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Sinsep diz que contrato com

o BB é ilegal e quer anulá-lo
o Sindicato dos Servidores Públicos deJaraguá

do Sul promete recorrer àJustiça para tentar anular
o contrato firmado entre a Prefeitura e o Banco

do Brasil para a administração do FMPS.

A entidade alega que o prefeito Irineu Pasold

contrariou a decisão do Conselho do Fundo que,

por 5 votos a 1, foi contrária à assinatura. O con

selheiro Rogério Müller acusa a Prefeitura de

sonegar informações sobre o contrato.

PÁGINA 10

o secretário de Obras de. Guarami
rim, Lauro Frõhlich, lamenta a falta de
funcionários para a execução dos
trabalhos de manutenção da infra
estrutura básica do Município.

PÁGINA 9

Fotos: Edson J un kes/C P

Cerca de 180 idosos participaram de atividade física nas piscinas da Recreativa do Sindicato do Vestuário. PÁGINA 9

Vice�coordenador do concurso público da Esag, professor Luís Monteiro (D), assegurou que resultado sai amanhã. PÁGINA 9

Cesar Junkes/CP

A empresária Eliane Mânica fez palestra
na noite da última terça-feira, no Hotel

Itajara, em Jaraguá do Sul, quando
ensinou os deficientes físicos a superar o
trauma e os limites impostos pela falta de
movimentos. PÁGINA 10

Vicente Caropreso
recebe extensa lista
de reivindicações
·PÁGINA 3

Acusado de homicídio
foi jUlgado dia 26 e

está em liberdade
PÁGINA 11

SEU FUTURO MERECE O MELHOR
Plantão de matrículas, hoje 28 de fevereiro
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As verdades e mentiras

sobre a mudança da CLT
* JOÃo PIZZOLATTI - Deputadofederalpelo PPB

Muitas críticas se têm ouvido em relação à proposta que altera o

Artigo 618 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), desde a

aprovação pela Câmara dos Deputados, da emenda 13 ao Projeto'
de Lei 5.483/01, e de suas conseqüências para os trabalhadores
brasileiros. A matéria tramita agora no SenadoFederal.

As mentiras propagadas pelos partidos de oposição ao

govérno, alegando que os trabalhadores perdem direitos históricos

já garantidos pela Constituição Federal, não passam de especulações
.

e de anúncios irresponsáveis na tentativa de jogar os .trabalhadores
contrà 'Q governo e a base aliada.

.

É inacreditável que estesmesmos partidos sempre foram críticos

mordazes das leis trabalhistas;adotadas pelo Pais em 1943, através
de ato discricionário' como decreto-lei, dizendo que elas eram

retrógradas e inibiam a produção e a geração de empregos. Rasgaram
o discurso e agora se colocam contrários à proposta governista.

O fato é que esta alteração no Artigo 618 da Consolidação das
Leis Trabalhistas nadamais é do que a simplesflexibilização das relações
entre patrões e empregados, ou seja, privilegia-se a livre negociação

.

entre trabalhadores e empregados em parceria com os sindicatos.

Os direitos sociais assegurados no Artigo 7° da Constituição
Federal, como fundo de garantia, seguro-desemprego, salário
mínimo, férias, piso salarial, irredutibilidade do salário, décimo
terceiro, jornada semanal de44 horas, repouso semanal, aviso prévio,

, aposentadoria e seguro contra acidentes, num total de 32 garantias
'aos trabalhadores, continuam vigorando.

E nós, deputados federais, ainda tivemos a preocupação de

especificar no texto do projeto que os acordos não podem contrariar

as leis complementares (6.321, deI-l de abril de 1976, e 7.418, de 16

de dezembro' ele 1985), nem a legislação tributária, previdenciária,
do FGTS (Fiiridc de Garantia do Tempo de Serviço), bem como

.as �9rmasi de segurança e de saúde do trabalho.
"

: A'flexibillização da lei visa garantir a manutenção das vagas de

trabalbo;« criação de novos postos e ainda retirar da informalidade
muitos trabalhadores.Claro que isso não é suficiente para eliminar o

desemprego. Alia-se'a isso a necessidade de urna ampla reforma

tributária e fiscal para desonerar a produção.
Além disso, a proposta dará ainda maior representatividade aos

sindicatos, movimento fundamental nas negociações tr�balhistas no'
Brasil e que· sempre teve muita competência nas discussões com o

empresariado, e que agora passa a ter urna responsabilidade ainda
maior na negociação de acordos.

.

Bom exemplo da importância da flexibilização na lei trabalhista

vem de umamontadora de automóveis instalada no Pais. A indústria

iria demitir três mil funcionários e, em acordo discutido com o

sindicato da categoria, optou-se pela redução da jornada de trabalho

em favor da manutenção dos postos de trabalho.

Tudo isso representa urn grande avanço nas relações entre patrões
eempregados. Este conceito de livre negociação tem o apoio da.

Organização Internacional do Trabalho. E caso as negociações não
tenham a anuência de ambas as partes,. prevalece o que está

estabelecido na Consolidação das Leis Trabalhistas.

Importante relembrar que esta mudança na lei estará em vigor
por dois anos, num período de' experiência, podendo após este,

prazo ser revogada ou também aperfeiçoada em parceria com os'

trabalhadores, sindicatos e empresários.
Portanto, as manifestações contrárias à proposta por grupos e

políticos de oposição ao governo são injustificadas e em nada
contribuem com o crescimento do Pais. O que precisamos em

momentos como este são de idéias e propostas concretas que
permitam vencer a crise com muita criatividade.

•
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Waiter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

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

municipal; as distorções e as
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A exploração do
estacionamento rotativo

é uma concessão do poder
público, que tem por
obrigação estabelecer
critérios rígidos de

respeito e cortesia na

condução dos trabalho�
A intransigência e o abuso

de poder já custou caro a duas

monitoras; detidas por desacato
a juizes de Direito. Isso sem

falar nos incontáveis bate

bocas com motoristas, com

alguns casos registrados de

agressões físicas. O que poderia
ser mediado pelo bom senso é

resolvido coercitivamente,
irritando os usuários. Não há

um .só dia sem as constantes

queixas ao tratamento dispen
sado pelas monitoras e dire
tores da empresa.
A exploração do estaciona

mento rotativo é uma conces

são do poder público, que tem

por obrigação estabelecer

critérios rígidos de respeito e

cortesia na condução dos

trabalhos. O serviço - mesmo

que indiretamente -. é parte
integrante da administração
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criticas renitentes comprometem
a imagem do Município, con
siderado o melhor em qualida
de de vida em Santa Catarina.

Outro ponto de divergência
é quanto aos critérios utilizados

para a inclusão de ruas ao

Projeto Zona Azul. Especialis
tas em trânsito garantem que
muitas vias públicas não têm

rotatividade suficiente para

pertencerem ao sistema. "Há

um estudo viário no Município
que não foi levado em con

sideração na elaboração do

Projeto 'da Zona Azul", revela
um técnico. Aliás, não precisa
ser especialista para detectar

esse desvio.

O próprio prefeito Irineu

Pasold reconhece a necessidade

Dança das horas
Sobre a necessidade da r

existência do estacionamento

rotativo não se fala mais, é

ponto pacífico, todos concor
dam. O que se discute é o mo

delo, que desde sua implanta
ção tem colecionado muito

mais reclamações do que.
resultados. A grande crítica

que se faz é em relação à in

transigência da empresa que

explora o serviço na cidade e

à falta de bom senso (educa
ção) da maioria das monito

ras. Fica cada vez mais nítida

a opção preferencial pela
arrecadação em detrimento à

orientação e à essência da

proposta.
Háuma infinidade de casos

que extrapola o limite do

aceitável, contribuindo de

forma decisiva para acirrar os

ânimos. Seguindo orientações
dos superiores, as monitoras

usam e abusam do poder da
caneta para ameaçar os moto

ristas. Não há meio termo,

tampouco conversa, ou se
,

submete "às exigências da lei"

ou será notificado, sem direito

a recorrer da sentença.ACartão

Jaraguá é quase um poder
paralelo nas ruas da cidade.

de "alguns ajustes nos serviços
prestados" pela CartãoJaraguá,
que teve o contrato renovado

pormais cinco anos. O desgaste
é tanto que a CDL, idealizadora
do projeto, não esconde o

descbntentamento com o

modelo. É mister reforçar a

necessidade do sistema, mas é

preciso adequá-lo aos padrões,
de qualidade total que o mer

cado moderno exige.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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A Secretaria de Estado de Saúde dá alerta geral e está
.

convocando prefeitos, vice-prefeitos, secretários
\

municipais de Saúde,médicos, representantes de hospitais
e dos mais diversos setores da comunidade, em todos \

�

os municípios das regiões de Joinville e Jaraguá do Sul,
para um encontro quevai acontecer hoje, a partir das 14

horas, no auditório do Colégio Cenecista José Elias

Moreira, no Bairro Bucarein, em Joinville. A finalidade

do encontro é traçar estratégia de emergência de combatê
à dengue. As ações preventivas serão intensificadas no

Estado, com previsão de 1,2 milhão de folhetos ex

plicativos sobre a doença em todas as escolas de se.

CONSUMOVERTICALIZAÇÃO
.

Prevaleceu a proposta pela
verticalização das eleições.
O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) decidiu terça
feira, por 5 votos a 2, que
as coligações eleitorais

estaduais devem repetir as
alianças entre os partidos
que farão ern.nivel federal.

Isto deixa os partidos
obrigados a fazer estra

tégias descortinando o que
.

acontece em todo o cená

rio político nacional, e não
levando apenas os aspec
tos regionais.
NÃO CONFIRMA

O presidente do PT, Rogério Müller, disse ter participado
?a reunião do Comitê Eleitoral Sindical, no final de

semana, em Corupá, mas garante que não presenciou
nenhuma tomada de posição dos representantes de

sindicatos da região contra a candidatura do professor e
ambientalista para a Câmara Federal Emerson Gonçalves.
Diferentemente do que informou segunda-feira o

sindicalista Silvino Volz, coordenador do comitê.

Os problemas ocorridos
na realização do concurso

público da Prefeitura de

Jaraguá do Sul e a demora
na divulgação dos resul

tados não passaram des

percebidos pelo Legis
lativo. Vereadores critica-

ram enfaticamente a bal
búrdia que se instalou em

torno de um assunto tão .

sério, que lida com as

expectativas de trabalho e

de melhoria da estabi
lidade e condições de vida
de tanta gente.

SEM DATA

O lançamento da candidatura da vereadora Maristela

Menel (PFL) a deputado estadual pela região deverá

acontecer durante o mês de março ou nos primeiros
dias de abril, informam pessoas que lhe são próximas.
O evento será maiúsculo, prometem colaboradores.

Dr: Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
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ISOLENIDADE: CAROPRESO TOMA POSSE E PRESIDE IA REUNIÃO DO FÓRUM PARLAMENTAR CATARINENSE

Bancada recebe extensa lista
!

de reivindicações do Estado
BRASÍLIA/JARAGUA DO

SUL - O deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB)
tomou posse ontem na

coordenação do Fó rurn

Parlamentar Catarinense,
em Brasília. Çerca de 50

pessoas prestigiaram a

solenidade realizada no

Plenário da Ala das Comis

sões da Câmara Federal,
entre parlamentares (depu
tados federais e senadores),
-prefeitos e outras lideran

ças políticas, além de em-

- presários procedentes de

várias regiões do Estado. O

vice-governador Paulo

Bauer (PFL) também com

pareceu, representando o

governo do Estado.
A solenidade iniciou às 11

horas e foi seguida da primei
ra reunião de trabalho do'

fórum dos parlamentaresI

catarinenses, que se estendeu
até por volta das 13h30. Dos

19 parlamentares' de Santa

Catarina que atuam em

Brasília, compareceram 18.

A única ausência foi a do

senador Vasco Furlan (PPB),
que está subs tituindo o

senador Jorge Bornhausen

(PFL) no Congresso Nacio

nal. A lista de reivindicações
recebida já no primeiro dia

foi bastante exterisa, disse
ontem o deputa�o Caropre
so, para o Jornal CORREIO
DO POVO.

Segundo ele, só da Re

gião Oeste, mais de 20

prefeitos compareceram, na

expectativa de sensibilizar os .

parlamentares sobre os

problemas causados pela
estiagem naquela parte do

Estado. O vice-governador
Paulo Bauer, que participou
acompanhado do presidente
da SC-Gás, Luiz Gomes, e

outros convidados, apro
veitou para focalizar a

questão da diferenças nos

preços pagos pelas empresas
no consumo de gás natural.
Ocorre que as empresas de .

Santa Catarina só podem
consumir o gás boliviano,
mais caro, enquanto as do

Nordeste utilizam também

produto nacional.
De acordo com Caro-"

preso, a .bancada parla
mentar deverá manter o

monitoramento já iniciado
sobre os ministérios, na

intenção de conter tanto

quanto possível os cortes de
verbas destinadas para
investimentos em Santa

Catarina, em decorrência do

c'ontingenciamento de re

cursos no governo federal.

PROJETOS - Como

estava previsto, o prefeito
Irineu Pasold (PSDB)
compareceu e aproveitou
para entregar projetos e

reivindicações de apoio
federal para investimentos

em Jaraguá do Sul. Pasold

solicita recursos para am

pliação da Escola Max

Schubert; investimentos em

pavimentações de ruas, para
infra-estrutura do Turismo e

para o Projeto do Parque do
Empreendedor. Para este

último, com custo superior a
R$ 1 milhão, a idéia é buscar
recursos no Ministério de

Desenvolvimento da Indús

tria e Comércio,
(MILTON RAASCH)

Declaração de Dionei da Silva provoca reações de vereadores
Guararnirim - Decla

rações feitas pelo pré-can
didato a deputado estadual
do PT Dionei da Silva na im

prensa, comparando o de-
_

putado federa� Vicente
Caropreso (PSDB) a um

"office-boy de luxo" e colo

cando em dúvida o desem

penho do parlamentar como
representante da região, em
Brasília, provocou reações na
Câmara de Vereadores de

Guaramirim, durante a

sessão desta terça-feira.
- Acho uma falta de

consideração do candidato

do PT com a pessoa do

deputado Caropreso -,
comentou o vereador Salim

Dequêch (PFL). De acordo

com o vereador, primeiro
Dionei tem de responder o
que ele próprio ou o depu
tado . Carlito Merss (PT)
fizeram pela região, para

depois tecer comentários

Arquivo/CP: Edson Junkes

Dequêch, agora, defende atuação de Caropreso

desabonadores,
Para Dequêch, "primeiro

o Dionei tem de se eleger; pa
ra depois atacar a pessoa de

Caropreso, pessDa dedicada ao

,

trabalho". O vereador Altair

Aguiar (PPB) entende que
"Dionei torna-se o maior cabo
eleitoral. do deputado federal

quando faz declarações desse

tipo", destacando que a opinião
pública acompanha os fatos.

Para Aguiar, o candidato do

PT revela "falta de compe
tência para ser deputado esta

dual quando assim procede".
Já o presidente do Partido

dos Trabalhadores, Evaldo
João Junckes (PT), acha que
os dois vereadores aproveita
ram aoportunidade para abrir
a temporada de ataques con
tra Dionei da Silva, porque
será o candidato do PT, e que
tanto Dequêch quanto Agui
ar "mordem a língua" quan
do saem em, defesa de Caro

preso, porque até poucas
semanas atrás, ambos eram

os críticos mais contunden
tes do parlamentar, cobran
do mais verbas para os mu

nicípios da região. De acordo
com Junckes, Caropreso
apenas cumpre a obrigação
quando se empenha. "Foi
eleito para isto", conclui. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IORGANIZANDO: COORDENAÇÃO REGIONAL FAZ REUNIÃO PARA ACERTAR SITUAÇÃO DO PFL EM CORUPÁ

Lideranças prometem mais apoio
para o partido no Município

Rubens Hafemann é o novo presidente da Aciac

(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Corupá). Ele foi eleito terça-feira à noite,
juntamente com os demais membros da diretoria,
em ato que transcorreu no auditório da nova sede

da Aciac. Herrmann Suesenbach, que era o

presidente, passa a responder pela vice-presidência'
da entidade; secretário, Orides Klitzke, e tesoureiro,
Sidney Ar tur Neuber. A nova diretoria terá

mandato de um ano e tomará posse no próximo
dia 19 de março. Hafemann também é vereador

pelo PSDB no Município. Ainda na terça-feira
foram eleitos também os novos componentes do

Conselho Deliberativo da entidade, com 16
'

membros efetivos e dez suplentes.

CORUPÁ - Lideranças
regionais do PFL estive

ram reunidas terça-feira à

noite com a Executiva do

partido no Município. A
finalidade da reunião foi

dis�utir a situação do PFL

local para afastar as di

ficuldades e tornar o parti
do outra vez atuante, se

gundo Valdir Bordin, que
acompanhou o coordena

dor regional do partido,
Alcides Pavanello, nesta

reunião, juntamente com
Augusto Müller e Luiz

Freitas Melro.

Participaram por Co

rupá o atual presidente do

diretório, Amilton Duarte,
'

e outrosmembros da Exe

cutiva, além do ex-presi
dente Ernesto Filipe Blunk,
que está aliado ao governo
do prefeito Luiz Carlos

Tamanini (PMDB) e res

ponde pela Secretaria de

Turismo e Planejamento.
Bordin admite que faltou

acompanhamento mais

constante ao diretório de

Corupá, mas diz que, quem

pode fazer melhor isso são

os deputados e a direção
estadual do Partido da
Frente Liberal.

Durante a reunião,
'Blunk destacou novamente
os motivos que o levaram

a se isolar do partido, des
contente com declaração
feita pelo prefeito de Gua

ramirim, Mário Sérgio'
Peixer (PFL), na época, di
zendo que o ex-presidente
precisava "alinhar-se nova
mente com o partido ou

seguir, de vez, seu cami
nho". Na opinião de Blunk,
foi um comentário infeliz

de Peixer que, na prática,
representa a "política de
exclusão" e não de "reor-

ton Duarte. A decisão foi

tomada, segundo ele, em
função da falta de apoio e

,de vários outros aconteci

mentos, culminando com

a declaração de Peixer na

imprensa.
ENCONTRO - Para

superar a situação defini

tivamente, a coordenação
regional do partido já
programou um encontro

para o' dia 6 de abril, em

Corupá, que deverá contar
com as presenças de todo
o diretório e executiva

locais, pefelistas da região
e do vice-governador do,
Estado, Paulo Bauer. Na

última eleição municipal,
no ano 2000, o partido
esteve aliado ao PMDB é

não elegeu nenhum verea

dor. No passado; já res

pondeu pelo Executivo

Municipal.
(MilTON RAASCH)

PROCON DESCERAM
Cidadãos de Guarami

rim trabalham pela ativa
ção do serviço do Pro

con, em defesa do con

sumidor, no Município.
O tabelião e advogado
Osnildo Bartel é uma das

pessoas engajadas na via
bilização da proposta. O

,

esforço vem em boa ho

ra, pois não concebe que
um município com cerca

de 23 mil habitantes não

tenha o serviço dispo
nível.

A divulgação dos índices

do Movimento' Econô
mico relativos a 2001

(ano-base 2000) frustrou
as expectativas em algu
mas cidades do Vale do

I tapocu, .

como Jaraguá
do Sul e Guaramirim, com
índices de crescimento

não tão expressivos
como em anos anterio

res. Guaramirirn deve

descer da 16" posição,
que orgulhosamente os

tentava.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Ex-presidente do PFL em Corupá Ernesto Blunk

preocupado em contornar

essa questão de uma vez

por todas. Blunk deixou a

presidência do PFL �o dia
20 de dezembro, transfe
rindo o comando do par
tido para o vereador Amil-

ganização partidária".
- Foi um comentário

passageiro, uma coisa de.
momento -, contempo

,
riza Bordin (Alcides Pava

nelIo não foi localizado

para falar da reunião),

Blunk ainda não decidiu apoio a

Maristela e nem se fica no PFL BASE DIVULGAÇÃO
No período de 7 a 10 de

maio Corupá participará
c0f!1 amplo material de di
vulgação do evento "Re

tratos de Santa Catarina",
que funciona na sede da

Assembléia Legislativa, em
Florianópolis:O secretário

de Turismo e Planejamen
to, Ernesto Filipe Blunk, e
outros assessores munici

pais preparam farto mate

rial de divulgação, com
painéis, fotografias ,e fil

mes, para destacar o Mu

nicípio

O secretário municipal
de Adminis tração e

Finanças, Jair Tomelin,
diz estar absolutamente

tranqüilo sobre' isto,
explicando que o que está

ácontecendo é que os

dados lançados para este

ano é que correspondem
à realidade. Outras re

giões que também con

tam com base de distri

buição de combustíveis

(Petrobrás): contestaram
o Movimento Econô

mico, em alguns aspectos.

pessoalmente na campanha eleitoral. Na
opinião dele, a região pode perfeita
mente reconquistar a posição política
destacada que tinha até, 1998, quando,
na época, contava com três deputados
estaduais eleitos pela região: Udo Wag- ,

ner, hoje eqüidistante da vida pública e

dedicado aos negócios; Geraldo Wer

ninghaus (que depois elegeu-se prefeito
e já falecido), e o deputado Ivo Konell

(PMDB), reeleito.
- O que os municípios do Vale do

Itapocu precisam evitar -, opina Blunk,
"é a pulverização de votos", Ele considera

,

oportunas, nestes casos, as campanhas pela
valorização do voto' na região, como já
fizeram as associações comerciais do Vale
d� Itapocu em eleições anteriores. (MR)

Mesmo após a reunião desta semana,

o ex-prefeito e ex-vereador Ernesto

Filipe Blunk não sabe se apoiará a

candidatura de Maristela Menel para as

eleições de outubro .deste ano. Ele

também não 'tem nenhuma decisão
, tomada sobre a permanência no PFL.

Mas se a saída do partido acontecesse

agora, ingressaria no PMDB, tendo em

vista o cargo que ocupa na administra

çãomunicipal e o compromisso que tem

com o prefeito Tamanini. "Não iria ficar
dando murro em ponta de faca", avalia.
- As feridas saram, mas as cicatrizes

ficam -, comenta Blunk, sinalizando

que poderá ficar mais uma vez alheio

nas próximas eleições, assim como já
aconteceu no ano 2000, sem engajar-se

ENTRE AS

"A busca da verticalização das
coligações é uma coisa sadia mas tem

que ser feita pelos políticos. A

intervenção do Tribunal Superior Eleitoral
é violenta." (Candidato à Presidência da

República, Ciro Gomes- PPS -, comen-tando,
em Recife, a decisão recente do TS EJ

'0& 9J)��8..�
mM. 3059 - CPf, 468859357/00

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

. Médico Ofta.lrno'logtesta
Especialização: Hospital de Clíníces Estado do Rio de Janeiro

e Curso na Sociedade Brasílerra de Oftalmología do Rio de Janeiro

Agora com atendímento aos sábados. das 9 as 12 horas
Rua Bnriío do Rio Branco, 637 - Soja 2 • Centro· Jo'aguó do SuJ - se

CeI.: (47) 275-3575 ou 9992-9999 Fone: (04n 275-1150Av, Mal. Deodoro 776· Sala 12 - Ed. Maximunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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./ Está previsto para as

próximas semanas o início

das obras da rede de

distribuição de gás natural
Jaraguá do Sul-São

· Bento do Sul. A

informação foi dada pelo
coordenador do projeto,
Carlos Augusto Moraes, e
pelo engenheiro Giancarlo
Luchetta Bedin, durante
reunião esta semana da

Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul).

./ Atualmente 17

empresas da Região
Norte do Estado utilizam
o gás natural como
combustível para as

caldeiras, consumindo
132milmetros cúbicos de

gás por dia. Com as

novas tubulações, o
consumo deverá chegar a
400milmetros cúbicos.

./ A Malwee Malhas e a

Duas Rodas Industrial,
ambas de Jaraguá do Sul,
foram pioneiras na
utilização do gás natural,
iniciado em abril de 2001.
•

Parceria traz para oMunicípio
MBAemGestão deNegócios

]ARAGuA DO SUL - A

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

Sul) e o Centro Universitário
firmaram parceria com a

UFSC (Universidade Fede

ral de Santa Catarina) e com
a Universidade Harward, dos
Estados Unidos, para a rea

lização do MBA (Mas ter in
Business Administration)
em Gestão de Negócios. O
curso é destinado a executi

vos experientes e com for-ma

ção superior e tem como ob

jetivo oferecer educação exe

cutiva em nível avançado.
O projeto foi apresen

tado durante a reunião

semanal da Acij s, na se

gunda-feira. Segundo o pró
reitor de Pesquisa e Pós

graduação da Unerj, Pedro
Kraus, o curso pretende ca

pacitar os executivos a repen
sar as estratégias atuais de

gestão, em direção a duas

constantes fundamentais no

mundo dos negócios glo
balizados: mudança e cria

tividade. "É um programa.
de estudos teórico-práticos,
concebidos especificamente
para o ambiente empresarial
de Jaraguá do Sul", revelou.

O curso foi organizado,
adequando as exigências
didático-pedagógicas com a

disponibilidade dos partici
pantes. As inscrições podem
ser feitas até o dia 25 de

março, na Unerj. Serão ofe
'tecidas 25 vagas e a aula

inaugural está prevista para
o dia 5 de abril, no Centro

Empresarial de Jaraguá do

Sul, com um professor da

instituição parceira dos

Estados Unidos. As aulas
,

serão às sextas-feiras e sá-

bados, em finais de semana

alternados.

NOTA_
mmmm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DESTAQUE: MOTORES WEG CONQUISTAM' PRÊMIO QUALIDADE 2002
,

Empresa venceu a pesquisa
\

Melhor Desempenho Global
]ARAGuA DO SUL - Pelo

terceiro ano consecutivo o

GrupoWeg conquista o Prê
mio Qualidade 2002 da Re

vista Eletricidade Moderna,
amais tradicional e respeitada
publicação da área de energia
elétrica do Brasil. A empresa
acaba de receber três prê
mios, sendo a campeã da pes
quisa ao receber o Prêmio

Melhor Desempenho Glo

bal, obtendo 93,5% das in

dicações em uma só categoria
de produto, motores de in

dução de baixa tensão.

Além do prêmio, a Weg
teve dois outros produtos em
destaque: motores elétricos

de indução, que conseguiu
93,5% dos votos, e transfor

madores - 40,7%. A ceri

mônia de premiação acon

teceu ontem, no Direct TV

Music Hall, em São Paulo.

O diretor-superintendente da
Weg Transformadores, Luiz
Alberto Oppermann, repre-

sentou a empresa na soleni
dade de entrega do prêmio
de transformadores, enquan
to o diretor-comercial da

Weg Motores, Celso Siebert,
o de motores.

O prêmio Melhor De

sempenho Global foi rece

bido pelo diretor-superin
tendente daWegAcionamen
tos, Harry Schmelzer, repre
sentando o diretor-presidente
do Grupo Weg, Décio da
Silva. "Esseprêmio é um re

conhecimentomuito especial
para a Weg. É a resposta sin

cera dos nossos consumido

res, respaldada pela revista

mais importante do setor, ao

trabalho sério, à busca cons

tante de tecnologia, à atenção
aos detalhes e, principal
mente, ao respeito extremo

que a Weg e seus colabora

dores nutrem pela quali
dade", disse Décio da Silva.

.

METODOLOGIA - Se

gundo a empresa, a principal

Senhores Aciooistes,
Atendendo disposições legais e estaurtánas, temos a satisfação de apresentare submeter il apreciação as Demonstrações Contábeis releremes ao exercido social encenado em 31 de dezembro de 20Q-1 e 2000.

ACâmara da Mulher Empresária vai promover um ciclo de

palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher,
em benefício da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Jaraguá do Sul (se), fevereiro de 2002
A AOfvIlNI�>TRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERClclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000
(Em milhares de reais)

ATIVO PASSIVO

3�2,236 524.192 Fomecedores " ... "., ..... ,,, .... ,, ... , .. ' ...... ,.,, 49.582 47.13$
200,054 '175.974. Obrigações Sociais I) Tributérias ........... 723 610 36.655 34,200

110.i54 98.841 Instltuições Financeiras ... "., ..... ", ... " ... , 258.436 365.259

�2800 77.133 lroposto çl� Renda .,_. ...... , ... "., .. ""-"�'" 3.137 116
163,632 144A28 Dividendos/Juros sJC-apital Próprio ...... , 37.635 23,527 37.657 23,560
90.310 63,312 Adiantamentos de Clientes ,�",,,,,,,,,·Uy'" 19.158 9,875
73322 SI.U6 Perticipeçãc no 'Resultado , ...... 14.757 11.141

Ou Iras Obrigações ....... , ..•uo, ....... , ....... ', 44 26,221 20,989

Mercado Externo , .. , .. ,., ..... ,' .. , ', .. ,'

DivídEmdOS/Juros s/Capit:al Próprio ".. 39.253

Impostos a Recuperar •• , ,,,.,',, ,, 3,501

Despesas tio EOxeréfcio Ség�it1tJ;l ", "

Outros Créditos ,.", .. ,."" ...• , ...... "." :,

57.266

2.184 9,.228 9.199

5.936 4.705
20,322 15.487

Reelizávele Longo Pr�lo '_"'''''''''''''''. 5.620

Aplicações Financeiras , .. ,,,,, .. ,,,, .. ,,,,,.""

Depósitos Judidais ... "."." "" .. "....... 4.438

Impostos Diferid<lS .. " •• " " .. "" ... ",,,,,. 1,' 82

Outrcs Créditos .... , ... , ,,,,.,,,,.,.,,., .... ,,

2.823 55,503 49.000
564 12.314 7.920

8.631 7.1:71

lnvestunentos ", .. "" .. , , .. ",.",., 562.239 466,542

Imobíkzaclo ",,, ,,,, ,,, , .. ,,,,,... 2,504 2.669

Dliariclo .. , , ,., .. "", "." , ",.

65.212
231,9'18
3635

Exiglvel a Longo Prazo , " , �
ObrigaÇÔlJs Sociais e Tributárias , .. "...... 273

Instituições Financeiras "'" .. ".,."... , .. ,., ...

Empresas Controladas/Controladora .. ,. 3,475
Tributos em COrltíng(,ncías .. ,,,.,'.. ,,,, ,,, 5.939
Outras Obrigações ., .... ,,, ... , ... ' ..... ,, , 1.370

���
354 10.097 13,128

193.008 121.497
27.986 112 6.359
4,OH 78.958 68.418

39,926 11,816 8,665

305
57,874

197,699 Patrim6nlo liquido " " .... '",.", ...... "" 573.648 466.119 573.648. 466.119

3.055 Capital Social ... ""." " .. , .. """""', .. ,. 430,000 370.000 430.000 370.000
Reservas de Capital .'." ' ' '........ 10,699 11.319 10.699 11.319

Reservas de Lucros ..... ",,, ,, .. ,, ,, ,., 132,94Q 107,155 132.949 107,i56
Ações Orll Tesouraria ."""".",' , 122.356; 122.356)

249

Resu.ltado Não Operacional , """"", 6.620
Efeitos do Raf1s , .. "."." .... , .. " "" .. ".

Ro$Ulted9 AAtas doS Impos.to:! 180.807

Participação no Resultado ." , ...... """

Contribuição Social ,,, ,, ,, .. ,,,.,,,,. (472:1
Imposto de 'Renda , , ", .. ,., ,... 11,265)
Reversão Juros s/Capital Próprio ,.".",.. 13.187)
Resultado Liquido do Exercício ,. �
Participação dos Minoritários ., ,." ..

Re�ultado Liquido Consolidado ,.... 175;683.
Hesultado porAção· A$ .. , ..... " ""... 0,28
Valor Patrimoruat por Ação· R$ .. ,.,..... 0,93

vantagem do Prêmio Quali
dade 2002 em relação a ou

tras pesquisas similares, tam
bém conhecidas como Top
of mind, é o fato de envol

ver um público altamente

gualificado. ''Por serem profis
sionais da área de eletricidade,
fazem análises técnicas e fun

damentadas em experiências
para opinar sobre o desempe
nho dos produtos", explicou
Silva.

Ele lembrou que o uni

verso dos profissionais con

sultados inclui usuários in

diretos (especificadores,pro
jetistas, consultores e instala

dores) e diretos que traba

lham na operação, manu
tenção, reforma e ampliação
de sistemas elétricos em

indústrias, estabelecimentos
comerciais e de serviços. No
total, 635 questionários
foram respondidos por cerca
de sete mil profissionais do

setor elétrico.

(202.937) 1162.610)

��
1663,302) (502,885)
402,634 297.009

... 1.1)82 (1 ª�. 51 Dl (163.09í))

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DA EMPRESA E
CONSOLIDADO DOS EXERCfclOS FINDOS EM 31 DE

DEZEMBRO .DE 2001 E 2000
(Em milha-res de rears)

Controladora Consolidado

.. " ........tOO1• _6.<!9.!!. w_., 2g�__..w",g�
Reeeita Operacional8ruta """'"',,",''' 1,268,873 962 ..504

Deduções da Receita Bruta "" .

Reileita Operacional Uqulda " .. " .. " ..

Custo dos Produtos e Serviços Vendidos,
Resultado Oplll'ecional Bruto " .. , .. ,,,,,,,.

Despesas 0UQ!'Ilcjpnajs , ,,,,, .. ,, 1,159
Despesas Gerais e Administrativas "., 11,942)
Oespeses com Vendas " ..

Despesas Financeiras "" "., ..

Juros Sobre Capital Próprio (Pagos) .

Receitas Financeires ..... " ....... , ... "" '

Juros Sóbre Capital Pr6Jl11o �Recebidos) ,

Outras ReceitaS/despesas Operaclonais . )6.640 (17,260) 8,082 2,947
Resultado da Equivalência Patrimcníet ; 155,692 14.2,661 11.081 2.573
'R4lsultado Operacional Uquldo ",...... 173.987 � .232.287 139.439

Demonstrações Contébeis Auditâdas Por Maninal)i Auditores
Independentes SIC .. CRCiSC NO' 1 ,132/0·9,

11,684) (61.007) (52,648)
(113,096) (8S.526)
IB3.908) (64A78)
(42.8931 139,985)
107.797 79737
3597 U)l2

Controladora Consolidado Controladora Consolidado

��.�� ����
Cirçulante ..... :" .. :.",,,,, ,,,, ,, .. ,,...... 52,700 89.98$. 794.410 873.985 Circulante ,,, .. , ... ,,',, ... ,":.;:.�... ,,,,.,,.,,.,, .. , 38.358 24.181 445.803 512.275

Di�po"ibilídade$ , .. ,., ,,:, ,., , 9.946 30,535
Contas a Receber de Clientes ,." "" ..

Mercado Interno .. , " , .. "" .

Mercado Externo " .. " ....• '" ".,'

Estoques , " , ", , , ..

Mercado Interno ",",� "�""'�" _,,�,,
....

Permanente " .. " " ', " _�:.!.f�. f��,.?11 --ª-ºº-:!º.!1 ?!?ª:.�!I_ Participação dos Minoritário "" .. , .

Total do A.tivo , .. " ..... ,.",' .... " ... , ....... , .... 62�ª�.. ![2.583 1,318&9.].. !:.1!!ª,z10 Total do PaulI/o """""" .. ,,, .. ,.,,,, .... ,,,'. _,"�.??:.11!!�.. §�",�!tll. 1,318.607 .. !:196.711L

I1.B85)
(42,893)
2.094

(1.8:25)
139,985)

.

4.2.40
40.93646,081

13,469) 1.773

Hl6) ('1.27.1)
126.997 228,818 136.941

(23.913) (16.78B)
(148) (19,51.8) (9.501)
(472) (52.507) (25.143)
{951) 42,893 39,985

125.426 175,773 125.494

(90) (68)
� 175.683. 125.426

0,20 0,28 Q,20
0,7:) 0,93 0,13
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Vai ser nesta sexta-feira no la Santidad. A festa

lnnocentia vai agitar todo mundo com muita

música, gente bonita e muito mais.
Show com o músico Ricardo Gomes e na

seqüência a Banda Thezorden vai sacudir a
galera com um som bom pra car•••amba.
Na pista Dj's convidados são' responsáveis pelas
músicas eletrônicas. la Santidad, Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 1.501

Novidade - terça-feira (26) rolou o lançamento
mundial do novo CD da canadense Alanis Morrisette.

Sucesso - a australiana Kylie Minogue (de I cant get
you out of my head) além de ter um dos hits mais
executados nas rádios e danceterias no mundo todo
faturou o prêmio de melhor CD do ano (com Fever) e
também levou o título de melhor cantora do ano no

Brit Awards. E ainda por cima, é linnnnnda!!!

Você ainda vai ouvir - ilO está estourando nas

paradas da dance/pop music com »Rapture".
.

Mp3 - o pessoal do Weekend Players (que tem
participação de gente do Groove Armada) preparou
dance light genial, i\Twenty first century" está sendo
muito executada nas grandes rádios do país.
Ainda, tem a nova do ATS "Hold You", Já se você
curte uma ótima balada, você tem que baixar »Hands
Clean", o hit mais tocado do novo CD da Alanis
Morissete.
E ainda tem o pop de Nelly Furtado (de "lrn like a

bird"), com Turn off the Light. É só baixar da net.

II

icroinfàrmatica.c(?m
����r'�I'l��f �,� �t*,,�'i' V·�f.�

o melhor lanche da cidade

.371-5309
Av: MãiF'ioriãno Peixoto: 170: Centro

Rua Venâncio da Silva Porto: 21
89252·230 JaragLlá do Sul·· se

rono.: 1471276.196l! Fax.: 147i 37HA08
E·mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

A dupla "Ber" e "Nêne" organizaram
a Segunda (e última) festa Santo
Mariachi do ano. Prometem mais para
o ano que vem. Enquanto esperamos
confira o que rolou na festa. Chicas

guapas e muito agito. Confira nos

cliques do fotóqrafo Thiago
Marklewlczs.' Hasta Ia vista!

n4
x SEM EftTft�DA

TÉ 1 + 5 x

Promoç
Verão

Aluguel. de Traies Ltda.
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TEMPRA - Vende-se, 95, 16V, compl.
R$10,500,OO, Tratar: 9953-9966,

veículos

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

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

Astra - Vende-se, 95, 2.0, 4p,
câmbio espor.,: compl. - ar, verde

met. Ótimo estado. R$12.000,00.
Tratar: 370-7841, c/ Charles.

Blàzer - Vende-se DLX 4.3, 16V, 97,
cinza, compl., aceito troca. Tratar:
(47) 9101-3070 ou (47) 366-0146.

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

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estaco.Rs 2.500,00,
aceito carro de menor valor. tratar;
9111-3768.

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

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,
rodas esp., capota marítima, ótimo

estad�. 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.

CHEVE PlCK UP - vende-se, 84. R$
2.800,00, aceito troca. Tratar. 9122-1157.

I
I 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.

CHEVETIE - 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, Super, 97/97,
4p. Tratar: 9953-1878 c/ Leonardo.

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

CORSA - vende-se, milenium,Ol,
4p, c/ 8.000km rodo R$ 15.000,00
ou carro de menor valor. Tratar: 275-
2860. c/ Sandro.

CORSA - vende-se, 4p, branco, 97,
vidro, trava eletr., alarme, único
dono, 64.000km, Tratar: 9975-6766,
c/ Evandro.

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

CORSA - Vende-se, 97, branco, 1.6,
2p, rodas liga leve. R$ 5.500,00

.

entrada + flnanc. Tratar: 370-3244
ou 9112-4950.

CORSA SEDAN SUPER - 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.

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

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

opc. Valor negociável. Tratar: 275-1096.
-

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5.800,00. Tratar: 376-3287.

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

de menor valor e finan. o restante.

Tratar: 372-0389.

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

0-20 - vende-se ou.troca-se,
conquest, 96, motor turbo plus,
150cv, compl. R$ 32.000,00. Tratar:
'371-8301 ou 9979-8090.

KADETI - Troca-se por carro de

maior valor, 92, GSI, 2.0, compl.,
amarelo. Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

KADETI - Vende-se, 91, v.e., esp.
elétr. R$ 4.000,00. Aceito carro e

moto de menor valor. Finan. o
restante. Tratar: 370-7703, c/
Ademilson.

�
KADETI - vende-se; 94, GLS,
completo original. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-1012 c/ Álvaro.

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

KADETI - Vende-se, GL, 914, d.h. +
trio eletr. Tratar: 273-1001.

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

MÀRAió - 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$ 7.800,00. Tratar:
276-3223.

MONZA - vende-se, 85, SLE, R$
3.500,00. aceito troca. Tratar: 9122-
1157.

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

MONZA - Vende-se, GLS, 94, azul,
compl. + painel digo e freios abs. R$
5.500,00 + 30x R$ 336,00, estuda
se troca. Tratar: 371-9464.

MONZA - Vende-se, 94, freios ABS,
painel digital, ar-cond., compl. R$
6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel cig.,
freios abs.jar 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 CIASSIC - Vende-se, 89,
compl., vermelho perol., em bom
estado. R$ 5.200,00 ou R$ 1.200,00
e assumir presto Tratar: 370-0446,
após 16h.

MONZA -Vende-se, GL, 94, compl.
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, compl. Tratar: 9975-
0383.

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.

S-1.0 de Luxe - Vende-se, 96, cor
branca, compl.. Tratar: 9997-5905.

5-1.0 de Luxe - Vende-se, 97, gabine
estendida, 4.3, V6. Tratar: 370-7516.

S-1.0 de Luxe - Vende-se, 2001,
gabinada compl. Tratar: 376-1701.

5-1.0 de Luxe - Vende-se ou troca

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

5-1.0 DEWXE-Vende-se, 00, 10.000km,
branca. Tratar: 371-6490, c/ Luiz.

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

VECTRA - Vence-se, 98/99, GLS
2.2, prata, gas., compl. Tratar:
372-0676

KLEIN CORRETORA
DE SEGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio

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

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

FlAT 1.47 - Vende-se, 79, motor uno
1.3. R$1.000,00, aceita celular o

nego Tratar: 373-2404, c/-Clóvis]

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

FlORINO PICK up· vende-se, 91, 1.5,
gas, documentada por um ano, em

perfeito estado. R$ 5.300,00. somente
hoje. Tratar: 9903-0006.

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

FlORINO'TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, �/ capota de fibra e lona
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, compl., 96.
Valara 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: 276-33-45, c/
José Roberto.

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5, 4p,
compl., inclusive ar cond., bordô,
personalizado. R$ 12.500,00. Tratar:
9973-5052.

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco, 2p,
pára-choque personalizados. Tratar:
371-53-43.

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

PALIO WEEKEND·Vende5e, 00,
vennelha, ar cond., dlr., trio elétr.;alr
bag duplo, compl, Tratar: 91.1.3-1.01.1,
cf Jaime.

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

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92, azul,
completo. R$ 7.700,00 à vista s/
troca. Tratar:9902-8433.

TEMPRA- Vende-se, 8V, 93, compl.,
- 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, 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,Dc/
Ricardo.

UNO - vende-se, 2001, 4p
desboçadas, bordô. R$12.500,00,
aceitá-se + ou - valor ou moto. Tratar:
373-3001 ou 9952·7084 c/ Mara- hor.
ComI.

UNO· Vende-se, 90, S'l.3, 2P, vermelho.
Tratar: 371-4225.

UNO· vende-se, EP, 96, 4 portas,
completo, mais ar. R$ 9.600,00. Tratar:
9952·3282

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.

UNO· Vende-se, Mille, 98, 4p, compl. -

ar, vermelho met. Tratar: 9905-2848.

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

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

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94, bordô,
compl. R$ 7.600,00. Tratar: 9991·

'

4104, c/ Charles.

UNO - Vende-se ou troca-se, 93, 4p.
Tratan 371·1335.

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

Em até 12x com cheque
Liberação no dia

Finaciamento de veículos

1------- 370-041Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83
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2 CORREIODO POVO

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

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

,

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

CORCEL - Vende-se, 78. R$
1.000,00 ou troca-se pormateriaisBELlNA - Vende-se, 83, cinza meto

GM
Corsa Super, 4p 97 vermelho gas.
Corsa Sedam, 4p 00 branco gas.

V'N
Gol CLI 1.6, 2p 96 prata

<'
gas.

Gol Plus, 2p 95 vermelho gas.
Santana Quantum, 4p 00 ouro gas.
Fusca (ótimo estado), 2p � verde gas.

FIAT

Palio,4p 97 vermelho gas.
Uno Mille �.O, 2p 96 verde gas.
Tempra Ouro, 4p 93 vermelho gas.

FORD

F-l000 (ar + dir. ,+ turbo) dupla 85 cinza die.

Eseort,2p ,88 dourado gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila t.alau- 'ji' 371-7212 ou 9963-764:1.

V'N
Gol MI, 1.0, limpo des., ar qte 97 _ branco gas.
S-10, 2.0, deluxe, completa 96 branca gas.
Parati Cl 1.8' 94 bordô gas.
Parati Cl 1.6 00 azul met. gas ..
Gol Cl 1.6 92 branco gas.

GM

I,
Vectra, 2.0, Gl, eompl. 97 branco gas.
Kadett Sl, 1.8, d.h., ar qte, limpo 93 gas,
Cheve 500, 1.6 00 prata gas.I Chevette 1.4, si 79 dourado gas,
Chevette 1.6, Sl &9 prata gas.
t.ogus CLI, 1.8 95 azul gas.

FIAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Palio EX, 1.0, 2p, llrnp.i.des.ar q. 98 preto gas.
Uno Mille, 4p, eompl. - ar 98 vermelho met. gas.
Uno 1.3 88 azul ale.

FORD
Ford KA, 1.0, completo, - ar 98' cinza gas.
Eseort 1.6, ar qte, desemb. 94 vermelho gas.
Eseort XR3, eonv., eompl., ar.roo.ss vermelho gas.

370-3113

de eonstr. Tratar: 371-0695.

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

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 el Marcelo.

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

por carro de menor valor. Tratar:

370-05810u 9102-1413,

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, cornpl., ar, rodas
15. R$ 6.300,00. Tratar: 9903-2936.
ESCORT - Vende-se, 86.
R$ 3.500,00. Tratar: 275-3711.

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

\
ESCORT - Vende-se, X�3, conv., 89,
cornpl., preto. R$ 5.500,00 + finane.
9x R$ 170,00 fixas ou troca por

'

outro de maior ou menor valor.
Tratar: 370-7166, 376-2593 ou

370-9747. ,

F-1.000 - Vende-se, gabo estendida,
94, cinza, eompl. Tratar: 376-1701.

F-1.000 - Vende-se, 89, perfeita. ,

Valor negociável. Tratar: 370-9365.,

F-1000 - Vende-se, '98, gas., eompl.
(6 ean.). R$ 21.,000,00. Tratar:
371-6164.

F-1.000 - Vende-se, 97, gás natural,
ar/dir., 2 bujões. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-1.000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.
Tratar: 275-1412.

F-1.000 - vende-se, eab. Dupla,
turbinada. R$ 18.500,00. ótimo
estado, aceita-se + ou - valor ou

moto. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 el Mara - hor. Comi.
FIESTA - Vende-se, 95, LO, 2P,
vermelho. Tratar:·371-4225.

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

'FIESTA-Vende-se, 01, el
,20.000km, rodas liga leve, 4p,
branco. R$ 14.950,00. Tratar:
371-8116, el Marlene.

FIESTA - vende-se, 99;'Class, el
dir. hidr., 4p, branco, R$12.600�00:
Tratar: 9117-3580 el Monique.

KA - Vende-se, 00100, Gl, 1.0,
vermelho, gas. Básico. Tratar:
372-0676.

KA -'Vende,se, 98, 1.0, cinza, gas,
Compl. - ar. R$ 10.500,00.
Tratar: 371-5343.

LANOAW - Vende-se, 80, inteiro ou

FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 2.300,00. Tratar:

em peças. Valor a eomb. Tratar:

(47) 374-1935 falarei Adeleio.

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

PAMPA - Vende-se, Gl, 1.8, el capota
de fibra, 90, branca, toda original.
Tratar: 9903-0813, com Nei.

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

RANGER - Vende-se, lXB, 97, preto
met., 4p novos, convertida a gás.
Tratar: 372-2316.

VERONA - Vende-se, GlX, 96,
compl., vermelho, el jogo de rodas e

insufilme. R$ 9:800,00. Tratarr:
371-0695 ou 9993-0623.

VERSALHES - Vende-se Gl 1.8, 95,
prata., eompl. - ar. Valor a eomb.
Tratar: 370-4430.

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

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

'

BRASILlA - vende-se, bege, tt,
.

bom estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884.

BRASíLA - vende-se, 80', pneus
novos, rodas esportivas, impecável.
R$ 2.000,00, Tratar: 9979-0605.

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

FUSCA - vende-se, 80, verde, gas,
Tratar: 9963-7641

FUSCA - vende-se, 76, branco, gas.
Tratar: 9963-7641

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

FUSCA - Vende-se, 79; branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 275-3729, el Claudete, a
partirdas 18 horas.

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

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

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

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

Comércio de Automóveis Novos e Usados
Fone/Fax: {47} 376-1822

VW
Gol, 4p" 1.0, 8V 00 Amarelo G
Parati, 4p 98 Branca G
Fusca 95 Azul G
Santana CU, 4p, cf ar e d. 93 Prata G
Parati 90 Vermelha G
Fusca 82 Branco G
Brasilia 79 Cinza G

GM
Corsa Sedan, v.e, t.e 99 Vermelho G
Corsa 96 Prata G
Chevette 88 Dourado G

FORD
Verona 90 Dourado G

FORD
Fiorino, 1.5 97 Cinza G'

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaragúá doSul- SC

GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde

personalizado. R$11.000,OO.
Tratar: 371-7260.

QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2002

9952-7084, el Mara.

FUSCA - Vende-se, 71, 1.500,
braneó. R$ 1.800,00. Tratar: 9952-
7084, el Mara.

-

GOL - Vende-se, 80, DX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar: 372-2492.

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

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
Valor R$ 7.50Q,OO. Tratar: 373-3298,
el Pedro.

GOL· Vende-se, Cl 1..6, 88, prata.
'Tratar: 371.·5343_

-

GOL· Vende-se, 88, ótimo estado,
rodas 1.5, blno, Tratar: (47)
91.05-9:172.

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, el Odézio.

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

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

GOL - Vende-se, .Cl., 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98, trio etétr.yd. h.
Tratar: 372-0676.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl., 1.6, 901
90, bom estado. R$ 5.200,00.
Tratar: 9104-7233, cl Armando.

GOL - Vende-se, 83, motor BX.
R$ 2.500,00, aceita troca.
Tratar: 372-2402, elMareio:

.'

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00,
aceita troca. Tratar: 372·2402, el
Mareio.

GOL - Vende-se, 98, .Ml, verde.
R$ 11.500,00. Tratar: 9»73-0229, el
Iara ou Luiz.

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

GOL· vende-se, 83, BX, motor
prefeito ou troco por moto R$
1.500,00. Tratar: 370-8629.

GOL - vende-se, 95, ClE, )..8. R$
10.000,00. Tratar: 9953-9966.

GOL S,· vende-se, 83, álcool, bom
estado, R$ 2.500,00. Tratar:
9979-9927.

GOL - vende-se, 2901, 4p. vid,
trava, desb, cor chumbo, aceita-se +

ou - valor ou moto. Tratar: 373-3001
ou 9951-7084 el Mara - hor. ComI.

I
GOLA - Troca-se, 95, GTI, eompl., por
carro de menor valor. Tratar:
273-1001.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1'.600. Tratar:
275-1444, el Marcelo.

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

KOMBI - Vende-se ou troca-se, 82.
R$1.'800,OO. Tratar: 371-0695.

KOMBI - Vende-se ou troca-se. 96,
branca, impecável. Tratar: 276-3223:

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

lOGUS -Vende-se. GLI, 95, eompl.,
el 'ar eond., d. h., trava, vid. elétr.,
desemb. tras., alarme, aros liga
leve, el engate, ótimo estado.

, Tratar: 371-9311.

lOGUS - vende-se, 93, Cl., grafite,
rodas, isufilme, àr quente, desemb.
Tras., em ótimo estaco. Tratar:
8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

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

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

PARATI - Vende-se, 99, 1.0, 16v,
4p, eompl., d.h., ar eond., rodas
liga leve, alarme e trava, som, IPVA

pg até out/oz. Tratar: 370-9172 ou

9975-0102. Aceito carro de menor
valor.'

PARATI - Vende-se, Cl .16, 2000,
branca, el d.h. Tratar: 371-5303.

,

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

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

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

PASSAT -vende-se, 80, com
pequenos reparos na lata,
documentação em dia. R$ 1.000,00.
Tratar: 9122-1157.

PASSAT - Vende-se, 80.
R$ 1.400,00. Tratar: 372-2402, el

IMareio.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se, turbo,
99, el beo de couro, eompl., cl
52.000km, único dono.
R$ 42.000,00. Aceita-se carro de
menor vaiar. Tratar: 9102-67.72.

Branco 01
Verde 00
Branca 99
Branco 98
'Vermelho 98
Bordô 97
Preto 96,
Branca 96
Roxa 96
Branco 95
Bordô 95
Prata 95
Bronco 95
Cinza 94
Cinza 94
Branco 9.2
Vermelho 91
Branca 90
Vermelha 89
Cinza 88
Prata 8q
Amarela 82
Branco 83

Fone: (47)
370-8622

Palia Fire EX, 1.0,
Corsa Sedan cf ar
Corsa Pick'Up 1.6
Gal MI 1.0, 2p
Fiesta 1,0, 4p
Vectra 2.0, compl.
Corsa Wind
Kambi 1.6
S-l O'Detuxe, diesel
Corsa Wind
Parati Cl 1.8
Escart Gl 1.6

Peugeat 504 Diesel
Omega Gl 2,0
Gal! GTI 2.0
Gal Cl 1.6 -

Chevette Dl 1.6/S
Kambi 1,6
Belina GLX
Chevy 500l

.

Del Rey Gl, 4p
Kambi Dupla Diesel
Chevette 1.6

I
Rua Walter Marquardt, 51 B . Em frente ao Posto Mime
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Banco Volkswagen Cons6rcio Nacional Volkswagen �
Horário de

atendimento:
De segunda a sexta: 7h30 às 20h

Sábados: 8h às 17h

CARAGUÁ
Fone: {47} 371-4000
Jaraguá do Sul

o pagamento, em dinheiro, seró efetivado pela Corogua Veiculo_! o partir do 351. p�rcelo pogo pelo novo Comorciado. Promoçõo vólido ale 15/0312002. Preço do dto 2210212002. Frete, pintura metálico e opcionais não inclusos, Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estesveiculas estõo em conformidade com o PROCONVE Programa de Controle do PolUIção do Ar por Veiculos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1.67% poro 1,25% até a ccntemplcçõc). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reservo de 3;SC�b. Os modelos, códigos e velares estão sujeitos a alterações conforme a politica de comercialização do Fábrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Descubra'que seu sonho'
tornou-se realidade!

•

*Toda a linha SSANGYONG é equipadacorri motores
Turbo Diesel de alta performance Mercedes Benz

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 20025 CORREIO DO POVO

FALCON 400 - vende-se, azul,
2000. R$ 8.300,00. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084, c/ Mara
Horário Comercial

RT 2.0, compl., verde. R$
26:000,00. Tratar: 370-8307 ou

9955-1331.

Valor negociável. Tratar:
373-1580, c/ Marli.

ótimno estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi VW,

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

CBX 200 - ano 98. R$3.800,OO
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-

7084 c/ Mara - hor. ComI.

TOPIC - Vende-se, 98, c/ d.h.
Tratar: 9121-8610, c/ C}eber. SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3,

94, 2p, branco, c/ ar. Valor a
combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

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

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

371-9322.

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

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

CBX 25.0 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 5.800,00 + 13

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

POLO CLASSIC - Vende-se ou troca

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

Troca-se por apto próx. centro ou

.assurne financ. Tratar: 9955-4946.

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

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

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.GURGEL BR - Vende-se, 800 SL,

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

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

MERCEDES 1113 - Vende-se, 87,
c/ d.h., rodoar, ótimo estado de

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

POLO CLASSIC - vende-se, 97/97,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas. Excelente

estado, 53.000km. R$17.500,OO.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

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

9963-7710.

JEEP - Vende-se, 57, capota'
conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 9992-
6016 ou 373-0335, após 18h.

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

9952-7084, c/ Mara,

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

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

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

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta mala eletr.

E som CDPioner. R$ 5.800,00:
Tratar: 371-6238.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta,
completa, turbo diesel intercooler.

R$ 60.600,00. Aceita-se automóvel
de menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

CG - vende-se, 86, cinza. R$
1.350,00. Tratar: 9991-6637MUSTANG - Vende-se, GT V8, 95,

conv., couro, banco, eletr., compl.:
Tratar 273-1001.

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

370-1724.

CG - vende-se, 01 semi-nova.
Tratar: 9104-4048.

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

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

PEUGEOT 504 - Vende-se, 95,
diesel, branca. Tratar: 9975-2522. CG - vende-se titan, Okm.

R$ 350,00 de entrada, saldo 36 x

R$ 177,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084 c/
Mara - hor. ComI.

JEEP - vende-se, Toyota; curto, 4x4,
motor 608, 71, em ôtimo estado.

- R$·14.500,OO. Aceito troca de menor
valor. Tratar: 370-0724'ou
9975-4667.

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entr. + 42x R$ 186,00. Tratar:
370-5651, c/ Antonio.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 91.
R$ 4.000,00 entr.:' parco de 195,00
(1" pare. só em fevereiro). Tratar:
373-2563.

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

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

XT 600 - Vende-se, 97, branca, a

mais nova da cidade. Tratar:

9953-2627, c/ Samir.
CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca-se

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

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7.500,00 ou financ. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

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

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

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. YBR � vende-se 2001, vermelha,

c/ 2.000km. R$ 3.600,00.
Tratar: Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara hor. ComI.

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

R$·118,OO. Tratar: 9111-5064.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se por
moto, 84. R$ 2.900,00. Tratar: 9963-
7968, depois das 18h.

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

RENAULT - Vende-se, 1.6: Hatch,
97/97, impecável, compl. + rodas

liga.leve + aerofólio. R$ 14.500,00
(partlc.). Tratar: 9973-8580.

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

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-1580. YAMAHA - vende-se, YZ 125, 92.

R$ 2.800,00. Tratar:
370-0724 ou 9975-4667.'

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

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com Carroceria original, em RENAULT SCENIC - Vende-se, 99, CBX 200 - Vende-se, 00, preta.

(47) 376-1772/ 273-1001

C r Lar....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C ......

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

RAT Belina. GLX A Verde 1990
Palio EOX 1 :0, 2p G Cinza 1998 Escorl GL 1.6 G Branca 1989
Uno EP 1.0, 4p G Vermelho 1996 GURGEL

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

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

Corsa Super 4p G Vermelho 1997 TOYOTA

Omega GLS 2.2 G Cinza 1.996 Toyotà Paseo Aut G Prata 1994
0-20 Conquest, cornpl. -ar O Branco 1995 CITROEN

Ipanema GL 1.8 G Cinza 1994 Citroen ZX 1.8 Furio G Branco 1997

FORD

00/00
99/99

98/99
98/99

98/99
98/98

Ranger 10D

Ranger 15D Cabo Est.

Ranger 12R Cabo Dupla
Fiesta

Ka.

Fiesta

Escort GLX

Escort GL 16VII

Escort GLX 1.8

Pampa 4x4 GL

Escort GL

preta
cinza

azul

vermelha

branca

prata

D

D

G/GNV
G

G

G

G

G

G

A

G

97/98 azul

97/97 azul

96/96 preta
90/90 arnarele
89/90 verde

PEUGEOT

93/93 vermelha

VOLKSWAGEN

97/97 branca

Lista de Veículos PARTICULARES

Na MORETTI
r

AUTOMOV,EIS
Peugeot 504 D

,
.

eu semmovo coGol 1.6 MI G

[eito de00/01
99/00

97/98

branca

cinza

vermelha
vermelha

azul

Fiesta GL Class

Escort GL 16V II

Parati 16V

G

G

G

G

G

novo
Vectra CD 97/97

Imp.jFord Explorer XLT 4x2 94/94 ênrique Piazera, 199 .. Centro
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

serviços

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

Rolamentos -

Rei.eni.ores ,-
,

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

,..

AUTOMECAN ICA
DA BARRA,LTDA.

Atendemos linha geral:

1/ed&a���'
;' (047) 376-0251

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

I

Rua Bernardo Dornbusch, s/no (ao lado do n" 1880) - Bcependi

ELETRICISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
. eletrodoméstlcos em
geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777 Hbmologada pelo
Site: www.uscqus.com.br -:r./NMETRO '

REFRI-AR -

CONSERTO E INSTALAÇÃO OE

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

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

, Ich:vr:.A:utol
MECANICA

• I(it's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especloltzndos
• Especializado em injeção eletrônico, mecônica geral
multi marcos.

• Temos financiamento .

.�

CONSORCIO REGATA
INDISCUTIVELMENTE O MELHOR

MOTOS em' até'60 MESES

"A PARTIR RS 80,18
- Grupos especiais com contemplações todo mês
I FINANCIAMENTO TODA LINHA HONDA
'Só 10% de entrada e saldo em até 36X Fixo

CARROS em até 60 MESES

NOVOS, E USADOS
A PARTIR RS 275,00 A PARTIR RS 130,00

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

METALURGICA KV LTOA.
FABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,

GRADES, PÁNTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL.

iil(47) 275-1540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

diversos
ACADEMIA ATLETIC - Vende-se,
2001 e esfeira elétrica atletie. Valor a
eomb. Tratar:.371-9435, el Zaira.

I

ALUGA-5E - qtos pI peneionistas.
Valor acorncínar. Tratar: 373-3164,
el Luzia.

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

AQUECEDORES (2) -vende-se, a'
. gás. Tratar: 9992-7162.

.AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou troca-se por
outro 7.500btus. R$ 300,00. Tratar:
997SD605.

ARMÁRIQ - Vende-se, el 2p "<,

fechado, R$ 150,00. Tratar: 37()'{)236
'ou 9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se, e/4
gav., R$ 80,00. Tratar: 37()'{)236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.

ARRECADO roupas e brinquedos pI
crianças carentes e para os índios do

.

Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR - Vende-se, profissional
pI lavar estofamento. 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: 3714497.

BALEIRO - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 3"(3-3787 el Noeli.

BANHEIRA - Vende-se, de
hídrornassagern eompl., 'sem uso,
nova. R$ 1.000,00. Tratar: 9102-
0356.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, eompl. pI instalação. R$
750,00. Tratar: 3714497.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e earretinha. Tratar:
275-2277 ou 9:).024424, el Élio.

BATERIA - vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 3724402
CI Sérgio.

BARCA - vende-se pI tingimento de
malhas pj 200kg. Tratar: Recado el
Adão 9992-0233 ou 9125-1426 el

Elisa.

BASQUETE - vende-se, tabela infantil

el base. R$150,00. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299. el prof. Adernar.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, el partida elét., el
motor Jonhson 30hp, 91, el
carretlnha. Valor a eomb. Tratar: 376-
1827 ou 3704095. -

BASSET" Compra-se, filhote fêmea,
pura. Paga-se atê R$ 60,00. Tratar:
371-6475, falarei Jô .

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar: 9121-2362,
el Jollce.

BERÇO - vende-se, valor a combinar.
Tratar: 373'3787 cl Noeli.

BICICLETA - Vende-se, barra circular,
semin.ova. R$140,00. Tratar: 275-

.

3440, el Luzia.

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
eompl., nova. Valor a eomb. Tratar:
373-1775.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

.troca-se. Tratar:371-7060.

BEBÊ - compra-se bebê conforto.
Tratar: 273-0225.

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
ou 3704775.

CADEIRAS - Vende-se, 4, estofadas
fixas, R$ 100,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio
Branco, 320 - si 4.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de
impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

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

CARRINHO DE BEBÊ - troca-se, por
andador. Tratar: 370-9282.

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

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, bato Vibra eall, na caixa.
Tudo por R$ 250,00, nego Tratar:
275-3900 ou 9975-5544, el Fabio..

A empresa RENATO TOMEUN-ME, informa que
está solicitando junto à Fundação do Meio
Ambiente .. FATMA, a Renpvação da Licença

Ambiental de Operação (LAO), visando
licenciamento ambiental para obtenção de
Guia de Utilização para extração de Saibro,
referente Processo DNPM 815.586/94,

localizado no Município de Guaramirim/SC.

.

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 50.0W, semi-novo, el carregador
e n.f. Tratar: 371-7061 ou 9902-6185,
el Roberis.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$160,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-
1299, el Prof. Ademar.

CHAPA ELÊTRICA - Vende-se,
portátil, el duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem' gosta de
cozinhar em pequenos espaços.
R$130,00. Tratar: 37()'{)464.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
peso R$ 3'00,00. Tratar: 370-8615.

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, el Paulo.

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONSÓRCIO - Vende-se,
contemplado, carta de crédito de R$
3.420,00. Vendo por R$1.20p,00.
Tratar: 373-2887, el Elio.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos .. De f900 a 2000. Tratar: 371-
9543 ou 9973-8747.

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

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$ 110,00. Tratar:
370-7398, el Plínio.

ESCORREGADOR - vende-se, pI
playgrund. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. el prof. Ademar.

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

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

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
Atletie, em ótimo estado. Valor a
eomb. Tratar: (47) 911g.6969 .

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

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

FILHOTES - Doa-se, de cachorro.
Tratar: 370-8882, el Saleté.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

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

FOGÃO - Vende-se, a gá�_ºako
Diplomata,6 bocas. R'$-608,00
(novo), por apenas R$ 310,00.
Tratar: 37()'{)464.

FOGÃO - vende-se, auto-limpante,
marca Aquarium, 6 boeas.Tratar: '

VENDE-SE 2

grades de janelas
1;80 X 1.50 - R$ 70,00
Tratar: 9903-7156,

com Paulo

372-2955.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 el Noeli.

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

GALPÃO - Tenho para alugar, na

Rua Erwino Menegotti, 1190, aprox.
100m2- R$ 250,00. Tratar: 9992-
4682.

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

GANGORRAS - Vende-se, R$ 120,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, el
Prof. ,Memar.

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

GELADEIRA - Vende-se, tipo frigobar
120L, pI embutir. R$ 260,00.
Tratar: 37()'{)464.

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

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

IMPRESSORA DE CHEQUE - Vende-

CORREIO DO POVO 7

se, várias' opções de consultas,
nova. Tratar: 371-7842, el Edilene.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se, 1
reta industrial Gymsi, R$ 450,00.
Tratar: 3714497.

I

,I

IMPRESSORA DE CÓDIGO - Vende
'se. Tratar: 371-7842, el Edilene. MÁQ. DE COSTURA - Vende-se, reta,

industrial, 3 meses de uso. R$
800,00. Tratar: 370-7963.ISOPOR - vende-se, 135m2 p/

isolamento. Tratar: 9992-7162.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

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

.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, el earretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, el
Eduardo. MAQ. DE FAZER SORVETES - Vende

se, italiana, modo 2001, 3 anos de
garantia. Aceita-se carro no nego
Tratar: (47)379-1119 el Ailton ou

379-1868, el Dalila ou Marco.

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

eompl. e mesa el 4 cad.
Tratar: 372-2332, após 17h.
R$450,00. MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se, el

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

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

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

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

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

MAQUINÁRIO - Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte, boca de

25, mesa de vidro, estante regulável.
Preço de ocasião. Tratar: 370-9172
ou 997&0102.

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

MESA - Vende-se, de pimbolim. R$
130,00. Tratar: 37()'{)464.LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 el Noeli.
MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130em, el 5 cadeiras. R$
230,00. Tratar: 37()'{)464.

LUSTRE (2) - vende-se. Tratar:
9992-7162.

• • •

Tem cheirinho de
novidade gostosa

na cidade.'. .

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é
especializada em .delíclas à jato:porções de frango
à passarinho, polenta frita, aipim e batata ...
Hummmmmmm ... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

CLÍNICA DE MASSAGEM

�
*Massllgern Terapêutica
*Depilação
*M'anicure

ti, (47) 275-0279 * 9963-6820

Oferecemos
também:

unhas
decoradas e

química de

transformação,
depilação e limpeza

de pele
Contamos com a massoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica e estética. 376-2752

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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, cj Alceu.

MESA DE TALHAÇÃO - vende-se,
nova, medindo 7 metros. R$ 700,00.
Tratar: 371-4497.

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

PAPELARIA - Vende-se, por 111oliVO
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 - sa}a 4.

PNEUMÁTICO - vende-se, pj Truck.
Tratar: 9992-716'2.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PIA INOX - vende-se cuba cj 1,20m.
R$ 20,00. Tratar: 371-1495

PLAY GRAUND ESCORREGADOR

Vende-se, R$ 250,0(). Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, cj Prof. Ademar.

PRANCHA - vende-se para alisar o
cabelo, marca Arno. R$ 50,00.
Tratar:376-3062. cj Elalne.

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. Barão do Rio Branco,
320- sala 4.'

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

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca
se por .carro, pj loja de qualquer
natureza. Gôndolas cl 3m cada e

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

PRECISA-5E - de moça pI dividir
apto mobiliado. Tratar: 372-0984 ou

371-8254, cl Lia ou Irene,

PRECISA-5E - de moça pj dividir .

apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

PROCURA-5E APTO - pi dividir
aluguel, próx. Unerj. Tratar: (47)
375-2177, cj Rose.

RACK HOME OFFICE - Vende-se, R$
400,00. Tratar: 370-0�36 ou 9973-3080

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

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

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

RODAS (4) - Vende-se, originais para
Voyagen. Tratar: 9992-7162.

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

SERRA - vende-se circularCI bancada.
R$100,00. Tratar: 371-1495

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasi I, blocos e de

blocos, de 1900 a 2000, completa ..

Tratar: 371-9543 ou 9973-8747.

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

SOFÁ-CAMA - vende-se, excelente
qualidade espuma 28, madeira
tratada, novo, saldo de estoque.
R$ 340,00 cada. Tratar: 370-6512.

SUPER NINTEND,d-- yende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

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

TEARES '- Vende-se, 1 fukuarama pI
moleton e 1 schikibin pI meia malha,
cj menynguer. Tratar: 371-6490, cj
Luiz.

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

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

TELEFONE - vende-se, linha para
instalação imediata. R$ 260,00.
Tratar: 372-0389

TíTULO BAEPENDI - Vende-se. R$
280,00. Tratar: 370-2107 ou 9967-
9601, cj Miriam.

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

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

TROCA-5E oficina de tornearia + gol
95 por caminhão. Tratar: 371-5640,
cj Sérgio.

VENTILADOR INDUSTRIAL - vende

se, 2 com ótimo preço. Tratar:
9992-7162.

.

\

VENTILADOR - vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

VIDEOGAME - Vende-se, nintendo
64, cj jogo, memory card e 2 contr.

Valor nego Tratar: 370-9005.

VIDEOGAME - Vende-se, Play Station,
17 CD's. R$ 350,00. Tratar370-7866.

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

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre,Construa ou Reforme'seu Imóvel Comercial, Residencial ou Rural

CREDITO PARCELA
RS 20.000,00 RS 225,66
RS 25.000,00

.

RS 250,00
RS 30.000,00 RS 338,4�
RS 40.000,00 RS 45l,5l
RS 86.913,38 RS 763,51

Trabalhamos com autorização do BancoCentral- Possuímos outros valores c outros prazos.
Informacões no telefone (47) 322-7988

Vende-se BESTA GS GRANO
COMPLETA, 16 LUGARES, 2000/2001,

COM DETER E TR�BALHO.
Tratar: 9973-8580
RS 44.000,00

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

ALEXIA - casada, mas safadinha.

(47) 9961-8518.

ANE - doce e sexy, com acessórios.

(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:

99,05-4668.

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

Sua melhor opção de prazer
(..Attt-ll!'>�t"1-�;'C> lA b��AS

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oe.spedidas de Sol-teiro,
massagens er6ticas

FONE: (47) 9991"8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

. _.\ .

unovers

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

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

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
cl 7,5x11,0 + gar. 3,5xll,0, terreno
cl 270m' + fone. R$ 16.000,00,
aceita carro no nego Tratar: 273-
0461.

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

BARRA VElHA - Vende-se, mista,
cl 156m'. R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, cl Loreno.

BARRA VELHA - casa de alvenaria,
no centro, à 700m da' Praia, Casa,
com 12x9 e terreno com 13x25. Valor
à comb. Aceita-se negociaçâo.
Tratar: 373-1848. cl Renice.

BARRA DO SUL. - vende-se, 800 m da
Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar: 373-8375.

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

r

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado cl
267m, 3 qtos, 2 banheiros,' 2 saias,.
cozinha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx ao Pama, em frente ao

n' 134. Tratar: 275-0845.

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

GUARAMIRIM - Vende-se, no Bairro
Imigrantes, perto do asfalto. Valor a

comb. Tratar: 373-2404, cl Clovis. '

GUARAMIRIM.- Vende-se, Bairro Aval,
madeira, cl 54m'. R$ 12.000,00.
Tratar: 373-3128, cl. Wilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

.

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

9985-2554 ou 371-3388, c Fabiano.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, por casa do mesmo

valor, no estado de SC ou Minas,
pintura nova, escritura,
linha tet, R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, c/. José Carlos.

MASSARANDUBA - Vende-se, alv.,
162m', semi-acabada, cl terreno de
20.000m'. R$ 45.000,00. Tratar:
(47) 379-0021 ou 379-2696, ai Anita

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, cl 3 qtos e demais
dep., Centro, 660m'. R$ 25.000,00
+ financ. CEF. Tratar: 371-4497.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se, por casa na Ilha da Figueira,
alv., cl 3 qtose 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.

PORTO BELO - Vende-se, vende-se,
·3 qtos, centro, cl 133m'. Tratar:

(47) 369-4922, cl Roberto.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, 51, coz.. bwc, lav., gar. Valor
a combinar. Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, cl Cieiton.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2 lotes

cl 525m' cada, por 2 salários de
� entro e um sal. por mês, cl água e

14Z. Tratar: 274-8125, cl Sr.
Menegheli.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Bahia da Babitonga, mista, fundos pi
Bahia, cl 2 qtos, sa+a e cozo R$
20.000,00, aceita-se propostas. Tratar:
(47) 379-1559, cl Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pI alugar cl
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urgência. Tratar: 9992-2575, cl Kelly.
SCHROEDER - Vende-se, alv., nova,
gar. pI 3 carros, piscina , 1 suíte +

1 qto e demais dep., cl
aquecimento central. Terreno 700m'.
R$ 42.000,00 à vista ou R$
25.000,00 entro + 70x R$ 500,00_
Neg. Tratar: (47) 9902-0803.

SOBRADO - vende-se cl 3 quartos,
copa, cozinha, e bwc etc. R,$
25.000,00, aceita-se troca por carro.

Tratar: 273-0378, pela manhã ou

noite. cf Chirlei.

VILA RAU - vende-se, na Cohab, 7

peças, com escritura. R$ 28.000,00.
Tratar:371-9852

VENDE-5E - de madeira para retirar
do local (já desmontada). Valor a

combinar. Tratar: 9104-6421,' com sr.

Almeri.
.

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

VILA LALAU - vende-se, sobrado cl
156m'. R .. Bernardo Dornbusch,
2021. Terreno de esquina. Tratar:
37(}1777 ou 9112-4110, com Ilson.

VILA LALAU - Vende-se, 180in', cl
3 qtos, gar. PI 2 carros, murada,
cerca de alumínio. R$ 33.000,00 +

financ. Pela PREVI. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LENZI - procura-se casa para
alugar com 3 quartos. Tratar: 370-
J,931 ou 9113-4116.

VILA LALAU - vende-se, sobrado
com apto. de 2 qtos, parte inferior
sala comercial, terrenk de esquina
na 'Rua Bernardo Dornbusch, 2021.
Tratar: 3JO-1777 ou 9112-4110.

VILA RAU - Vende-se, madeira.
Terreno cl 450m', R. Luiz' Picai i,
146. Tratar: 392-3638 (recado), cl
Felix. Valor a combinar.

I

CENTRO - Vende-se, 123m', 3 qtos
+ dep., bwc, cl gar., 2 sac., prédio
Santa Teresinha, rua João Picolli.
Tratar: 371-0993. R$ 60.000,00,
nego

CENTRO - Vende-se. ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif. ',
Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou. (11)
6976-4612, cl Germano ou Cecília.

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

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.
Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte
cl sacada,·l qto., 1 wc, lavanderia,
cozinha, sala cl sacada. R$
70.000,00, aceita-se imóvel em
Meia Praia (ltaperna). Tratar: 370-
8336 ou 9973-3560, cl Osmar

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a 10
pessoas, cl 40m da praia. Tratar:
(47) 369-4922, cl 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., cl 2 qtos, gar., chur. e

salão de festas no Res, Jardim
das Mercedes. Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 cub por mês.
Tratar: 370-7698, cl Vilson.

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se,
cI 186,20m', Ed. Porto Belo, cl 4
qtos, 1 suíte, lavabo, bwc sOC.,

.

2
sac., sala de jantar /estary Tv, cozo

e lav. cl móveis sob medida. Novo,
cl piscina e salão de festa, cl 2
vagas na gar.Valor a nego Tratar:
370-8336, cl Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00
+ financ. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:
370-0816, cl Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
faculdade, defronte BR 280, área
industrial de 4.730m, legalizadO
de R$ 55.000,00, parcelado 51
juros. Tratar: 9963-9445.

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

AMIZADE -' Vende-se, cl 318m',
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970, hor. ComI.

AMIZADE - vende-se terreno, cl
13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 38,7-5612

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

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

AMIZADE 7 Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

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

AMIZ'ADE - Vende-se, (13,5x27).
próx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
387-5612.

BARRA .VELHA - vende-se,
terreno próx. Posto Maiochi. Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se,
Mass araaduba. 18x20, casa 'aI.
em constr. R$ 12.000,00 nego
Tratar: 373-0999, cl Eurico.

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

ILHA DA. FIGUEIRA - Vende-se,
José Teodoro Ribeiro, 14x28. R$
19.000,00. Tratar: 371-6640, cl
João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
350m', próx. salão. R$ 10.600,00
entro + 12x R$ 450,00.
Tr;3tar"9979,9970.

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

JOINVJLLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, cl 390m', quadra
E, lote 10. Valor a cornb. Tratar:
373-2912, cl Valdecir.

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de
alvenaria em construção. R$
12.000,00, negociável. ;f.ratar:

.

373-0999 cl Eurico

PiÇARRAS - 'Vende-se, a 50m' do
mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no

centro, cl 617m'.· Tratar: 376-
1011 ou 376-2691, cl Guida.

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

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende
se, terreno no Guatupê., c/300m2,
troca-se por terreno em Jaraguá
do Sul. Tratar: 273-0378.

TERRENO - Compra-se, .cl
1.100m'; mínimo 25m de frente.
Pago a vista ou troco' pI imóvel no

local. Tratar: 371"8009, cl Pérola.

TERRENO - Vende-se, cl 360m'.
R$ 10.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, cl 670m'.
R$ 12.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, cl 600m'.
R$ 16.500,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, cl 510m2
R$ 14.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276,0373.

TERRENO - vende-se. cl 427m'.
R$ 13.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, cl 420m',
cl duas casas, 1 madeira e outra
alv. R$ 33.000,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

TRÉS RIOS DO NORTE - Vende-se,
c/ 450m', próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
9113-1769.

VILA RAU - Vende-se, 4. R$
30.000,00. Tratar: 371-3409, cl
Bernadete, em qualquer horário
ou 9111-1831, com Patrícia após
as 18:00hs.

VILA LENZI - vende-se, terreno
com área total.de 644,00 m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se
propostas. Tratar: 371-6310
comerc. ou 9975-9543 cl Patricia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m2, ótima loc. Tratar: 376-0168.

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

CENTRO - aluga-se 2 salas, na Av.
Mal. Deodoro, próx. Hospital São
José. Valor a comb. Tratar: 370-1186
ou 372-1976, cl Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala comi. de
70m, cl div., no Edif. Schiochet, 2'
andar, defronte calçadão. R$
27.000,00. Tratar: 9963-9445.

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

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

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

R. MAX WILLlAN - Aluga-se, cl 25m2•
R$ 350,00. Tratar: 371-9431, cl José.

CENTRO - Vende-se loja de confec.,
exc. ponto, cl clientela formada, cl
instalação e est. compl. R$ 8.000,00,
50% ehtr. + parc .. Tratar: 371-4497.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, cl 200.000m2, cl nascente,
luz, água e plantação. R$
32.000,00. T�atar: 372·0571.
MASSARANDUBA - Vende-se, 7km
do centro, área de 60.500m2, cl
casa de mad., rancho lagoas,
plantação. Tratar: 379-1031, a noite.

RIO MOLHA - Vende-se, 20.000m2, Icl
infraestrutura, privacidade, junto à
natureza. 5km do centro. Doc. 100%

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

RIO MOLHA - Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, cl chalé suíço,

85m2, 1 qto, 1 suíte e demais dep.,
gar., área pI quiosque, lagoa, galpão,
etc. Tratar: 370·8563 ou 9975-0102.

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

empregos
CORRETOR DE IMÓVEIS - Precisa
se, credenciado. Tratar: 371-2507.

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

LAVA .RÁPIDO JARAGUÁ - Precisa
se de rapazes cl experiência em

lavação e acabamento. Tratar: 275-
1340.

.

SACOLEIRA - precisa-se para venda
de tangerte, atuação na região,
direto da fábrica, exige experiência
no ramo. Tratar: (47) 339·6198.

SENHOR APOSENTADO - Contrata
se para trabalhos de entrega de

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

AJUDANTE DE COZINHA - Senhora �

se oferece para trabalhar. Tratar:

374-1103.

DAMA DE COMPANHIA - p!
pessoas idosas, cl ref. E

experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece
para trabalhar. Tratar: 371-7842,
dias disponíveis, terças, quartas e

sextas.

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

DIARISTA OU MENSALISTA -

Senhora se oferece pi trabalhar, cl
experi6encia. Tratar: 273-0461, cl
Salete.

DOBRAÇÁO DE ESTOPAS - Casal se

oferece para trabalhar. Tratar: 374-
1103.

LAVO E PASSO ROUPA - em casa

particular. Tratar: 275·1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecánica em geral. Tratar: 371-
5640..

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

SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
- Tratar: 370-6170 ou 9112-3916.

,

MATRICULAS ABERTAS
Idiomas - Ingles e Espanho(

Inglês I

Inglês I
Adolescentes
68h

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

Espanhol I Adolescentes
Espanhol I - 6'8h
Espanhol V - 68h

5º e 6º séries - 68h
Espanhollll - 68h

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

DATA TRAINING
01!:J'lTftO e.e QUALi"ICAç:ÁO PfitO'l('ltII'UONAL

®SESC
GESTANTfS/Grupo I'Semeslrel
JARAGUA DO SULMATRÍCULAS ABERTAS

GRUPOS DE GESTANTES
SESC!HMJ

Todas as 4' feiros, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS- OlA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 27 - Tânia ·M. de Oliveiro - A
importância da Relação enne Pais e Rlhos
Março - 06 - Aide Fonloura - Significado da
Ge�ação paro a Famílio
Março-13 - Dr. Sebastião Rezende - TIpos de
Aneslesia no Parto
Marca- 20 -Michele Bortololil Jucimeri Eckert
-Amamenlação
Março - 27- Daphne Guizilini - Alividade Física
naG�ação
Abril- 03 - Odenile - Cardeal Magalhães e

Margarele Gellert de Souza
Portel: Desenvolvimenlo I'lkosexUClI do Bebê e Formaaio
da Pmonalidade •

.

Abril-I O-Odenfte CamealMagalhães eMaryarete
Gellert de Souza - Parle II : Desenvolvimenlo
Psicosexual do Bebê e Formacão da Pmonalidade
Abril-17 -Odenfte CanleàlMagalhõeseMaryarele
Gellerl de Souza - Parte III : Desenvolvimenlo
Psirosexual do Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abri - 24 - Oro. SuzinarÍl de CastroUnhares
Cuidadas rom o Recém-Nascido
Maio - OB Rila Grubba - Desenvolvimenlo Mo-
tor Nonnal do Bebê

.

Maio - 15 Dan�le Henschel- Desenvolvimenlo
Oral das Bebês
Maio - 22 Ora. Suzínara de Caslro Unhares
Perdendo o medo do Parto
Maio - 29 Tania Maria de Oliveira - A
importância da relacão enlre pa� e Rlhos
Junho - 05 Dr. Ánlonio Beleza - Sexualidade
na�acão .

Junho .:.._ 12 Eduardo Biron - Analgesia I Parto
sem Dor
Junho -19 Marcia R.maciel/Miihele Bortolotil
Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias-Schanlalla/
Mélado Canguru

'

Junho - 26 MíriamVoigt-Gravidez e Saúde
Bucal da Mãe e do Bebê

Estágio em Parteria
Devido a alta qualidade dos alunos encaminhados

às empresas em 2001 através do serviço
de "Encaminhamento ao Emprego" da DATA TRAINING,

a MR.MICRO firma uma parceria onde o melhor
aluno do curso de 2002 em

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
terá ESTÁGIO G�TIDO.

E enlão? Vai perder esta oportunidade?
Vem para Q DATA TRAHIHG!!!

CENTRO DE �UALIFICAr;:ÃO PRClFI5510NAL

&:./"A. rJll "v�ft'!i, <iS\I7''';:t''''y;;:�';;'''' [lIr"l"'" �rJjt?.zjJ""" �'&'IiULny.-;;ttE'1�<jl�(J'--."'1I� ..d; w\..."",s;?h:&f "'f.::\i.V":""'� ..4$� " .. Xl; <I lf1:11>�. JIIIS!J-SiJ '''''-4J''''\.Y�'U c,,,,.;;;ÍUN",I""n=!\''15il1j!",

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

Tel.: (047) 371-2551

Grupo Vespertino
Todas às 3º feiras das 14h às 16h

Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho

Grupo Noturno
Todas às 4º feiras das

19h30 às 21 h30
Início: 26 de Fevereiro
Término: 02 de Julho
Confira a programação
pelo fone: 371 8930 ou

3719177

Taxa Única:
Comerciário e Dependentes:

10,00
.

Empresário e Conveniados
(Sinte/Sinsep): 12,00

Usuário / Comunidade em

Geral: 15,00

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 1273- Centro
wwwsesc-sc.corn.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Julho - 03 Equipe SESC - Visila ao Hospital e
Maternidade Jaragua

GESTANTESI Grupo I' Semeslre ITodas as 3' feiras,
14h às 16h- no SESC
MES - DIA - PROFISSIONAl- TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pais
Grávidos, Descobrindo o Prazer da Gravidez ,

Marco-05-SandraPereira-NulOOiona�acõo
Moiço-12-Aide Fonloura-Significado'da
Ge�açiio para Família •

Março -19 - Ora. Suzinara de Castro Unhares
Conve�ndo com o Pedialra
Março;__ 26 - Míriam Voigl- Gravidez e Saúde
Bucal da Mãe e do Bebê .

Abril-02 -Odenfte CardealMagalhães eMaryarele
Gellerl de Souza - Parle I : Desenvolvimenlo
Psicosexual do Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abril-09 -Odenfte CardeÍlIMagalhães eMaryarele
Gellert de Souza - Parte II : Desenvolvimento
Psicasexual do Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abril- 6 - Ora. Suzinará de Caslro Unhares
Cuidadas cam o Recém·Nascido
Abril- 23 - Dr. Sebaslião Rezende - TIpos de
An�esias '

Maio - 07 - Daphne Guizilini:- Atividade
R�ca na Geslacão
Maio - 14'- Tania Maria de Oliveira - A
importância da relação enlre Pais e Filhos
Maio - 21 - Ora. Suzinara de Caslro Unhares-
Pemendo o Medo do parto •

Maio - 2B - Alexandré Tomazelli-Analgesia
I Porto sem dor
Junho - 04 - Rila de Cós si a Grubba -

DesenvolvimenloMolor Nonnal do Bebê
Junho - 14 _: Daniele Henschel -

Desenvolvimenlo Oral do Bebê .

Junho-IB - Jucimeri Eckert IMichele Bortololi
- Amamenlacão
Junho - 25 ':"_Marcia R. maciel!Michele Bortolon
ITâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias-

. Schantalla/Mélodo Canguru
Julho - 02 - Equipe SESC - Visila ao Hospilal e
Malernidade Jaraguó

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículos, peças e serviços
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POR

Téo Bogo

o

Reservas 170-5144

Quinta feira: tem Bistrõ do Big Bowlling, entrada livre com música ao

vivo.
Notre: Boate normal. Mulheres free até a meia-noite
Sexta: tem La Santidad (informações na Show de Bola)
Sábado: tem abertura da "Temporada de Coquetéis" na Notre com

inauguração do Bar de Coquetéis. 371-9595

, Diariamente à parlír da, /O horas
• Músico ao vivo de Quarto a Sábado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FELIZ ANIVERSÁRIO

QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2002

A programação musical do Allegro
Restaurante Bar volta ao normal nesta
sexta-feira com a presença do músico
Toninho Bahia, a partir das 21 horas,

Casaram-se no dia 16 último, às 20h15, na Igreja do

Molha, Samuel Leandro Lopes e Michele I<ammer.
A recepção foi Clube Atlético Baependi. Os pais do

noivo, Leodomar e Catarina Lopes, e da noiva, Pedro
e Lilian I<ammer, desejam muitas felicidades

Silvio Roberto Môeller aniversariou ontem (27). Parabéns! Quem
deseja felicidades é sua mulher, Andréa, e filhos

A bela Carla Horst é formanda no curso de

Odontologia pela Universidade São Francisco

(Bragança Paulista - SP). A colação de grau é hoje,
às 20h30, no Olympia (SP), e o baile no sábado (2),
às 23 horas, no Clube Sírio Libanês (SP). Os pais,
Haroldo e Cecília Horst, desejam-lhe muito sucesso

na profissão que escolheu

Gema, mulher de Udo
Voigt acompanhada da
famíl ia no Pesque-Pague
Garibaldi (em Janeiro),
pescou uma carpa de

4,5kg

André Mann, filho de Marcio e Sandra,
passou parte das férias em Jaraguá do
Sul com os avós e depois voltou para

Cuiabá, onde reside. André comemorou
junto dos amigos, no dia 15tl, os 16

anos de idade. Parabéns!

Sucesso ao professor Irineu
Pommerening, que assumiu
a direção da Escola de En
sino Fundamental Germano

Laffin, no dia 15/2. São os

votos de sua família e 'amigos:
Ivone, Iara, Joice, Ivonete,
Júnior, Marcos e Marcelo

Xandi aniversariou dia 26/
2. Neste dia tão especial,
desejamos a você muitas
felicidades e que em sua

vida 'consigas realizar
todos os sonhos e desejos.
Que você seja sempre muito

feliz e que a felicidade seja
sempre sua parceira neste

baile da vida. Feliz

aniversário! É o que

deseja seus amigos
Fischer, Vanusa, Cézar,
Lise, Vanessa e familiares

- ';b� capricorniana
se�Jlado ambicioso.
rminação,
rá o que quer. Talvez,
iculdade para

expressar o que sente.

que novos

. Um curso de

viagem ou um

m gente que não
mprevai valera pena.

G� .eos�O céu estará

trar" üiló] isso se refletirá em

seJ ,iqu Use a sua intuição
pa brir coisas importan-

'n�ade em destaque.
Câncer-Medite sobre as

coisas que valoriza e corrija os

�empre tempo de

�elhor.�cOnSegUirá
que sente.

Le-'''?''� céu estará calmo,'
m qYiser bons resultados,

q�� é esforçada no trabalho.
gé deagradarao seu por

falará �«ai$Jolto no romance.
Virgem -Aproveite os

no seu paraíso astrol,
r vir à tono o seu

quiser conquistar
upido estará 00 seu

nergia hoje será

o você cuidar do suo

g�e os coisas em

frdem. Estarj mais ligado à

tâmnia. Paixao sem novidades.

Escorpião� Aproveite as

tranqüilos de hoje poro
s assuntos cotidianos.
nsciente do que quer.
vai embolar o

•

24 DE FEVEREIRO
Amândia Schmidt

Lincon Stein

25 DE FEVEREIRO
Lorita Motta

Jaime Püttjer Schimitz
Gelson Nunes

26 DE FEVEREIRO

Phelipe Scheibe

Caroline l.ernke.
Danielle Todod

Evaldo Maestri

Jardel Safanelli

Walt,raudes Raasch

27 DE FEVEREIRO
Maria Enedina Rocha

Ilva Smekatz

Geovane Bueno

Silvio Roberto Moeller

Amilton Cesar de Aguiar
28 DE FEVEREIRO
Custodia Vieira da Costa

Jairo Riboldi

Francisco Vlielte
Thais I<ieckhoefel

Edeltraud I<lug
Alberto Brando I<ulik

29 DE FEVEREIRO
Márcia Machado

1 DE MARÇO
Aline Yasmim Fagundes
Viviane Alvina Vailatti

Magali Mara Ferreira Ramos

Dr. André Tavares Vieira

Aida N. Sales

Fernando Schroeder

Sueli Marilete Salvador

Luiz Carlos Sarti Garcia

Andressa Meldola

2 DE MARÇO·
Dalva Demathe

Ana Paula Marangoni
Mário Marcos Reiser Júnior

Luciana Saade

Vilson José Schmitz

Moacir Hornburg

II

II

•

Sagitár!�,.::- As expectativas
serão �e

pa�COIOqUe
em

, ']0" (J.sfinançase
,

r v.. assun os práticos. A

Jà9Í rta o companhia da
'�a caro-metade.
Ca

.;"t Mostre interesse

fóDssão: o seu

�� estará sendo
'cP.r::M área afetiva,

entretanto, você poderá se iludir.
Peixes - Estará bastante

as não deixará de
us ideais. Valerá a

tir em seus sonhos.
e tranqüilo: aproveite

r.,.�que
gosta. Muita

�\
aiil com a tunma de

.

ca'legas e a pessoa ornada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Resultado do concurso

público sai amanhã

IDIFICULQADE: SERViÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRA;"'ESTRUTURA BÁSICA COMPROMETIDOS

Secretaria de Obras
,_

nao tem I
1ção t; processamento dos

resultados dos cartões de

resposta não conseguiu
cumprir o prazo, Outro
motivo alegado pelo pro
fessor foi o número ex

pressivo de candidatos.

"Esperávamos cerca de

2,5 mil candidatos e fomos

surpreendidos por um

número de 5,3 mil ins

critos", justifica o vice-co

ordenador. Ele cita ainda
o expressivo número de

.

concursospúblicos assumi
dos pela Esag em todo o

Estado como outro fator

que acabou gerando o

atraso.

A advogada da Prefei

tura, Lucélia Araldi, disse
que a Prefeitura não pre
tende tomar nenhuma

,decisão contra a Esag,
pelo menos por enquanto.
Na avaliação do chefe de
Gabinete da Prefeitura,
José Carlos Neves, a in

tenção é esclarecer a situa

ção perante os candidatos.
O setor da Educação está

dependendo desse resul

tado para contratar os

professores aprovados.
(MHM)

JARAGUÁ DO SUL ---'- O

vice-coordenador do con

curso público e professor
da Esag (Escola Superior
de Administração e Ge
rência, responsável pela
execução do concurso da
Prefeitura de Jaraguá do

Sul), Luís GonzagaMattos
Monteiro, afirmou ontem,
durante entrevista coletiva,
que o resultado do concur

so público realizado no dia
3 de fevereiro em Jaraguá
do Sul será entregue ama

nhã, às 11 horas. O prazo

para a entrega e divulgação
dos resultados terminoú no

dia 25, mas devido a

"dificuldades e imprevistos
de processamento da

documentação", não foi

possível o cumprimento
do prazo, estipulado para
cerca de 12 a' 15 dias após
a realização da prova prá
tica, que aconteceu no dia

10 de fevereiro.

,De acordo com o pro
fessor Monteiro, o atraso

na entrega dos resultados
aconteceu porque a em

presa contratada pela Esag
para o trabalho de digi
tação das fichas de inseri-

suficientesfuncionários
GUARAMIRlM - Todos

os serviços, de manutenção
da infra-estrutura básica do

Município estão compro
metidos por falta, de pes
soal. Varreção de ruas, cal

çámento, desentupimento de
bocas-de-lobo e especial
mente o trabalho de manu

tenção das estradas do in

terior estão sendo deixados

de lado porque a Secretaria

de Obras não dispõe de

funcionários para estas

funções. De acordo com o

secretário Lauro Frôhlich, o
desfalque no quadro de

pessoal deu-se em função
das demissões, ocorridas no

,

final do ano passado, de

todos os funcionários que
, não eram concursados. Ao

todo; informa o secretário,
foram dispensados 20

pessoas da Secretaria de

Obras, que até agora não

foram substituídas por causa

do atraso no resultado do

c01(curso público e também

porque a maioria dos can

didatos a essas vagas não foi

aprovada .na prova teórica.

A não aprovação dos

candidatos na prova teórica
- de cinco apenas dois

passaram para a segunda
etapa -;- vai forçar fl
administração pública à

contratação de pessoal no
sistema de caráter

Secretário Lauro Frõhlich lamenta o desfalque no quadro de pessoal
coisas a fazer e estamos

parados por falta de

pessoal", justifica.
Outro problema que

está tirando o sossego do

secretário é a falta de

macadame para o trabalho

demariutenção das estradas.
A única saibreira do

Município, localizada na

Estrada Bananal do Sul, está

praticamente esgotada e a

outra ainda não teve a

liberação da Fatma. De
acordo com o secretário, o
novo ponto de extração, que
fica ao lado do antigo, não
pode ser utilizado enquanto
a Fatma não liberar a área.

"Está tudo certo, só o que
falta é a visi� do engenheiro

e o laudo de autorização."
Enquanto isso não

acontece, amanutenção dos
mais de 500 quilômetros de
malha viária fica

comprometida.
"Precisamos de cerca de

cincomilmetros cúbicos de
saibro pormês e atualmente
conseguimos apenas dois

milmetros cúbicos no antigo
ponto de extração ou temos
que comprar de outros

municípios", 'afirma o

secretário, Segundo ele, a

única saída é adquirir um
britador, que, apesar do alto
custo (aproximadamente
R$ 300 mil), resolveria o

problema da falta de macada
me. (MARIA HELENA DE MORA!:S)

temporário. "Mesmo

depois do resultado do

concurso vamos continuar

com necessidade de

funcionários"; afirma o.

secretário, A principal
carência é para as funções de
motorista e operador de

patrola e retroescavadeira,
atividades que exigem
experiência. "O pessoal que
fez o concurso para estas

funções tinha experiência,

Colôniade Férias daTerceira

Idade encerra hoje emJS

não conseguIUmas

aprovação-no teste teórico",
lamentá o secretário, que se

diz preocupado com a

situação. Segundo ele, caso
sobremmuitas vagas, haverá

a possibilidade de um novo

concurso. "Temos muitas

JARAGUÁ DO' SUL �

Aproximadamente 180

idosos que integram os

grupos de terceira idade do

Murucipio passaram a

manhã de ontem nas piscinas
da Recreativa do Sindicato

dos Trabalhadores nas

.

Indústrias do Vestuário, na
Ilha da Figueira. A atividade

faz parte da programação
da Colônia de Férias, de
senvolvida pelo Centro de

Integração da Terceira Ida

de, e tem por objetivo pro

porcionar lazer e entreteni
mento aos idosos.

De acordo ,com a co

ordenadora, as atividades
da Colônia de Férias en

cerram hoje, com um baile
a partir das 8h30, no Parque
Municipal de Eventos.
Todas as atividades desen
volvidas durante a Colônia
de Férias tiveram acom

panhamento de uma equipe
multidisciplinar.

Na avaliação do apo
sentado Gerold Meier, 70
anos, essas atividades de
lazer são importantes por
,que proporcionam integra
ção entre as pessoas.

'

ErrrCena Catarina encerra inscrições hoje
JARAGUÁ DO SUL -

Encerra hoje o prazo para
as inscrições ao Projeto
EmCena Catarina -' Cir

cuito Teatro eDança, criado
pelo Sesc (Serviço Social do
Comércio) Santa Catarina

em 2001 com o objetivo de

divulgar os trabalhos desen
volvidos pelos grupos de

teatro e dança do Estado,
principalmente os que têm

propostas alternativas' e que
busquem novas linguagens.

O projeto contempla
grupos que trabalham com

novas experiências, que

fogem do senso comum e

da linguagem comercial,
valorizando a criatividade e

a diversidade de conceitos

e técnicas desde o teatro

realizado com o mínimo de

recursos ao teatro de expe
rimentação com elementos

tecnológicos. A dança tam
bém será valorizada neste'

projeto, levando em con

sideração seu caráter inova

dor.

Através de um circuito

por todo o Estado, o

projeto incentiva o trabalhei
de grupos e os coloca frente
a frente com os mais dife

rentes públicos, em todas as

regiões de Santa Catarina. A
proposta sociocultural do
projeto é atarir o maior

número de pessoas.

S
lantão de mat,rículas, hole 28 de fevereiro

Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.! IUSTI,ÇA: SINSEP QUER ANULAR CONTRATO ENTRE A PREF�ITURA E O BANCO DO BRASIl:.

\ Entidade, afirma que prefeito
contrariou decisão' do Conselho

]ARAGuA DO SUL - o
, Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos) pro
mete recorrer à Justiça para
tentar anular o contrato

,
'

firmado entre a Prefeitura e

o Banco do ,Brasil para a

administração do FMPS

(Fundo Municipal de Previ
dência Social). A entidade

alega que o prefeito Irineu

Pasold contrariou a decisão

do Conselho do Fundo

que, em reunião no dia 11'

de outubro, por 5 votos a

1, foi contrária à assinatura.

Mesmo assim, no dia 31,
assinou o contrato, transfe
rindo ao banco a responsa
bilidade pelo gerenciarriento
das contas, financiamento da
dívida - calculada em R$
30 milhões -' e cálculo

atuarial.

Anteriormente, o conse
lheiro Rogério Müller -

representante do Sinsep -:
entrou com mandado de

segurança para receber as

cópias das atas das reuniões,
que segundo ele não existem.

Ele acusa a Prefeitura de

sonegar informações refe

rentes ao contrato, solicita

das diversas vezes no setor

deProtocolo. "O que pare-
,

ce é que a Prefeitura está

escondendo alguma irregu-

Mülle� (D) diz que Prefeitura esconde valor da dívida para com o Fundo
Edson Junkes/CP

laridade. Acredito que o re

ceio seja em relação à dívi

da, que pode inviabilizar o

recebimento do certifica

do de regularidade previ
denciária, impedindo o re

cebimento de verbas extra-
Iv

orçamentárias", aposta.
Na opinião de Müller, o

contrato é "plenamente
anulável" porque' não

obedeceu os pr�JCedimentos
'

legais e a decisão do
Conselho. ''A própriaLei de
Responsabilidade Fiscal

prevê que questões relativas
à previdência sejam discuti
das em audiência pública",
informou, garantindo que

'

desde 1996 a Prefeitura não

repassa a parte patronal. ''A
assinatura do contrato foi

imposta pelo prefeito"
declarou, informando que,
no último dia 18, o conselho
foi convocado para deliberar
sobre a assinatura. "Isso

prova que ele -(pasold) re

coflhece que extrapolou sua

competência", completou.'
Segundo Müller, o sin

dicato vai encaminhar ao

Ministério Público e ao TCE

(Tribunal de Contas do Es

tado) documentação para
fundamentar a ação. "A
recusa em informar aos

conselheiros do Fundo

deixa dúvidas sobre a

transparência do. contrato",
acusa, assegurando que não

há nenhum registro oficial

das reuniões do conselho.

"Oficialmente, não sabemos

sequer se o contrato foi assi
nado. Os conselheiros só têm

informações sobre o contrato
via imprensa", reclamou.

\ Pelo contrato, o Banco

do Brasil receberá 0,5% ao

ano para a administrar o

Fundo, 30% dos lucros

auferidos com as aplicações
do montante, além de mais

4% de todo valor deposi
tado no FMPS.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

Palestra busca despertar o deficiente ,para a vida
]ARAGuA DO SUL-Aos'

22 anos, a secretária de uma

empresa de seguros Eliane

Mânica sofreu acidente

doméstico e ficou tetraplé
gica. Apesar de ser estudante
de Psicologia, teve muita

dificuldade em aceitar a

nova realidade da vida; ficou
mais de um ano na cama e

três sem exercer qualquer
atividade. "Não conseguia

conceber a vida se;n os

movimentos. Achei que era

\ afim", recorda. O convívio

com outros deficientes a

despertaram e hoje faz

palestra valorizando os

demais recursos do corpo.
Na noite de terça-feira,

Eliane esteve em Jaraguá do

Sul, onde fez palestranoHotel
Itajara, ensinando a superar o
trauma e os limites impostos

,

pela falta de movimentos.

"Tento passar rara os

deficientes que podemos
exercer outras atividades, que
podemos ter uma vida

normal,mesmo dependendo
de outras pessoas", explicou,
informando que se conside

ra uma pessoa "normal".

''Preciso de alguém para me
ajudar, mas trabalho e pago
o salário dela", frisou.

Presidente do Centro de

Vida Independente, ,de Cu

ritiba, Eliane é empresária
do ramo de distribuição de

produtos para emagreci
mento. É frequentemente
convidada para palestras em

Santa Catarina e Paraná. ''É
uma forma de repassar às

pessoas a minha experiência
pessoal e mostrar que somos

capazes de recomeçar", disse,

Associação Catarinense
de Imprensa - 34 anos
Ocorrerá amanhã (1 de março) o trigésimo

quarto ano de fundação da Associação
Catarinense de Imprensa -(Casa do Jornalista).

Para assinalar. a data tão importante para os

jornalistas que militam na imprensa catarinense, '

a 'sua direção reunir-se-á com Os jornalistas para
marcar o acontecimento na sede, à Rua Victor

Meirelles, 55, 2° andar, às 10 horas, e convida

para a Missa em Ação de Graças, às 18h15, na
Catedral Metropolitana de Florianópolis.

Este órgão de imprensa parabeniza-se com tão

grata efeméride e junta-se aos colegas que militam
na imprensa catarinense, saudando a direção da

entidade.
'

Cesar Junkes/CP

Eliane ensina os deficientes a exercer atividades

lembrando que foi aposenada
por invalidez,

Irecebendo R$
(

240,00mensais. "Hoje, aC?s 42

anos, não recebo menos do

que R$ 3,5 mil pôr mês",
revelou. (MC)

rículas, hoje 28 de fevereiro
Av. Mal. Deodo ..o da Fonseca

ãodem'
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Atletas ficam em 10no SesiVerãoVôleidePraia
JARAGUÁ DO SUL - As

atletas Flávia Formigari,
21 anos, Scheila Formi

gari, 20, e Sabrina Formi
gari, 18, garantiram a pri
meira colocaçãó nas dis

putas do Sesi Verão Vôlei
de Praia, realizado no fim
de, semana passado, na

praia de Itapema. A com

petição reuniu 90 duplas,
sendo 24 no feminino,
compostas por jogadores
vindos de diversas em

presas do Estado de Santa
Catarina. O trio represen-

]ARAGuA DO SUL - A

tabela da fase final da 21 a

Taça Brasil de Futsal se

rá divulgada hoje pela
Confederação Brasileira

de Futsal. A previsão é do

supervisor técnico da

Malwee, Kléber Rangel,
que antecipou na tarde de

ontem o grupo em que a

equipe catarinense vai en

frentar: Carlos Barbosa

(RS), Sport Recife (PE),
Cascavel (PR) e Ulbra (RS)
ou Minas (MG). No outro

grupo estariam Banespa
(SP), Goiás (GO), UCS
(RS), Remo (PA) e Ulbra

'

ou Minas.

A fase final começa na

próxima segunda-feira
(dia 4), na cidade gaúcha

tau a Marisol' e trouxe o

título para oMunicípio.
No ano passado, as

três atletas participaram
deste mesmo campeonato
e conquistaram o 2° lugar,
este ano, com mais treino
e preparação, garantiram
a primeira colocação.

, "Nós participamos destas

disputas porque gostamos
de praticar esta modali
dade esportiva, e como a

empresa nos apóia, apro
veitamos para disputar
campeonatos dentro e fora

de Carlos Barbosa.

pe catarinense venceu a

gaúcha por 5 a 4.

Para as partidas da

próxima semana a Mal-

wee não deverá contar

com o pivô Cazuza, que
deverá ficar até o final de

,

março recuperando-se de

uma lesão no joelho di

reito, e do fixo Euler, que
também recupera-se de
uma lesão na perna direita
e está em tratamento de

fisioterapia.
Apesar dos desfalques,

NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL

Eu, MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CI nº 2!
R-l . .o.o3.957-SC, CIC hº 44.0.854.519-87, brasileira,
solteira, maior, comerciária, domiciliada e residente
na Rua 547 - Sem nome, nº 193, em Jaraguá do Sul!
SC, vem através da presente comunicar extra

judicialmente que, a partir de .07 de fevereiro de 2.0.02,
através de REVOGAÇÃO PÚBLICA, registrada no

cartório de registro e documentos de Jaraguá do

Sul,SC, no Livro 75-D, Folhas nº 136, no dia .07 de
fevereiro de 2.0.02, torna nula a PROCURAÇÃO
PÚBLICA, lavrada às folhas .071, do livro 122,
referente à venda do terreno contendo área de
367,50m2, sito nestacldade. localizado no lado ímpar
da rua 47 - Sem Nome, distante 195,OOm, da esquina
com a Rua Pastor Albert Schneider, matriculado sob o

nº 9.624, no C.R.I. desta Comarca, firmada por mim,
em favor ao BILTON CARLOS DA SILVA, etc nº
.082.517.549-68, brasileiro casado, corretor,
domiciliado e residente na Rua Corupá, nº 63, em
Jaraguá do, sul/Se.
Sendo o que tinha para notificar, segue abaixo firmado

,

por mim, em quatro vias de mesmo teor e forma,
para que surta seus efeitos jurídicos judiciais.

,

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 2.002.

MARIA DE LOURDES DE SOUZA

do Estado", diz Flávia,
lembrando que no ano

passado foram campe�s
do campeonato brasileiro,
realizado em Salvador, na
Bahia.

O resultado do fim de'

semana garantiu a vaga
das atletas nas disputas do
estadual, que tem previ
são para acontecer na

metade do.ano. Antes dis

so, o trio ainda vai dispu
tar a fase local e regional.
(FABIANE RIBAS)

time."

Sobre os bons jogos do
ala Cacau, Ferreti afirmou
não ser nenhuma surpresa
para ele 'a qualidade do

jogador.
Para ele, não existem

titulares na, Malwee, mas
sim o grupo que melhor se

encontra durante todo o

decorrer do jogo. "Para

'isto é necessário ter um

grupo de qua]gade que

possa se revezar sem que
nosso sistema de jogo caia

de padrão", concluiu o

treinador.

IPENA: PROMOTORIA TEM CINCO DIAS PARA ENTRAR COM RECURSOS E PEDIR NOVO JULGAMENTO

Homem julgado por homicídio
vai cumprir pena em liberdade

]ARAGuA D? SUL - o

pedreiro Eliel Bortoncello
da Silva, 25 anos, 'acusado
de matar Antônio Ven

dramim, 58, com mais de
40 facadas, foi julgado na

terça-feira e está em liber
dade. Silva foi julgado em
novembro do ano pas
sado e condenado, PQr 4
a 3, a 20 anos de cadeia

por praticar homicídio
duplamente qualificado.
No julgamento desta

.
semana, o acusado' foi
condenado também por
4 a 3, mas por homicídio
culposo (sem intenção) a

dois anos' de cadeia, con
vertidos à prestação de

serviços à comunidade
num período de seis

meses.

O crime ocorreu em

março de 2000, no Bair

ro Estrada Nova. Na

época, o exame cadavéri-

co revelou que Vendra
mim foi atingido na cabe

ça, braços e no peito por
uma lâmina de aproxima
damente 30 centímetros e

teve 80% da pele das costas'
dilaceradas.

'

O advogado de defesa
de Silva, Júlio Manske, diz
que a argumentação utiliza
da neste novo julgamento
foi praticamente a mesma,
mas desta vez o júri perce
beu que havia dúvida no

que diz respeito à lucidez de
Silva no momento do cri
me. "Ele estava embriaga
do", garante. Manske des
taca que os jurados têm que
saber analisar o fato com

a razão, não podem ser

movidos pela emoção,
visto que a acusação
apresentou fotos coloridas
da vítima esfaqueada para
causar mais impacto", res
salta o advogado.

Manske destaca ainda

que, na época em que o ho

middio ocorreu, Silva ne

gou a prática do crime e

acusou o colega, o desem

pregado Eduí Correia

Cordeiro (Grilo), 22 anos,
de tê-lo cometido. "Cor
deiro se apresentou com o

advogado mas não foi in
diciado e depois, no pro
cesso criminal, não foi de
nunciado. Ele apareceu em

juízo apenas como teste

munho", critica Manske,
analisando que, desta for

ma, as provas foram fracas.
O advogado de defesa

explica ainda que esta pena
de prestação de serviços à

comunidade ainda não está
confirmada porque a pro
motoria e a família de Ven
dramim têm cinco dias pa
ra entrar com recursos na

Justiça; pedindo novo jul
gamento. (FABIANE RIBAS)

Malwee aguarda tabela da CBFS
Ferreti deverá manter o

mesmo sistema de jogo
A Malwee encerrou na \

aplicado nos jogos da Taça
noite de terça-feira a sua Brasil, em Jaraguá do Sul.
série de amistoso antes da O treinador gostou do
disputa da fase final da

comportamento do tIme
Taça Brasil. Jogando em

nas quatro partidas e

Carlos Barbosa, a equi- deverá manter a forma-

ção com Franklin, Chico,
James, Manoel Tobias e

Micky, "Prefiro sair com

este grupo e, 'aos pou
cos, de acordo com o

andamento da partida,
fazer as alterações que
achar adequadas para o

melhor rendimento do

ONDA � _

Colisão
OUARAMIRIM - ABR - 280 foi palco de

mais um acidente na tarde de terça-feira,
próximo ao Posto Rudnick. O veículo Cor
sa' placa MBB�3015, de Blumenau, con
duzido porCintiaMorgana Boas, 28 anos,
colidiu com amoto Honda CO125, placa
LZB-7912, deOuaramirim, conduzida por
LuizEscalvim, 36. O Corpo de Bombeiros
de Ouaramirim foi acionado para prestar
atendimento às vítimas. Segundo informa
ções dos socorristas, o motoqueiro apre
sentava suspeita de traumatismo craniano,
tinha corte profundo na parte de trás da

cabeça e escoriações pelo corpo. Ele foi
encaminhado aoHospital São José, de Ja
raguá do Sul, devido à gravidade dos feri
mentos. Amotorista do Corsa nada sofreu.

Atropelamento
GUARAMIRIM - o Corpo de Bom

beiros Voluntários deGuaramirimregis
trou na terça-feira um atropelamento
ocorrido naRuaMarcionilo dos Santos,
no Bairro Corticeira, próximo à
Mercearia Dourado. A senhora Lady
Fedrizzi daSilva, 58 anos, foi atropelada
pelo veículo Corsa CCI-8577, de

Guararnirim, conduzido por José Carlos
Carvalho.

Lady sofreu escoriações pelo corpo,
apresentava hematoma nas pálpebras,
ferimento profundo na testa e suspeita
de traumatismo craniano. Ela foi
encaminhada ao Pronto-Socorro do

Hospital São José, de Jaraguá do Sul.

AGráfica e Editora CP

Ltda. está admitindo:

.I Impressor de off-Set plana c/ experiência
Os interessados deverão comparecer na

empresa, à Rua Walter Marquardt, 1.180, Rio

Molha, defronte à Prefeitura de Jaraguá do Sul.

, "

LOTERIAS

26/212002

Duplasena
concurso: 30

10 prêmio:
08 - 18 - 21, - 33 - 36 - 46

2° prêmio:
03 - 05 - 13 - 15 - 28 - 43

Lotomania

concurso: 193

06 - 11 - 13 - 15 - 20-

22 - 24 - 28 - 44 - 49-

54 - 59 - 61 - 66 - 70-

74 - 86 -,95 - 96,- 97

27/212002

Megasena
concurso: 340

09 - 10 - 12 - 33 - 42 - 60

Loteria Federal

cone, 03619

1 ° - Prêmio: 41.701

2° - Prêmio: 21.381

3° - Prêmio: 14.048

4° - Prêmio: 31,548

5° '- Prêmio: 20.469
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, 12 CQRREIODOPOVO' ESPORTE

• PÓLO: NOVA ESTRUTURA TEM 11 MESAS E OFERECE ESPAÇO PARA NÚMERO MAIOR DE ATLETAS

Inaugurado o novo Centro de
Treinamento de Tênis de Mesa

]ARAGUÁ, ,00 SUL - Os

adeptos do tênis de mesa

vão contar com nova estru

tura este ano; Na noite de

terça-feira, foi realizada so

lenidade de inauguração do

Centro de Treinamento de

Tênis de Mesa, que passa a

operar nas dependências
do Estádio João Marcatto

, Ouventus), noBairroJaraguá
Esquerdo. O pólo do Co

,'légioAlberto Bauernão fun
ciona mais devido à falta de

espaço. O ev�nto contou

com a presença de técnicos
e atletas da modalidade,
além de representantes po
líticos da cidade.

Até o ano passado, o

tênis de mesa era praticado
em dez pólos esportivos e

envolvia aproximadamente
'

mil atletas - estudantes das
,

redes municipal, estadual e
particular de ensino. Para

2002, a intenção da FME

(Fundação Municipal de
Esportes) é manter este nú
mero e ampliar a quantida
de de pólos no decorrer do

ano, mas ainda depende do
resultado do concurso pú
blico para ter conhecimen-

,Lio Tironi e Ivo dos Anjos fazem jogo inaugural do centro de treinamento de tênis
Cesar Junkes/CP

to de quantos técnicos serão

direcionados para esta mo

dalidade.
O presidente da FME,

Ivo dos Anjos, participa de

reunião hoje pela manhã

com dirigentes do Juventus
para estudar a viabilidade de

utilizar a estrutura do está

dio também para treinos do

atletismo. "O espaço é pe
queno, mas com algumas
reformas poderemos ofe
recer para a comunidade

mais uma alternativa para
que possa desenvolver uma

artvidade esportiva", consi
dera Anjos. Ele destaca que
outra meta a ser seguida é a

busca por um patrocinador,
para que possam ampliar ain-

'

da mais o número de pólos
e envolver númeromaior de
crianças,

Na opinião do técnico

de tênis de mesa da FME,
Marcos Albino, o novo pó
lo, apesar de est� mais lon

ge do centro da cidade, es
tá situadoem um bairro que
não ofer�ce muitas alter

nativas de lazer para a

comunidade, o que vai ge�
rar número maior de pes
soas interessadas em prati
car esta modalidade, como
uma alternativa de atividade

física, de lazer. "Pretende

mos treinar urna média de
300 a 400 atletas somente

neste pólo. "Este ano, va

mos trabalhar forte na ques
tão dos pólos, treinar as ca
tegorias de base, promoven
do _o desenvolvimento psi
comotor das crianças", des
taca o técnico.

(FABIANE RIBAS)

Abrem amanhã as inscrições para o Moleque Bom de Bola
"

,
-

]ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para a fase mu

nicipal do Campeonato
Escolar de Futebol de

Campo, masculino e femi

nino, doMoleque Bom de

Bola podem ser efetuadas

no período entre 1 a 15 de

março, na FME (Fundação
Municipal de Esportes); no
horário de expediente da

,

Prefeitura. A competição é

destinada a estudantes com

idade entre 10 e 14 anos,

ma triculadas nas redes

municipal, estadual e par-

I ticular de ensino. As equi
pes devem ser inscritas pela
direção de cada unidade

escolar interessada em par

ticipar do evento. "Não

adianta as crianças ligarem
aqui na FME, elas têm de

procurar os professores de
educação física de suas res

pectivas escolas e solicita

rem a eles para que for

mem uma equipe e se ins

crevam na competição",
informa a diretora de Es

portes, Cleide Mosca.
O congresso técnico

ocorrerá a partir dias 15

horas do dia 21 de março,
no auditório da Escola de

Idiomas Wizard, na Rua

GuilhermeWeege, 85 (anti
go prédio do Café Bauer).
A competição será realiza

da de 1 a 6 de abril e o cam

peão, tanto no masculino

quanto no feminino, vai

representar Jaraguá do Sul

nas 'próximas fases do

Moleque Bom de Bola, em
'

datas e locais ainda a serem

definidos pela Fesporte.
No ano passado, a Escola

Municipal de Ensino Fun

damental Anna Tôwe Na

gel (feminino) e a Escola

de Ensino BásicoJosé Du
arte Magalhães (mascu
lino) foram os represen-
tantes do Município. ,

Cleide enfatiza que a

intenção deste campeona
to é promover a continui

dade do processo peda
gógico, buscando no es

porte educacional um ins

trumento para a formação
da personalidade das cri

anças. (FR)

QUINTA-FEIRA, 28 de fevereiro de 2002

Bicicross da Malwee ficá

em 1 o lugar por equipes
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de bicicross da

Malwee participou neste

fim de semana da Copa In
ternacional de Bicicross,

, realizada na cidade de Bal

neário Camboriú, e sa

grou-se campeã por equi
pe da disputa. Esta etapa,j

que contou com a presen

ça de aproximadamente
180 pilotos - brasileiros

e chilenos -, contou pon
tos para o rankingmundial
nas categorias Elite eJunior
Men.

O !?;fupo Jaraguaense
garantiu seis títulos, segui
do de Rio do Sul, com qua-

lhores colocados, sendo

campeões em seis catego
rias. Entre os destaques es

tão Joyce' Moretti, campeã
na Elite Woman; Salete

Moretti, 1 Q lugarna Cruizer
40/44; Guilherme Scheffer

ficou na liderança da Crui

zer 13 /14 anos; Guilherme

Borscheidt campeão na

Boys 9 anos; Marcelo Lud

vichak, 10 na Elite Men, e

Luiz Madeira, campeão na

Boys 7 anos.

Na opinião de um dos' I
dirigentes do bicicross, Val- I
�:e�::�:�:r��:P:a�::� I
formance, mas ainda tem

, Itro; Brusque, com quatro; muito em crescer e render.

Rio Grande do Sul e Mi- Nós estamos com expec- I
nas Gerais, com três, e São tativa grande para o cam- ii'José, Chile, São Paulo, com peonato brasileiro, que vai
um ponto cada. acontecer dias 16 e 17 de

Além destes títulos, a
---

março na cidade de So-

I
!

equipe Malwee ainda trou

xe para o Município 28
,

,

troféus entre os oito me-

,SEU FUTURO MERECE O MELHOR
Plantão de matrículas, hoje 28 de fevereiro
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