, I?as foi
'transferida. Maristela disse

que ainda não tem uma

data para o lançamento da

candidatura, embora seu

nome já esteja sendo de

absoluto consenso entre os

pefelistas. (MILTON RAASCH)

.Associaçào demunicípios faz hoje a eleição de diretoria
]ARAGuA DO SUL - A

Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita-
. pocu), entidade que con

grega as prefeituras da mi
crorregião, realiza hoje As
sembléia Geral Ordinária

para eleição da nova dire

toria, apresentação do re

latório ·da prestação de

contas do exercício de

·2002 e lançamento da Es

cola de Governo. Este úl
timo é um projeto que se

rá desenvolvido em con-

junto com a Unerj.
A assembléia inicia às 9

horas-e vai acontecer no au

ditório, na sede da Amvali,
localizada na Vila Nova,
em Jaraguá do Sul.

O prefeito de São João
do Itaperiú, Alzerino Ber

nardes (PMDB), deverá'
ser confirmado como no

vo dirigente da Amvali,
em substituição ao prefeito
Irineu Pasold (PSDB), que
presidiu a entidade no úl

timo exercício. Bernardes

estava cotado para o car

go, assim como o prefeito
de Guararnirim, Mário

Sérgio Peixer (PFL). Peixer
declinou em favor do co

lega, entretanto, na expec
tativa de assumir a presi
dência no exercício seguin
te.

Além. do assessora- ,

mento técnico que fornece

às prefeituras, a Amvali

tem tido participação des
tacada no acompanha
mento das questões rela-

cionadas com a fixação
dós índices do Movimento

Econômico dos Municí

pios.
Tanto na verificação

das informações econômi
co-fiscais fornecidas pelas
empresas quahto na defesa
dos interesses dos muni

cípios, no sistema de fi

xação dos índices de par
ticipação no retorno do

ICMS aos municípios,
através da Secretaria da Fa

zenda do Estado. (MR)

TERÇA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2002

OTAS EGIONAIS
O projeto que dispõe sobre a criação de cargos
comissionados, em vários setores da administração
municipal, está voltando para a apreciação e discussão

na Câmara-de Vereadores de Guaramirim. A matéria,
de autoria do Executivo, já havia ingressado no ano

passado, quando acabou rejeitada. O argumento do

prefeito Mário Sérgio Peixér (PFL) é simples. São

colaboradores ca'ffi 'Os quais quer contar em várias

funções, os chamados cargos de confiança do go
verno municipal. A oposição tem visão diferente do

projeto e a matéria ainda vai dar o que falar. Alguns
dos cargos são para funções na área da educação.
Recentemente, a Prefeitura realizou concurso para o

preenchimento de funções no serviço público
mun,icipal, os chamados efetivos.

RÁDIO
O presidente da entidade

responsável pelo funcio
namento da Rádio Co

munitária em Guarami

rim, Moacir José Mafra,
o Zuco, enviou corres

pondência para a Câmara

de Vereadores dando

ultimato. Ou a Câmara

resolve logo a questão da

produção e apresentação
do programa de rádio e

ocupa o espaço que de
tém aos sábados, em ho

rário nobre na emissora

(das 11h30 às 12 horas),
ou fica sem o espaço radio

fônico. Se isto vier a acon

tecer, será lamentável, por
que o Legislativo perde
a oportunidade de divul

gar para a comunidade as

atividades da semana.

TÚNEL

LEGISLATIVOS
As câmaras de vereado
res estão voltando ao tra- ,

balho emtodo o Vale do

Itapocu. O Legislativo de

Guaramirim realizou a

primeira .sessão ordinária
do ano, após o recesso,

sexta-feira.Já o Legislativo
de Jaraguá do Sul reuniu

se ontem à noite. Um dos

primeiros assuntos em de

bate em Jaraguá do Sul é

a chamada reforma ad

ministrativa, que entre ou
tras alterações muda a es

trutura na Secretaria de

Saúde, Esporte e Lazer.

Em Guaramirim, a Se

cretaria da Câmara ado

tou a prática elogiável de
divulgar relatórios men

sais das atividades, e

financeiro, inclusive.

As obras para construção do túnel; que vai garantir, acesso
mais seguro para os moradores do Bairro EstradaNova,

nC? cruzamento com iBR-280, emJaraguá do Sul, estão
iniciando, A movimentação de trabalhadores com os

primeiros serviços, ontem, foi recebida animadamente

pelos moradores. Ainda no sábado, a associação de

moradores realizou. uma reunião e a conclusão dessa'
obra foi um dos principais assuntos na pauta.

ENTRE ASPAS
"Só acredito, vendo." (Deputado federal e candidato
à reeleição Carlito Merss - PT -, ontem, durante a

entrevista de José Fritsch à imprensa, em Jaraguá do

Sul, duvidando que o prefeito Luiz Henrique da Silveira
se desincornpatibitizará da Prefeitura de Joinville para
concorrer ao.Governo do Estado, pelo P M O B)

�V'AÇA�CANARINHO.-:w. '

IJnu1nh'TPaEfl�B&�Pa'lm�R dtevYJ�p'Sg
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 Jo.' Theodoro Ribeiro, 165 -

ex. Poslal 84 - Fone (47) 371-0555 -

Fax (47) 3:11-0403
e-mail -indumak@neluno_com.br

I:x.íl@�·'''''<'''
Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

A foto desta semana apresenta a esquina
da Avenida Getúlio Vargas e a Rua Mare

chal Floriano Peixoto. Não se sabe a data

precisa da mesma, mas supõe-se que seja
da década de 30. Nesta esquina havia uma

filial do comércio do ]ohann Gotlieb Stein,
cuja matriz situava-se ern ]oinville e com

diversas filiais em Bananal (hoje
Guaramirim) e jaraguá. Era uma casa co

mercial tipo secos e molhados e

que vendia também

implementas agrícolas, como
também comprava, -dos colonos
os .produtos agrícolas.
Este tipo de comér

cio teve grande im

portância nos

primórdios da colo

nização de

]araguá do Sul.

SEJA 'COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua DonaIdo 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 I FORMATURA

'51 História de nossa gente não pode ficar só ANDREAS
na saudade". O passado sÓ é importante se

seu tempo foi bem empregado. Schmõchel

Buerger

28 CORREIODOPOVO

Barão do I tapocu

,

HÁ 68 ANOS

Em 1934, o Conselho Consultivo, no dia 29 de maio, reunia-se no
gabinete do prefeito José Bauer para apreciar problemas que apare-

, ciam neste começo de distrito transformado emMunicípio, aconteci
do em Virtude do Decreto n? 565 de 23 de março do ano em curso;

cuja instalação se dava em 8 dê abril de 1934, transformando Jaraguá
em sede e Hansa em 2'1 Distrito, do Município deJaraguá. Na forma
regimental o prefeito, namanhã de maio, fazia sentir ao Conselho a

conveniência de ser incentivada a cobrança dos impostos atrasados,
adiantando que amunicipalidade deJoinville já havia sido tentada a

. cobrança executiva de impostos pertencentes a alguns exercícios,
com pouco resultado. O Conselho, examinando a exposição feita,
opinava pela cobrança, sem multa, dos impostos atrasados de 1929,
1930, 1931, '1932 e 1933, inclusive, que não estivessem dependendo '

de ação executiva, devendo a Prefeitura providenciar a respeito.
<'

HÁ 15 ANOS

Em 1987 (continuandoVILA CHARTRES), as três "Estradas de
Schroeder" se reduziram a Schroeder somente, até hoje. O "Costa"

ficou' sempre "Costa", para os moradores de Santa Luzia, apesar de
também seus diversos nomes expoentes. "SãoJoão" predominou
sobre o nome original de ''Vila Chartres", nome oficial daquele
loteamento no começo do século; em consideração ao ducado de
Chartres de França, anexado.de Santa Luzia, até 1930, falam de ''Vila·

Chartres", portanto, incluíam Santa Luzia numa região chamada "Vila
Chartres". VILA DUQUESA: diz-se que foi o nome que levou o

loteamento. Talvez ficou apenas no mapa e na hora dos engenheiros
e desbravadores, porque caiu completamente no esquecimento. Pre
cisamos consultar o arquivo do Domínio. Também não se sabe o

motivo deste nome: provavelmente em consideração à dona

Francisca, cujamorte naquela época era ainda sentida, ou em consi

deração a alguma das "netas-duquesas sobreviventes".
ITAPOCUZINHO: foi o nome que mais se impôs desde o começo
até 1960, praticamente. Depois de 1930, as escrituras públicas de

.
terras se referem à "Estrada do Itapocuzinho". A correspondência
também vinha com este nome e chegava bem. Mas quase ninguém
gostava deste nome ... Pensava-se e falava-se em trocá-lo, porém,
ninguém tomou a iniciativa. É conservado ainda hoje para "explicar
onde fica Santa Luzia". SANTA LUZIA: foi onomeda padroeira
que a comunidade católica escolheu por ocasião da primeiramissa,
em 1924. Voltaremos, aguarde!

HÁ 3 ANOS

Em 1999, entrevisto o cidadão Jacob da Silva, o Juca, fala de Ma
ria Porto, que seria a irmã de Venâncio da Silva Porto, este sapa
teiro, político,tabelião e o primeiro proprietário das máquinas
gráficas que imprimiam o CORREIO DO POVO, em maio de 1919,
morador nas proximidades de Santa Cruz, no Itapocu, que dá'
saída para Barra Velha. Era o caminho mais próximo do lugar
sertão do Itapocu para Jaraguá, informa, então apenas conhecido
como Alto Itapocu.
Repercutia na sociedade local o falecimento do prestante cidadão
Ewald Heinz Boss, ocorrido em Curitiba, onde morava desde 1980,

. aos 84 anos, filho de Georg e Alice Boss, nascido em Berlim, a 2 de
março de 1914, formado em Filosofia eMatemática, em companhia
de Breuel e Anderle, que prefaciavam a História da Comunidade

Evangélica deJaraguá, ao ensejodos 75 anos d� comunidade.

MEMÓRIA TER 19 de fevereiro de 2001

Nesta data tem início uma série

de cerimônias dos formandos
do curso de Engenharia'qvil da
Pontifícia Universidade Católica

do Paraná. Entre os formandos,
encontra-se o neto do nosso

diretor e filho do distinto casal

Irineu Buerger e Rosane Beatriz

Schmôckel Buerger. D. Pedro
Fedalto, arcebispo de Curitiba,
ao se dirigir aos formandos, re-

. alçou o curso de Engenharia
Civil com as palavras que de

vem ter em mente aquele sábio

ensinamento de Cristo no Evan

gelho, que é necessário "cons

truir a. casa sobre a rocha" (Mt
7, 24-27), para que nenhum

vento ou tempestade possa des-

,

trui-la. Seja assim a firmeza e a

decisão dos formandos, solidifi
cados e arraigados neste princí
pio de vida para que nenhuma

dificuldade os impeça de cum-
,

prir todas as metas traçadas para suas vidas e exercício da profissão.
Os formandos de Engenharia Civil cumprem hoje, às 20h30, Missa de Ação de Graças
na Igreja Cristo Rei; amanhã (20), no Teatro Guaíra - Auditório Bento Munhoz da Ro

cha Netto, situado na Praça Santos Andrade -, se realizará a colação de Grau, e na

sexta-feira (22), às 22h30, realizar-se-á baile de Formatura, nó Santa Mônica Clube de

Campo, situado na Rodovia Curitiba-c-São Paulo.
Em razão deste grato evento, a direção e funcionários do CORREIO DO POVO cumpri
mentam os pais, Irineu oe Rosane Beatriz Buerg�r, e ao jovem vencedor engenheiro civil
Andreas Schmôckel Buerger, com votos de plena realização em sua importante profis
são� a que se juntam os votos de "orna" Anita e "tante" Renilda Buerger.
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ofertas

. , .

unevers
c/ 7,5xll,0 + gar. 3,5x11,0,
terreno c/270m2 + fone.

R$ 16.000,00, aceita carro no nego
Tratar: 273-0461.

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,
cf 168m2. Tratar: 370-1410.

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$ 60.000,00. Tratar: (47)
456-2730, c/ Constantino.

AMIZADE - Vende-se, 140m2;
·constr. nova, no lot. Versalles. C/
suíte, 2 qtos e demais dep., c/
gar. 2 carros e chur. Tratar:
9975-4135. BARRA VELHA - Vende-se, sobrado,

c/ 3 qtos, 2 sls, 2 bwe, gar. e ehur.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941..

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,

BARRA VELHA - Vende-se, alv., c/
90m2, 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, c/
Nelson.

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

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

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
700m da praia, no Centro, c/ 12x9
e terreno 13x25. V.alor a comb.
Negociável. Tratar: 373-1848, c/
Eunice.

CENTRO - Vende-se ótima, de alv.,
c/180m2, c/ 1 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 cornb., p/
retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou _Felipe.

GUARAMIRIM - Vende-se, no
Bairro Imigrantes, perto do asfalto.
Valor a comb. Tratar: 373-2404, c/
Clovis.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se por imóvel de menor valor,
próx. Homago, 3 qtos e demais

dep., em alv., nova.
_- .

o jeito certo e saudável
.

. de emagrecer.
Reuniões semanais a partir de 26 de fe�ereko.1
Todas as terças-feiras, às 15h, em, sala anexa à

Paróquia Evang. Luterana - Centro, Jguá .do Su1.
Assista a uma reunião sem compromisso.
Informações pelo telefone (47) 635-1049

/

R$ 40:000,00. Tratar.371-0695.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
ótima casa alv., c/130m2• R$
43.000,00. Tratar: 376-1228 ou

9985-2554 ou 371-3388, c Fabiano.

JOÃO PESSOA - Vende-se OIi ·troea
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 d�":SC ou Minas,
pintura nova, escrttíira. 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/ Anità

NEREU RAMOS'::' Vende-se, alv.,
toda murada, c/ 3 qtos e demais

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

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se, por casa na Ilha da Figueira, alv.,
c/ 3 qtos e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar:' 275-0051 .:

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, eoz., 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

entr. 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, eoz., 2 bwc,
lav., ehur. Ou troca-se por uma

carníonete. Tratar: 2-76-0070, c/
José.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-

se, na praia de Enseada, c/ 3 ('

qtos, 2 bwc, sacada, área de

ehur., 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 H$ 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
700m2. 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 (já desmontada): Valor a
combinar. Tratar: 9104-6421, com
sr.Almeri.

VENDE-SE OU TROCA-5E- 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. Bernárdo Dornbusch,
2021. Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110, com Ilson.

VILA LENZI - Vende-se, bagalõ de

alv., e/3 qtos, e demais dep.
Terreno 468m2, e casac/ 118m2•
No mesmo terreno uma meia-água
ej 3 peças de alv. R$ 55.000,00.
Tratar: 372-0815.

VILA RAU - Vende-se, madeira.

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

Em até 12x com cheque
Liberação no dia

Finaciamento de veículos

370-0417Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83
* Não fechamos para almoço

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 Pieolli. 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, e1
Germano ou Cecília.

LOFT - Aluga-se, eapae. De 6 a 10

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

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

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

370-7698, c/ Vilson.

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

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
c/ 186,20m2, Ed. Porto Belo, c/ 4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwc sOC., 2

sae., sala de jantar/estar/TV, eoz.
e ·Iav. c/ móveis sob medida. Novo,
c/ piscina e salão de festa, cf.2
vagas na gar. Valor a nego Tratar:
370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00
+ fi nane. 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, c/318m2,
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970, hor. ComI.
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'AMIZADE- Vende-se, 530m, Rua
Emílio Butzke. Tratar: 9973-5212.

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

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 negóieo. Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

CENTRO - Vende-se, no Centro c/
622m2, c/ galpão de 135m2, todo mu

rado. Valor a eomb. Tratar: 371·9157.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na anügama
dos Pereira, c/ 4O.000m2e/ 2 correntes
de água, 1 pastagem de 5000m2•

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

CZERNIEWICZ . Vende-se, na Rua

Henrique Marquardt, c/ casa de alv ..

Valor R$18.000,00. Trat?r: 9991-0744.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, José
Teodoro Ribeiro, 14x28. R$19.000,00.
Tratar: 37H,640, c/ João.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, 35
heet. Tifa Martins. Tratar: 376·0253.

JARDIM SÃO FRANCISCO - Vende

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

JOINVILlE - Vende-se, rio Jardim
Santa Mônica, c/390m2, quadra E,
lote 10. Valor a eomb.
Tratar: 373-2912, c/ Valdeeir.

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

PiÇARRAS - Vende-se, a.50m2 do

mar, cond.' fechado. Ótima loe.

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

- para 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, e/Onilde.

SCHROEDER - Vende-se, p/ chácara,
área 4.300m2, prôx. usina do

Braeinho, c/ nase. para água, luz,
ótimo investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

TERRENO - Compra-se, e/l.100m2,
mínimo 25m de frente. Pago a vista
ou troco p/ imóvel no local. Tratar:

371-8009, c/ Pérola.

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

qualquer horário ou 9111-1831, eorn

Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m2, ótima localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga-se,
escritório, c/ toda infraestrutura
montada. 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 eomb. Tratar: 370-
1186 ou 372-1976, c/ Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala comi. de

70m, c/ div., no Edif. Sehioehet, 2"
andar, defronte calçadão. R$
27.000,00. Tratar: 9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis p/ loja
de moda jovem. Tratar: 372-2502.

VENDE-SE - loja de festas eompl .. R$
25.000,00, neg .. Tratar: 9101"7736.

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

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

.

CENTRO . Vende-se loja de

eonfee., excelente pofito, c/
clientela formada, c/ instalação e

estoque cornpl. R$ 8.000,00, 50%
entro + pare. Tratar: 371-4497.

GARIBALDI - Vende-se. Ribeirão
Cacilda, c/ 200,000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, c/
casa de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/
área a ese.olher de 20.000 a

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

RIO MOLHA - Vende·se, 20.000m2,
le/ infraestrutura, privacidade,
junto à natureza. 5km do centro.

Doc. 100% legal. Tratar: 370·8563
ou 9975-0102.

RIO MOLHA - Vende·se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, c/ chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais

dep., gar., área p/ quiosque,
lagoa, galpão, etc. Tratar: 370-
8563 ou 9975·0102.

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

TRES RIOS DO NORTE - Vende·se,
chácara c/ 12 margas, c/ fonde de

água. Valor a combinar. Tratar:
371-9431.

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

VENDE-SE um sítio c/ 104.000m2 à
.

1.500m da Praia. Tratar: 373-2183,
c/ Rosilene.
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Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.éom.br www.humana.com.br

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS
• ALMOXARIFE (4209·E) - I' grou complelO. (onhecimenlo em pelOS hidráuliros e pneumálira, polegodos, bilolos e

parafusos. Foroocornroledeesloqueerecebimenlodemoleriois
ANALISTA DE CUSTOS (3468·L) - (onhecimenlo 10101 no áreo de ruslos.

• ARTE FINALISTA (4165·E)- Experiê",io em digilolão e IOmpulodor. forá o jornol inlerno do empreso, desenvolvimenlo
defolder, moleriol poro feiros, IOnlolos IOm'grá�(Qs e birôde [otolitcs.
• ASSISTENTE TÉCNICO (4013·L) - fornolão em Térnico Elelrônico e (ompulolô', fará o monlogem de poinéis
elélrjeos, circuilo hidrâulico e peças mecânicos. Ter disponibil idade para viagens e um anode experiência no funçõo.
• AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR (4168·E) - Voi ouxiliar em lonlomenlos, rerebimenlo de Nolos flllois e fluxo
Diário, Deverá ler segundo grau (Omplelô e informática. Preferência que resida próximo o Guoromirim
• AUXILIAR DE COBRANÇA (4167·E) - Auxiliorá em Iodo o pror;sso de robron!o, relolários e mopos. Ter o segundo
grau completo e curso de informático. De preferência que resido nos proximidades de Guoromirim.

.

• AUXILIAR DE FATURAMENTO (417H)Voi rollUlorpedidos e liror nolo fisrol.
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM (3847·L)
• AUXILIAR DE TECELÃO (3879·L) - Esroloridode: I' grou. Que resido em João Pessou, lunlo Luzio ou Irhroeder.
Nóo preciso ter experiência na�funçõo. •

• AUXILIAR OUIMICO TEXTIL (3420·L)- Experiênrio de umono no romo têxtil (urso do (EIIQ. Aluorá no prepo,ro!ão'
e desenvolvimento de cores.

BORRACHEIRO (420H)- Neressárió pouro experiênrio.
• CALHEIRO (4160·L)- lxperiênrie de um ono ramo (olheiro. Que lenho rcrfeirn de melcriste rolegorio B Bom porle
físico e nóo ter medo de olluro. Escolorid.ade mínimo 4' une prímário.
• COMPRADOR (421'-E) - Formado ou cursando administra�õo, contábeis ou tecnologia mecânico. Domínio em Word
e Exceleterboafluência para negociaçõo. Preferência que resida nas proximidades de Corupá.
• CONTABILISTA (3456·L) - Esroloridode minimo 2' grou.lerá responsável pelo Deplo. finonreiro gerol. Expenê",io
minimo:cincoanos
• COORDENADOR DE MANUTENÇÃO (4058·S)·formo!ôo lémilO rom dois onos de experiê",io em lideron!o. Ter
veiculo próprio enõo ser fumante.
• COSTUREIRA (4173·S)- Experiênrio em máquino relo, overlork e roberluro.lrá fozeromoslros. Experiênrio minimo
de um ano.

• COSTUREIRO (4107·S)- Experiênria em vários mêqulnas. forá pelOS pilolO. De prelerênrio IOndidolos que residom
em Guaromirim ou proximidades.
• DESENHISTA PROJETISTA (3436·L)- formo!ôo de Témiro Merôniro. Ter IUrso de Aulo (od e UnilOd. Experiênrio
minimo de dois anos no área, poi� irá desenhar e detalhor novos produtos, bem como atualizar os ia existentes.

ELETRICISTA DE AUTOMOVEI� (3732·L) -Conherimenlo em molor de orronque, ollernodor de IOrro e IOminhão.
• ENCARREGADO DE TALHAÇAO (4150·E)- Experiênrio de dois unos romo Tolhodor.
• ENFESTADOR (4103·S) - Fxperiênda minimo de seis meses e que resido nos proximidodes de Guoromirim.
• ENGENHEIRO CIVIL (404H)- P"lissionol rom·experiê",io em pré-mcldedos limprellindivelJ.
• ENGENHEIRO CIVIL (4053·L)- (om experiênrio em progromo derálrulos de eslruluros melálilOs.lerá responsável
lecnicodoempreso. _

• ENGENHEIRO DE PRODUÇAO (4071·L)- formorão de Enge.nheiro Merôniro, rom IOporidode de lideron!o. Voi
orgonizoropro<iuléo de ,,!áquinos e iniciorlrobolhosde Quo!;dode Tolol.le liver Espunhol, melhor.
• ENGENHEIRO ELETRICO (4164'0 - Pode ser rerêm-íermede mos quE lenho olgum ronherimenlo em projelos
mecõnicos, elétricos, noçõe� de desenvolvimento de peças, prensas termicos. COrleiro de Hobilita�õa'.
• ENGENHEIRO MECANICO (4163·E)- Rerém·formodo mos que lenho ronherimenlo em projelos merânkcs, "'Iôes
de desenvolvimento de peças e prensas térmicas. (om (arteiro de Habilitaçõo.
• 'ENTREGADOR DE SERVICOS (4108·S) - Pessou rem «mhedmenle básiro em rosluro, poro dislribui!ôo de servko
ósfaqões.Necessóriaq�esaibadirigirbem.

ESTAMPADOR(4197·L) - Experiênrio minimo de um omo no funléo.
ESTAMPADOR (4132·S) - (om práliro em eslompo 100olizodo
ESTOFADI}R (3683·E) - Experiê",io de no minimo um ono.

FARMACEUTICO (4139·L) - Duos vogos.
FERRAMENTEIRO (3927·L)

• FLORISTA (3891·L) - forá buquês, oronjos e ruidorá do lOixo.
FRESADOR (4033·L)- Ter.lOnherimenlo em inlerprelolôo de desenho. Irá rorlor e luror supertiries plonos e ondulodos.

Experiência de um ano no órea.
,

.

.

• INSTRUTOR DE INFORMATlCA (4127·S)- folor, ler e es!lever Inglês. Ter disponibilidode de horários.
• MARCENEIRO (4177-L)- (om práli" em móveis sob medido. forá móveis de quorlo, "zinho, bonheiro. Tombém
vai lixar, (O!tar madeira e desenvolver o projeto do móvel solicitado. Minimo um ano de experiência.
• MECANICO DE MANUTENÇAO (4090·L) - forá o monulen!ôo de máquinos. De preferênrio que lenho olgumo
experiênda em tinturaria.

MODELlSTA (4106·S) - Que soibo rosluror em vários máquinos. forá pelos Pilolo.
• OPERADOR DE EXTRUSORA (3596'E) -leis meses de experiê",io em Máquino Exlrusoro poro filme de polielileno.
Nôa exige escolaridad,e.
• PINTOR DEMOVEIS (4176·L)- forá pinluro em máveis. Neressário que lenho no minimo seis meses de experiênrio.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4019·L) - Ter firmo de Represenlorôo e regislr�no CORE. (onherimenlo em pré·
moldados. Possuir veículo próprio, celular, interneI e FAX. Residir em órea de abrangência.

RISCADOR DE ROUPAS (4172·S)- Experiê",io em rillor leridos, lolhor e enfeslor. Todo lrobolho é monuol.
• RISCADOR EM CAD (4105·S)- Rillo os pe!�s olrovés do IOmpulodor. De preferê",io IOndidolo que residom próximo
a·Guaramirim.
• SOLDADOR (4188·E)-I' grou, experiênrio em soldo mig e oxigênio
• SUPERVISOR FINANCEIRO (402H) - forá o IOnlrole de IOnlo bonrário, Bolon!o e Iodo o porle finonreiro.
Experiência mínimo deum ano. Escolorídade: 3'grau.
• SUPORTE DE SISTEMA (3778·L)- Dorá suporle e monulenlôoo equipomenlos de informáli". Ter dominio no áreo'
desuporle.
• TALHADOR (4104·S) - Experiê",io mínimo de um ano e que lombém soibo enfeslor. De prelerênrio que resido nos

proximidades de Guaramirim.
• TALHApOR(a) (3730·L) -Irá rillor, enfeslor e rorlor.

�ECELAO (3878·L) - Ex�eriê",io de doi! onos no áreo. Residir em Irhroeder, lonlo Luzía ou João Pessoo.
• TECNICO DEMANUTENÇAO (lNFORMATlCA) (4123·E) - Monlor pélOS de monilores e nobreok. Deverá ler IUrsO
técnica em eletrônico au estar cursando.
• TÉCNICO ELETRÔNICO (3914·E) - Ter IOnherimenlo IOmprovodo de dois onos em elelrónilO, som e video.

TÉCNICO ELETRÔNICO (3858·L) Diplomo de TémilO em Elelrolérni" relOnherido pelo IENAI ou E'lOlo Térni" Tupy,
VENDEDOR DE PEÇAS (3889·L) - Experiênrio em pelOS oulomolivos.
VENDEDOR EXTERNO (4128·4141·4158·S) - Que lenho veirulo práprioe experiênrio em vendos

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE AÇ(JUGUE (4224) - I' grou, mOllulino.
• AUXILIAR DE DEPOSITO (4191)-1' grou, mOllulino.
• AUXILIAR DE CAIXA (4148)- 2' grou IOmplelo ou rursondo. Ambos OlSexOS.

AUXILIAR DE PADEIRO (4180)- I' grou.
.

• CONFERENTE (4187) - 4 vagos - 2' grou romplelo e inlormáliro.
GARAGISTA.(3866)-I' grou romplelo

• GUARDA (4225) - 2' grou ou rursondo, idode orimo de 25 onos. Irá·ronlrolor o enlrodo e soido de rlienles.
• REPOSITOR (4221)- 2' grou, mOSlulino.

VENDEDOR/REPOSITOR (4093) - 2' grou romplelo ou rursondo. lexo: MOllulino.
VENDEDOR P/GUAI/.AMIRIM (4174) - 2' grou, rurso de informáliro e vendos.

• ZELADOR (CONDOMINIO SHOPPING) (3865)- 3 vogos Iduos femininos e umo mollulinol. (om primeiro grou
incompleto.
• ZELADORA (GUARAMIRIM) (4067) - (om primeiro grou inromplelo.
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RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

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

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

ENCAMINHAR CURRíCULOS'PARA o E·MAIL: corla@cbb",;lsambr PARA AS SEGUINrES VAGAS:

AUXILIAR DE COMPRAS (om experiência ou tonhedmenlo na órea.

ESrAGIÁRIO PARA ÁREA COMERCIAL

PLANEJADOR DE MANUTENÇÁO
PROGRAMADOR DE PPCP rÉXTlL
COORDENADOR DE PRODUÇÃO Superior completo ou cursando.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO Experiência em desenvolvimento de sislemos poro o árco de produção.
DESENHISTA DE MODA PLENO Habilidade poro desenho manual e com informólico.
CHEFE DE CORTE hperiêndo em pro(esso de (orle e com (oarde'Rolôo de equipe.
DESENHISTA MECÂNICO/ CAD Experiência em elaboroçÍlo de desenhos mecónicos.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Formo\ôo íécnke e experiência.
COORDENADOR DE LOGíSTICA Superior (omplelo e experiência no função.
SUPORTE TÉCNICO H.abiJidadc com instaloçiies de telefonia e informático.
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO Nmssário liderança, habilidade paro negodasão, conhedmento em renutcmente e selcrão,
informátko básico.
SUPERVISOR DE MARKETING Forma(ão em Administrarão, preferendelmeete. Vivêndo no área de morketing.
VENDEDOR TÉC-HICO Expcriêndo em vendas no segmento de bonocha ou ol;ns.
PROJETISTA Experiência em motrizes paro produtos do linha automobilístico.
PROGRAMADOR DE COMPUTADOR Experiênda em desenvolvimento d� sistemas.

AGENTE DE VIAGENS Experiência rem o Sistema Amadeus.
AUXILIAR QUíMICO TÊXTIL Formarão ou experiência minima de dois anos.

SUrERVISORI PLANEJADOR DE FERRAMENrARIA

ENCAMINHAR CURRícULOS PARA O E·MAIL: .. Iange@.bb ... i!com br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

AUXILIAR DE CONTABILIDADE Experiência em lan{amentos contábeis, crêdito/ cobranra e balancetcs.
ENGENHEIRO ELETRICISTA Para atuar em Vendos H:cnicas; cem experiência no inca (omercial.
AUXILIAR CONTÁBIL Experiência em lançamentos contábeis, deb�o/ uedila, conciliasiies bancários e conferindo de bolonccles.
ANAL/srA DE DEPARTAMENrO PESSOAL

TÉCNICO 'TÊXTIL Experiência em confe(siio, desenvolvimento dc produto, fichai ticnicas, acompanhamento de estilismo e aviamentos.

MODELlSTA Para aluar (am moldes infanto·juvenis.
OPERADOR DE CAD/ PLOTTER Experiência em encaixe de pesas, sistema tnvestronico/ lectro.
OPERADORES DE TELEMARKETING Várias vogas. Nmssário experiência comprovada de no minimo 6 meses. Preferendelmente
com curso na inca.

FERRAMENTEIRO DE BANCADA ExperiêB(ia em moldes e motrizcs.

FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessário experiência no área.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E�M�IL: jmie@rbbrgsilcom br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ANAL/srA DE CARGOS E SALÁRIOS
PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO
ESTAGIÁRIO Estágio cunicular poro cursos de Farmódo, Biologia e Educa{ão Física.
DESENHISTA PUBLICITÁRIO Experiência em PhOfoshop.
MODELlsrA

COORDENADOR DE PRODUÇÃO Experiência em marcenaria Uabrica{ão de Móveis, operarão de môquinos e manutenção).

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ApMINISTRAUI(A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Residente no bailio Santa Luzia.

ÁBIA...IÍJIiKA
TÉCNICO EM ELETRÔNICA Recem-formado, prefe�enciolmente residir na rcgião de (orupá.
TÉCNICO METALÚRGICO Experiência em zincagem o fogo e f!lrjoria.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Experiência no óreo têxtil.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Formasão técnica e experiência.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (om CUISO tétnico e experiência de doii anos.
TORNEIRO MECÂNICO (om conhecimento em leitura e interpretasão de desenho mecânico {cadosl,rol.
TÉCNICO QU/M/CO (om experiência em (ontrole de PrOte5iOS, Análiie de laboratório, Superficie de Aço,. PH de águo.

AREA CoMERQA!
·ATENDENTE Experiência (om atendimento 00 publica. -Oisponibilidade poro finais de semana.

VENDEDOR ExrERNO

VENDEDOR TÉCNICO (Farmácia) (om veiculo próprio.
REPRESENTANTE COMERCIAL P055uir cmpresa constituida, veiculo, telefone e fax.

AREA OPEBAQOHAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradorcs próximos 00 Portal de Joraguá.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Experiência de 2 anos no funriio.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ COllNHA Residente no bailio Rio da luz ou proximidades.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradores de $cbroeder e (om 1'. Grau completo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (om I. Grau completo e residentes nOi imediarães dos bairros Águo Verde .. Vila Lenli, Vila Rau, Estrado
Nova. Vários vagas!
MECÂNICO DE VElcULOS (om experiência em in'jerão eletrõnico.
ZELADORA Necessório experiência no função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Necessário ruidir em Schroeder.
SOLDADOR MIG hpcriência comprovado.
EMPREGADA DOMÉSTICA (om referêncios.
MOTOBOr (om moto ptóprio c celular, paro fazer (oleio e entrega de documentos.
CALDEIREIRO Experiência em soldo elctrodo/ mig c montagem de máquinas.
OPERADOR DE EXrRUSORA

MECÂNICO DIESEL (om experiêncio com caminhões e tlotouS.

FUNILEIRO Experiência em confeqão de colhas e reolizaçõo de alçamentos.
PORrEIRO

.

roRNEIRO MECÂNICO
AUXILIAR DE COIINHA Experiincia com preporosão de IOllches e porsiies.
AUXILIAR DE LANCHONETE Experiência em preparação de lanches e orgonizo{ão, para Guaramirim.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

MOTOBOr (om experiência e mola prapria.
ENFESTADOR E TALHADOR Experiência em Serigrafia.
RISCADOR Experiência cm (ad e Serigrafia.

, EsrAMPADDR
cosrUREIRA
EMPREGADA DOMESTICA OU CASEIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o pagamento, em dinheiro, será efetivado pela Coraguó Veículos o partir da 3Sl parcela poga pelo novo Consorciado. Promoção válida olé 15/0312002. Preço do dia '15/0212002. Frete, pintura metálica e opcionais não inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de adesõo. Seguro de vida incluso no valor do prestcçêc. Estes
veiculas estão em conformidade com o PROCONVE Programo de Conlrole da Poluição do Iv por Veículos Automotores. Percentual de contribuição mamal reduzido (de 1.67% paro 1.25% até o contemplação). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos e valores estão suieilo$ o alterações conforme o politico de comercialização d� Fôbricc.
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� 6i'1lBanco Volkswagen V

)CARAGUÁHorário de
atendimento:

De segunda a sexta: 7h30 às 20h
Sábados: 8h às 17h

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

v

Consórcio Nacional Volkswagen

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 Langerle, atuação na região,
direto da fábrica, exige experiência
no ramo. Tratar: (47) 339-6198.

SENHO APOSENTADO - Contrata-se

para trabalhos de entrega de

panfletos e divulgação. Boa
remuneração. Exigimos regerêneia.
Tratar: (47) 9114-9692.

AJUDANTE DE COZINHA _

G��A�?JMais
Senhora se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS·_ Casal
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, el Denise.

FARMACÊUTICA _ oferece-se pI
trabalhar em farmácia de

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

DAMA .DE COMPANHIA _ pI
pessoas idosas, el ret E

experiência. Tratar: 370-2718.
LAVO E PASSO ROUPA _ em casa

particular. Tratar: 275-1962.

DIARISTA _ Senhora se oferece

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

PRESTO SERViÇOS _ torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

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.

DIARISTA _ ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370-6687.

DIARISTA OU MENSALISTA _

Senhora se oferece pI trabalhar,
el experi6eneia. Tratar: 273-0461,
el Salete. 'SERViÇOS JARDINAGEM _ Tratar:

ADMITE-S·E IMPRESSORES

Para operar em máquina off-set, com
experiência. Salário compativo com a função.

J,l-i:n::t
•
----

GráficaCP

A seleção:'
Rua Walter Marquardt, 1180.

Setor de Recursos Humanos ou

pelo telefone 3707919.

9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite.
.

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

9112-3916.

ELETRICISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

Para

anúnciar

ligue:
371-1919

semae

••
CURSOS
lÉCNICOS
'JO,02

,

MATRICULASABERTAS
Idiomas - Ingles e Espanhol

Inglês I - Adolescentes
Inglês I - 68h

Espanhol I

Espanhol I 68h
Espanhol V - 68h

- Adolescentes· - 5º e .6º séries - 68h
Espanhollll - 68h

5º e 6º séries - 68h
Inglês V - VIP- - 55h

Rua Adélio Fischer, 303 - Joraguó doSul- S(
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguodosul@sc.senoc.br

.. �

�JHB
Desenvolvimento

do Potencial Humano

CURSO: MARKETING PESSOAL E

ETIQUETA PROFISSIONAL

APRESENTAÇÃO:
}ANICE H. BREITHAUPT

Objetivo: Aprimorar o estilo. pessoal dos profissionais através de

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

Público-alvo: profissionais que desejam aumentar a eficácia pessoal

PROGRAMA:

Comunicação Efiéaz -. a linguagem corporal - Planejamento de

Vida - Investimento Pessoal- você é a sua marca - Cuidados

.corn a Aparência (Dicas de Etiqueta) -:- Comportamentos
Divers·os - Otganização Pessoal- a importância de 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)
Númeromáximo de participantes: 15 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)

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
C·ENTRO DE.ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EDUARDO ENTREBATO
..Artista Plástico"

Período da Exposição: 15 a 28 de Fevereiro

De segunda a sexta: das 8h às 22h

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

No espaço Cultural do SESC

Plnfuros à óleo sobre Tela

Venha fazer uma Visita

Entrada Franca

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47),371-9177
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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301 �
veículos
_Chevrolet
ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordó.
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, cornpl., 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.;;00,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:
9111-3768.

CHEVY - Vende-se, 84. Bom
estado. R$ 2.700,00. Tratar:
372-2402, c/ Marcio.

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

9112-4950.

CHEVETTE HATCH - Vende-se,
80, ótimo estado. R$1.700,00.
Tratar: 373-3128, c/ Wilson.

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, 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, 96, 2p,
c/ opc, R$ 10.500,00. Tratar:
9118-2725.

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/

- ----

ç�KSSlmalS(Im.ar

97, GLS, 1.6; preto, gas., compl. MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, MONZA - Vende-se, GL, 94, VECTRA - Vende-se, 96/97, CD,
Tratar: 372-0676. barbada. R$ 1.400,00. Tratar: compl. Valor nego Tratar: 275- 2.0, 16V, branco, compl. Tratar:

370-0670. 3042, comI. 372-0676

CORSA SEDAN SUPER - Vende-

se, 00/00, 1.0, prata, gas., c/ MARAJÓ - Vende-se, 87, em OMEGA - Vende-se, 93, GlS,
rodas liga leve. Tratar: 372-0676. ótimo estado, vermelha, alc. Toda compl. Tratar: 9975-0383 ou

_Fiat J]reformada. Tratar: 370-7703, 370-8622.

j:ORSA SUPER - Vende-se, 1.0, comVomir.

96, 49.000km originais. Único OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
dono. Aceita-se moto até MARAJÓ - Vende-se, 1.6, 86, branco. R$ 8.700,00 + 23x R$
3.000,00. R$ 10.000,00. Tratar: cinza met., bom estado. Tratar: 275,00 ou R$ 12.700,00. Tratar: FIAT 147 - Vende-se, 79, motor
371-6640, c/ João. 9903-2936. 371-8432 ou 9903-9838'. uno 1.3. R$ 1.000,00, aceita

celular no nego Tratar: 373-2404,
CORSA SUPER - Vende-se, 97, MONZA - Vende-se, 90, SL/R, OMEGA - Vende-se ou troca-se, c/ Clóvis.
2p, alarme, trava. Valor nego 2p, cinza. Tratar: 371-4225. 93, branco, GLS, compl. Tratar: -

Tratar: 275-1096. 9975-0383. FIORINO - Vende-se, 99/99.
MONZA - Vende-se, 92, SL/E, R$ 9.000,00. Assumir 20 pare.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
.

4p, comp. Apenas R$ 7.800,00. OPALA - Vende-se, 78, cinza met.,
.

R$ 148,00. Tratar: 275-2825.
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00. Tratar: 276-3223. em perfeito estado de

Tratar: 273-1001. conservação. Valor R$ 1.600,00 FIORINO - Vende-se, 98, aberta.
MONZA - Vende-se ou troca-se, nego Tratar: 371-4758. Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

CORSA WIND - vende-se, 4p, SLE, 86, ótimo estado. Tratar:

prata, c/ opc. Valor negociável. 376-0580. OPALA- Vende-se, 90, SE, Compl., FIORINO FURGÃO - Vende-se,
Tratar: 275-1096. Grafite. Tratar: 370-3113: 1,5,97, branco. R$ 9.300,00.

MONZA - Vende-se, GLS, 94, Tratar: 275-1307.

D-20 - Vende-se, 94, Çharnpion, azul, compl. + painel digo e freios PICK-UP CORSA - Vende-se, 01,
compl. - ar, vermelha. Aceito abs. R$ 5.500,00 + 30x preta, 4.000km, único dono. R$ FIORINO TREKING - Vende-se,
carro de menor valor e finan. o R$ 336,00, estuda-se troca. 7.000,00 entro + 29x R$ 373,00. 96, vermelha, c/ capota de fibra e

restante. Tratar: 372-0389. Tratar: 371-9464. Tratar: 371-6640, c/ João. lona marítima. Único dono.
R$ 8.900,00. Tratar: 371-2020

D-20 - Vende-se, conquest, 95, MONZA - Vende-se, 94, freios S-10 DE LUXE - Vende-se, 96,
branca, drive turbo de fábrica. ABS, painel digital, ar-cond., cor branca, compl.. Tratar: PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
R$ 30.000,OÓ. Tratar: 273-1001. compl. R$ 6.000,00 e assumir 9997-5905. compl., 96. Valor a combinar.

prestação. Tratar: 371-9464 ou Tratar: 371-0742.
KADETT - Troca-se por carro de 371-6916. S-10 DE LUXE - Vende-se, 97,
maior valor, 92, GSI, 2.0, compl., gabine estendida, 4.3, V6. Tratar: PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p;
amarelo. Tratar: 9903-0813, c/ MONZA - Vende-se, 94, painel 370-7516. dourado, travas elétricas, rodas de

Nei. dlg., freios abs, ar cond., d.h., liga. Tratar: 371-5343 .

vid. e trava eletr., 4p. S-10 DE LUXE - Vende-se, 2001,
KADETT - Vende-se, 91, v.e., R$ 6.000,00 + prest. Tratar: gabinada compl. Tratar: 376-1701, PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5;
esp. elétr. R$ 4.000,00. Aceito 371-9464 ou 371-6916.

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

carro e moto de menor valor. S-10 DE LUXE - Vende-se ou

Finan. o restante. Tratar: MONZA - Vende-se,' SLE, 86. troca-se, 96, compl., azul, motor PALIO - Troca-se por

370-7703, c/ Ademilson. R$ 2.500,00. Tratar: 275-0329. novo. Tratar: 370-8622. caminhonete, ÉL, 98, branco, 4p,
1.5. Tratar: 370-3113. Tratar:

KADETT - Vende-se, 90, SLE, vidro MONZA CLASSIC - Vende-se, S-10 DE LUXE - Vende-se, 00, 276-3345, c/ José Roberto.

elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 89, cornpl., vermelho perol., em 10.000km, branca. Tratar:
373-0131. bom estado. R$ 5.200,00 ou 371-6490, c/ Luiz. PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,

R$ 1.200,00 e assumir 4p, compl., inclusive ar cond.,
KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. presto Tratar: 370-0446, VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, DL, bordó, personalizado. R$
+ trio eletr . .Tratar: 273-1001. após 16h. compl., branco. Tratar: 371-5343; 12.500,00. Tratar: 9973-5052.

Grupo436Grupo 437 'f�··. _�..S �,

. � ...",
jlssetn�Céia em <Rjo do sue

, "�,,,.<Dia 15/02/2.002 J'
".---

}lssem5fiia em Jaraguá tioSm
.

/ (l)m 13/02/2.002'

•

, 'I?fano
,7iu2"··'

,. :7U4'
UF2�,
UF4
GOS
1UF
CEL
07-
PE
KÁ.

j P4:
,

G10.
II,

II

i$�r'íl Objeto
7'0% .. tJN0 MILLE FIRE 2P
70% ,; UNO MILLE FIRE 4P
Ut:40 IVIILLE FIRE 2P
UNÚ'MILLE FIRE 4P
GOL SPI;CIAL

'
.

UNO F,IRE 4P + 10%
CELTA 1.0
FIESTA 1:0

- PACIC;U:X 1.0 2P
KA>1.0'
PAliO EX 1.0 4P
GOJ.,1;O

Crédito .Parcela
8JJ91;OO 184,88
9.481,00 194,95
12.844;00 264,10
13.545,00 278,51
15.051,00 309,47
14.!lOO,00 306,48
15.,427,00 317,20
15.805,0.0 324,97
16.989,00 349,32
16.465;0.0 �38,54
17.964,00 369,37
19.429,00 399,49

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

Bem Objeto
C-100BIZ ES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR 125 ES
CBX 200·
XR 200R
CBX 250 TWISTER

Parcela

80,18
84,62
97,31

1 Ó1 ,99
108,51
122,78
135,74
149,03

Plano
C8S
61
CGS
XL
XLS
63
64
CBT

• 01 • Sorteio; _

• 01 • Lance limitado em 10 parcelas;
• 01 • Lance limitado em 20 parcelas;
• 01 • Lance livre.

Clieque para
<Dia 11/02/2.002

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

_
Cheque JMi1frdt

Dia 08!02!l.fJ02

Regata
SE-t' Mat.os

:: Adélia Fischer, 239 • Fone 371-2999 - WalterMarquordt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos).· Fone 370-8800

-'".

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ford

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 16V,
Ouro, 95, verde met., eompl.
R$ 12.000,00. Tratar:

(47) 374-2016.

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96,
c/ ar e cd. R$ 12.500,00.
Tratar: (47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
eompl. 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, eompl., - 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, 1.6R mpi, 93,
comp. + teto' solar, branca.
R$ 8.500,00 a vista ou

R$ 4.500,00 + 24 x 211,00.
Tratar:' 9121-8608 ou

372-2392, c/ Ricardo.

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

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

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

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor

R$ 4.500,00, aceito moto.

Tratar: 373-0131.

UNO - Vende-se, 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,
azul met., compl. - ar.

Tratar: 371·5343.

. UNO -Vende-se, Mille, 98, 4p,
compl. - ar, vermelho met.

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,
bordô, cornpl.Rs 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
eond., vid.ytv-, eletr.

R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

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

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

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ôtimo 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,
c/ cns.

.

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/Valdinel.

.

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, 7:1f� 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, 88,
prata. Tratar: 371-5343.

GOL - vende-se, 88, ótimo
estado, rodas 15, bino.
Tratar: (47) 9105-9172.

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

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

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

GOL - Vende-se, MI, 98, vermelha.
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,
preto, gas.,97/98, trio elétr./d. h.
Tratar: 372-0676.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor vaiar, Cl, 1.6,
90/90, bom estado. R$
5.200,00. Tratar: 9104-7233, c/
Armando.

GOl- Vende-se, 83, motor BX.
R$ 2.500,00, aceita troca.

Tratar: 372-2402, c/ Marcia.

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, ale. Bom estado.

'R$ 3.000,00, aceita troca:

Tratar: 372-2402, c/ Marcia,

GOl- Vende-se, 98, MI, verde.
R$ 11.500,00. Tratar:
9973-0229, c/ Iara ou Luiz.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99, azul,
. c/ 40.000km, 4 pneus zero, rádio,
trava carneiro, corta corrente, único
dono. Tratar: 9983-0957, c/ Luiz.

GOlF - Troca-se, 95, GTI, eompl.,
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$1.000,00. 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,
eompl., c/ areond., 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, eompl., 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.

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

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

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

PASSAT - Vende-se, 80.
R$ 1.400,00. Tratar: 372-2402,
c/ Marcia.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, c/ bco de couro,

eompl., c/ 52.000km, único
'done. R$ 42.000,00. Aceita-se
carro de menor vaiar. 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, eompl.
- ar. Troca-se por apto.próx.
centro ou assume finane. Tratar:
9955-4946.

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 + pare. de

195,00 (12 pare. só em

fevereiro). Tratar: 373-2563.

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

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

VOYAGE - Vende-se ou troca-se

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

Outras marcas

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

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3,
94, 2p,-braneo, c/ ar. Valor a

.

combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

_caminhões I
F-4000 - Vende-se, 74, c/ baú,
azul, ótimo estado, alarme e trava

eletr, R$ 15;500,00. Aeeita-se
carro menor valor na troca. Tratar:

372-0391 ou 9965-8875.

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87, c/ d.h., rodoar, ótimo
estado de conservação.
R$ 20.000,00. Tratar: 370-2328.

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

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

BESTA - Vende-se, 95, passeio.
R$17.500,00. Tratar: 275-2049
ou 371-9322.

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

GURGEl BR - Vende-se, 800 SL,
91, branco. Apenas R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo estado.

R$ 5.500,00. Tratar: 9992-6016 ou

373-0335, após 18h.

LADA L1KA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da-Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
fibra de vid. R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

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

TOYOTA - Vende-se, Piek-up
Deluxe, 2.8, 97, gabo simples,

, 68.000km rodados, ar liga leve,
cap. de fibra, super inteira. R$
25.000,00. Aeeita-se carro até

R$ 12.000,00. Tratar: 373-1118.

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

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

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

MITSUBISHI SPACE - Vende-se,
Wagon GlXI, 4p, eompl. + couto,
95, verde. R$ 20.000,00, c/
IPVA e lieen. 2002 pago. Tratar:
9973-5158 ou 370-3113.

MUSTANG - Vende-se, GT V8,
95, eonv., couro, banco, eletr.,
eompl. Tratar 273-1001.

PEUGEOT S04 - Vende-se, 95,
diesel, branca. Tratar: 9975�2522.

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

PEUGEOUT - Vende-se ou troca

se por veículo, 95, piek-up 504,
diesel, branca, prot. Caçamba,
impecável. Tratar: 276-3223 HC ..

RENAUlT - Vende-se, 1.6,
Hateh, 97/97, impecável, eompl.
+ rodas liga leve + aerofólio. R$
14.500,00 (partie.). Tratar:
9973-8580.

RENAUlT SCENIC - Vende-se,

Classificados Mal. completos,
Mal. dinâmicos e Mal. fáceis de procurar!

Motocicletas

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.

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

R$ 1.500,00 entrada mais 36
vezes -R$ 273,18. Tratar:

. 9111-5064.

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

prestações, aceita-se motode
menor vaiar. Tratar: 373-1580.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
Valor negociável. Tratar:
373-1580, ej Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 5.800,00 + 13

,
prestações fixas de R$ 285,56.
Tratar: 373-0642, c/ Emerson.

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

CICLOMOTOR - Vende-se, 92,
preta. R$ 300,00. Tratar:
371-7324, c/ walter.

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

Tratar 9952-7084, el Mara.

CG TITAN - Vende-se, 95/96.
Entrada R$ 1.400,00 + 14)(

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

.

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

HONDA - Vende-se ou troca-se,

NX400 Faleon, 00. Tratar:
9975-0383 ou 370-8622.

HONDA BIS - Vende-se, C too,
01, verde, c/ 1.600km.

.

R$ 3.200,00. Tratar:
9973-9292, c/ Miguel.

NX SAHARA - Vende-se, 350,
96, azul. R$ 4.250,00. Tratar:
9962-2826.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00 -,
entro + 42x R$ 186,00. Tratar:

I

370-5651, c/ Antonio.

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

iMlOutros
MM@"

l� i
,

!
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,
lo.

95 p/ frente, 4p, eompl.,
preferência finaeiado. Tratar:
371-0695.

COMPRA-SE - Carro 1000,
finane. C/ entrada até R$
2.000,00, assumir finane.
Tratar: 371-4495, c/ Marcelo.

CONSERTO - peças em fibra de
vidro. Tratar: 370-3062.-

JOGO DE RODAS - Vende-se,
aro 16, marca BBS multi-furo, c/
pneus. Valor R$ 1.200,00.
Tratar: 91:12-1157.

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.

PINTURA - de para-choque/grade
e espelhos. Tratar: 370-3062.

PINTURA - de tanque de motos.

Tratar: 370-3062.

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

EMPRÉSTIMOS
Servidor público estoduol, ativo ou inativo.
precisando de dinheiro a GOLDIEN'Gestão
Empresarial em convenio com o Banco
BMG tem o melhor taxo de juros para
desconto em folho de pagamento.

Também temos empréstimo com cheque
pré, e financiamento de veículo.

-
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Tratar: 370-0464.
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IIi,serviços
li.' IRI'b

GRUPOSGERADORES DE ENERGIA
'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem

: !rmáquinas Indústria
'.

Comércio LIda. -'ME (471371-9421
. 99'52-1838'abalhamos com vendas e consertos:

* Motores Estacionários * Molossera
J 'Lava Jato * Rocódeira * Assistência 24hs, Aspirador * Mótobombas .. '.

,

'
* Compressor, etc...

. * Entre outros... www.lrmaqulOos_:qb.net
r i R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul
[--' -

.

.

, '�"j .UTBZE&
g 1 �����:��;;�D;��;;;L:T���� ��

-

�t�se

r:hOS� ..

-I
artir de

J R$ 1.000,00 monitoramento digital
i E-mail: autotec@netuno.com.br
JC� ,

f

Rua Reinoldo Rau, 806,

DALTEARA LIMPA FOSRA

I
I

I
�
\'
I
r

I
I
I
r

� Or�Qmento sem compromisso -
* limpeza de fossas; ,

_.

* Desentupimento de canos,
/

','
.

I

. pias, banheiros e caixa de gordura;
, ,

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

Fone: (47) 370-0778
Rua urubfci, 1027 -Loleral da José Picolli - Lote3i - EstradaNova � Jaraguá do Sul

diversos
2 FOGÕES - Vende-se, Brastemp, 6
bocas. R$ 150,00 e outro
R$ 75,00. Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

Panasonie SFAK 78, c/kit de 5
caixas acústicas, '3 ampli., 1
eontr., lugar p/5 ed's, 4.000W
PMPO. Valor a eomb. Tratar:
370-9005.

ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletie. Valor
a cornb. Tratar: 371-9435, el Zaira.

APARELHO DE SOM - Vende-se, 3
em 1, por R$ 30,00. Tratar:
371-1495.

ALUGA-SE - qtos pI
peneionistas. Valor a combinar.
Tratar: 373-3164, el Luzia.

APARELHO DIGITAL- Vende-se

para medir PH (novo), por -

R$ 220,00. Tratar: 370-0464.
ANTENA CELULAR RURAL -

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

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

9973-9643.APARELHO DE SOM - Vende-se,

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou troce-se
por outro 7.500btus. Tratar:
9979-0605.

ARMÁRIO - Vende-se, e/2p
fechado, R$ 150,00. Tratar: 370-
0236 óu 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - s14.

ARQUIVO DE AÇO -Vende-se, c/
"4 gav., R$ 80,00. Tratar: 370-
0236 ou 9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - s14.

ARRECADO roupas e brinquedos pi
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-se,
a gás. R$ 150,00. Tratar:
371-4547.

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

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

BALANÇA MECÂNICA - Vende-sé,
pi 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 HIDRa. - Vende-se,
nova, eompl. pI instalação.
R$ 750,00. Tratar: 371-4497.

BASSET - Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se até R$ 60,00. Tratar:
371-6475, falarei Jó.

BATERIA DE CELULAR E '

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar:
9121-2362, el Joilee.

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

BICICLETA - Vende-se, barra
circular, serninova. R$ 140,00.
Tratar: 275-3440, el Luzia,

, BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
eompl., nova. Valor a comb. Tratar:'

373-1775., .

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troea-se. Tratar: 371-7060.

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
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 - si 4.

CÂMARA FRIA - Vende-se, pI
açougue e supermercados, Toda
inox, 2 p, semi-nova. R$ 2.500,OQ.
Tratar: 371-4547.

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

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

CELULAR - Vende-se, Erieson,
pronto. Tratar: 9121-2362, el
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, bat. Vibra call,
na.caixa. Tudo por R$ 250,00,

-

nego Tratar: 275-3900 ou 9975-

5544, el Fabio.
9973-8747.

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

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, el
carregador e n.f. Tratar: 371-7061
ou 9902-6185, el Rcberís. DISCO - Vende-se, de música

alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.CERCADO PARA BEBÊ - Vende

.

se, R$ 160,00. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299, el Prof. Adernar. DISC MAN AIWA - Vende-se,

ótimo estado. R$130,00.
Tratar:370'7866.CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,

portátil, el duas bocas, ideal pI
camping ou pi quem gosta de

, cozinhar em pequenos espaços. ,

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

ESPELHO - Vende-se; el
armário pi bwe, e/3 portas,
45x70em. R$ 35,00. Tratar:
370-0464.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se,
5,2 peso R$ 300,00. Tratar:
370-8615.

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

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

9903-0560, el Ricardo.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se,
em Joinville, estantes, mesas el
e,adeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FÁBRICA DE FRALDA
D.ESCARTÁVEL - Vende-se.
Tratar: 372-3164.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 900,00.
Tratar: 370-8615.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pI
comércio, semtnovos.juntarnente el
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda íntima e
biiouterias. Valor a combinar. Tratar:
370-5518, cl Paulo.

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

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 370-8882, cl Salete.

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito de
R$ 3.420,00. Vendo por
R$ 1.200,00. Tratar: 37�-2887,
cl Elia.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonie M2000. Tratar: 273-
0885, el Joel.COLEÇÃO DE S-ELOS - Vende

se, comemorativos do Brasil,
completo por selos, por blocos e

selos de blocos. De 1900 a

2000. Tratar:.371-9543 ou

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

GALPÃO - Vende-se, Vila Lalau,
anexo oficina mecânica. Valor el
todo equipamento R$
88.000,00, valor só do galpão .

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

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.
Melhor preço da região. Tratar:
(47) 9975-2825., el Silvio.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino
Menegotti, após Samae, el
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.

GANGORRAS - Vende-se, R$
120,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, el Prof. Ademar.

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

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120L, pI embutir.
R$ 260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

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

... �!� ��U,,3:,�Ç���FI����
�f1Drr.�� f1DM IJifill1lJmk9J � ©:�J2X§ff\�1lJ!ri)IJ@l®�®ll

Av. Marechal 'Deodoro d� Fonseca, 1085
,Centro - Jaraguá do Sul/SC

'rei.: (047) 371-2551
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TOLDO - Vende-se, semi-novo. R$
100,00 nég. Tratar: 370-9005.

IMPRESSORA - Compra-se, Epson
LX Matricial 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,
t/ Edilene.

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

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

,JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, c/ earretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, c/
Eduardo.

JOGO DE ESTOFADO - Vende-se, 2
e 3 lugares. R$ 250,00 .. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

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

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

cornpl, e mesa c/ 4 cad. Tratar:

372-2332, após 17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, p/
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.'1ratar: 276-3288.

LANCI:IONETE - Vende-se, no
centro da cidade, c/ ótima clientela.
R$ 15.000,00. Tratar: 275-0606.

LAVAÇÃO�Vende-se, de
automóveis, centro, clientela
formada, c/ todos equipo Aceita-se
carro ou moto na troca. 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.

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

LOJA DE MÓVEIS E MAT. DE
CONSTo - Vendo, em Joinville, bairro
Bom Retiro, ótima clientela. Tratar:
(47) 302q-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. Tratar: 370'7963.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troea-se, marca Closley, antiga.
Tratar: 371-7060.

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

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-�e, italiana, modo 2001, 3 .

anos de garantia. Aeeita-se carro no

neg, 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, aeeita-se televisor no
nego Tratar: 370-1134 .•

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

MAQUINÁRIO - Vende-se, cornpl.,
p/ fábrica de painéis ou eerralheria.
Preço de ocasião. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

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

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

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130em, c/ 5 cadeiras -.

R$ 230,00. Tratar: 370-0464.

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

Branco, 320 - sala 4.

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

373-3036, c/ Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se.

.

Tratar: 9992-8489. Valor a eomb.

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

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-2362, cf
Joilee.

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

3x. Tratar: 371-

21.70, c/Marcío ou Marcos.

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

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

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se,
R$ 5.800,00. Aceita-se carro no

neg. 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/
fmês. Tratar: 373-3787, c/ Noeli.

PINTURA - Fizemos pintura em

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

PIT BULL- Vende-se filhote.
Tratar: (47) 9996-2525 ou 633-
6565.

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

.
.

PODLE - Compro filhote, toy ou
mierotoy, 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 ouAv, Barão do Rio

Branco, 320 - sala 4.

PRATI;LEIRAS � 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 - Vende-se, p/ loja
de roupa, floricultura ou loja de

brinquedo. Gôndolas c/3m cada e

várias c/ vidro. Aceito oferta e faço
neg. Tratar: 370-7398, c/ Mágnes.

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

PROCURA-SE 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 BEBÉ - Vende-se,
roupas usadas, em bom estado, de
O a 6 meses, para meninos e
meninas: Tratár: 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 1900a 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.

o

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

VIAGEM 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,ÚO - pagamento parcelado.

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

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troea-se. Tratar: 371-7060.

TABELA DE BASQUETE - Vende
se, infantil, o/base. R$150,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299,
c/ Prof. Ademar.

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

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou 376-2228, ei
Arnaldo.

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

24h, 1 alimentador de bat. p/ carro.
À vista R$ 60,00. Tratar:

-

9975-1517, c/ Beníeio.

TELEFONE - Vende-se, prefixo 376.
Valor a eomb. 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, em bom estado. R$
200,00. Tratar: (47) 9114-7963.

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

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

II

TROCA-5E oficina de tornearia + gol tj.
95 por caminhão. Tratar: ii
371-5640, c/ Sérgio.

TV - Vende-se, marca LG, 20 pol.,
somente 2 meses deuso, Valor

negociável. Tratar: 370-4383, c/
Léia (somente no perlodo da
manhã).

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

- VESTIDOS DE PRENDA -; Vende

se, azul, c/ mangas eomp. e um

rnarron, c/ mangas curtas, de
seda. R$ 80,00 cada. Tratar:
9103-9893 ou 376-0168 (ree.).

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

VIDEOGAIVIE - Vende-se, rnega
drive III, novo, na caixa, c/ 2 fitas.
R$ 80,00. Tratar: 275-0134, c/
João, após 18ti.

VIDEOGAME - Vende-se, nintençlo
64, c/ jogo, memory eard e 2
eontr. Valor neg, Tratar: 370-9005.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 17 CD's. R$ 350,00.
Tratar 370-7866.

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

VIOLÕES - Vende-se, marca Gianini.
R$ 50,00, Tratar: 371-1495.

�(]I··I[)NSI 202

Rua Gov_ Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

Para anúnciar ligue: 371"1919
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$ OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS

E MU'ITO MAIS PARA SEU LAR ...

VOCê,ENCONTRA AQUI!

MÓVEIS
GOMES

CORREIODO povo9

,oi

FAÇA-NOS UMA VISITA
372-0002Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se

Mania de Vender Barato

,

_
Lavadora 4 Kg

c/ timer, Pop Tank, Mueller
À Vista R$ 179,90

Cozinha JS
cl Paneleiro
e Cristaleira

pi Cerejeira
À Vista R$ 329,90 Mesa Zamarchi

1,60 Padrão Mel/Imbuia
,

9x5 ]�5
Total: R$ 477,45

9x30:2
Total: R$ 274,68

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fon,e:(47) 371,-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupa- 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

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Lírnpante

À Vista R$ 179,90

9x30:2
Total: R$ 274,68

Cadeira Zamarchi
Padrão Mel/Imbuia

p;'Jis\3

. 19jO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: Aí.r F. V.0r"[O-Vorn.el1.e1r
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netúno.com.br

ENDOCRiJ:NOLOGIA
VV.V� Met-rceLo-Welnw SÚ\lw

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Vv. CWv0VW"YVS� .

Fone/Fax: 275�3786 - Sala 801

CIRURGIÃ"-OENTISTA - PERíõOO-NTIA
Vvw.C�T�

Fone/Fax: 371';.8"l4� - �.<3.1il. 70L_:..._

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

PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira' Flórida Ltda.

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

� Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina
(47) 175-1830 -175-4101

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

DESTACANDO A SUA EMPRESA

����
PLANOS DE SAÚDE

.

COLETIVOS E INDIVIDUAIS
Rua João Picolli, 109 - Centro - Fone 371-7331

-----_..-_

lTIVE COGUMELOS
A iMJ3RiINDIMiNTOi
TÊNCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

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

RS 130,00 o Kg.

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLD-URAS

Rua João Butschardt, 855 - Centro (junto ao trevo principal) . Guaramirim . SC

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

V:6:Y .

[G[ID�.�

;# �
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADAS MON-rEIl'{O

"-'.".'

* ISOLANTE TÉRMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2473

(47) 371-3512

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01- VilaNova - Jaraguá doSul- se

t2?
acompanhantes

ALEX E RAQUEL - para eles, elas. Tratar: 9903·7135.
e casais. Tratar: 9953·3540.

IARA· sexy, .sapeca e atrevida.
ALEXIA· casada, mas safadinha. _ (47) 9995·7121.
(47) 9961·8518.

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

DOUGLAS - Moreno claro, 1. 75, ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
80kg, corpo elegante, disponível. atende elas e casais. (47) 9119-3509.

Sua melhor opção de prazer

u4"">-l��"t"\;'D 24 ��r""5
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir-o,

massasens er"óticas

1=""0 N E: (47) 9991-8568
Jaraguá do Sul e regido Jhony

2.
"7
5

arquitetura
design

:3
5
4-
"7Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

�c TILJJf..1l CORTINAS _ PERSIANAS - DECORAÇÕES
piu;l.yCi.<r e-q� pC<.1'"Cl/ ;.e.w bom,.�o-

�' ,
-_._-"--�

JCortinas' Golchàs Õ Edreaons - Almofadas Prontas e medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de

.•.

.

Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aMOMENTOS D'E REFLEXÃO

APRENDENDO-ENSINANDO-VIVENCIANDO
gestos de gentilieza e amizade

.
PA. CLAUDETE BEISE ULRICH

A seguinte história, de autor desconhecido, nos e reconstrução de pessoas, de famílias ... de um

ajuda a entender e refletir sobre o sentido da mundo melhor, São gestos que constroem a vida

existênciahumana, em plenitude, ensinada e vivenciada por Jesus.
','O sol e o vento estavam discutindo sobre qual Gestos de fúria e de força, no entanto, levam

dos dois era mais forte. para a violência, ódio, destruição, guerra e morte.

e) vento disse: Jesus nos lembra, neste tempo de Quaresma, um
- Provarei que sou o mais forte. Vê aquela novo mandamento: que vos ameis uns aos

.

mulher que vem lá embaixo com um lenço azul outros, assim como eu vos amei, que também

no pescoço? Aposto como posso fazer com que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão

ela tire o lenço mais depressà do que você. todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor

O sol aceitou a aposta e recolheu-se atrás de uma " uns aos outros." (Ioãó 13.34-35) Jesus não só

nuvem. ensinou como também viveu em sua íntegra o

O vento começou a soprar até quase se tornar grande mandamento do amor. Em Jesus, a

um furacão, mas quanto mais ele soprava, mais a gentileza e a amizade tornam-se, como nos diz
. mulher segurava o lenço junto a si. Finalmente, o Paulo Freire, "palavração", 'vivência concreta no

vento acalmou-se e desistiu de soprar.
. cotidiano da vida.

Logo após, o sol saiu de trás da nuvem e sorriu Um novo ano letiyo está começando. Temos
bondosamente para a mulher. Imediatamente ela diante de nós um grande desafio. Somos todos

esfregou o rosto e tirou o lenço do pescoço. sempre educandos e educadores 'quando estamos
O sol disse então ao vento: dispostos em aprender e ensinar, vivenciar,
-Lembre-se disso: '54. gentileza e à amizade são sempre construir, reconstruir gestos e atitudes que
maisfortes que afúria e aforça.

n

promovam a gentileza e amizade entre as pes-
Usar de gentileza e de amizade é um grande soas, o respeito pelos diferentes, a gentileza e

desafio �m nossos dias, onde parece que prevale-. amizade t�mbém com a natureza ... É tempo de

ce a fúria e a força. Ser uma pessoa gentil signifi- criar um mundomais humano, mais belo, mais
ca ser paciente, compreensiva, educada, verdadei- gentil, mais 'amigo, partilhado
ra, solidária, sensível... humana. Somente quando com igual responsabilidade por todas as pessoas,
somos pessoas gentis, seremos pessoas amigas. A vivenciando comunitariamente a gentileza e a

amizade tem a ver com a sinceridade, com a amizade. Somos convidados para um processo
transparência, com a reciprocidade. Gentileza e constante de reeducação em nossos gestos e

-amizade são gestos que levam para a construção atitudes!

�rculo
Italiano

* ASSEMBLÉIA GERAL
Chamamos a atenção para a Assembléia do dia 22 de março onde faremos a escolha da

nova diretoria e conselho fiscal, que dirigirá os destinos do Círculo Italiano nos anos 2002
e2003., _

O candidato a Presidente indicado por unanimidade pela atual diretoria é o Sr. Valdir José
Bressan, atual tesoureiro e ativo participante da diretoria desde a fundação do Círculo.

* SEDE SOCIAL E CULTURAL
Estamos finalizando nossa sede, em fase de pintura e acabamento de pequenos detalhes,
prevendo-se a conclusão da obra até o final do mês de fevereiro. O desafio seguinte será
dotá-Ia de todos os equipamentos necessários para o seu bom funcionamento, especial-

'

mente a cozinha e o restaurante. Contamos com o apoio de todos, especialmente na

compra dos últimos bilhetes da rifa (contribuição espontânea) que vai premiar o ganhador'
com um automóvel Celta Okm no dia 23 de fevereiro, sorteio
pela Loteria Federal.

.

Você quer ajudar? Ligue para 372-6011 e fale com a Cris.
FLORIANI

ADVOGADOS
ASSOCIADOS I SC

* JANTAR MENSAL
Sabemos que todos estão saudosos do nosso tradicional
encontro de final do mês. Além de rever os amigos e cantar
uma boa música, vamos ser sinceros: comer aquela gosto
sa comida feita pelos nossos "mestres cozinheiros".
Agende: Dia 22 de março, a partir das 19:30 horas" no

Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz,
na Vila Nova.

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do, Sul - SC
DEVANIRDANNA

Presidente do Círculo Italiano de )araguá do Sul

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091

07 /FEVEREIR0I2002 - Reunião sob encargo do companhei- I
ro Lourival Stoinski, diretor da Comissão de Serviços à Comu- Inidade. Na oportunidade recebemos a visita de membros do

"

AG UAPÉ (Associação Guaramirense de Preservação Ecolóqica),
que nos colocaram seus trabalhos e objetivos.

14/FEVEREIR0/2002 - Reunião ordiná:ria. Iniciada as pri- I I

meiras abordagens sobre a realização do II ROTAPAE JANTAR
,

DANÇANTE.
....... � �..•.....................................

FEVEREIRO - MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL E A NATU
REZA ...

Quando se fala em compreensão mundial, abre-se um leque
enorme de assuntos que podem ser discutidos em torno de tal

tema; aproveitando a visita do AG UAPÉ ao nosso clube, gosta
ríamos de usar algumas idéias do pesquisador britânico James

Lovelock, que defende a tese de que a Terra é um sistema vivo..
dispondo de mecanismos de auto-regulação, ou seja, gerados e

regulados pelos processos vitais, que propiciam a manutenção
das condições ambientais necessárias à vida. Todas essas ações
interferem no sistema, para o BEM ou para o MAL. Segundo
Lovelock, e que é muito interessante, o corpo humano é formado

por 70% de água e 30% de sais minerais, proteínas e outras

substâncias; composição exatamente igual a da Terra. Assim é

que nós, seres humanos, REPRESENTAMOS A TERRA, e em

nossa passagem pelo planeta devemos agregar valor, permitindo
a evolução do ecossistema. Ao observarmos o meio ambiente,
encontramos processos cíclicos renovadores. Uma pequena bor

boleta, em sua curta existência, sempre deixa o planeta melhor:

seja por seu colorido que encanta, seja por seu trabalho de

polinizar a natureza, seja pelas borboletinhas que nos deixa de

presente. E nós? Qual é nosso leqado? RIOS POLUÍDOS, SE-
-R ES VIVOS AM EAÇADOS, ECOSSISTEMAS COMPLEXOS
EM DESEQUILÍBRIO, LIXO, RESÍDUOS TÓXICOS ... OU seri
am pessoas em'PAZ, PARQUES PRESERVADOS, PROGRA
MAS DE PROTEÇÃO AM BIENTAL, MAN EJO INTELIG ENT(
DOS R ECU RSOS NATU RAIS, PROGR ESSO_COM BINANDO
cáMECO LOGIA?! Acreditamos que em cada S E R H U MANO
está a chave para a solução do futuro. A biodiversidade cultural

pode ser a causa de conflitos fatais, por preconceito e intolerân
cia. Em contrapartida, podemos aprender uns, com os outros,
como se fôssemos um grande "quebra-cabeças", e que para
montá-lo completamente, teremos que reunir cada uma das pe

ças: IDÉIAS, CRENÇAS, MODOS DE VIDA, COSTUMES,
ACEITAÇÃO e COM PR E ENSÃO. Contudo, não podemos esque
cer. para viver em um mundo melhor, é preciso merecer.

I:

BODAS ...
16/FEVEREIRO - Comemora 39 anos de união conjugal o

companheiro José Constâncio de Albuquerque e sua esposa
Verônica.

, PARABÉNS! SAÚDE E PAZ!
ANIVERSÁRIO .. , NO DIA 23 DE FEVEREIRO COMEMO

RA 97 ANOS DE FUNDAÇÃO O ROTARY INTERNACIONAL.
TODOS NÓS ROTARIANOS ESTAMOS DE PARABÉNS!!!

!11Tabelionato
'.. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
ti 373-0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SE FALA NO SENADO
COSTA LEITE QUER

RAPIDEZ NA REFORMA DO

JUDICIÁRIO - O presi
dente do STJ (Supremo
Tribunal de Justiça), mi-

da, "restrita a aspectos
estruturais do Judiciá
rio", não será suficiente

para atender às expecta
tivas da sociedade'por

nistro Paulo Costa Lei- umaJustiça mais eficien
te, pediu ao presidente te e mais célere. O pre
interino do Senado, sidente do STJ entende

EdisonLobão, em audi- 'que a 'superação da mo

ência, que promova ges- rosidade exige ampla re-

'tões junto às lideranças forma das leis processu:.

partidárias no sentido de ais. No encontro com

acelerar a apreciação da Lobão, o ministro defen

proposta de reforma do deu, ainda, que sejam es

Judiciário. tendidos ao STJ dois me-
A proposta de emen- can isrno s processuais

da à Constituição prevê destinados a conter o

as mudanças na estrutu

ra da Justiça brasileira

que completa neste mês
10 anos de tramitação
no Congresso Nacional.

No entender doministro

Costa L<:ite, a simples
aprovação dessa emen-

número excessivo de

ações que chega aos tri

bunais superiores: a re-
<'

percussão geral da ques-
tão e a súmula vinculan-

te. ('jORNAL DO SE

NADO", edição 1.334,
página 11)

AS POMBAS (176)

Era Sílvio Romero examinador na Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro, quando se sentou

à banca, para ser examinado, um irmão de
Raimundo Correia. Tirado Q "ponto", Sílvio

argúi o aluno:
Você é mesmo irmão de Raimundo?

'

- Sim, senhor.
- Então, recite As Pombas.
O examinando recitou.
- Estou satisfeito! -,, continuou Sílvio.
E aprovou o rapaz plenamente.
OSÓRIO DUQUE-ESTRADA -DISC. DE RECEPÇÃO NA

Ac. BRAS. DE LETRAS

REMINISCÊNeras
-

Por que "antiçamente"
e "outrora"? LXXXVIII

'. Garibaldi - JGS
Distrito de Veszprém

Escola,Garibaldi

.Havia um grande
movimento para trans

ferir o professor João
Januário Ayroso, com
muitos prós e contras,
inclusive Antonio Pla

ninscheck assinava

uma declaração públi- '

ca na imprensa dizen

do que se desligava da

comissão que pleitea
va a permanência de

le, retirando tudo o

que afetou a pessoa de

Roberto Marquardt
(então intendente pro
visório da Revolução)
como chefe escolar e o

sr. José Bauer, subde

legado de Polícia, e de

mais pessoas de Gari-
,

baldi, ,as 'quais foram

atingidas por um arti

go do CORREIODOPO
VO. Declarava, outros
sim, que assim procedeu
por insinuações depes,
soas que hoje reco

nhecia sem escrúpulos.
Antonio Planin

scheck assinava uma

segunda declaração,
reconhecida por Ve
nâncio da Silva Porto,
tabelião, dizendo que
a primeira saiu detur

pada - mas que dizia,
agora, que retirava as

palavras ditas contra

os senhores Germano
Nienow, Franz Ers

ching, Wilhelm Bloe

dom, José Kluge, Au
gusto Maurer e Walter

Marquardt, membros
da Comissão Política

de Garibaldi, palavras
essas,que os ditos se

nhores acharam ofen

sivos .às suas pessoas,

bem como que prome
tia absoluta imparciali
dade na questão movi

da contra o professor
Ayroso, em 26/5/1931.
Professor analisava

grupo Integralista
O professor Pedro

Perfeito lecionava em

Garibaldi e, em artigo
assinado, pedia a Arthur

Müller guariçla para seu

escrito, com o título

"Falsa concepção do

Integralismo". Razão:

"O chefe do subnúcleo

não falava o português.
Os golpistas
não acabam ...

Há tempos apostava
na Hansa o moço Heis

Brockmann, que se em

pregou como garçom no

Hotel Krelling. Como
quisesse ser "sócio" na cai
xa da casa, foi despedido.

Dirigiu-s€ então pa
ra Garibaldi, no Distri
to de Jaraguá, onde se

anunciou'como médico.
A clientela, porém, des
confiou, mas, jeitoso;
sempre. fez boa colheita,
pois fez empréstimos
com diversas pessoas,
desaparecendo uma bela

noite para nunca mais

voltar, levando 205$000
de Georg Wolf; do sr.

Hruschka, 85$000, e do

professorPedro Perfeito,
50$000. Dizia-se que na

Hansa a colheita vai per
to de Rs. 2:000$000 (dois
contos de réis), o que era

dinheiro "pra burro!"
Escola Pública de

Garibaldi faz festa
A Escola Públid de

Garibaldi, dirigida pela
professora Célia Villela
Perfeito e Pedro Perfei

to, realizava grande fes
ta popular no dia 17/

11 /1935, com resulta

dos voltados ao estabe

lecimento de ensino.

O tamanho da

Vila de Jaraguá
Um levantamento feito

em novembro de 1937

revelava que'o quadro
urbano da Vila de Jara
guá se constituia de 800 -,

casas, compreenderido
residências, comerciais
e industriais, essências,
gasosas, banha, chapéus,
tricotagem, móveis, ser
rarias, moinhos de ce

reais, fundições, produ
tos coloniais que alcança
vam cotações superiores
nas principais praças do

País, inclusive calçados
dos mais variados tipos.

O Integralismo
e a Revolução
que não houve
O partido político da

AIB (Ação Integralista
Brasileira), de Plínio Sal

gado, encontrou em San

ta Catarina terreno fértil

para à sua filosofia que
tinha semelhança com os

partidos que então come
çavam a vigir em todas

as partes do murido.

Sonhavam, quem sa

be, em melhorar as suas

vidas conquistando mai

or espaço de seus pais
que vinham como imi

grantes, para prosperar e

conquistar uma vida me-
lhor, aqui,

'

Muitos filiaram-se à

filosofia exótica da épo
ca, pensando no bem

que lhes proporcionaria,
já que Santa Catarina e,
de modo especial, o

Distrito de Jaraguá, já
convertido em Municí

pio, onde o Integra
lismo superava os de

mais partidos tradicio-

•

(103)

nais, emmeio a um País

convulsionado por
constantes revoluções,
que os deixavam de

sassossegados, não que
rendo repetir aqui no
Brasil o que acontece

ra a muitos de seus fa

miliares na Europa
(vide o livro do autor

MEMÓRIA JARA
GUAENSE - Deus

Pátria-Família, O In-,

tegralismo e o "Esta

do Novo" - 60 Anos,
A Noite dos Tambo
res Silenciosos e o As

sassinato de Ricardo
Gruenwaldt), onde se

pregava um Consór

CIO Cooperativo de

'Trabalhadores Rurais

auxiliado pelo gover
no e a profissionais
voltados para a cria

ção, capaz de melho

rar sensivelmente a

vida das famílias que
moravam no interior

do Município, o que
foi violentamente por
um golpe de Estado

que durou 1-5 anos pa
ra voltar à normalida
de democrática, fe

chando todos oS par
tidos políticos e'pu
nindo através de atos

de força e por julga
mentos que nas mais

das vezes condenavam
os que não tinham

meios para se defender

por falta de recursos e

leis que nas mais das

vezes beneficiavam os

homens que estavam

no poder; Os jornais da

época mostram publi
cação renegando por
circunstâncias forçadas
do passado a extinta

Ação Integralista Bra

sileira. (FRITZ VON JARAGUÃ>.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Produtores queremoferecero

peixe jácortadoaoconsumidor
]ARAGUA DO SUL - Os

piscicultores aguardam
pela instalação de um aba

tedouro, reivindicação já
encaminhada à Prefeitura,
com o objetivo de ofere

cer 'peixes em cortes e abrir

nova alternativa de comer

cialização. A idéia é instalar

uma uriidade com capaci
dade para abater entre 200
e 250 quilos de peixes por
dia, segundo o presidente
da Aja (Associação Jara
guaense de Aqüicultura),
Dagomar Müller. O pedi
do de apoio ao projeto foi

encaminhado no ano pas
sado e renovado este ano,
naGerência deAgricultura
do Município.

Conforme Müller, a as
sociação já conta com o

projeto, elaborado através
da Epagri e autorizado

pela Secretaria de Agricul
tura do Estado e Cidasc, e
só depende do apoio ma

terial da Prefeitura para
concretizar esta iniciativa.

Pela legislação sanitária, os
produtores só podem
oferecer peixes em cortes

desde que abatidos em es

tabelecimentos adequados,
com todas as normas téc

nicas atendidas e elevado

padrão sanitário. Mas a

maioria dos .piscicultores
não tem condições finan

ceiras para instalar unidades
de abate individualmente,
pelo alto custo.

''A saída é instalar uma

unidade de porte, de uso

comum", explica Müller,
salientando que isto não

impede que os pisciçultores
instalem seus próprios aba
tedouros, quando obtive

rem renda suficiente. Atual

mente, o produto (carpas,
tilápias e outras espécies)
está sendo oferecido vivo,
através da "Pesca 'do Ba

laio", que funciona aos sá

bados, duas vezes por mês,
na Avenida Getúlio Vargas,
perto da antiga Delegacia
de Polícia. "O peixe em

postas seria uma opção
para quem quer comprar
o produto já limpo."

A procura é boa na Pes
ca do Balaio, que funciona

,

entre 5 horas e 8 horas, e

oferece tilápias e carpas
capim a R$ 3,00 o quilo, e
a R$ 2,50 a carpa co�um.
Mas os piscicultores acre

ditam que o interesse

dos consumidores vai
aumentar com a oferta do

-

peixe cortado. Além disso,
cresce o interesse pelos
pesque-pagues instalados
em várias comunidades,
com locais apropriados
para preparar o peixe para,
ser consumido na hora e

infra-estrutura de lazer
anexa. Essa atividade abre

espaço para outra, que é a

engorda de peixes, no

abastecimento dos pesque
pagues. (MILTON RAASCH)

Falo Edson Junkes

Pesque-pagues tornaram-se opções de lazer er:n JS

e::::,D
GráficaCP
·370-7919

GERAL

Primeiro dia de aula da rede municipal foi ontem, em 35 escolas
Edson Junkes/CP

CORREIODOPOVOS'

I EDUCAÇÃO: ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA RETORNAM ÀS AULAS ,EM 35 ESCOLAS

Ano letivo das, escolas da rede

municipal começou optem
]ARAGUA DO SUL -

Aproximadamente 15 mil

estudantes das escolas' da
rede municipal de ensino

voltaram às aulas ontem,
dando início ao ano letivo

de 2002. O número exato

de alunos somente será

oficialmente conhecido a

partir de 30 março, último

prazo para o levantamento
da matrícula oficial do ano

em curso, conforme expli
cou a secretária municipal
de Educação e Cultura, íris
Barg Piazera. Ela estima

que a média anual de

crescimento do número de

ma_triculados é de cerca de

2% a 3%.
A rede municipal de

ensino congrega 35 unida
des de ensino e atende a

Educação Infantil (até seis

anos, com 4.528 alunos),
Ensino Fundamental (até
8' série, com 9.894 alunos)
e Educação de Jovens e

Adultos (a partir dos 15

anos de idade, com' 1.134
alunos). Até o ano passado
funcionavam 36 escolas,
mas a unidade de ensino

do Ribeirão Manso, locali
zada a 34 km do Centro,
foi desativada por não

possuir número suficiente

de alunos. Os 'que lá estu-'
davam foram transferid�s
para a escola mais próxima
com transporte coletivo

garantido.
.

A secretária de Educa

ção anuncia novidades para
o setor de Educação In

fantil. Segundo ela, a. ad

ministração municipal pre
cisa de mais centros de

Educação Infantil para
atender a demanda, que
cresce a cada ano. Parami

nimizar a falta de vagas,
três novos centros devem

entrar em funcionamento

até maio deste ano. Um no

Bairro João Pessoa, outro
na Tifa dos Martins e um

terceiro no Loteamento

Ouro Verde, no Bairro Jà
raguá 99. Além da cons

trução de novas unidades,
com capacidade máxima

de atendimento a 200

crianças, também está pre
visto a reforma das unida

des já existentes com a

substituição das que fun
cionarn em casas adapta
das, como é-o caso do Cen

tro SidneyBerns, no Bairro .

Vieiras, e do Centro do

Bairro Santa Luzia. Ambas

vão ganhar mais espaço
físico e as mesmas condi

ções físicas dos outros

centros.

Outra novidade é a.

contratação de pedagogos
para atuarem nos centros

de Educação Infantil e

,
também de professores
habilitados na disciplina de

Educação Fisica, que será

ministrada às crianças de

quatro a seis anos. De acor

do com a secretária, atual
mente apenas as diretoras

são obrigatoriamente for-

madas em curso superior.
Dos 252 professores dos

centros de Educação
Infantil, 14% têm curso

superior, média que deve
aumentar com as novas

contra tações.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ensino Fundamental
e de Jovens e Adultos
A partir deste ano, quatro escolas do Município

passam a oferecer Ensino Fundamental completo:
Waldemar Schmitz (Ilha da Figueira), Marcos Emilio
Verbinen (EstradaNova), RiciereMarcatto '(Rio Cerro)
e Rio da Luz. AlgumaS:, como a Escola Rio da Luz I,
será reformada e ampliada para atender a demanda.

O projeto para reforma desta escola já esti pronto e

a obra será feita com recursos do governo do Estado

e da Prefeitura,

Além dasobras de reformas e ampliação da Rio da
Luz I, também passarão pormelhorias as escolas Alberto

Bauer (reforma geral), Antônio Ayroso, Machado de

Assis, Ribeirão Cavalo, Santo Estevão, Gertrudes Kanzler,
JoãoWagner, Marcos Emílio Verbinen, Albano Kanzler,
Victor Meirelles, Max Shubert Waldemar Schmitz

, , ,

Rodolpho Dornbusch e Riciere Marcatto.

As aulas da Educação de Jovens e Adultos iniciam

no dia 4 de março. De acordo com a secretária a

orientação é que todas as unidades escolares faç�m
um levantamento de todas as pessoas do bairro que
ainda não concluíram o Ensino Fundamental. A

intenção é ampliar o número de pólos, que por

enquanto são em número de dez, e usar professores
efetivos, qualificados e capacitados para ,atuarem com

essa clientela. (MHM)

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@neluno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DIFICULDADES: HOSPITAL SÃO JOSÉ, DE JARAGUÁ DO SUL, DEVE R$ 4,2 MILHÕES

Sociedade Divina Providência
é o maior credor da instituição

]ARAGuA DO SUL - o

Hospital eMaternidade São

José deve exatamente R$
4.197.223,10. Deste total, R$
1.409.685,00 - referentes

ao financiamento obtido no
BNDES (Banco Nacional

de Desenvolvimento Eco

nômico e Social), interme
diado pela CEF (Caixa
Econômica Federal) - de

verão ser pagos em oito

anos, cuja primeira parcela
.

foi paga no último dia 15.

A dívida relativa ao FGTS

(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço) é de R$
421.808,27, parcelada em

15 anos. Outros, como PIS

(programa de Integração
Social) e Imposto de Ren

da, somam 'R$ 364.757,20.
Amaior parte da dívida,

no entanto:--R$ 2 milhões
-, é para com a própria
SociedadeDivina Providên

cia, mantenedora do hos

pital, que garantiu os recur

sos para os pagamentos dos

empréstimos contraídos:
"Essa dívida só Deus sabe
quando iremos pagar", la
mentou a diretora-geral do
hospital, irmã Jacira dos

Santos, assegurando que a

entidade mantém em dia os

pagamentos das parcelas
das dívidas, dos fornece-

-Edson Junkes/Cj'

Irmã Jacira assegura que dívidas estão sob controle

dores de produtos e ser

viços, salários e encargos so
ciais. "A intenção é ad
ministrar as dívidas e não

contrair outras", completou.
De acordo com a dire-·

tora, o hospital deve receber
nos próximos dias recursos
da ordem de R$ 102

_ mil,
provenientes do Ministério

da Saúde. "O Hospital São
José passa pelas mesmas di
ficuldades financeiras que

atinge a grande maioria dos

hospitais brasileiros. Essa

crise é em função da com

plexidade, cada vez maior,
Idos procedimentos de saú

de, da diversificação das

doenças, da gravidade dos

acidentes, damodernização
tecnológica e da baixa remu

neração dos convênios aten
didos, em especial o SUS

(SistemaÚnico de Saúde)",
justificou.

PUNDAÇÃO -HOSPITA

LAR - Em meados do ano

passado, o prefeito Irineu

Pasold informou que estava

em elaboração o projeto de
se criar uma fundação para
gerenciar o Hospital São
José. Segundo a irmãJacira,
"a proposta continua va

lendo", sendo constituída

duas equipes - uma da

Secretaria de Saúde e outra

da Sociedade Divina Provi

dência - para alinhavar e

dar forma ao projeto. Ela,
no entanto, não soube pre
cisar o tempo necessário

para a concretização da idéia .

PLANTÕES - Em rela

ção às reclamações quanto
aos plantões médicos do

Hospital São José, a direto
ra-geral lembrou que o

pronto-socorro é para aten

der somente casos graves
(urgência e emergência) e

não para consultas e exames.

"Temos um médico plan
tonista e não podemos abrir
exceção. A população pre
cisa ser orientada para pro
curar os postos de saúde",
sugeriu, informando que,
dos atendimentos, apenas
30% são de urgência ou

emergência.
Na opinião dela, dispo

nibilizar mais médicos para
o plantão seria apenas aumen
tar as filas, ji que o hospital
não dispõe de infra-estru

tura. (MAURíLIO DE CARVALHO)

Nenhum foco do transmissor da dengue em JS este ano
]ARAGuA DO SUL �

Os agentes sanitários do

Programa Permanente de
Combate à Dengue de Ja
raguá do Sul alertam à po
pulação para que evitem o

mosquito transmissor da

dengue não deixando água
parada em potes ou 'vasos.

De acordo com o coorde
nadar do programa, José
Carlos da Silva, o setor tem
recebido inúmeras recla

mações e denúncias de lo
cais de águas paradas.

A proliferação de per
nilongos e de outros mos

quitos, ainda de acordo

com José Carlos, deve-se
ao desequilíbrio ecológico.

''Apesar de ainda
_

não

termos encontrado ne

nhum foco-do transmissor

da dengue, temos encon

trado larvas de outros

mosquitos e pernilongos,
que também perturbam a

tranqüilidade e a saúde das

pessoas", alerta Silva. Se

gundo ele, o setor tem tra

balhado com seis agentes
sanitários, que fazem cerca

de 800 visitas domiciliares

por mês, sem contar as 111

armadilhas e cem pontos
estratégicos. (MHM)

do ao expressar
se cautelei 00

uide do suo saú
is atenção. Será pre
m bom senso poro,

:�ijl!�:����ri�tos. Estará um pouco
1%1 mor, não se iludo.
Câncer- Fique esperto com

negócios ou segredos e não dê
azar, porque até
suntos do
rá enfrentar

rá de rolar dobrado
nfrentar problemas.
úde, vida doméstica
o amor estarão

sujeit udanças indesejáveis.
Virgem - Não será com

s que conquistará o

. Suas idéias poderão
os. O romance
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PolíciaMilitar recebe
.

novos eqUIpamentos
]ARAGuA'DO SUL - O

comandante-geral daPolícia
Militar, coronel Walmor

Backes, entregouontem à 3a

Companhia quatro carabi

nas semi-automáticas, mo
delo France spas15, calibre
12. As armas foram adqui
ridas com recursos do go
verno do Estado. A PM re

cebeu também duas metra

lhadoras Taurus ZFamae

0:40 e três carabinas semi

automáticas, do mesmo ca

libre, ao custo de R$ 18 mil,
doadas por empresas do

Município. A frota de veí

culos foi reforçada com a

cornpra de doi� Santana

no valor de R$ 53,2mil
e duas motocicletas CBX-

250, de R$ 24,6 mil.

Os carros foram adqui
ridos com recursos oriun

dos do convênio de trânsito,
,

que destina um terço das

multas sobre infrações à

PolíciaMilitar.A entrega dos
novos equipamentos acon

teceu no início da noite de

ontem, durante a assembléia
- geral da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), quando foi
eleita a nova diretoria da

entidade, encabeçada pelo
atual presidente da OAB,
(Ordem dos Advogados
do Brasil) e vice-presidente

para Assuntos Jurídicos da

associação, Paulo Mattos.

O tenente Fabiano in-

,
formou que o armamen

to adquirido pela PM é de

última geração e vai exigir
dos policiais treinamento

especial para operá-lo: "Para
dominar o emprego das

armas, o policial deverá
participar de curso", refor
çou, lembrando que uma

determinação interna daPM
obriga todos os policiais que
forem usar os novos arma

mentos a realizar curso de

27 horas/aulas. "No final,
serão submetidos à avalia

ção", completou.
BATALHÃO - O tenente

Fabiano confirmou para o

próximo mês ou início de

abril a substituição da 3aCom

panhia por um Batalhão

de Polícia Militar, a. ser

comandado por um te

nente-coronel. "O decreto

para a implantação do

batalhão foi assinado no

ano passado pelo gover
nador", lembrou, infor
mando que o efetivo será

aumentado dos atuais 126

para 206 policiais. "Serão
quatro companhias, que
ainda não foram definidas,
podendo ser de trânsito,
de patrulhamento, etc.",
completou. (MC)

Agricultores têm prazo
para troca de bloco de notas

,

.

]ARAGuA DO SUL - O

gerente deAgricultura,Alei
des da Nova Peixoto, in
forma que os agricultores
jaraguaeríses que utilizam o

Bloco de Notas do Produ

tor, com validade até opró
ximodia 28 deste mês, de
vem procurar aPrefeitura.

O prazo para' a substi

tuição encerrano final domês
e quem não fizer a troca cor
re o risco. de perder o regis
tro. Peixoto alerta que os pro
dutores que estão em situa

ção irregular há vários anos
.

devem procurar a Prefeitura

para solucionar o problema.

sofios,
nte em relação ó,

or, poderão aba-

,jgfmiISY;D,Yj9i' Seja mais econô
�cae me }i'ore o seu humor!'

Escorpião - Não conte com

. Hoje, deverá ter muito

ora evitar mudanças
áveis. Falta de diálogo
lançara relação

'o-Aspectos pesados
seu astro I. Séja
oro. Suo

Evite o confronto
influentes ou
risco as suas

es na carreira. O
amor pedirá mais tolerância,
Peixes - Cautela paro lidar

tos que não

pessoas recém
os o você. Se não

er, fique longe de

prometidos.
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Homem é acusado de abusar sexualmente I PASSEIO: SUPERIOR�DADE DO TIME JARAGUAENSE FOI FLAGRAN;E, S-A' 3

de duas enteadas em Guaramirim Malvvee/FME estréia cóm
de corpo de delito para
averiguar a denúncia, en
quanto Pires aguardava
detido na delegacia.

O resultado dos exa

mes comprova que o estu

pro não foi consumado,
mas que uma das meninas

apresentava lesões na parte
íntima. "Ele será acusado
de atentado violento ao pu
dor e poderá pegar até dez
anos de detenção", comu
nica a delegada. (FR)

GUARAMIRIM - Uma

suspeita de estupro foi re

gistrada na noite de do

mingo, por volta das

18h30. A denúncia foi feita

por Adriana de Borba, de
27 anos, moradora na Rua

Cláudio Tomazelli, na

localidade Recanto Feliz.

Ela acusou o companheiro,
Jair Pires, 24 anos, de

abusar sexualmente das

duas enteadas, uma de 8 e

outra de 10 anos.

Segundo informações
da Polícia Militar, as me

ninas já haviam sido moles

tadas em outras oportuni
dades, mas a mãe das

crianças ainda não havia

denunciado o fato por me
do das ameaças que sofria

do companheiro. A queixa
foi registrada na Delegacia
de Policia de Guaramirim.
Conforme a delegada ]u
rema Wulf, as duas me

nores passaram por exame

goleada na Taça Brasil
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipeMalwee de futsal es
treou na noite desta segun
da-feira na fase classifica
tória da Taça Brasil no Gi
násioWolfgangWeege, em
Jaraguá do Sul, com uma

goleada por 8 a 3 sobre a

equipe de Sorriso, doMato
Grosso. Na preliminar, a

AABB/Chapecó derrotou
o SEI, do Mato Grosso

do Sul, por 4 a 1. A segun
da rodada será aberta nesta

terça-feira, às 18h30, com
a partida entre Banespa e

AABBjChapecó. Às 20h30

jogarão Malwee e SEI. Os

ingressos custam R$ 5,00
e podem ser adquiridos
antecipadamente na Rede
de Postos Mime e na por
taria da Rádio]araguá.
A estréia da Malwee foi

marcada pela superio
ridade técnica de seu elen

co sobre o adversário,
principalmente no segun
do tempo. Ferreti aprovei
tou a oportunidade para
dar ritmo de jogo a todo
o grupo. "Mantivemos um
padrão de jogo elevado e

soubemos tirar bom pro
veito-das oportunidades. A
vitória por goleada é im

portante mas amanhã (ter
ça-feira) 'é outra história."

O jogo começou mos

trando o time jaraguaense
marcando sob pressão
com Chico e ]ames reve

zando-se na marcação do

pivô. A alternância de

Colisão ocasiona morte na SC-416
(

óbito no local do acidente.

A esposa, Miriam Giova

nela, 39 anos, sofreu fratura
no braço, escoriações pelo
corpo e foi encaminhada
para o Hospital Santo An
tônio, de Guar;mirim. O
condutor do caminhão

nada sofreu.

Conforme a PRE, esta
semana será analisado lau

do do acidente para apurar
os fatos que ocasionaram
o acidente. (FR)

raguá do Sul, conduzido
por Nilo Doege, 50 anos,
deslizou na pista e atingiu
o Fiesta MBO-0749, de

Guaramitim, conduzido por
Elias Giovanela, 44 anos.

O Corpo de Bombei
ros Voluntários de ]araguá
do Sul foi acionado para
prestar atendimento às

vítimas. Segundo informa
ções dos socorristas, Gio
vanela teve ferimentos

graves e havia entrado em

]ARAGUÁ DO SUL - A

colisão frontal entre dois

veículos ocasionou mais

uma morte na SC-416,
neste fim de semana. O

acidente foi registrado pró
ximo à serra que dá acesso

à cidade de Pomerode, do
mingo, por volta das
13h30. Informações da
PRE (Polícia Rodoviária

Estadual) apontam que o

caminhão Mercedes-Benz,
placa KUT-3060, de Ja-

Cesar Junkes/CP

Alternância nas jogadas da Malwee confundiu o adversário

jÇ>gadas confundiu a de

fesa do time do Mato

Grosso e a Malwee abriu

o marcador aos 2'09",
,

com Maicky. Aprovei-
tando-se d'e um descuido
na defesa jaraguaense,
Gefferson empatou aos

7'53". Aos 12'32" Manoel,
,

físico do adversário. A

Malwee continuou rnan

dando em quadra e aos

3'14" Maicky fez 4 a 1. O
time de Jaraguá do Sul

manteve-se na ofensiva e

aumentou a diferença
através de Manoel Tobias,
,aos 7'04", e de Cazuza aos

'8'16". Aos 12'39" Rodrigo
fez o sétimo gol.

Giba, aos 15'04" e aos

17'35" diminuiu a diferen

ça para a equipe mato

grosse'nse. Faltando 51

segundos para o término

do jogo, Chico, de bico,
deu números finais ao

marcador.

Acidente envolve 2 caminhões em Corupá
CORUPÁ - Na manhã

de ontem, foi registrado
pelos bombeiros um aci

dente entre dois caminhões
na Serra de Corupá, no
Km 86,4, que dá acesso à

cidade de São Bento do
Sul. A colisão aconteceu

por volta das 9 haras e en

volveu o caminhão Mer

cedes-Benz, placa CLT-

2602, de São Paulo, con
duzido por ]ackson
Cristian Xavier Branco, 25

anos, e o Mercedes-Benz

LZO-3090, de ]araguá do

Sul, conduzido por Mar
cos Bonfim dos Santos,
que tinha Mauro Bonfim
dos Santos como caronei

roo

Segundo informações
do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Corupá,
Xavier Branco estava preso
nas ferragens e apresenta
va suspeita de fratura na

costela e nos braços. Ele foi

encaminhado ao Hospital
Comunitário de Corupá e,
em seguida, transferido
para o hospital da cidade
de São Bento do Sul para
fazer exames mais preci
sos.

Especula-se que um

veículo Gol foi fazer ultra

passagem e a acabou for

çando um dos caminhões
a desviar da pista, vindo a

atingir outro Mercedes

Benz. (FR)

Tobias chutou forte da
entrada da área e fez 2 a 1

para a Malwee. Quatro
minutos depois, Maicky
fez'o terceiro gol da equipe
de Jaraguá do Sul.

Os dois times voltaram,

para o segundo tempo e a

equipe de Mato Grosso
sentiu o melhor preparo

LOTERIAS

Megasena
concurso: 337

04 - 14 - 1 6 - 31 - 52 - 54

Quina
concurso: 956

15 - 23 - 25 - 48 - 49

Lotomania Loteria Federal
concurso: 1,90 concurso 03616

01 - 16 - 1,7 - 22 - 1 ° - Prêmio: 42.210
23 - 25 - 29 - 30 - 2° - Prêmio: 37.343

42 - 46 - 49 - 51 - 3° - Prêmio: 56.381

53 - 81 - 83 - 84 - 4° - Prêmio: 10.850

87 - 88 - 90 - 00 5° - Prêmio; 70.247

CORREIo.DOPOVü
Classificados Mais completos,
Mais dtnãmicose Mais fáceis de procurar!
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I CHUVA: MAU TEMPO PREJUDICOU A DISPUTA DE DUAS CATEGORIAS, QUE FORAM ELIMINADAS Torneio de Verão Aberto

Primeira etapa do Motovelooidade tem inicio nesta sexta-feira
SCHROEDER - Hoje à está estipulada - será

noite, apartir das 20 horas, definido hoje à noite -, a

será realizado congresso previsão da responsável
técnico para traçar assun- pela CME, Edite Helena

envolveu mais de cem pilotos
GUARAMIRIM - A chu

va de domingo não afu

gentou o público de pres

tigiar a primeira etapa da

Copa Norte de Motovelo

cidade, realizada no Mo

tódromo Paulino Mees,
localizado na Ilha da Fi

gueira, neste fim de sema

na. O mau tempo fez da

pista um mar de lama e

acabou prejudicando algu
mas categorias que acaba

ram sendo canceladas, co
mo foi o caso da Street 2

Tempos e Street 4 Tem

pos. O evento contou com

a participação de mais de

cem pilotos vindos de ci

dades .corno Rio Negro,
Mafra, São Bento do Sul,
Joinville, Campo Largo,
Rio do Sul,Jaraguá do Sul,
Schroeder e Guaramirim.

Na opinião de um dos

organizadores da Copa
Norte, Vilmar Mees, as

competições foram ótimas

e tudo correu conforme o

previsto. ''Apesar da chuva,
tudo acabou bem. As duas

, categorias foram canceladas

tos relacionados ao 9° Tor

neio de Verão Aberto de

Futsal, promovido pela
Comissão Técnica de

Esportes da Prefeitura de

Schroeder. O encontro vai

acontecer na sala de reu

niões da Prefeitura, lo
calizada na Rua Marechal

Castello Branco, no centro
do Município. Na opor

tunidade, organizadores
do torneio e representan
tes de equipes vão abor

dar a questão do regula
mento geral e técnico da

competição e farão o sor

teio das chaves.

O torneio tem início

previsto para esta sexta

feira, às 19 horas, no Gi

násio de Esportes Alfredo
Pasold. Como a quanti
dade de equipes ainda não

Hang, é que serão dispu
tados três jogos todas as

terças e sextas-feiras. No

ano passado a equipe que
se sagrou campeã foi o

Juvenil da Malwee/FME,
com a Coremaco, de

Schroeder, ficando em

segundo.
COPINHA - Outro

evento que será promo
vido pela Comissão de

Esportes da Prefeitura. de

Schroeder será a 2" Capi
nha de Verão de Futsa!

2002, nas categorias In

fantil e Infanto-juvenil.
Os jogos serão disputa
dos nas sextas-feiras,
preliminar do torneio

Adulto, e aos sábados. A

data de início dessa com

petição é esta sexta-feira,
às 17 horas. (FR)'

Edson Junkes/CP

Largada da 12Scc Especial que traz Allisson' Fogaça, de Jaraguá do Sul, como campeão

porque já não tinhamais con
dições de os pilotos corre

rem. Segue agora com nove

etapas", diz.
Entre os pilotos da re

gião que se destacaram es

tão Leonardo Mees, que fi
cou em segundo lugar na
Minimoto 50cc; Cristiano
da Rosa garantiu o segun
do lugar e Vilmar Mees o

quarto na 180cc 2T; AI-

lisson Fogaça conquistou a

primeira colocação na 125

Especial; Vilmar Perorí fi
cou em primeiro e Silvio

Alchini ficou em quarto na

Força Livre Nacional.

A próxima etapa da

Copa Norte está prevista
para acontecer nos dias 16

e 17 de março, no Moto

Clube Cidade de Araquari.
Este evento contará com

atrações como carros an

tigos, grupos de motoci

clistas, PX Clube,]ipe Clu
be, distribuição de brindes

e área para camping. As
provas serão nas categori
as Força Livre Nacional,
Força Livre Especial, DT
180cc, Street 4 Tempos,
Street 2 Tempos, 125cc Es

pecial e Minimoto.
(FABIANE RIBAS)

AQUI É O SEU LUGARI

EquipeAjinc/Urbano/FME traz resultado positivo de travessia
]ARAGuA DO SUL -

Mais de 20 atletas da equi
pe Ajinc/Urbano FME

trouxeram resultados po
sitivos da 5" etapa do

Circuito Mercosul de Tra

vessias, realizado na praia
de Itapoá. Ao todo, cerca
de 350 adeptos desta prá
tica esportiva, vindos de

Estados como Rio Gran

de do Sul, Paraná, São Pau
lo e Santa Catarina, par
ticiparam do evento, que
aconteceu no domingo.

Entre os nadadores que
'se destacaram, no geral

ro) saíram do percurso e

perderam pontos impor
tantes para a equlpe.
Estamos lutando pela 4"

posição geral por equi
pe", destaca o técnico

Ronaldo Fructuozo.

O próximo desafio da

equipe será a Travessia de

Porto Belo, no dia 9 de

março - não é válida pelo
CircuitoMercosul-, e no
dia 17 de março será a vez

da Travessia Ilha do

Francês, que é a penúltima
etapa do Circuito Mer

cosul de Travessias. (FR)

feminino, 4° lugar para
Marina Fructuozo; na

categoria Sardinha (11 a 13

anos), 3° lugar para Bár

bara Hermann, 2° lugar
Eduardo Junkes, 4° lugar
Aline Iranzner e 5° lugar
para ]anos Franzner da

Silva. Na categoria Peixe

Voador (14 a 16 anos), 2°
lugar para Aline Ossowski,
4° lugar para Talita Her

mann e 5° lugar para Lua
na Martins. Categoria Ro
balo (17 a 19 anos), 2° lugar
para Belisa Franzner e 3°

para Elisiane Franzner. Na

categoria Marimbau (35 a

39 anos), 4° lugar para
Solange Benz.

A grande vencedora

no geral feminino foi a na
dadora jaraguaense Na

thália Krelling, ex-Ajinc e

atualmente nadando no

Clube Santa Mônica/PR:
"Tivemos nesta traves

sia, nas melhores coloca

ções, as nadadoras Mari
na Fructuozo, Belisa

Franzner e Elisiane Franz

ner que na última edição
deste circuito (Travessia
da Ilha do Mel, em janei-

Nota�iio .. Nata�ão p/bebês
Hidroginástico .. Street Dance

Mus(ula�ijo .. Body Bump
Body Combat • Body Step

Abdominais

Rua Preso Eflitádo Pessoa, 1081 • Jaragl,lá do SI,I! • se
E-mail: academiaimpulso@terra.com.br

Fones: 371 0611 - 371 0101o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você
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