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Os Moradores do Recanto devem ser transferidos porque não encontraram apoio em Massaranduba

Asilo Recanto da Terceira Idade
deve transferir-se para Indaial

Os idosos. e albergados que vivem no. Recanto

da Terceira Idade, localizado no Bairro 7 deJaneiro,
em Massaranduba, devem ser transferidos para o

Município de Indaial. A proprietária da instituição,
SôniaWan-Zuit, disse que pretende aceitar a ofer

ta da administração pública de Indaial e mudar-se PÁGINA 9

para esta cidade. A decisão de transferência surgiu
diante das dificuldades que a instituição enfrenta

e da falta de apoio por parte da Prefeitura deMas

saranduba. No local vivem cerca de 20 pessoas,
entre idosos e adultos abandonados.

Ainda este semestre, serão ins
talados mais quatro ou cinco Con
selhos de Segurança em bairros
de Jaraguá do Sul. O Município já
tem conselhos implantados em

quatro bairros. PÁGINA 10

Arquivo/CP: Edson Junkes

Ordem de serviço do túnel da Estrada Nova será entregue amanhã; moradores pressionaram pela obra. PÁGINA 9

Douglas Bogo ficou em terceiro lu

gar na categoria Marcas A, durante
a primeira etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo, rea
lizada no fim de semana, no autó

dromo de Chapecó. PÁGINA 12

Maristela Menel
'

pode ficar sem 'apoio
: . �

em Massaranduba
PÁGINA 4

Bombeiros impedem
mulher de colocar

fogo na residência
PÁGINA 11
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Que a iluminação
pública nos ilurnine

SIMONE CRISTINAFERREIRA- Amjobol
(Associação deMoradores da RuaJoão Bona)
CAUBI DOS SANTOS PEIXOTO - Amore,

(Associação de Moradores da Vila Recànto Fe/i'\)

Que Guaramirim tem vivenciado várias discussõés a respeito da TlP

(Taxa de Iluminação Pública) nos últimos �ias não é novidade, o que
provavelmente seja novidade àrnaioria da população são as circunstâncias

em que acontece esta cobrança:
"

Sublinhamos últimos dias no parágrafo acima para ganhar sua atenção
sobr� um assunto que na realidade tem sido adiado, talvez propositadamente,
há algum tempo.

A questão é que, quanto mais o tempo passa, maior fica a dívida, e aí
,

aparece o prefeito com uma proposta singular: "O povo vai ter que nos

ajudar, exercendo a cidadania e moralidade."
Fala-se em "vestir a camisa" de Guaramirim, dar urn "voto de confiança"

à administração pública ajudando no pagamento de uma divida que, na

realidade, já pag���, afinal, pagar impostos não nos dá direito à iluminação
pública? E; "cidadania' e'moralidade", neste caso, seria pagar duas vezes urna

mesma divida? O pior é que urna cobrança considerada inconstitucional

ganha "rnaquiagern rrova'":« passa a ser chamada de "contribuição
espontânea" ... pois, "contribuição espontânea �ão pode ser considerada

ilegal!" (...E 'Pilatos lava 'as mãos).
O que causa estranheza é a administração pública alegar não ter recursos

para o pagamento de uma divida de sua responsabilidade, quando é público
que Guaramirim, segundo fontes da, própria Prefeitura, está entre os maiores

arrecadadores d�':ifrlpostos no É�j:a4b de Santa Catarina. Se Guaramirim

realmente�stivesse se�;�et�so,s,;�óJ;IÍ.·o justificar a iniciativa do poder público,
'atr,ª,vés do Projeto de Lei CC;riípie��ntar n? 009/2001, de se criar mais de dez
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, carg<;Js deconfiança cujos s�á,n,?�:v"fiam de R$ 600,00 a R$ 1.980,00?
'" ,S�nhor prefeito, fica aflJ�Wdi;�d'apdo para que, neste caso, não seja mais
.;illn.á vez o povo a ter qu;:'�p�g,rir' o .pato", e que o senhot use de seu bom

, "i' ,
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'senso; cidadania e moraljdade, riãó '�os deixando no escuro.
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N·o limite do respeito
'RONALDO RAULINO - Suplente de vereadorpelo PMDB

A proposta do governo em transformar o prédio da rodoviária na nova

sede da Prefeitura ou é urna grande piada ou é urna brincadeira de muito mau

'·go'st6.;Ainda custo a acreditar que 6 prefeito tenha realmente feito tal declaração.
i' A.�cQjsa soa tão absurda. que continuo achando que não passa de brincadeira.

p�.(?utro lado, a decisão apenas reforça as críticas à falta de respeito para com a

pqpW').ção, que serve de j'ogilete na mão dos governantes. .

,

Não é possível que o tércei,ro pólo industrial do Estado, com urn orçamento
anual de quase R$ 100 milhões, não tenha recursos para comprar urn terreno

para érguerà nova sede da Prefeitura. Aliás, é bom lembrar os (e)leitores -

contribuintes - que desde '1997 a administração municipal promete construir
o CAM (Centro Administrativo Municipal), cujo projeto está pronto e custou

aproximadamente R$ 15 mil aGS cofres públicos.
Entre as mais variadas razões para "explicar" a mudança de planos do

governo, há pelo menos duas que, mesmo situadas no campo das divergências
políticas, são consideradas oportunas: a tentativa de extinguir urna das obras
mais importantes J .significativas da administração Ivo Konell - arquiini.migo
- e de agradar algum setor da sociedade.

Qualquer administrador com o rninimo de bom .senso sabe muito bem

que a Prefeitura deve estar localizada, de preferência, no centro da cidade, para,
facilitar o acesso do cidadão. Próximo à rede bancária, para p;lgar as taxas e

\ impostos públicos, além, é claro, de permitir a conexâo com outros afazeres. É
dever da administração pública pensar no povo, principalmente nos m�s
humildes, e criar mecanismos que os auxilie, e não.vê-los apena� como deitares
em potencial.

'

]anlguá do Sul não precisa de urn prédio faraônico para a Prefeirura, como
se projetou. É até melhor operacionalmente que a Prefeirura abrigue apenas os
setores administrativos, as secretarias devem ficar em o,utros lugares. Evita a

concentração dos servidores e todas as conseqüências - trânsito, logística,
entre outras.

A construção da nova Prefeitura é promessa da.campanha de' 1996. Desde
então vem sendo postergada, sabe lá Deus .porquê. Porém, se for construir
uma nova sede para a Prefeirura apenas para atender a interesses ocultos e

satisfazer desejos duvidosos, sem levar em conta a população, é preferível
continuar como está, pelo menos não ultrapassará as fronteiras do desrespeito
para com o contribuinte. '

Artigos para Carta ao Leitor devem ser enviádos para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone pará, contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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A chave e o cofre

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do.jomal.

A Receita Federal arreca

dou em janeiro R$ 22,68 mi

lhões, um aumento nominal

de 29,6% e real (descontada
a inflação pelo IGP-DI) de

17,8%, em relação a janeiro
de 2001. A arrecadação é re

corde _ a .maior da história

-, entretanto, ainda não é

suficiente para o governo
atenuar as mazelas sociais do

País, em especial na saúde,
cujo ministerro sofreu corte

de mais de R$ 1 bilhão no

orçamento, No momento em

que se comemora o aumento

da mordida do Leão, a equipe
econômica anuncia o reajuste
dos combustíveis,

A contradição neoliberal é

reforçada quando se revela, que
parte da arrecadação - R$
1,146 bilhão _ é referente à

realização de lucro de uma

empresa estatal, enquanto o

governo insiste em privatizar as
.remanescentes. Mais,' o au

mento da arrecadação de irn

postos e contribuições não

impede o desemprego constan
te. Na outra ponta, os Fundos

de Pensão contribuíram com

R$1,899 bilhão, comprovando
o desequilíbrio social.

Wo momento em que se

comemora o aumento'
da mordida do leão,
a equipe econômica
anuncia o reajuste
dos combustíveis ...J
Os impostos e contribui

ções administrados pela Receita
Federal alcançaram R$ 21,801
bilhões e os demais, R$ 879,2
milhões, registrando 8,98%
acima do valor previsto pelos
técnicos do goverrto. Além dis

so, houve antecipação de paga
mento referente à Declaração
deAjuste de Imposto de Renda'
de Pessoa Jurídica,' acima do

valor estimado e arrecadação
atípica desses mesmos tributos

por parte da estatal.

O montante recorde talvez

explique a falta de empenho
do governo em votar a refor
ma tributária, que tramita no

Congresso desde o primeiro
mandato, servindo de palan
que eleitoral. Todavia, a mes
ma classe empresàrial que re

clama alterações no atual mo

delo - o Brasil é um dos

países com maior carga tribu

tária do mundo - defende a
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política, econômica regida
pelos organismos internacio

nais e seus representantes.
O volume arrecadado so

mado às demais fontes, de

tecursos do gove,rno federal
- CPMF e loterias, para citar

apenas duas delas _' contras

ta com a situação vivida pela
maioria dos brasileiros, o que
reforça a crítica ao modelo,
centralizador e excludente:

Sabe-se que hoje 35% da po

pulação são miseráveis, ou
tros 20% vivem com cerca de

US$ 1 por dia e uma parcela
era classe média sobrevive

driblando as dificuldades.

Na esteira das contradições,
governo e' sociedade vivem o

jogo de faz-de-conta. Oprimei
ro sustentando o estado de coi

sas e o segundo legitimando as

ações do governo, por meio do

voto, mas insistindo no discur

so renitente da reclamação.
Nesse jog� de interesses, tanto
um quanto outro sequer lem

bra de discutir a aplicação dos

recursos. Aos mais atentos, res-
.

ta a esperança que a arrecada

ção recorde não se perca nos

corredores da Sudam, TRT,
Sudene, etc.
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Impressão: Gráfica e Editora CP
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o vereador Silvio Celeste (PSDB), s� aceitar o convite

do prefeito Irineu Pasold (PSDB), deverá ser o novo

chefe de gabinete em substituição aJosé Carlos Neves

(PPB), o oe, que passará a atuar em outra área. A

alteração está sendo costurada, confirma Pasold,
dizendo que tem sido cobrado pelas lideranças tucanas,
de que função tão estratégica, como a chefia de

gabinete, tem de ficar no PSDB. As mudanças
acontecerão também em outros setores e envolvendo

outros nomes. O projeto da reforma administrativa

está indo para a Câmara de Vereadores.

CROR
O Conselho de Proteção
Ambiental da Serra do

Funil, reunido na terça
feira à noite, decidiu exigir
a claboração de novo

RIA/Rima (Relatório de

Impacto Ambiental) pàra
a instalação do CRDR

(Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos)
na localidade de Nereu

Ramos. A alegação é de

que o relatório elaborado

pela ZLF Consultoria é

pouco consistente e que os

próprios pareceres da Fat
ma e da Procuradoria
Geral da República reco

mendam novo estudo. A

entidade cogita até uma

ação popular, caso a Fatma

mude de opinião em re

lação ao projeto.

PV,

TRÂNSITO
Entusiasmada com os

resultados da campanha
de prevenção aos aciden

tes de trânsito, realizada
com excelentes resultados

no final do ano passado, a
-

Prefeitura de Jaraguá do

Sul está lançando um con

curso para a elaboração de

frases, desenhos e traba

lhos fotográficos sobre o

tema. O concurso será,

realizado só com envolvi

mento do pessoal da im

prensa. Desde que a cam

panha foi lançada, em

setembro, os acidentes
com vítimas, fatais diminuí
ram de forma impres
sioriante. A criatividade do

pessoal da comunicação
está sendo colocada para
uma boa causa.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders.júnior
CRM 8879

POLÍTICA CORREIO DOPOVO 3

Edson Junkes/CP

Relação entre prefeito e vice era mais fluente na campanha
nhum momento sequer lhe

passou pela cabeça criar di
ficuldade e que, muito pelo
contrário, a intenção é co

laborar para o sucesso da

administração" .

O vice-prefeito não cita

nomes, mas suspeita que
"existem pessoas querendo
'colocar em atrito os dois ga
binetes". Ele diz estar ciente

de' que a função do, vice

prefeito é eventUalmente
substituir o' chefe do Exe

cutivo, sem força legal para
atos administrativos, mas

entende também quenada

o impede de participar de
forma mais efetiva da ad

ministração, colaborando na
busca dos objetivos da co

ligação. Segundo ele, existe
até uma espécie de acordo,
de que ele receberia esse

espaço. Tanto que vinha,

cumprindo quatro diárias

no gabinete,
Para o vice-prefeito, não

houve desgaste político- em
função destes acontecimen

tos. Segundo Bertoldi, a

maioria dos membros con-

ITRÉGUA: PASOLD RECEBEU BERTOLDI, ONTEM, NUM ENCONTRO QUE DEVE NORMALIZAR O RELACiONAMENTO

, I
�IS_TA.........

vocados compareceu na

reunião do Diretório do

PPB, realizada segunda-feira
no Hotel Itájara, Na ocasião,
disse, prevalec�u o pensa
mento da maioria dos pre
sentes de que as dificuldades
deveriam ser contornadas,
pela preservação dos obje
tivos da coligação Mais

Jaraguá do Sul.

VISITA - Bertoldi tam

bém classificou de "hon
rosa" a presença do em

presário Wandér Weege na

reunião do diretório. "O

empresário compareceu
com a preocupação de aju
dar e somou muito", co
mentou. O Diretório do
PPB vai mudar, A maioria

dos pepebistas presentes
concordou que seria opor- ,

tuno renovar a Executiva

do partido, informou. De
forma que deverá ser en

viado um ofício ao Dire

tório estadual do PPB,
informando sobre essa

intenção, (MR)

o Partido Verde realiza no próximo dia 2 de março
uma reunião regional que pretendemobilizarmilitantes
e simpatizantes em todo o Norte do Estado. O en

contro vai acontecer na sede do Sindicato dos Traba

lhadores na Indústria do Vestuário e deverá contar

com as presenças de Gerson Basso ,e Rogério
Portanova, além de João de Deus, pré-candidato do

PV ao governo de Santa Catarina.

PPB deve realizar convenção
e confirmar nova Executiva

Prefeito de SãoJoão 'do ltaperiú é eleito presidente daAmvali
]ARAGuA DO SUL - O que vem. Alzerino pretende, ba- água, os produtores de

prefei to de' São João do Bernardes, que é agri- sicamente, manter os arroz serão penalizados.
Itaperiú, Alzerino Bernar- cultor, atua há mais de 20 projetos que vinham sen- A maioria dos prefeitos
des (PMDB), foi eleito pre- anos na política, tendo do executados no man- da microrregião, com ex-

sidente da Amvali (As- cumprido mandatos co- dato de' Pasold e manter ceção de Adelino Hauffe

sociação dos Municípios mo vereador em Barra as soluções conjuntas pa- (pMDB), de Corupá, com-
do Vale do Itapocu) e subs- Velha, antes de fixar-se em ra problemas comuns, co- pareceu na assembléia ge-
tituirá Irineu Pasold (PSDB), São João do Itaperiú, onde mo o consórcio de prefei- ral, realizada na sede da
de Jaraguá do Sul, na fun- já foi vice-prefeito e es- turas que mantém o Lar Amvali, na Vila Nova. Na

ção. Bernardes, i:s anos, tá cumprindo o segundo da Criança, em Guara- ocasião também foi dis-

está assumindo a direção mandato como prefeito. mirim. Outra preocupa- cutido o relatório de ativi-

da entidade pela primeira
'

Ontem, ele foi aclamado ção de Bernardes está re- dades da entidade de 2001,
vez. Mário Sérgio Peixer com a unanimidade dos lacionada com a regula- lançado o Projeto Escola

(PFL), prefeito de Guara- colegas, que cumpriram mentação fixada sobre a de Governo e destacado o

mirim, também estava co- uma espécie de rodízio, que utilização dos recursos hí- Plano da Bacia Hidrográ-
tado, mas declinou em é cumprido na eleição dos dricos, destacando que se fica do Itapocu, com pa-
benefício do colega, fican- presidentes para mandatos forem estipuladas taxas ' lestra de Ronaldo Klitzke.

do de assumir só no ano à frente da entidade. exageradas sobre o uso da ' (MR)

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e o vice-prefeito
Moacir Bertoldi (PPB) es

tiveram reunidos ontem,

pela primeira vez após as di

vergências sobre a partici
pação no Executivo, num
encontro que pode ser o

início da normalidade no

relacionamento entre as duas

autoridades. A reunião, que
aconteceu em local não

revelado, foi de iniciativa do

vice-prefeito, na intenção de

aparar arestas e explicar
como gostaria de participar
das ações do governo.

Bertoldi foi para o en

contro disposto a ponderar
que será difícil trabalhar atra

vés do gabinete do Exe

cutivo, porque "cada um,

tem ritmo próprio",,« pedir
a recomposição do próprio
gabinete. "Vou conversar

com o prefeito, penso que

podemos chegar a uma

sintonia nisso", comentou,
destacando que "em ne-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I IRESTRIÇÃO: MARISTELA PODERÁ FICAR SEM O APOIO DO PFL DE MASSARANDUBA PARA, AS ELEiÇÕES

Diretório
•

insatisfeito dosaiu
"

processo que indicou candidata
MASSARANDUBA - o

Diretório do PFL ainda

não decidiu se apoiará a

candidatura de Maristela

Menel para a Assembléia

Legislativa e nem deverá

fazê-lo logo. A informação
foi' dada ontem pelo pre
feito Dávio Leu (PFL), que
disputou a indicação com

a vereadora de Jaraguá do

Sul, juntamente com ou

tros ex-pretendentes. Se

gundo ele, o diretório pre
fere, neste, momento,
aguardar pela divulgação
de todos os nomes que o

PFL lançará �o Estado,
para anunciar posição.

Conforme o prefeito,
isto não. significará que o

diretório não apoiará Ma

ris tela na campanha, "mas
não sem discutir muito o

assunto antes". O prefeito
apontou duas razões para
justificar a intenção dos

pefelistas de Massaran

duba de aguardar pelos
acontecimentos. Um dos

motivos é que está haven

do um congestionamento

Arquivo/CP: dson Junkes

Prefeito não acredita mais que JS apóie nomes da região
de candidatos no Vale do

Itapocu e isto gera muita

insegurança em relação às

chances de êxito do can

didato, revela.
O outro, é o descon

tentamento com a forma

como aconteceu a indica

ção da futura candidata.
"Faltou o assunto ser mais

debatido e analisado", ar- ,

gumenta Leu, dizendo que

uma etapa importante no

processo de composição e

definição das candidatu
ras pela região já poderia
ter sido superada naquela
ocasião. "Quem sabe se já
não.teríamos conseguido o

consenso entre os vários

postulantes", avalia, opi
nando que a conversa que
recém inicia poderia estar

avançada.

Leu não' esconde uma

ponta de ressentimento

pessoal com a situação.
Quando disputava a in

dicação, defendia que o

candidato fosse escolhido

pelos critérios da experiên
cia administrativa e da

densidade eleitoral na re

gião. "Concluiu-se, mais

umavez, que nenhum no

me da região será indica
do com apoio de Jaraguá
do Sul. Ou é de Jaraguá
do Sul ou não tem apoio",
criticou. Na opinião dele,

. quem deveria avaliar a

densidade seria um colégio
eleitoral amplo, incluindo
empresários.

ENCONTRO - Estas

mesmas questões Leu co

locou para a pré-candidata
quando Maristela esteve no
gabinete do prefeito, na

semana passada, desenvol
vendo trabalho de articula

ção para a campanha a

deputado estadual, assim
como fez também em Po

merode e outros municí

pios. (MILTON RAASCH)

Dávio Leu oferece aDiretoria de Saúde paraaliados tucanos
MASSARANDUBA' - o participação do PSDB no Na ocasião, o prefeito mudam.

prefeito Dávio Leu está governo deu-se, normal- confirmou o pefelista Dani- Ele disse que o relacio-

oferecendo a Diretoria de mente, desde o início da ad- Io Dettofol para substituir namento com o vice-pre-
Saúde Rara ser ocupada ministração, no começo do

.

Stolf, que agora será man- feito Fernando Reinke, que
pelos tucanos. A pasta esta ano passado, com a indi- tido "em definitivo". Assim normalmente é porta-voz
sem titular desde que a en- cação do professor Tito sendo, o espaçG que sobra das manifestações e pre-
fermeÍraViviane Pereirape- Stolf para a Diretoria da para os tucanos é na área da tensões do PSDB, é nor-

diu exoneração, alegando Educação. Á lacuna na saúde. Leu disse ser sabedor mal. O vice-prefeito po-
razões de ordem particular, patticipação dos 'aliados só das dificuldades para mo- deria estar até ocupando
no final do ano passado. está acontecendo porque o· bilizar recursos humanos mais espaço, mas prefere
Conforme o prefeito, basta PSDB demorou para apre- em setores específicos em não assumi-lo. Ele foi con-

que o PSDB apresente um sentar um substituto para Massaranduba, mas garantiu vidado para assumir fun-

nome 'para assumir a di- Stolf, que também pediu que o Executivo aguardará çãó administrativa na Saú-

retoria, que está sendo con- exoneração, assim como até que o PSDB possa fazê- de e para presidir a Fecar-
duzida interinamente pela Viviane, preferindo voltar' lo. Os critérios para con- roz (Festa Catarinense do

enfermeira Maria Fernanda ao serviço público estadual tratação no primeiro escalão, Arroz), mas alegou com-

Pacher.. (Magistério), no ano pas- como competência e apti- promissos com negócios
Conforme o prefeito, a sado. dão ao serviço'público, não particulares. (MR)

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Bcnõo do Rio Branco, 637 . Sala 2 . Centro • Jar�uÍl do Sul· se
Cei.: (41) 215-3575 ou 9992-9999

.

Médico Oftadrnofogfata
Bspecíalízação: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Curso na SOCiedade Braeílerra de Oftalmologta do Rio de Janeiro

Agora com atendímento aos sábados das 9 as 12 horas

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

QUINTA-FEIRA, 21 de fever�iro de 200:2

A Construtora Odebrecht deverá construir o desvio

que vai tirar os trilhos do perímetro urbano de

Guaramirim e Jaraguá do Sul. Várias outras empresas
estavam interessadas, mas acabaram se retirando da

licitação. A obra está na esfera de decisões do governo -

federal e vai sair mesmo no traçado previsto no Bair

ro Schroeder I, juntamente com o futuro contorno

rodoviário que também será construído dentro do

projeto de duplicação da BR-280, apesar das mani

festações contrárias de moradores do lugar, que
reclamam de moradias, benfeitorias e lavouras que
serão atingidas.

TÚNEL , DEFESA
A construção de um túnel

com 1,3 mil metros de

extensão, obra acrescida

de última hora, é a novi

dade no projeto de trans

ferência da ferrovia para
seu futuro traçado. O ini

cio da construção ainda

não tem previsão, mas
não deverá haver mais

obstáculos ao projeto. A
Fatma está liberando o

trecho para o serviço. O
investimento do governo
federal ficará em torno

de R$ 70 milhões.

O vereador Salim José
Dequêch (PFL) defen

deu na sessão da Câma

ra de Vereadores de

Guaramirim, terça-feira
à noite, o projeto do Exe
cutivo pedindo autori

zação para criar 18 car

gos de confiança no Exe
cutivo. Parte destes car

gos será destinada para
colocar pessoal que res

ponderá pelas 13 esco

las que estão sendo mu

nicipalizadas, argumenta
o vereador.

ENTRE AS

"Não é mais de nossa alçada." (Prefeito
Irineu Pasold - PSDB -, na entrevista co

letiva desta-terça-feira, esclarecendo que todas

as decisões sobre o desvio ferroviário são do

governo federal)

"Excelente." (Manifestação do vice-prefeito
Moacir Bertoldi - PPB -, comentando a pre

sença inesperada do empresário Wandér Weege
na reunião do Diretório do PPB, qUE� analisou

impasse no Executivo, segunda-feira)

o Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, ho
cumprimento ao disposto em seus estatutos, convoca
seus associados para a Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2002, às 18h
em primeira convocação e, em não havendo número

regimental de associados presentes, em segunda
convocação, às 19h, com a presença de qualquer
número de associados, para deliberar sobre a

seguinte ordem do dia:
1- Prestação de contas da atual diretoria.
2 - Eleição e posse da nova diretoria.
3 - Assuntos gerais.

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 2002.

Alfredo Günther
Presidente

'CONVOCAÇAO

I'
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I
á 10anos oferecendo soluçõespara ummercado

A TECNOFLEX, SABENDO DAS NECESSIDA
DES DE OUTRAS EMPRESAS EM ADQUIRIR
SISTEMAS OPERACIONAIS QU E POSSAM

-

CORRESPONDER ÀS NECESSIDADES REAIS

E ÀS DEMANDAS COTIDIANAS, DEDICA-SE A

INCORPORAR TECNOLOGIA, APRIMORANDO
SE E TORNANDO-SE UMA EMPRESA RECO
NHECIDA POR DESENVOLVER SOLUÇÕES
PARA CLIENTES CUJAS NECESSIDADES LfL
TRAPASSAM LIMITES DE UM SIMPLES PA

COTE O � SOFTWAR ES.
Há 10 anos no mercado e com um histórico

positivo de soluções eficazes e sólidas para áreas
tão distintas como a manutenção industrial,
comercial e logística, a Tecnoflex mantém um

envolvimento integral com o cliente, conhecendo,
assim, a intimidade de seus processos.
O treinamento e suporte inteqral garantem ao

cliente a tranqüilidade de operar produtos sólidos
e confiáveis acompanhados de supervisão cons

tante.

Soluções com compromisso
Um dos principais
diferenciais da Tecnoflex é o

fato de que seus sistemas

foram desenhados nos

acompanhamentos das

condições reais de utilização
e no ambiente de aplicação.
Em estreita parceria com o

cliente, a Tecnoflex dedica
se à inteira compreensão do

cenário de uso para'
desenvolver soluções
realmente comprometidas
com o desempenho.

o Algumas destas soluções
tornaram-se produtos de

sucesso da Tecnoflex.
Justamente pelo

. envolvimento integral e

pela fidelidade ao ambiente
de utilização. E é �ste
compromisso, esta visão
do negócio, que a

Tecnoflex coloca como fôrça
de trabalho a serviço dos
cl ientes.

Nos últimos anos, a
Tecnoflex tem se dedicado
a incorporar tecnoíogias e

aprimorar seu "software

design", tornando-se uma

empresa reconhecida por
desenvolver soluções
para cl ientes cujas
necessidades ultrapassam
QS limites de um simples
Pacote de software.

obaliza

SEDE DA TECNOFLEX, NA VlLA NOVA, ATENDE PELO TELEFONE 371-7676

PROFISSIONAIS DA TECNOFLEX PRESTAM SUPORTE TÉCNICO •.•

TFIGestão
Empresarial
O cenário de

cornpetitlvidade, os

novos perfis de

negócios e o impacto
das novas tecnologias
têm trazido desafios
para todos os tipos de

empresas.
E a adoção de
ferramentas digitais
de gestão de negócios
está se tornando um

dos elementos vitais

obrigatórios para

qualquer empresa, em

qualquer segmento.
I

TFIComércio
A Tecnoflex desenvolveu o

TFI-Comércio, um sistema
integrado de gestão para

empresas comerciais, com

um completo elenco de

ferramentas para todas as

áreas da adrnlnistraçâo,
oferecendo segurança;
total integração,'
adequação à area de

atuação, flexibilidade e

atual idade,
disponibilizando não

apenas todas as últimas
normas e procedimentos
legais e gerenciais como

também capacidade de

customização integral. ...E DESENVOLVEM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PARA EMPRESAS
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CORREIO DO POVO

()�+c.fJ, cc...,.�
Presentes e De<Om�es
.3:16-1645

RIJO Ângelo RUDui, 550 • Corro do Rio CoITO

PromoçafJ
Verio

Rua venâncio da Silva Porto, 2'!
,. I

89252·230· Jaraquá do S�I· se
Fone.: 1471 275.1968 Fax.: 147: 37'1.6408

E·rnail: 88C@icroinformatica.com
www.icroinfonnatica.com

A reinauguração
da Notre no sábado (16)
foi um sucesso. Casa

lotada, gente bonita,
diversão e o mix musical,
agradou a todos os gostos.
Aliás, até aqueles que
anseavam por mais techno
e dance sentiram-se realizados
desta vez. Sorrisos e poses

'

não faltam. Confira!

ATE 4 x SEM ENTRADA

ou ATÉ 1 + 5 x

•

I
Novidade - já saiu o novo cd do Charlie Brown Jr. e a I
trilha sonora do novo filme deTom Cruise, 'Vanilla I
Sky, com baladas excelentes. ISucesso - George Michael está estourando nas �
paradas internacionais com seu novo hit Freeek. I,

I
Você ainda vai ouvir - se você curte dance music, vail
lembrar de Sophie Ellis Bextor, a vocalista do Dj Spiller]
(de Groovejet, If this ain "t love). Ela acabou de lançar I
um hit fenomenal que tá detonando nas rádios e casas I
européias (e também no Brasil). O sucesso Murder on fi
the Dance Floor já está no Top 10 das rádios da I
Europa. Tomara que a Studio FM esteja lendo esta I
nota, porque a gente bem que merece ouvir. I

,

I
Mp3 - você deve baixar estes três sons fenomenais: �

Linking Park, com ln the End (rock balada); I
Cant get out of my Head, da Kilie Mínogue (dance); I
Something, do lasgo (techno). Você já deve ter ouvido I
esses sons se frequentou algum� boate no litoral ou se I
costuma ouvir as rádios de SP. E batata! i

t

[

II

icroinformatica. com
t·,p�t!.'!;�"'b e� �l�r.d�, .,�c.

o melhor lanche da cidade

�371·5309
Av: Mãi F'ioriàno Peixoto; 176: centro

�uu �{fU({ $tú? Il�r�f 4\"f(1lJ U(J t�t.U'
:tr1� i"m.cy�"!',*trfl� ht

",' Só poderia ser a Festa Santo Marciachi, a última festa do

.

ano (!!). É sim; porque os organizadores da famosa fiesta

I "�caliente só r�t�rna� no final do ano
•.

I II E, por ser a u ltima, e de arrebentar! É ISSO que prometem
I' li os djs convidados lolo, Kaska, Xarlinho e Daddy. Ainda te

.1·
·

.11:
·

os tequileiros e tequileiras, malabares e performers. Tu�O
,

isso em' dois bares com as famosas girls Santo Marciach-

I' .

Acontece no parque aquático Siewert. No te Ia pierdas,
.

hombre!
I � . .
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veículos

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

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

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0, 4p,
câmbio espor., cornpl. - ar, verde
met. Ótimo estado.

I
R$ 12.000,00. Tratar:

, 370-7841, c/ Charles.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3,
16V, 97, cinza, cornpl., aceitq
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., ôtimo estado.
R$ 2.500,00, aceito carro de
menor valor. Tratar:

9111-3768.

CHEVY - Vende-se, 84. Bom
estado. R$ 2.700,00.
Tratar: 372-240?, c/ Marcia.

CHEVY - Vende-se, 92, DL,
branca, rodas esp., capota
marítima, ótimo estado.
R$ 6.200,00. Tratar: 273-1001.

CHEVY - Vende-se ou troca-se,
93, branca, alc., camping.
R$ 5.300,00. Tratar: 370-3244
ou 9112-4950.

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$ 5.500,0'0 entrada + financ.
Tratar: 370-3244 Ou 911?-4950.
COR�A SEDAN SI,lPER - Vende
se, 00/00, 1,0, prata, gas., c/
rodas liga leve"Tratar: 372-0676,

CORSA SUPER - Vende-se, 1,0,
96, 49.000km originais. Único
dono, Aceita-se moto até
3,000,00. R$ 10,000,00, Tratar:
371-6640, c/ João.

C,DRSA SUPER - Vende-se, 97,
2p, alarme, trava. Valor nego I
Tratar: 2T5-1096,
CORSA SUPER - Vende-se, 97,
4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-1001.

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

D-20 - Vende-se, 94, Champion,
compl, - ar, vermelha. Aceito
carro de menor valor e finan. o
restante. Tratar: 372-0389.

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

KADETT - Troca-se por c-arro de
maior valor, 92, GSI, 2.0, compl.,
amarelo. Tratar: 9903-0813,
c/ Nei.

KADETT - Vef]de-se, 91, v.e.,
esp. elétr. R$ 4.000,00. Aceito
carro e moto de menor valor.

, Finan. o restante. Tratar: 370-

7703, c/ Ademilson.

KADETT - Vende-se, 90, SLE,
vidro elétr. R$ 5,500,00. Tratar:
373-0131.

KAÓETT - Vende-se, GL, 94, d.h.
\+ trio eletr. Tra�ar: 273-1001.

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

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

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

MONZA - Vende-se, 92, SL/E,
4p, comp.'Apenas R$� . .800,00.
Tratar: 276-3223.

-
,

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SUo; 86, ótimo estado. Tratar:
376-0580.

MONZA - Vende-se, GLS, 94,
azul, cornpl. + painel digo e frei,os

\. abs. R$ 5.500,00 + 30x R$
336,00, estúda-se troca. Tratar:
371-9464.

MONZA - Vende-se, 94, freios
ABS, painel digital, ar-cond.,
cornpl. R$ 6.000,0'0 e assumir

prestação. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

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

prest. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

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

MONZA CLASSIC - Vende'se,
89, cornpl., vermelho perol., em
bom estado. R$ 5.200,00 ou

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

MONZA - Vende-se, GL, 94,
cornpl. Valor nego Tratar;
275-3042, comI.

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

370-8622. '

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x R$'
275,00 ou R$ 12.700,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

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

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

conservação. Valor R$ 1,600:00
nego Tratar: 371-4758.

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

PICK-UP CORSA - Vende-se, 01,
preta, 4.000km, único dono,
R$ 7.000,00 entro + 29x

R$ 373,00. Tratar: 371-6640, c/
João.

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

5-10 DE LUXE - Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6. Tratar:
370-7516.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 2001,
gabinada compl. Tratar: .

376-1701.

KLEIN CORRETORA
DE SEGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio

275-3627
.

.

�ua Barão do Rio Branco, 411 - Edifício Klein - Sala 2 - Centro

S-10 de Luxe - Vende-se ou troca
se, 96, cornpl., azul, motor novo.
Tratar: 370-8622. '

5-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar:
371-6490, c/ Luiz.

VECtRA - Vende-se, 97" 2.0,
GL, cornpl., branco.Tratar:
371-5343.

VECTRA - Vende-se, 98/99, GLS
2.2, prata, gas., cornpl, Tratar: _

372-0676.
'

FIAT 147 - Vende-se, 79, motor uno
1.3. R$ 1.000,00, aceita cei. no

nego Tratar: 373-2404, c/ Clóvis.

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

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

FIORINO'FURGÃO - Vende-se,
1.5,97, branco. R$ 9.300,00.
Tratar: 275-1307.

FIORINO Ta,EKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra e

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

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

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

PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p, \

dourado, travas elétricas, rodas de
liga. Tratar: 371-5343.

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

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

PALIO - Vende-se, 97"EL, 1.5,
4p, cornpl., inclusive ar cond.,
bordô, personalizado.

R$ 12.500,00. Tratar: 9973-5052.

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

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0:96, c/
ar e cd. R$ 12.500,0'0. Tratar:

(47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
cornpl. 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, compl., -ar. R$ 7.900,00.
Tratar: 9905-3644, c/ Gilson.

TIPO - Vende-se, 1.6, 95, chumbo
met., rodas esp., ótimo estado.
Tratar: 273'1001.

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

UNO - Vende-se, 1.6R mpi, 93,
cornp. + 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, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

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

UNO - Vende-se, CS 1.3, 89,
ótimo estado. Valor R$ 4.500,00,
aceito moto. Tratar: 373-0131.

,

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p, azul
met., compl. - ar. Tratar: 371-5343.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

\

De 200 até3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

,

Dinheiro em sua conta nó dia!

t--*_Na_-o_�_ec_ha_m_o_s,,-pa_r_a_al_m....:of_o 3"0-0417- /Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83
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I
BELlNA - Vende-se, 83, cinza meto

R$ 1.500,00. Tratar: 370-7166.

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

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

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

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

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

UNO - Vende-se, 90, 1.6R,
branco, vid. eletr. R$ 6.300,00.

i·
Tratar: 273-1001.

sscoar - Vende-se, SW, 4p, 97,
eompl. Valor R$ 107.000,00 ou

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

UNO - Vende-se, CSl, 4p, 94,
bordô, cornpl. R$ 7.600,00.
Tratar: 9991-4104, c/ Charles.

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

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.

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

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

BELlNA - Vende-se, GlX, 1.8,
álcool, com d.h., super eons.
R$ 5.500,00. Tratar: 273-1001.

ESCORT - Vende-se, XR3, eonv.,
89, eompl., preto. R$ 5.500,00 +

finane. 9x R$ 170,00 fixas ou

troca por outro de maior ou menor

vw
Gal MI, 1.0, limp. des., ar qte 97 branco gas.
5-10,2.0, deluxe, completa 93 branca gas.
Parati CL 1.8 94 bordô gas.
Parati CL 1.6 '90 azul met. gas.
'Gol CL 1.6 88 prata gas.
Gol CL 1.6 92 branco gas.

GM

Vectra, 2.0, GL, compl. 97 branco gas.
Kadett SL, 1.8, ar-cond., ar qte 91 prata gas.
Cheve 500, 1.6

.

90 prata gas
Chevette 1.4, SL 79 dourado gas.
togus GLI, 1.8,d.h., ar qte 93 . branco gas.

FIAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers, 99 branco gas,
Palio ED, 4p, tr.eletr., rodas liga 98 dourado gas.
Uno Mille, 4p, cornpl. -ar 98 vermelho met. gas.
Uno 1.3 88 azul ale.

FORD
Ford KA, 1.0, completo, ar 98 cinza gas.
Escort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas.
Escort �R3, conv., cornpl., ar, rod.Bê vermelho gas,

P�lio ED
Palio EX 4p
Palio EL 1.5, 4p
Tipo 1.6
Tempra 16Y, compl.
Uno Mille

Escort SW 16V
Eleort GL
Escort GL

valor. Tratar: 370-7166,
3J6-2593 ou 370-9747.

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

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

F-1000 - Vende-se, 98, gas.,
cornpl. (6 ean.). R$ 21.060,00.
Tratar: 371-6164.

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

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

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

FIESTA - Vende-se, 01, cf
20.000km, rodas liga leve, 4p,
branco. R$14.950,OO. Tratar:
371-8116, c/ Marlene.

KA - Vende-se, 00/00, Gl, 1.0,
vermelho, gas. Básico. Tratar:
372-0676.

LANOAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a eomb.
Tratar: (47) 374-1935 falar c/
Adeleio.

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

PAMPA - Vende-se, Gl., 1.8,
c/ capota de fibra, 90, branca, toda
orig. Tratar: 9903-081.3, c/ Nei.

RANGER - Vende-se, XlT, 4.0, 99,
c/ 34.000km, c/ gás natural. Valor
+ finane. Tratar: (47) 9996-2525.

RANGER - Vende-se, lXB, 97,
preto rnet., 4p novos, convertida a

gás. Tratar: 372-2316.

VERONA - Vende-se, GlX, 96,
cornpl., vermelho, c/ jogo de
rodas e insufilme. R$ 9.800,00.
Tratarr: 371-0695 ou

9993-0623.

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

FUSCA - Vende-se, 77, 1.300,
branco, ótimo estado.

. R$ 2.500,00. Tratar: 370-9190,
c/ Porsírio.

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

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

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

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
em ótimo estado. R$ 1.400,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia.

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

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

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

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

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

GOL - Vende-se, 1.0, 16V"
branco, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.

R$ 13.812,00. Tratar:
9973-8765, c/ Junior.

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

GOL - Vende-se, CL1.6, 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 assumir

, finane. Tratar: 370-2146, c/
Odézio.

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

GOL - Vende-se, MI, 98, I

vermelho. R$ 11.500,00, à vista,
ou troca-se por carro de menor
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valor. Tratar: 376-1772.

GOL - Vende-se, ci, 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 valor, 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/ Mareio.

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

R$ 3.000,00, aceita troca.
Tratar: 372-2402, c/ Mareio.

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

GOLSPECIAl-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, cornpl.,
por carro de rnenor valor .. Tratar:

273-1001. '

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

KOMBI- Vende-se, 82, diesel.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-1778,
e/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 TREILER - Vende-se, 77,
motor novo, c/ frigobar, pia,
fogão, earna casal e armários.
R$ 4.000,00. Tratar: 376-0580.

LOGUS - Vende-se, GLI, 95,
cornpl., c/ ar eond., d. h., trava,
vid. elêtr., desernb. 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 Ls.
2P, bege. Tratar: 371-4225.

PARA'TI - Vende-se, 99, LO,
16v, 4p, branca, cornpl., d.h., ar
eond., 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,
bordó, �as. 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: 372-2492,
c/ Mareio.

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

. cornpl., c/ 52.000km, único
dono. R$ 42.000,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:

9102-6772.

VERSALHES - Vende-se cui.a.
95, prata., cornpl, - ar. Valor a
eomb. .rratar: 370-4430.

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

conservação. Tratar: 372-3388 ou

9973-9643, c/ Tereza.

... � : ,.'"' .

Ikswagen4
"

.. -

BRASíLIA - Vende-se, 76, branco.
.

R$ 600,00. Tratar: 374-1103.

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, braneo,compl.
- 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 - Vende-se, cornpl.,
95, Gli, 2.0, inteiro. Tratar:
371-1988, c/ Marcos.

SANTANA QUANTUM - Vende

se, 91. R$ 4.000,00 entro +

pare. de 195,00 (1° pare.
só em fevereiro). Tratar:
373-2563.

VARIANTE - Vende-se, 76, azul,
ern bom estado. R$ 900,00 à

\ vista. Tratar: 373-091�, c/ Lia.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se

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

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi

VW, apenas R$ 800,00. Tratar:
9975-2522.

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

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

Branco
Verde
Vermelha
Branca
Branco
Vermelho
Preto
Vermelha
Vermelha
Branca
Azul
Azul
Azul
Vermelho
Bege
Verde
Branco
Bronca
Cinza
Prato
Vermelho
Bronco
Cinza
Branco
Azul
Vermelho
Branco
Vermelha
Verde
Cinza

Comércio de Automóvéis Novos e Usados

Fone/Fax: (47) 376-1822
� vw

Parati, 4p 98 Branca G
Fusca 95 Azul G
Santana GLi, 4p, cf ar e d. 93 Prata G
Parati 90 Vermelha G
Fu.sca 82 Branco G
Brasilia 79 Cinza G

GM
Corsa sedan, v.e, t.e 99 Vermelho G
Corsa 96 Prata G

FORD
Eséort Hobby 94 Dourado G
Verona 90 Dourado G

ORO
Fiorino, '1.5 97 Cinza G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

Fone: (47)
370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Palia Fire EX, 1.0,
Corso Sedan 1.0, cf ar
Nx 400 Falcon

8�ísMtlc�',U:fp
'Fiesto Cl, 1.0, 4p
Suzuki DR 800S

�J�:r�nJlà �Ea6c� 10

��cr;;�i ótr�O 1.6

S-lO Deluxe, compl. diesel
Vectra CD Automótico,
Poroti Cl 1.8
Escort Gl 1.8
Fiorino Pick up 1.0
Audi A4 Turbo
Peugeot 504 Diesel
Omego Gl 2.0
Escort Hobby 1.0
Uno 1.0, 4�
Omego GlS 2.0
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te
Gol ci 1.6

�h�;�M�l6l4f.'6/Smpl.
��I7:,�i ótlff'6 1.6

UnoSl.3
Maverick

01
00
00
99
98
98
9,8
98
97
96
96
96
95
95
95
95
95
95
94
94
94
93
93
92
92
91
90
89
88
75
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Consórcio Nacional Volkswagen,

Horário de
atendimento:

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

CARAGUÁ
Banco Volkswagen '

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

o pagomento, em dinheiro, será ef�livodo pelo Car�guó'Veiculos o partir do 3g parcelo paga pelo novo Consorciado. Promoção vólido até 15/0312002. Preço do dlc 15/0212002. Frete. pintura metálico e opcionais nõo inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veículos estão em conformidade com o PROCQNVE Programo de Controle do Poluiçõo 90 Ar po� Veículos Automotores. Percentual de contribuição mamal reduzido (de 1,67% poro 1}5% atê o contemplação). Taxa de administração de 12%. Fundo de Reservo de 3,S'l? Os mod'clos, côdigo5 e vetores euõc sujeitos o alterações conforme o político de comerciolizoçõo do Fabrico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, zt de fevereiro de 2002

"Toda a linha SSANGYONG é equipada com motores

Turbo Diesel de alta �erformance Mercedes Benz

Descubra' que ,seu sonho
i

tornou-se realidade!

'Bernardo Dornbusch, 330 - pr6x. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 41 70 - pr6x. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 4.250,00. Tratar:' 9962-2826.eletr. R$ 15.500,00. Aceita-se
carro menor valor na troca. Tratar:
372-0391 ou 9965·8875.

Tratar: 373-0642, c/ Emerson.MAZDA MX3· Vende-se, 95, GS,
1.6, 16V, 3p, preto. Tratar:
990:Y0813.

I .

VENDE-SE VERONA
2.0, I, gas., 4p, cornpl.,
(ar cond., d.h., vidros
elétr.), vermelho, cf

película nos vidros, aro
esportivo e pneus

novos. R$ 10.600,0,0.
Tratar: 371-2507.

SUZUKI- Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura novas.

Tratar: 370-1724.

. CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.
comI., c/ Murilo.GURGEL BR - Vende-se, 800 SL,

91, branco. Apenas R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1772.

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

MUSTANG - Vende-se, GT V8,
95, conv.; couro, banco, eletr.,
compl. Tratar 273-1001. XR 200 - Vende-se, R$ 500,00

entro + 42x R$ 186,00.
Tratar: 370-5651; c/ António.

CICLOMOTOR - Vende-se, 92,
preta. R$ 300,,00. Tratar:
371-7324, c/ Walter.JEEP - Vende-se, 57, capota

conversível motor novo, ótimo estado.
R$ 5.500,00. Tratar: 9992-6016 ou

37Y0335, após 18h.

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

95, com baú. Tratar:
.

9973-9120 ou 370-2261.
CG - Vende-se, 01/02. Entrada
R$ 2.500,00 + 27x.R$ 81,00,
verde. Aceito moto usada. Tratar

9952-7084, c/ Mara.

XT 600 - Vende-se, 97, branca, a
mais nova da cidade. Tratar:

9953-2627, c/ Samir.
PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
98/99,1.6, 16V, 4p,vermelho,
gas. Tratar: 372-0676.

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.

R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. CG TITAN - Vende·se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar: 9111'5064.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca-se

porveíeulo,'95, piek-up 504,
diesel, branca, prot. Caçamba,
impecável. Tratar: 276-3223 HC.

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

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

R$ 3.300,00. Tratar 275-0329.CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
Valor 1.800,00. Tratar: 9121-
5180, c/ Jaison.

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

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

vermelha. R$ 2.600,00. Tratar:
9953-2627. serviçosTOYOTA - 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. Aceita-se carro até
R$12.000,00. Tratar: 373-1118.

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.

RENAULT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, eompl., vende.
R$ 26.000,00. Tratar: 370-8307
ou 9955-1331.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Faleon, 00. Trátar:

.

9975-0383 ou 370-8622.
CBX 200 . Vende-se ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar: 373·1580.

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

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3, 94,
2p, branco, c/ ar. Valor a eomb.
Tratar: 371.7535 ou 371-5855.

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

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

I rua ao lado esquerdo,
última casa.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com lnésic,
das ,12 as 13h30 ou fl noite.

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

.

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

SERViÇOS GERAIS - Senhora
oferece para trabalhar de

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

HONDA BIS - Vende-se, C 100,
01, vermelha, c/ 2.500km.
R$ 2.990,00. Tratar: 370-0816
ou 9963-7710.CBX 250 - Vende-sé, Twister,

2001/2002. R$ 5.800,00 + 13

prestações fixas de R$. 285,56.

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

9112-3916.
F4000 - Vende-se, 74, c/ baú,
azul, ótimo estado, alarme e trava

.

\
NXSAHARA-Vende-se, 350, 96, azul.

(47) 376-1!72 / 273-1001
C.....r LTD....

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CA:L'TJI."HO""'''
MODELO COMB .COR ANO Kadett GL 1.8 G Cinza 1994

Chevy DL 1.6 A Branca 1992
VW Chevette SL 1.6 G Branco 1989

Passat Autom. G Cinza 1995 Chevette SL 1.6 G Vermelho 1989

Logus CL 1.6 G Verde .1993 Chevette SL 1.6/S G Branco 1989

Gol BX G Verde 1986 Chevette SL 1.6 G Verde 1982
Fusca 1300 G Bege 1981 'FORD
Passat IS 1.6 G Verde 1980 Mustang GT Conversível G Prata 1995

FIAT Belina GLX A Verde t990
Palio EDX 1.0, 2p G Cinza 1998 Escort GL 1.6 G Branca 1989

Uno EP 1.0, 4p G Vermelho 1996 GURGEL

Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995 Gurgel/BR\800 SL G Branco 1991

Tipo IE 16, 4p G Cinza 1995 MAZDA
GM MX 3 GS 1.6, 16V, 3p G Preto 1995

Corsa Super 4p G Vermelho 1997 TOYOTA

Omega GLS 2.2 G Cinza 1996 Toyota Paseo Aut G Prata 1994
D-20 Conquest, compl. -ar D Branco 1995 CITROEN

Ipanema GL 1.8 G Cinza 1994 Citroen ZX t.e Furio G Branco 1997

FORD

00/00 preta

99/00 azul

98/99 branca

98/98 prata

97/98 azul

97/97 azul

96/96 preta
94/95 verde

PEUGEO;r
93/93 vermelha

VOLKSWAGEN ;

97/97 branca

Ó

G

G

G

G

G

G

G

Ranger 10D

Fiesta GLX

Ka

Fiesta

Escort GLX

Escort GL 16VII

Escort GLX 1.8

Versailles 1.8 GL

,!

Na MORETTI
r

A,UTOMOVEISDPeugeot 504

• •

seu sermnovo coG

G

Gol 1.6 MI

Passat 1.8 bege79/80

[eito d�
ehrique Piazera, 199 - Centro -\3

Lista de Veículos PARTICULARES

novobranca

cinza

azul

OG/01

99/00

G

G

G

Fiesta GL Class

Escort GL.16V II

Imp./Ford Explorer ,XLT 4x2 94/94

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

servrçes
Rolamentos,
Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi .

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484
-

\

AUTOMECÂN ICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:
\

11���'�'
..(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900 ,

Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

. Experiência de 7 anos

Consertos de

eletrodomésticos em

geral � automóveis. .{sI( '.' �'"
Atendé a domicílio. Q/AD'O"

Tratar: 273�5086, Rua Bernardo Dorríbusch, s/no (ao lado do n? 1880) - Baependi

ELETRECISTA

QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2002

/

Consertos e Vendas de Radiadores,
Mangueiras E? Condensadores

Recondicionamos Radiadores de Alumínio

para Automóveis e Caminhões Intercooler
.

Vo(ê ainda vai ter .�sta mar(o no seu carrelll

Mudamos: R. Barõo do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777

'

Site: www.usagas.com.br �/NMETRO

REFRI-AR'

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

CONSERTQ,S E INSTALAÇÃO DE

AR CONDICIONADOS AUTOMOTIVQS

R. Bernardo Dornbusch, 605 � Baependi - Joraguó do sul/se

ICh:vr:.A:utoI
MECANICA

-
.

Para anúnciar ligue: 371;;'1919

ru,po 437
jlsse:m6(éia. em <l{fo fio sue

CJ>id: 15/02/2.002

• 01 - Sortelol
� 01 • Lance limítadq em 10 parcela$;
* 01 - Lançe Hl1'1ltadg',em �O parcelas;
* 01 - LancQ livre.

,rupa 36

jlssem6lelÍfl em JaraeUiJ. láSul
@.a 13/02/2.002 �. h
'. �'.�

{,'Parcela
<:./": .184,Sa'

· J94,95
;;264,'10 ....

278,51 L'
...

309,47
306,'48.
317,20 .

··324,97.··.
. 34932, .,

\338,54
369;37'

Plano Bem Objeto Crédito Parcela
CBS C-JOO BIZ ES 3.866,00 80,18
61 CG 125 TITAN KS 4.080,00 ·84,62
CGS CG 125 TITAN ES 4.692,00 97,31
XL XLR 125 4.91.8,00 101,99
XLS XLR 125 ÉS 5.232,00 108,51
63 CBX'200 5'.920,00 -122,78
64 XR200R 6.545,00 135,74

* 01 - Sorteio;
* 03 - Lance livre.

.·Regala
-

,Motos

Clieque� pa;lf(1j,
q)ia 08/02/2:.JJ.02
/

I .

I

.
-.J

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - Walter Marquardt, 727 (Próximo ao Parque Municipal de Eventos) - Foné 370-8800.
,

.Ót

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 21 de fevereiro de 2002

diversos
2 FOGÕES - Vende-se, Brastemp, 6
bocas. R$ 150,00 e outro R$ 75,00.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643.

ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletic. Valor a
eomb. Tratar: 371-9435, cl Zaira.

ALUGA-SE - qtos pI peneionistas.
Valor a combinar. Tratar:

373-3164, el Luzia.

ANTENA CELULAR RURAL - Vende

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

APARELHO DE SOM - Vende-se,
Panasonic SFAK 78, c/kit de 5 caixas

acústicas, 3 ampli., 1 contr., lugar
p/5 ed's, 4.000W PMPO. Valor a
eomb. Tratar: 370-9005.

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

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

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

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

ARMÁRIO - Vende-se, el 2p
fechado, R$ 150,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou Av.

Barão do Rio Branco, 320 - 51 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, cl 4
gav., R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - 51 4.

ARRECADO· roupas e brinquedos
pi crianças carentes e 'para os

índios do Pirai. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se,
profissional pI lavar estafamento.
Tratar: 9992-8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$ 150,00. Tratar: 371-4547.

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

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

BALANÇA MECÂNICA - Vende-se, pi
análises em laboratório (importada).
R$ 420,00. Tratar: 370-0464.

BANHEIRA - Vende-se, de
hldrornassagern eompl., sem uso,
nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 91021l356.

VENDE-SE 2

grades de janelas
1.80 x 1.50 - R$ 70,00
Tratar: 9903-7156,

com Paulo

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, compl. pI instalação.
R$ 7.50,00. Tratar: 371-4497.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e earretinha. Tratar:
275-2277 ou 9102-4424, cl Élio.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, cl partida elét., cl
motor Jonhson 30hp, 91, cl
carretinha. Valor a comb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095.

BASSET - Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se até R�' 60,00. Tratar:
371-6475, falar el Jô ..

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
'Valor a combinar. Tratar: 9121-
2362, cl Joilce.

BICICLETA - Vende-se, brisa infantil

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

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

BICICLETA - Vende-se, PRO-X, compl.,
nova. Va,lor a comb. Tratar: 373-1775.

BICICLETA BWX - Vende-se ou
•

troca-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 - 514.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

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

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

CELULAR - Vende-se, Erlcson,
pronto. Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

CELULAR - Vende-se, GC 500W,
pré-pago, seminovo, el 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 c·aixa.
Tudo por R$ 250,00, nego Tratar:
275-3900 ou 9975-5544, el Fabio ..

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, cl carregador
e n.f. Tratar: 371-7061 ou 9902-

6185, el Roberis.

camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

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

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
trigobar 120L, pi embutir.
R$ 260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -1.80xl.50.
R$ 70,00. Tratar: 9903-7156, cl Paulo.

IMPRESSORA - Compra-se, Epson LX
Matricial ou Epson Style, cl defeito.
Tratar: :;;76-0602, el 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, cl Edilene.

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

JETSKY YAMAHA- Vende-se, sentado,
91, cl carretinha. R$ 4.000,00. Tratar:
9902-0348, el 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, el Benício.

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

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

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, pI
escritório, cinza, escrivaninha, mesa

de reuniões, mesa de micro

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

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

LANCHONETE - Vende-se, no centro

da cidade, el ótima clientela. R$
15.000,00. Tratar: 275-0606.

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

R$ 3.400,00. Tratar:
9965-8875 ou 372-0391, cl 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, el
todos os acessórios, fone, ponto +

de 7 anos. Valor R$ 15.000,00, na
Av. Getúlio Vargas. Tratar:
275-1808, el Isae.

LOJA DE MÓVEIS E MAT. DE CONSTo
- Vendo, em Joinville, bairro Bom

Retiro, ótima clientela. Tratar: (47)

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$ 160,00. Tratar: 370-1913 ou

.

9975-1299, cl Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, el duas bocas, ideal pI

COMPUTADOR - Vende-se, el Kit
multimidia, sem impressora
R$1.300,00. Tratar: 370-4617 ou 9903-

0560, cl Ricardo.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +
impressora HP 6000. R$ 900,00.
Tratar: 370-8615.

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

bijouterias. Valor a combinar. Tratar:
370-5518, cl Paulo.

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

R$ 3.420,00. Vendo por R$
1.200,00. Tratar: 373-2887, cl Elia.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de

blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

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

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

DISC MAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:370-7866.

ESPELHO - Vende-se, cl armário pI
bwc, el 3 portas, 45x70cm.
R$ 35,00. Tratar: 370-0464.

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

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

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

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

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 3io-8882, el Salete.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

FILMADORA - Vende-se, Panasonie
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

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

GALPÃO Vende se, Vila Lalau,
anexo oficina mecânica. Valor cl todo
equipamento R$ 88.000,00Tvalor 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, cl 90m2• R$
250,00. Tratar: 9992-4682.

GALPÃO - Procuro para alugar, acima
200m2. Tratar: 372-2316.

GALPÃO - Tenho para alugar, na Rua

3025-4549 ou 453-1023.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se, 1
reta industrial Gymsi, R$ 450,00 e 1

overloque, 6.000 ptos, el 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

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

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
singer, cl gabinete elétrica compl.
(nova). R$ 300,00. Tratar:
9979-1576, cl Gilmar.

MAQ. DE FAZER SORVETES

Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro no

nego Tratar: (47) 379-1119 cl Ailton
ou 379-1868, cl Dalila ou Marco.'

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se, cl
7.500 pontos, marca Yamata.

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

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

MAQUINÁRIO - Vende-se, cornpl.,
pI fábrica de painéis ou cerralheria.

Preço de ocasião. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

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

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

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5 cadeiras. R$
230,00. Tratar: 370-046'4.

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, el Alceu.

MES/\ DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9992-8489. Valor a comb.

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

MÓVEIS - Vende-se, de 'lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

NINTENDO 64 - Vende-se, em
excélente estado, na Caixa,
àcompanha 2 cartuchos e

memory cardo Preço à vista
R$ 350,00 ou 3x. Tratar:

371-2170, c/Mareio ou Marcos.

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

CORREIO DO POVO 7

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 nego
Tratar: 9112-8708.

PERSIANAS - Vende-se, R$ 90,00.
Tratar: 370-0236 ou 9973-3080 ou Av.
Barão do Rio Branco, 320 - sala 4.

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

PINTURA - Fazemos 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, el Prof. Ademar.

POÓLE - Compro filhote, toy ou micro

toy, fêmea, branca. Tratar: 371-8153.

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

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

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

9973-3080 ou Av. Baràodo Rio

Branco, 320 - sala 4.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais para

lojas, de' vidros e gôndolas el 5 e 6
divisões. Novas, cl 3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas el 3m cada e

várias cl vidro. Neg. R$ 6.000,00.
Tratar: 370-7398, cl Mágnes.

PRECISA-SE - de moça pI dividir
apto mobiliado. Tratar: 372-0984 ou

371-8254, cl Lia ou Irene.

PRECISA-SE - de moça pi dividir
apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

PROCURA-SE APTO - pI dividir
aluguel, próx. Unerj. Tratar: (47)
375-2177, el Rose.

PROCURA-SE - quitinete mobiliada
na região central. Tratar:

9103-5199, cl Marcelo.

PROCURO - pessoa do sexo mase. pI
dividir apto no centro. Tratar:
2i5-2130 ou 9112-0509, cl Carlos.

QUITINETE - Procuro ,para alugar ou

dividir, urgente. Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, el Fábio.

RACK HOME OFFICE - Vende-se, R$
. 400,00. Tratar: 370-0236 ou 9973-3080

.

ou Av. Barão do Rio Branco, 320 - 51 4.

Contamos com a rnassoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica e estética.

Oferecemos
também:

unhas
decoradas e

química de

transformação

376-2752

Rua Jorge Czerniewicz, 42- FONE: 275-2231
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se, roupas
usadas, em bom estado, de O a 6

meses, para meninos e meninas.
Tratar: 370-9228, c/ Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra-se, págo
até R$ 50,00. Tratar: 372-39202.

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

de blocos, de 1900 a 2000, completa.
Tratar: 371-9543 oú 9973-8747.

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

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

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

.

TABELA DE BASQUETE - Vende-se,
infantil, cybase. 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, c/ Arnaldo.

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

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

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

TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, c/ Ange!a
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. Aearaí .. R$ 300,00. Tratar:
9967-9864.

TíTULO BAEPENDI - Vende-se.

R$ 280,00. Tratar: 370-2107 ou

9967-9601, c/ Miriam.

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

,/. $TOLDO - Vende-se, semi-novo. R

100,00 nego Tratar: 370-9005.

TRO'CA-SE oficina de tornearia + gol
95 por caminhão. Tratar: 371-5640,
c/ Sérgio.

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

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

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

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, c/ mangas eomp. e um

marron, 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.

VIDEOGAME - Vende-se, rnega drive

III, novo, na caixa I e/2 fitas. R$
80:00. Tratar: 275-0134, c/ João,
após 18h.

VIDEOGAME - Vende-se, nintendo
64, c/ jogo, memory eard e 2 eontr.

Valor nego 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. Aceita-se carro o� imjóvel.
Tratar: 275·3937.

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

acompanhantes
ALEX E RAQUEL - para eles, elas e
casais. Tratar: 9953-3540.

ALEXIA - casada, mas safadinha.

(47)·9961-8518.

ANE- doce e sexy, comacessórios.

(47) 423-1856.

DOUGLAS - Moreno claro, 1.75,
80kg, corpo elegante, disponível.

Tratar: 9903-7135.

IARA - sexy, sapeca e atrevida. (47)
9995-7121.

MAICON - Moreno, 1.80, 78kg, 20
anos, corpo sarado. Tratar:
9905-4668.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
atende elas e casais. (47) 9119-3509.

Sua melhor opção de prazer

v4t<'''''�'�C�''';D 24' ,';\"'�5
Atendemos Eles, Elas e .Casais

Oespedidas de Solteiro,
massagens 6l"ótic:as

f"ONE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

. , .

unovers

ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m', na BR 280,
próx. Posto Mareolla. R$ 55.000,00,
pare., sem juros. Tratar: 9963-9445.

AMIZADE - Vende-se ou troca-se, c/
168m'. Tratar: 370-1410.

AMIZADE - Vende-se, 140m', eonstr.
nova, no lot. Versalles. C/ suíte, 2

qtos e demais dep., c/ gar. 2 carros e

ehur. Tratar: 9975-4135.

ÁNA PAULA IV - Vende-se, mista, c/
7 ,5xll,0 + gar. 3,5xll,0, terreno c/
270rii+ fone. R$ 16.000,00, aceita
carro no nego Tratar: 273-0461.

BARRA VELHA - Vende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo. R$
60.000,00. Tratar: (47)
456-2730, com Constantino.

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

BARRA VELHA - Vende-se, alv., c/
90m', 3 qtos, e demais dep. E
sobrado, c/ 3 pisos, e/'91m', 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, e/12x9 e terreno
13x25. Valor a eomb. Negociável. Tratar:
373-1848, c/ Eunice.

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

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Daleelis, 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 eomb., p/ retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou Felipe.

GUARAMIRIM - Vende-se, no Bairro

Imigrantes, perto do asfalto. Valor a

eomb. Tratar: 373-2404, c/ Clovis.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, e/54m'. R$ 12.000,00.
Tratar: 3'73-3128, c/Wilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se por imóvel de menor vaiar,
próx. Homago, 3 qtos e demais dep.,
em alv., nova. R$ 40.000,00.
Tratar 371-0695.

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

9985-2554 ou 371-3388, c Fabiano.

JOÃO PESSOA - Vende-se 'ou troca

se, no Cond. Dona Benta. Terreno

c/250m' e casa de 60m'. Valor R$
9.000,00 + 32 pare. 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 vaiar, no
estado de SC ou Minas, pintura nova,
escritura, linha tel, R$ 7.300,00. Tratar:
(47) 417-2438, c/ José Carlos.

MASSARANDUBA - Vende-se, alv .. ,

162m', semi-acabada, c/ terreno de
20.000m'. R$ 45.000,00. Tratar: (47)

379-0021 ou 379-2696, ai Anita

,

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

dep., Centro, 660m'. R$ 25:00.0,00 +

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.

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

376-0253.
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R$ 19.000,00. Tratar: 371-6640, c/
João.

JARDIM SÃO FRANCISCO - Vende

se, próx. Apae, 390m', c/ eseriturà.
R$ 22.000,00. Tratar: 9102-8213.

JOINVlllE - Vende-se, no Jardim

Santa Mônica, c/390m', quadra E,
lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, eA,Valdeeir.

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

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m' do

mar, eond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no centro,
e/617m'. 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, c/ Onilde.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101.000m', próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SCHROEDER - Vende-se, p/
�háeara, área 4.300m', próx. usina
do Braeinho, c/ nase. para água,
luz, ótimo investimento. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

TERRENO - Compra-se, c/
1.100m', mínimo 25m de frente.

Pago a vista ou troco p/ imóvel no
local. Tratar: 371-8009, c/ Pérola.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
e/450m', próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9.113-1769.

VilA lENZI - Vende-se, c/ 429m'
cada. Valor R$ 25.000,00 cada ou

troca-se por apto prontoe quitado.
Tratar: 372·1220.

VILA RAU - Vende-se, 4. R$ 30.900,00.
Tratar: 371-3409, c/ Bernadete, em

qualquer horário ou 9111-1831, com
Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m', ótima tocaüzação.Yratar:
376-0168.

CENTRO. - Vende-se ou aluga-se,
escritório, c/ toda infraestrutura
montada. Tratar: 371-7391 ou

371-3216. Venda: R$ 20.000,.00/
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 - vence-se:' sala comI. de

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

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

Jaraguá do Sul, aceita-sé 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/133m'. Tratar: (47) .

369·4922, c/ Roberto.

RIO' DA lUZ - Vende-se, casa alv., 3.
qtos, .sl, eoz., bwe, lav., gar. Valor a
combinar. Tratar: 9993-3761 ou 376-

1350, c! Cleiton.

Teresinha, rua João Picai li. 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 vaiar.
Tratar: (11) 62976-9448, c/ Germano
ou Cecília.

lOFT - Aluga-se, capao. De 6 a 10

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

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., c/ 2 qtos, gar., ehur. 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/
134m'. Ed. Mariana Cristine, e/3

/
qtos e demais dep. R$ 55.000,00,
aceito terreno c/ entro atê R$
20.000,00. Tratar: 372-0982.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
e/186,20m', Ed. Porto Belo, e/.4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwe soe., 2

sae., sala de [antar/estar/Tv, eoz. e

lav. c/ móveis sob medida. Novo, c/
piscina e salão de festa,' c/ 2 vagas
na gar. Valor a nego Tratar: 370-

8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00
+ finane. 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, 8.450m'.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, c/318m',
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970, h,or. ComI.

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

AMIZADE - Vende-se, Lot.
Versalles II, asfalt. e/604m", na
Rua João Batista Rudolf.

R$ .35.000,00, aceita-se carro.
Tratar: 370-1202.

AMIZADE - Vende-se, lotes,
'

próximo Clube dos Viajantes. Valor
a comb Tratar' 9975-1299

AMIZADE - Vende-se, próximo Clube
dos Viajantes, 60% de entrada e

restante parcelado. Tratar:
9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes. Aeeita
se carro no negóieo. Tratar:
371·6418 ou 9973-5212.

AMIZADE - Vende-se, (13,5x27),
próx. salão. R$ 10.000,00.

.

Tratar: 387-5612.

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, na Rua
Henrique Marquardt, c/ casa de alv ..

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

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

IlHA.DA FIGUEIRA - Vende-se, José
Teodoro Ribeiro, 14x28·.

.

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

VENDE-SE - loja defestas cornpl ..
R$ 25.000,00, neg .. Tratar:

9101-7736.

VilA lENZI - Vende-se, locadora.
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.

R. MAX WllLlAN ..:. Aluga-se, com

25m'. R$ 350,00. Tratar:
371·9431, c/ José.

CENTRO - Vende-se loja de

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

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

SANTA lUZIA - Vende-se, 2 lotes c/
525m' cada, por 2 salários de entro e

um sal. por mês, c/ água e luz.

Tratar: 274-8125, c/ Sr. Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, casa,'
c/ cerca de 120m', gar. p/2 carros,

,3 qtos, sala, eoz., 2 bwe, lav., ehur.
Ou troca-se por uma eamionete.
Tratar: 276·0070, c/ José.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
na praia de Enseada, e/3 qtos, 2
bwe, 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 eoz. R$
20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, c/ Tito.

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

SCHROEDER - Vende-se, alv., nova,
gar. p/ 3 carros, piscina, 1 suíte + 1

qto e demàis 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-5E - de madeira para retirar do
.Iocat Uá desmontada). Valor a eomb.
Tratar: 9104-6421, com sr. Almeri.

VENDE-5E OU TROCA-5E- alv., c/
300m' e terreno de 1500m', por sítio.
Aceita-se terreno ou caminhão ..
Tratar: 371-5640, c/ Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se, 135m', em
alv., defronte Weg, ótima localização.
Av. Pref, Waldemar Grubba, 2963.
Tratar: 372-0848.

.

VILA LALAU - vende-se, sobrado c/
156m'. R. Bernardo Dornbuseh,

-

2021. Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110, com Ilson.

VILA LALAU - Vende-se, 180m', c/ 3
qtos, gar. P/ 2 carros, murada, cerca
de alumínio. R$ 33.000,00 + finane.
Pela PREVI. Tratar: 371-0695 ou

9993-0623.

VILA lENZI- Vende-se, bagalô de alv.,
e/3 qtos, e demais dep, Terreno 468m',
e casa C/118m'. No mesmo' terreno
uma meia-águacy S peças de alv. R$
55.000,00. Tratar: 372-0815.

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

CENTRO - Vende-se, 123m', 3 qtos +

dep., bwe, c/ gar., 2 sac., prédio Santa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA-SE _ acima de 10.000m2,
el casa de alv. Tratar: 370-4095 ou

376-1827.

GARIBALDI _ Vende-se, Ribeirão
Caeilda, el 200.000m2, el nascente,

.

luz, água e plantação. R$
32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA _ Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, el _

casa 'de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, a noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, el área
a escolher de 20.000 a 30.000m2,
Tifa União, próximo Transportadora
Marquardt. Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA _ Vende-se, 20.000m2,
lei infraestrutura, privacidade, junto
à natureza. 5km do centro. Doc.
100% legal. Tratar: 370-8563 ou

9975D102.

RIO MOLHA _ Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, cf chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais dep.,
gar., área pi quiosque, lagoa,
galpão, etc. Tratar: 370-8563 ou

9975Dl02.

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

TRES RIOS DO NORTE _ Vende-se,
chácara el 12 morgos, el fonde de

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

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

.

VENDE-SE um sítio el 104.000m2 à
1,500m da Praia. Tratar: 373-2183,
el Rosilene.

'

empregos
BABÁ _ ofereço-me pI trabalhar
meio período. Sou estudante

universitária, moro no Jardim

São Luiz. Tratar: 376-1595, él
Denise.

COSTUREIRA _ Precisa-se de

costureira, com prática, máquina
overloque, que more na Vila Nova'

ou proximidades. Tratar: 370-7963.

DAMA DE COMPANHIA _ pI
pessoas idosas, el re� E

experiência. Tratar: 370-2718.

SACOLEIRA _ precisa-se para venda
de Langerie, 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 rernun. Exigimos
regerêneia. Tratar: (47) 9114-9692.

DIARISTA _ Senhora se oferece

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

DIARISTA _ ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370-6687.

DIARISTA OU MENSALISTA e

Senhora se oferece pI trabalhar,
el experiôencia. Tratar: 273-0461,
el Salete.

ADMITE-S,E IMPRESSORES - Para

operar em máquina oll-set, com
experiência. Salário eompativo com

a função. A seleção: Rua Walter

Marquardt, 1180. Setor de
Recursos Humanos ou

pelo telefone 3707919.

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

FARMACÊUTICA'- oferece-se pI
.trabalhar em farmácia de

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

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

LAVO E PASSO ROUPA _ em casa

particular. Tratar: 275-1962.

MATRíCULAS ABERTAS
Idiomas - Ingles e Espànhol

'Inglês I - /Adolescentes -

Inglês I - 68h
Sº e 6º séries - 68h

Inglês V - VIP - SSh

Espanhol I, - Adolescentes -

Espanhol I 68h
Espanhol V - 68h

Sº e 6º séries - 68h
Espanhollll - 68h

Rua Adélia Fischer,303 - Jaraguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: iaraguadosul@sc.senac.br

De segunda a sexta: das 8h às 22h

Ci>SESC
/ .

.

SERViÇO SOCIAL DO COMERCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EDUARDO ENTREBATO
IIArtísta P.lásticoll

,

No espaço Cultural do SESC

Pinturas à óleo sóbre Tela

Período da Exposição: 15 a 28 de Fevereiro

Venha fazer uma Visita

Entrada Franca

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085
Centro - Jaraguá do Sul/se

Tel.: (047) 371,-2551

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Téo Bogo I
• Diliriamente ó parlir rias JO horos

• Música ao vivo ri. Ouarta a Sábado

CORREIO DO POVO
�'�T--='==�

Fotos: Thiago Marckiewicz
Reservas 370..1166
Sho

Ok, tudo bem. O carnaval já passou, mas quem não
tá louquinho pra matar um pouquinho das
'saudades? Então, aqui estão uns flashes (de parte)
da galera que fez do Baependi o, point da curtição
no carnaval' jaraguaense.

CELULARES
de,7 a 20%0/"&

para enIo ii vista.

(ondi�ões de 6 a 1 Ox Quinta (hoje) - Bistrô do Big, com acústico de Jackson e Cia, entrada livre.
Ainda - Garota Verão na Notre

Sexta - Festa Santo Mariachi, no parque aquático Siewert (próx. Weg II),
com ingressos antecipados a R$ 5,00, na Torres Calçados, Mime do Kohlbach

e Bijoux do Shopping.
Sábado - A Notre está lançando seu cd, com grande festa

371-9595 ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FELIZ ANIVERSÁRIO
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Os noivosJosiane Cristina Zehnder e Márcio
José Planinscheck completaram 7 anos de

namoro ontem (20). Os familiares e amigos
desejam que o respeito e o amor entre ambos
estejam sempre presentes

Giulia Graciella dos Santos Alves comple
tou 16 anos no último dia 11. A mãe e as

amigas lhe desejam muitas felicidades

O casal jubilar Alexandre de Oliveira
Souza e Luzia Uliano Souza comemora

Bodas de Ouro no dia 23/2. A cerimônia

religiosa será na Igreja SãO Francisco de

Assis, às 17 horas. Após a cerimônia

religiosa os convidados serão recepcionados
no salão de festas da AABB. Este casal tem

uma linda história para contar: tem sete

filhos, sendo um padre, e seis casados, e

também 11 netos. Viveram e criaram os

filhos com muitas dificuldades, trabalhando
na agricultura. Em 1975, Nivaldo e Luiz

(filhos) vieram para Jaraguá do Sul a

procura de trabalho, pois a situação na

agricultura já não era boa. Em 1978 veio o

Wilson (filho), também com o mesmo

.destino. Em 1979, Alexandre e Luzia

venderam o pouco que possuíam em Braço
\

do Norte, juntaram o dinheiro e vieram com

os filhos Edemar, Inês e Valdir para
Jaraguá do Sul, onde fixaram nova
residência. Alexandre passou a trabalhar

como segurança na empresa Marisol, até
que anos mais tarde se aposentou. Luzia-se

aposentou como trabalhadora rural. A filha

Neide, já casada, também para cá veio.

Felicidades ao casal é o que todos desejam!

Eliane Moretti da Silva completa idade

nova no próximo dia 28. Felicidades é o

que desejam os familiares.e amigos e, em

especial, o marido, Claudemir

Gisele Raquel Torres completou 21 anos no

dia 19/2. Ela é filha de Norma Torres.

Parabéns!

Jucirnara Cristina Ponticelli completa
15 anos amanhã (22). Um feliz
aniversário e muitos anos de vida é o

que lhe desejam seus pais, José e Lisete

PAI.L� m�iirl'fl1;,W!f 1777
, A Sociedade Esportiva e Recrea-
tiva GuaranLrealizará neste sá-

"ir "

bado (23) O seu l° Baile do Cho-

pe. O inicio está marcado para as

22h30 e rá a�imado pela

\

,

Gêleo.. S,t..;;;lSaberá
lidar com os

seJ com, romissos de trabalho,
mJs não

� spere
facilidades nos

'coh atos.com gente distante.
rR'bmance �h"!,io de estímulo.
Câncer - Contará com a

proteção das estrelas para ter um

m'Q,'flioso em casa.

hp"s',\,1(lil equipe estarão

".
iqQs. ® romance promete

se firmar,-V

AI.''Fí�li,-�s'iabuse da sua
r� H" r .

11lelig 9l a:�g verá fazer

desco�\(as importantes,
Carreirq protegida, mas a

parte J�tiva exigirá joga de
cintura.

'11 ro - ,Nõ'b será fácil conciliar

Le?9-="�ocê �recisará recuperar
a,sva entgla

físicc e os familiares

�YfíJ.. o! aj' dar nesse sentido.
elnci. namento afetivo.'.Y , ,

conturb,çt.do, mas paqueras
estimuladas.

" - Hoje, livre das tensões
, você se sentirá mais

ressoró a sua simpatia
. A saúde exigirá mais

a sua parte.

Libr�;;�,t,1ercúrio ajudará você

a se(nten�er melhor com a turma

.fie cqso. Expjore a sua energia

�,ental. O 'fração continuará

pedindo atenção.
.

Escorpião - Use a força dos
urnentos para driblar os
dimentas. Sintonia em

ações com alguém 'de

njo, Câncer ou Escor

pião. ,%,:0'>

17 DE FEVEREIRO
Amábile Stefani
úiês Pradi
Fabíola Inês Bridaroli
Olivia Alves

Samir de Mattos OI iveira
18 DE FEVEREIRO
Egon Schmidt
Joici Motta

Hildegard Hauck

Zaira Nanci latele
Mariane Pelens
Bruna l.uana Hornburg
19 DE FEVEREIRO
Fabianna Garcia
Paulinho Schmitz
Cleber Hernacke
Dionei Borck I<auling
G isele Raquel Torres
20 DE FEVEREIRO
Iraci Althoff
Carmem Lima

Rildo Alves
Rafael Fagundes
Darci H oltz
Vilmar Delagnolo
Haroldo Horst

Marcia G.,Muller
21 DE FEVEREIRO
Jaime Cél ia Piazera

Carlos Alexandre Eggert
Valmor Lehmert

'

Egon Hornburg
Eurico Borges
22 DE FEVEREIRO
Dr. Alfredo Güinther
Waldemar G rimm
Jordana Mara S. Bona
Carlos Dieter Werner

Erio João dos Santos
Iolanda Bosse Alves
Laércie Rath
Leonardo G latz
-Jucimara Ponticelli
23 DE FEVEREIRO
Fernanda J. da Silva
lenilda Aparecida Teles
Gilson da Maia

Juliano Nicoletti
Francisco Stinghen

Sagitário - Fatos novos vão

contribui;"plra o seu sucesso

fin. nceirotC1Dverse com pessoas

�91-s{edidas, mas aja com cautela.

,ºi9k)g�)lmbalará o romance.

1(!'apricórnio ---: A suo in

teligência estará em evidência.

��
..
�...?;�\u.a .agilidade mental para

al�bq.i...�.o r

...

:i,s seus objetivos.
Conti'n e Jndo 'cautela com

risco.sjõ ;omance.

p'q'l!áripdSua rebeldia estará
tt%.:é'ftc;I'.?Lembre-se: não é

�Ô'ccíh�i\ os outros com

ratft�P'otlsadas que você

conseguirá o que quer. Paquera
com amigo vai virar romance.

Será hora de batalhar
conhecimento. Não
eio

.

de ousar, mas

r discreta para monter

jfontrole.
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Pasold confirma obra do

túnel no·B. Estrada Nova
]ARAGuA DO SUL - o

I prefeito Irineu Pasold en

trega amanhã, às 18 horas,
a ordem' de serviço para a

construção do túnel que dará
acesso ,seguro �o Bairro Es
trada Nova. O ato vai acon

tecer no local onde a obra

será executada, na BR-280.

A Empreiteira BTN Cons

trutora de Obras, de Join
ville, ganhou a licitação e 120

dias de prazo para fazer o

serviço. O investimento será
no montante de R$ 400 mil,
com recursos da Secretaria

Especial de Desenvolvi

mento Urbano (governo
federal), no valor de R$ 357

mil, e R$ 89,3 mil da con

trapartida da Prefeitura. '

O projeto prevê a cons

trução de um aterro com

volume de R$ 3,8 mil me

tros cúbicos; construção de

viaduto em concreto com

150 metros cúbicos e a pa
vimentação de asfalto com

5,5 mil metros quadrados,
envolvendo o entorno e

passagem no local. O túnel

terá 13 metros de compri
mento e 12,2 de largura,
por 5,50 de altura. A exten

são total da obra será de 600

metros.A empreiteira sofreu
contestação na apresenta
ção da proposta, de parte de

empreiteira concorrente, de
talhe que atrasou o início da

obra.
A confirmação do ini

cio efetivo da construção,
que poderá demorar ainda

uns 20 dias, até que o pro
jeto seja submetido à apro-

370-0816'

vação do DER, acontece no
momento em que Asso

ciação de Moradores do

Bairro Estrada Nova, no
vamente mobilizava à co

munidade, com a intenção
de pressionar as autorida

des municipais. Na assem

bléia geral da entidade, rea
lizada na Escola Emílio

Carlos Verbinem,' sábado à

tarde, a construção imediata
do túnel constava como prio
ridade para os moradores.

A comunidade recla-ma
também a pavimentação
da Rua Joãó Miguel da Sil

va, po Morro da Pedra,
obra que já está confirma

da, segundo disse o se

cretário de Desenvolvi

mento Municipal, Ademir
Izidoro, na entrevista sema

nal do Executivo com a im

prensa, terça-feira. Querem
ainda a construção de um

posto de saúde, ampliação
das instalações da escola,
abertura de acesso ligando
os loteamentos Garcia e

Primavera, pavimentações
de ruas (conforme levanta

mento já feito) e instalação
de área para lazer, além de

locais à associação de mora
dores e clube esportivo.

SEGURANÇA - A te

nente Arlene da SilvaVilella,
da 3" Companhia de Polícia

Militar, proferiu palestra aos
moradores na ocasião, orien
tando sobre a importância
do Conselho de Segurança,
para atender aos problemas
pertinentes à segurança pú
blica. (MILTON RAASCH)

CHÁCARA
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
Vende-se ou troca-se por
propriedade em Jaraguá
do Sul ou praia, cj 12
margas, 2 casas de alv.,
parabólica, telefone,
2 piscinas, galpão de
festas, lagoa de peixe,

pomar, pasto, etc.
Valor a combinar,
Tratar: 372-0665,

GERAL CORREIO DO POVO 9

IALTERNATIVA: PREFEITURA DE INDAIAL QUER OS IDOSOS NO MUNicíPIO

Recanto da Terceira Idade pode
-

.

,

ser transferido para outra cidade
MASSARANDUBA - o

descaso do poder público
municipal, e da sociedade

de um modo geral, com
os idosos e albergados que
vivem no Recanto da

Terceira Idade, localizado
no Bairro 7 de Janeiro, po
de levar a diretora da ins

tituição, Sônia ReginaWan

Zuit, a aceitar a proposta
da Prefeitura de Indaial e

mudar-se para o outro

Município, onde a admi

nistração pública, segundo
Sônia, comprometeu-se a

dar todas as condições ne
cessárias rara o funcio

namento da instituição, que
corre o risco de ser fecha

da pela Justiça caso a

proprietária não regula
rize a situação oficial da

entidade.
O Recanto da Terceira

Idadenão tem alvará sani

tário nem de localização,
mas funciona há cinco

anos em Massaranduba,
sendo que nos dois últimos

em local cedido pela Pre

feitura (uma escola desati

vada). No local vivem

cerca de 20 pessoas, nem

todos idosos, Alguns apre
sentam características de

problemas mentais, outros
têm doenças comuns da

terceira idade e a grande
maioria pode ser conside
rada abandonada pela fa

milia. O Recanto é uma en

tidade particular eQ:i hós
pedes pagam uni salário

mínimo para morar no

local.

Há dois anos a repor

tagem do CORREIO DO
POVO denunciou a precá
ria situação em que viviam

os 'idosos, .tornando pú
blico o problema dos que
são esquecidos pela família

Edson Junkes/CP

Idosos e albergados que vivem no local afirmam que estão satisfeitos com o tratamento

e pela sociedade, Ciente

das necessidades, Sônia

providenciou algumas me
lhorias na infra-estrutura

física, 'mas reconhece' que
a situação não é a ideal. ''A

.

gente faz tudo o que pode
para o bem-estar deles,

Não falta comida nem ca

rinho e eles estão sempre

limpos. A equipe que tra

balha aqui é pequena mas

todos são, bem tratados",
enfatiza a proprietária do

Recanto.

Apesar de demonstra

rem-carinho pela adminis
tradora e afirmarem que

gostam do local, as. neces

sidades ainda são visíveis,

Eles não têm atividades

físicas ou de lazer (gostam'
de jogar dominó e car

teado), não freqüentam
nenhuma igreja e nem re

cebem atendimento mé

dico regular. "Quando al

guém fica doente coloco

no carro. e levo para Luís

Alves ou Blumenau, por
que aqui é tudo muito di

fícil", comenta Sônia.Ou
tro problema refere-se aos

que apresentam quadros

de deficiência mental, co
mo é o caso de uma ado

lescente, que veio para a

instituição junto com a

mãe porque não tinha on

de ficar, eatualmente aju
da nos serviços da casa.

A grande maioria dos

moradores do Recanto

paga a mensalidade com

a aposentadoria e foi pa-

rar ali por vontade pró
pria, incentivada ou man

dada pelos familiares. A

aposentada Idina Stanke,
72 anos, morava coJI1 a

filha, mas afirma que

prefere o asilo. "Ela me

batia", explica Idina, que
usa cadeira de rodas para
se locomover.
(MARIA HELENA DE MORAES)

C�missão buscaalternativas
para solução dos problemas

O advogado Dirley Tonet
é

o coordenador da

comissão encarregada pela Justiça de encontrar uma

solução para o caso, Segundo ele, o projeto de tra

balho deveria ser apresentado até o final deste mês,
mas devido as férias do final do ano o prazo foi

prorrogado por mais 60 dias. Tonet explica que a

comissão já tem algumas propostas, como a trans

formação da entidade em ONG, o que possibilitaria
a busca por recursos. tanto públicos quanto pri
vados. "Mas, diante da possibilidade de mudança
para Indaial, vamos ter que repensar nossos

objetivos", afirma o advogado, que comprometeu
se a ir pessoalmente até Indaial verificar quais as

reais condições da proposta. "Vou falar pessoal
mente com o prefeito de Indaial para saber; oficial
mente, em que pé está a situação", promete Tonet,
(MHM)

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

�VfAÇA�CANARINHO,�.I--- _'

11,11,1· I ,

� Fretamento
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de julho do ano passado. "A
ativação oficial, no entanto,
está sendo estudada, para

que possamos contar com

a participação do governa
dor e demais autoridades

estaduais", revelou, acres

centando que, em 11 de

março, começa o curso de

Formação de Soldados.
'

O coronel informou que
os 80 novos soldados - 76

homens e 4mulheres - que

integrarão o quartel iniciam
.

o curso de formação no'dia

11. "Serão cinco meses em

Florianópolis e 45 dias de

estágio no próprio bata

lhão", contou, informando

que a companhia tem 126

policiais e que o atual co

mandante no Município,
capitão Amarildo de Assis,
continuará após a instalação
do batalhão. Backes garantiu
queJaraguá do Sul é a cidade
catarinense onde a policia
está melhor armada. (Me)

QUINTA-FEIRA/21 de fevereiro de 2002

ISEGURANÇA: POLíCIA COMUNITÁRIA JÁ· É REALIDADE EM JARAGUÁ DO SUL

]ARAGuA DO SUL - Até

o final do semestre deverão

.estar em atividade em Jara
gu� do Sul cerca de cinco

Conselhos de Segurança, en
tidades criadas nas comu

nidades com o objetivo de

ajudar o trabalho da policia
no combate à criminali

dade. De acordo com a te

nente da PM e coordena

dora do Programa Policia

Comunitária, da Secreta

ria Estadual d� Segurança,
Adene Souza da SilvaVilela,
estes conselhos já estão em

funcionamento nos bairros

Ilha da Figueira, Águas
Claras e Morro da Boa Vis
ta. "Cada bairro da cidade

deve implantar o seu conse

lho, que terá o apoio da

PM", argumenta a tenente.

Segundo ela, o objetivo final
é reduzir o número de ocor-

,

rências em até 70% e mo-

bilizar a comunidade para

que ajude na solução dos

problemas relacionados à

segurança do bairro.

Para motivar os mo-

Conselhos de Segurança existem
em quatro bairros do Município

Edson Junkes/CP

Tenente Arlene coordena o programa de implantação de conselhos em JS

radares, Arlene conta com

a ajuda das associações de

moradores, clubes de mães

e outras entidades represen
tativas. ''A minha obrigação
é apresentar o programa e

esperar que a comunidade

faça a sua parte", explica a

tenente. Ela afirma que as

pessoas que farão parte dos

conselhos devem ser esco

lhidas pela comunidade e

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

GUARAMIRIM, 15 de fevereiro de 2002

MÁRIO SÉRGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

que sejam aceitas e res

peitadas. "É importante que
as pessoas envolvidas te

nham o aval de todos os ou

tros moradores e que exer

çam alguma liderança po
sitiva", enfatiza,

A coordenadora do

programa em Jaraguá do

Sul informa ainda que a

implantação da Polícia

Comunitária data de 1998,

mas naquela época era de

nominado de Policia Inte-

Batalhão da PM será

instalado dia 11 de março
]ARAGuA DO SUL - O

comandante-geral da Poli

cia Militar, coronel Walmor

Backes, confirmou a instala

ção do 14° Batalhão �e Po
liciaMilitar noMunicípio, no
dia 11 de março. A decla

ração foi feita na noite de

segunda-feira, no Centro

Empresarial, durante a en

trega dos novos equipa
mentos para a 3' Compa
nhia de Policia Militar - se-

te carabinas, duas metralha
doras, dois carros y duas

motocicletas�, adquiridos
com recursos do Est�do, do
convênio de trânsito, e doa
dos por empresas,

Segundo Backes, a data

de ativação do batalhão foi

definida pelo decreto de

criação da corporação, as

sinado pelo governador Es
peridião Amin, quando da

instalação da sede adminis

trativa do governo estadual

ABO promove palestras
]ARAGUA DO SUL - O

. uso de antibióticos e anti

inflamatórios na prática
. odontológica foi o tema da

palestra. do professor da

Escola de Aperfeiçoamen
to Profissional Rodnei Fer

reira da Cunha. Ele falou pa
ra aproximadamente cem

profissionais da área de

odontologia durante, ciclo

de palestras ocorrido na

noite de terça-feira, no CPL
(Centro Integrado de Pro

fissionais Liberais), promo
vido pela seccional da As

sociação Brasileira de

Odontologia.

rativa, que agia através dos

Conselhos de Líderes Co
.

no Município, em meados
munitários, Arlene informa

ainda que os primeiros
Conselhos de Segurança de

Santa Catarina foram im

plantados em Lages, com
uma diminuição de ocor

rências na ordem de 70%.

(MARIA HELENA DE MORAES)

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Bra

sil) de Jaraguá do Sul, Paulo Mattos (em pé), discursa
logo após ter sido confirmado presidente do Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul), sendo observado

pelos outros diretores da entidade, entre eles a ex-presi
dente Christiane Hufenüssler.
Mattos encabeçou a chapa única, considerada de

consenso, aprovada pelo Conselho Deliberativo em

assembléia geral ordinária no início da noite da última

segunda-feira.
O mandato é de um ano, cabendo reeleição. (Me)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUÀRAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato NQ.:. 8.0
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : POSTO GUARAMIRIM lTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVEL
Valor: : R$ 19.118,00 (DEZENOVE Mil E

CENTO E DEZOITO REAIS)
Vigência ..... : Início: ,15/02/2002

Término: 31/12/2002
licitação ..... : TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E

SERVI.COS N2.: 6/2002
Recursos ..... : DOTAÇÃO :2028.0101001.339030

GUARAMIRIM, 15 de fevereiro de 2002

MÁRIO SÉRGIO PEIXER
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAOE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA MISSA

DE 7° DIA

A família enlutada de

ceterin« Junkes Berns,
ainda profundamente consternada com o seu

falecimento ocorrido no último dia 15 de
fever.eiro, com a idade de 75 anos, deixa

enlutada, esposo, filhos, netos e bisnetos.
Agradece as manifestações de pesar recebidas
através de presença pessoal, de coroas, flores e

a todos que acompanharam a extinta até a sua

última morada. Agradece, em especial, aos'
médicos Dr, Marcos Müller; Dr. Cesar Augusto
Vieira, enfermeiros do Hospital e Maternidade

São José e Casa das Flores.

Convida a todos para a Missa de 70 dia, que
será celebrada no próximo domingo, 24 de
fevereiro, às 9 horas, na Igreja Nossa
Senhora Aparecida - Ilha da Figueira -

Jaraguá do Sul.

A família enlutada

Contrato NQ.: 7.0
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada .. : AUTO POSTO 28 lTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVEL
Valor : R$ 22.680,00 (VINTE E DOIS Mil E

SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
Vigência ..... : Início: 15/02/2002

Término: 31/12/2002 .

licitação ..... : TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E
SERVICOS . N2.: 6/2002

Recursos ..... : DOTAÇÃO :2028.0101001.339030

Hoje à noite, acontece

outra palestra, também no

auditório do CPL e em par
ceria com a Secretaria Muni

cipal de Saúde, e vai tratar
do' tema "Diagnóstico da

Cárie". Quem vai falar so

bre o assunto é o professor
de dentística da Univille Luiz

Carlos Miguel. Essa palestra
é gratuita para os associados
da OAB e funcionários da

Secretaria de Saúde.

A intenção, segundo o

odontólogo Fernando Me

deiros, é melhorar o padrão
de avaliação dos profis
sionais da área.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FURTO
GUARAMIRIM - Na

madrugada de ontem,
foi registrado o furto do

Fusca 1300, placa LYI-
8659, de Guaramirim.

O veículo encontrava-se

estacionado na Rua Ata

násio Rosa, próximo à

Agropecuária Bom Pre

ço. A Polícia Milita[ já
passou informações pa
ra todas as unidades de

operação da região. Até
o fechamento desta edi

çãoo carro não havia si

do localizado.

SOCORRO A

PESSOAS

]ARAGUÁ DO SUL - Ape
sar de os bombeiros não

terem registrado nenhu
ma ocorrência de gran
de proporção nesta se

mana, esta segunda-feira
bateu o recorde de nú

mero de chamadas. Acos

tumàdos a atender em

média de 12 a 14 casos

nas segundas-feiras, esta
semana, neste mesmo

dia, os socorristas se des

locaram da guarnição
mais de 30 vezes para
atender, em geral? casos

clínicos e acidentes de

trânsito com danos ma

teriais.

Mulher ameaça pôr fogo na

própria residência emCorupá
CORUPÁ- o Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Corupá foi acionado para
atender denúncia contra

-, uma mulher que ameaçava
colocar fogo na própria
residência, onde estavam os

três filhos, com idade entre

sete e dez anos. O fato foi

registrado na tarde de terça-_
feira, por volta das 14 horas.

Ao chegar no local, na Rua

25 de Julho, centro do Mu

nicípio, a dona-de-casa RJ,
de 35 anos, os socorristas
constataram o fato e conse

guiram evitaro incidente. RJ

foi encaminhada para ,o
Hospital Comunitário de

.

Corupá e� em seguida, para
o Hospital e Maternidade

São José, de Jaraguá do Sul,
para fazer exames mais pre
CISOS.

Um dos bombeiros

que prestou atendimento

ao caso disse que a família

de R já teve problemas
nesse sentido, mas que fazia

tempo que não aconteciam

crises nessa proporção.
"Ela sofre de problemas
mentais", diz o socorrista.
(FR)

Nove crianças encaminhadas
para a Delegacia de Polícia

GUARAMIRIM - Nove

crianças e adolescentes, entre
11 e 16 anos, foram enca

minhados pela Polícia Militar
para a Delegacia civil às 15

.

horas desta terça-feira. A
PM recebeu denúncia anô

nima informando que eles
estavam tentando soltar a

canoa próxima ao Salão
Ouro Verde e estavam tam

bém depredando o local,
arremessando pedras. Ao
chegar no endereço do salão,
no Guamiranga, os policiais
encontraram as crianças
brincando na Ponte do

Trabalhador, jogando-se no

Estado deSama Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

'EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 5.0
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MÁRIO SÉRGIO PEIXER
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rio, saltando de altura de

aproximadamente dez me

tros. O tenente da PM de

Guararilirim, Rógério Vonk,
diz que o que a polícia faz é

prestar orientação sobre o

perigo da atividade que esta

vam praticando. "Muitos '

dos pais nem sabiam onde

estavam os filhos", adverte.
A delegada J u!em�

Wulf informou que todos

foram advertidos pelo
Estatuto da Criança e do

Adolescente, e aquele que
tinha 11 anos foi encami
nhado ao Conselho Tutelar.

(FR)
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Malwee conquista vaga I
]ARAGUÁ DO SUL -

Numa das partidas mais

disputadas da fase regio
nal da 21' Taça Brasil d�

. Futsal, a Malwee derro-
,

tou, na noite desta quarta
feira, a equipe da Tozzo/
AABB, de Chapecó, por
3 a 2, e conquistou por an
tecipação sua vaga na fase

final da competição que
será disputada entre os dias

4 e 10 de março na cidade
de Carlos Barbosa, no Rio

Grande do Sul. Na pri
meira partida da terceira

rodada o Banespa não

en'(:ontrou dificuldades'

para golear' o Sorriso, do
Mato Grosso, por 12 a 2.

Nesta quinta- feira, com
a folga da Malwee, a ro

dada reunirá Banespa x

Independente, às 18h30, e
AABI3/Chapecó x Sor

riso, às 20h30. Na sexta

feira, às 20h30, Malwee x

Banespa decidem o primei
ro lugar do grupo enquan
to que Sorriso x Indepen
dente fazem seu jogo de

despedida da competição.
N a partida centra a

AABB/Chapecó, o téc

nico Fernando Ferreti ado
tou a mesma postura inicial
dos jogos anteriores. Ele

reforçou o sistema defensi

vo e explorou os contra

ataques para chegar ao gol

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

'Contrato Nº.:

Contratante.:

6.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE

._ge Paulo Lodo. Os primei
ros movimentos da partida ,

revelaram que a Malwee to-
.

maria as iniciativas enquanto
que a Tozzo/AABB jogaria'
exploràndo as falhas na

defesa dotime jaraguaense.
E foi numa destas falhas

que o time do Oeste abriu o

marcador através de Xoxo,
aos 12'48", chutando da en

trada da área. Em desvanta-

pm Manoel Tobias..
Com menos um joga

dor em quadra aedson foi

expulso por falta violenta) e

faltando menos de 1 '30"para
o' encerramento da partida,
Beça empatou para à Toz

zo/AABB concluindo uma

jogada do pivô Altair. Fal
tando 58" segundos, Marcel
fez 3 a 2 para a Malwee co

brando tiro livre.

gem no marcador, a Malwee E quem pensava que a

colocou mais pressão em vitória estava garantida,
seus ataques e, com isso, o quas'e :engànou�se. Faltando

goleiro Paulo Lodo acabou 5 segundos' pata o fim do

se transformando no desta- jogo, Marlorr desperdiçou
que do primeiro tempo. um tiro livre defendido por

O segundo tempo reco- Franklin. G juiz Ideraldo Luís
meçou e a história da partida Marcosmarcou irregularida
não se modificou. Mesmo, de.no posicionamento do

sem poder contar corri o ali goleiro emarcou nova infra

Cazuza, que machucoucô ção. Altair' ,bateu no canto

joelho no jogo contra o In- direito mas o goleiro da
dependente, Ferreti adequem. Malwee tornou a defender,
as jogadas ofensivas daMal- desta vez .com os pés,
wee as movimentações, dos O .técnico da Malwee
alas Marcel, Rodrigo e Ca- qualificou a. partida como

cau que.iauxiliados por Ma- boa e disse que seu time de"

noel Tobias, conseguiram verá mostrar o mesmo pa-
criar situações de perigo drão .de jogo ,na partida de

contra a AABB/Chapecó. sexta-feira. "Mas o Banespa
Numa destas jogaqas�.9,ça]l. é-um-outro adversário e trará,
recebeu um passe de ]edson' 'c6�,,��Ae;a;:-rriii)�'clifrcu1d�
e empatou a partida aos 10

.
des para o nosso time. Va-

.

minutos. A Virada.aconreceq' ..::; bjós' traibàlhar p�rà.;:rrtôstrar
aos 12'25", através deJúnior,

,.

o nosso melhor futebol e

que apenas empurrou a bola conquistar' o'primeiro lfugar
.

para dentro do gol, depois na:grú:pb para! chegatW6�
de uma jogada trabalhada com:mais IDGralna!fásennal)!-

COMUNICAQ.Q :,.

MODROCK MONTAGEM ;1,.l;D�.

Comunicamos o extravio de todos oS'docs. d�'eiripresa, sendo o
.

contrato social, CNPJ, FAC, livros e blocos, de N,Fs .. de n? .0.0 I a

3.0.0, série A, subsérie O I, mod. I, desconhecida a nurneraçâo
utilizada e blocos de N'Fs� de serviços de 'no .00'1 a 25.0

desconhecida, a numeração utilizada, C NiPJ 79 . .0.09.411/.0.0.0 1-.06
e IE 251.357,198, c0':l sede,.'l\l Rua Jorge Czerniewicz, 1.217, no
bairro Czerniewicz em Jaraguá do Sul/SC, CFE. BO nO 311/2.0.02

de 19/.02/20.02 da IS°. DRP de '[aràguá do Sul/Se.
.

. f
_ 1 .e; f � oi

• J
J .' ."

LOTERIAS
19/2/2.0.02

Dupla sena
concurso: .28

'1 ° prêmio:
.01 - 10 - 13 - 22 - 26 - 38

2° prêmio:
27 - 30 - 31 - 34 - 40 - 49

, t.otomanra

concurso: 191

.02 - 06 - 07 -

.
.09 � 13-

14 - 18 - 25. .: 27 - 36-

47 - 50 - 53 - 68 - 69-

75 - 79 - 80 - 88 - 90

Contratada .. :, AUTO POSTO 28 lTDA

Objeto : AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVEL
Valor : R$ 32.513,40 (TRINTA E DOIS

Mil E QUINHENTOS E TREZE
REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Vigênoia ..... : Início: 15/02/2002
Término: 31/12/2002

Licitação! .... : TOMADA DE PRECOS P/CÓMPRAS
E SERVICOS NQ.: 5/2002

Recursos ..... : DOTAÇÃO :2002.010100L�39030
2009.0101001.339030
2013.0101001.339030
2018.0101001.339030
2027.0101001.339030
2030.0101001.339030

,GUARAMIRIM
I

Contratada .. :
' POSTO GUARAMIRIM lTDA

Objeto , .. :AQUISIÇÃO DE COMBUSTíVEL
Valor : R$'96.620,70 (NOVENTA E SEIS

MIl:. E SEISCENTOS E VINTE REAIS

[SETENTA CENTAVOS)
Vigência ..... : Início: 15/02/2002

Término: 31/12/2002
Licitação ..... : TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS

E SERVICOS Nº.: 5/2002
Recursos ..... : DOTAÇÃO :2002.0101001.339030

2009,0101001.339030
2013.0101001.339030

.' 2018.0101001.339030
2027.0101001.339030
2030.0101001.339030

GUARAMIRIM, 15 de fevereiro de 2002
'

MÁRIO SÉRGIO PEIXER

PREFEITO MUNICIPAL

22/,2/2.0.02

Megasena
concurso: 338

01 - 04 - 09 - 36 - 46 - 48

�LCi),teria Federal

cone, 03617

1 ° - Prêmio: 69.159

2° - Prêmio: 59.398

3° - Pr-êmio: 29.253

4° - Prêmio: 31.494

5° c Prêmio: 5.0 . .084

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguádo Sulvai sediar etapa
estadual de tênis 'de mesa

I RESULTADO: DOUGLAS BOGO FICOU EM 3° NA MARCAS A E RAULlNO KREIS JÚNIOR 3° NA MARCAS B

Pilotos jaraguaenses ficam na

3a colocação no automobilismo
maio, em Criciúma. Já o ca

lendário dos torneios
- abertos ficou assim defi

nido: Rio do Sul, em mar

ço; Porto União, em abril;
Florianópolis, em junho;
Chapecó, em julho; Tim
bó, em agosto; Joinville,
em novembro.'

INAUGURAÇÃO - Em

cerimônia marcada para as

19 horas do próximo dia

26, a FME (Fundação Mu
nicipal de Esportes) inau
gura o novo Centro de

Treinamento de Tênis de

Mesa, que passa a funcio

nar nas dependências do

Estádio João Marcatto. A

informação é do diretor
da Divisão e Promoção
de Lazer/FME, Hercílio
Mendonça da Rosa, des

tacando que o novo local

é mais amplo, o que pos
sibilita, se necessário, ser

utilizado para treinamento
de outras modalidades

esportivas.

}ARAGUÁ DO SUL - O

coordenador de tênis de

mesa da FME, Marcos
Albino, infor�a que' o
Município vai sediar a se

gunda etapa do campeo
nato estadual desta modali

dade, a ser realizada em

outubro. "Solicitamos e ga
nhamos a preferência, mas
temos até o mês de julho
para confirmar nossa in

tenção", diz o técnico, acres
centando que esta possibi
lidade foi definida durante

a reunião arbitral da Fede

ração Catarinense de Tênis

de Mesa, realizada no úl

timo dia 16, em Joinville.
Durante o encontro,

deéidiu-se que o Estadual

(destinado apenas para
atletas federados) ocorrerá
em duas etapas, sendo que
a soma dos pontos apon
tará o campeão catarinense

de cada categoria. A pri
meira fase da competição
ocorrerá de 17 a 19 de

Na B, o piloto de Joa
çaba Michel Giuste garan
tiu a primeira colocação e,

em segundo, ficou o blu

menauense Carlos Bago.
O piloto de Jaraguá do

Sul Douglas Boga largou
em nono lugar e chegou
em terceiro, n� categoria
Marcas A. "A prova foi

dentro do que esperava

porque não tenho bom

rendimento na pista de -

Chapecó, não consigo me

adequar àquele traçado,
ainda mais que .não tive

tempo de treinar": diz. Em
primeiro lugar ficou o

pilo,to Leomar Fridirich, de
São Bento' do Sul, e, em

segundo, Sérgio Bento, de
Rio do Sul.

A próxima etapa será

realizada nos dias 9 e 10

de março, no Autódromo

Rio Represo, em São Ben

to do Sul. (FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL -

Enquanto aqui na região o

mau tempo prejudicou a

Copa Norte de Motovdo

cidade no finai de semana,
em Chapecó a falta de
chuva fez ,a poeira tornar
conta da pista do autódro-

-:

mo internacional da cida-
de. O pó atrapalhou a visão

e, consequentemente, o

desempenho de aproxi
madamente 50 pilotos que

participaram da primeira
etapa do Campeonato Ca

tarinense de Automobilis
mo. A prova registrou ín

dice elevado de acidentes;

Terceiro colocado na

categoria Marcas B, o jara
guaense Raulino I<:reis Jú
nior considerou boa a pro
va, apesar de a poeira' ter
dificultado a visibilidade

durante a corrida. "Tinha

determinadas partes no

percurso da pista que era

Edson Junkes/CP

Kreis Júnior diz que a poeira prejudicou a visibilidade

preciso frear para ver onde
estava a pista", diz. O pi,
loto destaca que as provas
das- Marcas A e B foram

disputadas simultanea

mente, reunindo 21 pilotos
na pista; o qu� atrapalhou
em muito o desempenho

dos participantes. I<:reis Jú
nior informa que a Fauesc

(Federação de Automobi

lismo do Estado de Santa

Catarina) passará a sepa
rar as provas que contarem

com mais de 12 pilotos em

cada .categoria.

Abertas as inscrições para o
CampeonatodosMetalúrgicos

,',

Técnico de vô� vaipropor ,

mudança nas categoriar de base
não trabalham no ramo me

talúrgico e não é necessário

que a equipe seja composta
por jogadores que traba

lham na mesma empresa., \

As equipes que conquis-
tarem as primeira e segunda
colocações do campeonato
levarão como- prêmio um

boi, terceiro e quarto colo

cados levam um porco e o

quarto lugar receberá prê
mio surpresa, além de tro

féus e medalhas às três

melhores equipes.
As inscrições podemser

efeu'Iadas na recreativa do

sindicato, com Edson, pelo
telefone 371-4002, no valor
de R$ 50,00 por equipe.

De acordo com o téc

nico, estamudança é impor-
,

tante para que sirva de fase

intermediária para a cate-

goria ,Infantil, onde as equi
pes jogam tom um levan

tador. "Hoje, esta diferença
entre as categorias Mirim e

Infantil é abrupta e, tem

causado muitas dificuldades
na preparação de levanta

dores", argumenta Sperot
to; acrescentando que, atra

vés de comentários com

treinadores de outras cidades,
muitos concordam com esta

proposta. As resoluções so
bre as categorias Juvenil e
Adulta serão decididas após
a disputa da Liga Nacional.

}ARAGUÁ DO SUL - A

FME (Fundação Municipal
de Esportes), representada
pelo seu coor?enador d�
modalidade de vôlei, Be
nhur Sperotto.defendemu
-danças, nas categorias de

base durante a reunião arbi

tral da Federação Catarinen
se deVoleibol, marcada r'a
ia o próximo dia 23, em

Florianópolis. "Nossa prin
cipal proposta é o retorno

de dois levantadores para os

jogos da categoria Mirim,"
que hoje segue a mesma'
regra do Pré-mirim, onde
todos devem ser levanta

dores e atacante", explica
Sperotto.

]ARAGUÁ DO SUL - O

Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos mantém aber

tas as inscrições para o Cam
peonato de Futsal dos Me

talúrgicos até o dia 6 de

março. Os jogos estão mar
cados para iniciar dia 16 do

próximo .mês e as inscri

ções são limitadas em 50

equipes. ''A participação da

categoria é intensa, pai iss,o
temos que pri<?rizar as equi
p�s mais organizadas e, que

providenciam as inscrições
com antecedência", adverte
o coordenador da compe-' ,

tição,João Cruz. Cada equi
pe poderá contar com, no

máximo, três Jogadores que

Nata�io .. Nata�io ,1 bebês

Hidroginásti(Q'" Sfreet Dante
Mus,ula�iio ... Body Sump
B Combaf .. �ody Step

Abdominais

/
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




