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Acidente compaciente reinicia
-

,

.

polêmica do hospital municipal
Acidente ocorrido domingo, quandoump�ciente

vítima de asfixia estava sendo atendido, reiniciou a

polêmica sobre os problemas de funcionamento do,

HospitalMunicipalSantoAntônio, emGuaramirim.

o incidente envolvendo o pacienteGilmar Erisson,
47 anos, que caiu da maca, quando estava sendo

I

atendido em situação de emergência, foi debatido na
\

sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira.
,Os problemas internos vêm desde o ano passado,
com freqüentes divergências entr�parte dos í:nédicos
e a direção do hospital.

\

O diretor do Porto de São Francis-
co do Sul, Marcelo Werner Salles,
apresentou aos empresários da

Associação Comercial de Jaraguá
do Sul os projetos e o movimento
nos terminais de carga.

PÁGINA 10

, ,

Crianças (lo Bairro João Pessoa
cobram funcionamento do pólo
esportivo desativado desde 'o
início do ano. FME diz que vai
aguardar seleção dos profissi
onais que prestaram concurso.

PÁGINA 12

Malwee goleou o

Camocim ontem,
vencendo por 10 a 2
PÁGINA 11 '

PÁGINA 11

Fotos: Edsnn J unkes/C'P
'i

PM prendeu Ricardo Lima p_or roubo e tentativa de homicidio. No detalhe, o material utilizado. PÁGINA 11

Pasold responde às

críticas de Konell
Seminário discuteBairro Garibaldi luta

pormelhorias urbanas
Os moradores do Bairro Ga

ribaldi, distante cerca de 20 qui
lômetros do centro da cidade, ca
rece, urgentemente, de linhas tele
fônicas e mais atenção no serviço
de saúde.

"

escola de sucesso
,

o prefeito Irineu Pasold negou
,

que a Prefeitura de Jaraguá do Sul

esteja endivid�da e sob risco de não

conseguirmais tomar empréstimos,
I '

reagindo as declaraçõesdo depu-
tado estádual Ivo Konell.

PÁGINA 3 PÁGINA 5

Jaraguá do Sul-sediou ontem o

Seminário Regional Implementan
do a Escola de Sucesso. O objetivo
foi discutir a prática pedagógica,
administrativa e financeira das es

colas estaduais da região.
PÁGINA 10'

CORREIO DO POVO
I
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.legando as ações SOCla1S a se

gundo plano. A decisão con

firma a opção em transformar

2 CORREIODO POVO

f:'

MA:URO:'GIO�GI ::_ Anali$ta d�'Nouação CDrreiora de
Câmbios, e- Valores (m'alirlJ@novacao.com.br)'

,

, '-'_.<':' 'JO ,'. ,-,'

Mães', mulheres, Marias

o investidor brasileiro
e O dividencl() .:

'

o assunto d;sta semàt;Jiéltn:i ponto que sempre desperta a dú�ida e

a desconfiança d?ip.vesti�ê#':.:'ú'dividepd�, se ele éimportante ou não-na
-

h�ra d;e se comEtar Urnà.aÇ�b 9>u na formação de uma carteira de ações.
-

1. '

'

O d,ividenq,o é a'pit�eJa,db lucro da empresa distribuída para os seus
aci'dpi��as� Est� aiV:ídeildçi étril;llitílPo �a}onte, Ó que deixa o Brasil em

desvani:agerp�cpm:o resto do m'lUld'O, pois já que o.lucroda empresa é

tributado porq�e 'outro im��s�o na hora da clistribrl:lção? Este é um dos . :

fatores, a16{n do' que colocarei abaixo,;:gue sempre desestimulou o

investidor a comprar açõs�, pensando no Hividendq. ' "

A nOSSa cultura inflacionária impediu nas décadas de so ,e parte da de
, 90 de se estudar o dividendo pago pelas e�presasha hora da;c()mp�a âa�
ações, Assim, o que se queria saber era se a ação subiria mais do que a

inflação "galopante" que vivíamos na época.
Com a entrada do Plano Real, a estabilidade damoeda; e a preocupação

constante do governo com a inflação, o dividendo foi aos poucos
retomando seu de�ido lugar, e hoje vemos até Fundos de Investimentos
baseados emaçães que distribuem boa parte de seus lucros .. Mas como

,

fica o pequeno investidor? Bem, o primeiro ponto que deve ser observado,
como sempre, é o prazo do investimento. Isto é, se for superior a um
ano, o dividendo deve ser levado em consideração, então partirei deste
prazo, Definido o prazo, investidor deve ter em mente que o

reinvestimento do dividendo na compra de mais ações é quasesempre
um b<�m negócio, mas se ele não fizer isto deve levar em consideração
estes recursos como parte de seu lucro que está sendo retirado

antecipadamente. Quando se trabalha com prazos longos deve-se sempre
observar parâmetros, para poder comparar rentabilidades. Assim estes

raciocínios acima valem somente pflra períodos estáveis, de baixa inflação.
Um 90m exemplo de empresas que pagam bons dividendos e que

têm importância no investimento em ações estão os bancos Itaú e

Bradesco. A distribuição é mensal, e duas vezes por, ano há uma

complementação conforme o lucro do período. Assim um investidor

que resolver fazer investimentos constantes nestas duas ações poderá, a
partir do segundomês, contar com recursos extras para serem reinvestidos
emaximizar sua rentabilidade.

/
O dividendo terá a cada ano que passa uma importânciamaior, já que

se observa a preocupação do g�verno com a inflação, faze�do com que a

distribuição do lucro seja real e corite na valorização das carteiras de ações.
)

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

QUINTA-FEIRA, 7 demarço de 2002

/

para o Congresso Nacional, em
especial os partidos de oposi
ção, ,trazer à baila o assunto e

rediscuti-lo com o conjunto da
sociedade. Não' se pede aceitar,
pacificamente, tamanha dispa
ridade. Até 'por qúe;, aposta-se
-Chá uma' conotação semântica
,

corri o jqgo) na bdlsa quem tem

dinheiro s�brando. A maioria

esmagadora da população, que
vive fazendo mágica com o

salário, tem o imposto dire
tamente descontado.

O ministro Pedro Malan

justificou o privilégio afirman

do que a cobrança da CPMF

nas negociações da bolsa
"desestimula os irivestidores,
principalmente os interna-

I

cionais". A declaração reforça
ás críticas ao modelo neoliberal
adotado pela social-dernocra

cia, que prioriza o lucro, re-

o País num cassino, no paraíso
dos especuladores.

Segundo previsão do go-
verno, a arrecadação com a

CPMF atingirá R$ 18 bilhões
este ano. Dinheiro mais do que
suficiente para resolver ou pelo
menos atenuar boa parte dos

problemas na área da saúde. O

imposto foi criado com esse

destino, mas adaptado às "ne

cessidades" da equipe econô
mica. O novo aporte, inclusive,
foi motivo para que o go:rerno
central reduzisse as verbas

orçamentárias doMinistério da
Saúde.

,Enquanto os empresários,
reunidos no Congresso das As

sociações .Comerciais do Brasil,
\

reivindicaram agili?ade na, re

forma tributária - o País' tem
uma das maiores targas tributá
rias domundo -.-, a população
se mantém apática aos suces

sivos impostos e às injustiças,
Vale lembrar que o próprio se

cretário da :Receita Federal,
Everardo Maciel, denunciou a

sonegação, cortfirmando que, no'

Brasil, só assalariado paga imposto.
\ Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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"

O dia 8 de março, Diá:Jl)t.erhacional da Mulher, é sinônimo de luta

por uma sociedade mais justa: onde os direitos e deveres sejam respeitados
por todos. .

.

::
'

.

Neste clia, comemoram-se'6sdireitos civis alcançados pelas mulheres
\ " ! ,

: ao longo da história. 'Este dia pa,ssou a sermarcante, proporcionando à

'humanidade a possibilidade de 'refnescar 'a memória, reverenciando a

mulher que se dedicou-e ainda se dedica a assegurar umavida mais, digna
a todas as pessoas. I

,

, A conquista do direito de votar e ser votada, o acesso à, educação' e a
..

. busca das mesmas condições de trabalho e.amesma remuneração que os

-homerrs, Tudo isso só.veio ccjfu muita 'luta ç: "força"pOis precisou ser.

c6nqui�tada aos poucos, foi preeiso protestar, organizar pa�seatas e

q��ndo nã9 hi�ia outta saíd�: decretar greve, enfrentar.a po'licia e:�m
'"

,Y •

1 .{ ',' •

,.1

. alguns ca.s(')s, p�garcom avida.
" ,.,'

"

"

,

' c

Esta dàta nós faz repensar quanto é impo�tante par� tbç:lci's'�:�gurada '.

'

p
· .�! 1"'" '"' • '.

timulher, que proporciona a vida, a beleza;e'ô arn0t:', '�" ..�':': �'/'\., .,:" :,'- rtyt�,glOS e lnJUS iças.

Nassas mães, mulheres, Marias, dia àdia'y�lhf9h�uistirJqpi.9'à ve�
,

,. ,

.

; /
"

.

".<'-:
.

"

maisseusespaçospara,çertamente,torn:tr�dl(�s1:eIil1UndorneIJl9rpfli:áas" 'i A crise entre a cupula pe-·" r", ,::
r

novas gerações.
\' r 'Ô" -s.Ó: ,

" .(fdista e PSDB pode, além de ,< .If'noÍJa versão dá CPMF

��spertar outros interesses da
'

p_fór�oga O prazo até

P9Pul�ção à candidatura da. dezembro de 2004,
go,:eJJnadora Roseana Sarney; , reajusta a alíquota e

possibilitar a abertura do debate isenta asmovimentações
em torno-da prorrogação da 'financeiras da cobrança
CPMF. O projeto, que deveria do imposto nas negociações
ser votado ontem pela Câmara da bolsa de valores

...Jdos Deputados, foi adiada até

que o PFL decida-se fica ou não
no governo ou se mantém a

retórica oportunista da con

vivência nas hostes do poder.
A proposta, aliás, só cqnseguiu
consenso da base go:Jernista
após o adiamento da Votação'
da'CLT. " ,

'

�� I' ,.�\:",:'
-

t

A nova versão da;CBMF
prorroga o prazo �té &zembro
de 2004;, reajusta a alíquota
e isenta as movimentações
financeiras da cobrança do

, imposto nas negociações da

bolsa de valores. A medida,
extremamente injusta, passou
desapercebida - de propósito
ou por inocência - da mídia,
que deu pouca atenção ao fato

dos grandes investidores fica

rem livre do imposto, em de

trimento' da maioria dos as

salariados.
'Talvez seja a oportunidade

Diretor- presidente: Eugênio V. Schmõckel
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Discussão entre a vereadora e pré-candidata do PFL,
Maristela Menel e o vereador Ivo Petras Konell

, (PMDB) ocupou boa parte da sessão da Câmara de

Vereadores, desta terça-feira. Konell foi a tribuna para
dizer que o número de indicações efetivamente
formuladas pela vereadora é menor do que consta

no boletim impresso, que Maristela está divulgando,
para informar a população sobre seus atos no

Legislativo. A .vereadora não gostou do pronun
ciamento do peemedebista e acabou se retirando do

Plenário, sem ouvir o pronunciamento de Petras

,LOTAÇÃO
A Secretaria Municipal de
Saúde está retomando a

proposta pela criação de

uma fundação municipal
de saúde, como alternativa
para gerir o Hospital São
José e poder dispor de
mais recursos. para inves

timentos em melhorias e

ampliação da capacidade
de leitos, O hospital
começa ter problemas de

superlotação, em função
dos problemas existentes

nos hospitais de cidades

vizinhas, e precisa, ampliar
sua estrutura.

DíVIDA
O vereador Pedro Garcia

(PMDB) está sugerindo
que o deputado estadual
Ivo Konell (pMDB) com
pareça na CâmaraMunici

pal para se manifestar

sobre como ele vê a situa

ção financeira e adminis
trativa da Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Konell,
adversário do prefeito
Irineu Pasold (PSDB) nas
últimas eleições, afirma
que Pasold inviabiliza a

-Prefeitura, financeiramente,

DENGUE
A mobilização é completa
na Secretaria Municipal da
Saúde e Vigilância Sanitária

para prevenir a dengue em

Jaraguá do SuL Os esforços
na preparação de recursos

humanos estão sendo do

brados e os serviços da Vi

gilância mantidos em alerta

total para evitar que a

doença, com vítimas em

outras regiões do Prus, cause
problemas no Vale do Ita

pocu, segundo informa

ções prestadas pelo secre

tário da Saúde, Airton
Weber, durante a semana,

FAMEG
O pronunciamento que o

diretor José Tafner, das
Faculdades Metropoli
tanas, fez no início da

semana, durante' a reu

nrao da Associação
Comercial, Industrial e

Agríeola de Guaramirim,
está dando o que falar,
Tafner reclamou mais

apoio doMunicípio e.insi

nuou que existem outras

cidades que receberiam o

empreendimento de bra

ços abertos. Por isso .. ,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

ISOBRA: PREFEITURA SÓ DESTINA 3% DO ORÇAMENTO ANUAL PARA INVESTIR NA EXECUÇÃO DE OBRAS

Programas sociais, custeioe
INSS consomem maior parte
Jaraguá do Sul - A

Prefeitura só pode dispor de
3% a dos recursos do

orçamento anual - cerca

de R$ 3,5 milhões -,' para
fazer novos investimentos
em obras. A -maior parte
dos recursos financeiros são

utilizados na manutenção
dos programas de at<:ndi
mento na área social, como
na saúde, educação, funcio
namento de creches, apoio
aos idosos, entre outros; na
concessão de apoio a

entidades e no custeio de

gerais com pessoal, manu
tenção e serviços. Há tam

bém parcelamentos de

financiamentos e a dívida do

INSS, negociado em 1992,

Em função disso, a

Prefeitura recorre a emprés
timos para executar as obras

previstas no plano do

governo da coligação Mais

Jaraguá do Sul, explicou o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB), na entrevista
coletiva desta terça-feira, que
ele concedeu acompanhado
do vice-prefeito Moacir

Foto: 'Edson Junkes

Prefeito Irineu Pasold, na entrevista à imprensa

Bertoldi (PPB) e assessores.
:'A qualidade de vida que o

governo municipal oferece
para a comunidade tem

custo", justifica o prefeito,.
lembrando que, é em

função dessa politica, que o
Município aparece com

destaque nos relatórios

anuais sobre qualidade de

vida, divulgado pela
Sedurna.

Pasold reagiu às acusações
de que estaria "enterrando

a Prefeitura em dívidas",
conforme comentários

feitos pelo
_
deputado

estadual- Ivo Konell

(PMDB), E atribuiu parte
da responsabilidade sobre

, ,

os comprorrussos assumi-

dos pela Prefeitura, ao

próprio deputado, quando
era ex-prefeito e negociou
a dívida com o INSS, para
pagar em 240 meses.

Embora mensalmente

fiquem retidos 9% do

FPM do Município, que o

Executivo está cumprindo,
a dívida da Previdência

Social ainda está em R$

12,5 milhões, "Só o juro é

maior do que a retenção do

FPM, umaverdadeira bola de
neve", segundoo prefeito, São
cerca de R$ 54 mil por mês

que não chegam aos cofres

municipais.
FMPS - Outros R$ 12

milhões são do finan

ciamento contraído na Caixa

Econômica Federal para a

obra do sistema de esgotos
da cidade, em construção
-

, destaca Pasold,
respondendo ao questio
namento do deputado
sobre a dívida fundada de

R$ 24 milhões, que consta

do balanço da Prefeitura,
referente ao ano 2001.

Ainda sobre o balanço,
explicou que saldo do ano

passado, de R$ 3,5 milhões
(restos a pagar), é de obras

que estão sendo concluídas,
e que existe dinheiro em

caixa para serem terminadas,
A dívida com o Fundo

Municipal de Previdência
Social (quota patronal) é' de
R$ 20 milhões. (MILTON
RAA�CH)

zar totalmente o sistema de

transporte urbano em

Jaraguá do Sul.

Pelo projeto, a cidade

ganhará novo terminal

rodoviário urbano, nas

proximidades do trevo de

Schroeder, "Vamos fazer

obras com dinheiro em

prestado, sim", desafaba
Pasold, dizendo que esta é

a alternativa e que Konell
- que foi prefeito em

1992 - está "desinfor

mado sobre a realidade

que é administrar Jaraguá
'do Sul", Pasold também

apresentou documento
assinado pelas autoridades
do Ministério dos Trans

portes, assegurando a

disponibilização de recur

sos para o projeto do

futuro contorno rodo

viário. "Só falta eu dar a

ordem de serviço".
Ele renovou a intenção de

adaptar a Rodoviária para
ser transformada em

Prefeitura e disse que o

Pasold: ' 'Vamos fazer obras com dinheiro emprestado, sim"
O prefeito rebateu a

alegação de Konell de que
a Prefeitura está com a

capacidade de tomar finan
ciamentos saturada. "Se

fosse verdade, o BNDES
não perderia tempo com

uma prefeitura inviável",
diz Pasold, que na semana

passada encaminhou ao

banco, o projeto para a im

plantação do Transfácil. A
obra total custará R$ 19
milhões e será feita- em
etapas, devendo moderni-

deputado fala em inchaço
porque "precisa ocupar,

espaço na mídia", Con
forme Pasold, antes de

falar, Konell deveria "dizer
o que tem feito por
Jaraguá do Sul enquanto
deputado". Pasold vai

processarKonell na justiça,
por declaração que teria

feito em rádio local,
insinuando que o Prefeito

negocia um terreno para
"pagar dívidas da

campanha politica", (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RELATO: DIRETOR DESTACA ATIVIDADES DO PORTO DE S. FRANCISCO DO SUL

Salles expôs os projetos
do . terminal de cargas

]ARAGuA DO SUL - o

diretor-geral da Adminis

tração do Porto de São

Fancisco do Sul, Marcelo
Werner Salles, participou da
reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul),
na noite di última segunda
feira, quando apresentou os

projetos de expansão e ope
racional do porto, além do

'

movimento de carga e fi

nanceiro dos últimos anos.

Segundo o diretor; 60% do

fluxo de mercadoria do

Estado passam pelo porto,
movimentando US$ 1,4
bilhão por ano.

A presidente da Acijs,

ChristianeHufenüssler, disse
que o objetivo do convite

foi colher informações à

classe empresarial, usuária
dos serviços do porto.' A
principal informação repas
sada foi a criação SC Portos,
uma autarquia que busca
sócios na iniciativa privada
para administrar, inicial
mente, aporto de São Fran
cisco do Sul, Christiane
revelou que a Acijs não tem
interesse em associar-sea'SC
Portos. "Não tenho conhe
cimento se alguma empresa
,da região quer", afirmou.

No ano passado, o

porto movimentou 4,7 mi-
,

lhões de toneladas, au-

menta de 247% em relação
a 1990.

O diretor disse que, na

última década, houve cres

cimento gradativo e con

tínuo, resultado da moder-

,nização e investimentos dos

governos federal e estadual
e iniciativa privada". "Desde
1995, não há reajuste nas

tarifas. Mesmo assim, es

tamos investindo conti

nuamente em berços de

atração, ampliação do ca

lado, áreas de armaze

nagem e equipamentos pa
ra ampliar a capacidade de

embarque; o que possibili
tou novas linhas' de navios",
informou.

"

MansolconquitaOPrêmioMéritoLojista2001
]ARAGUÁ DO SUL - A

Marisol conquistou o Prê

mio Mérito Lojista 2001, 'na
categoria Moda, no seg�
menta Confecção Infantil.
Os destaques foram as li

nhas Lilica Ripilica e Tigor
T. Essa é a 13" vez que a

empresa jaraguaense rece

be o título, considerado o

"oscar" do setor. A ceri

mônia de premiação acon
tece no dia 11 de março,
em Brasília.

O prêmio é concedido

através de votação direta
com 45 mil associados de

900 Câmara de Dirigentes
Lojistas do País, quando são

escolhidos os melhores for
necedores em diferentes ca

tegorias. A avaliação inclui

ainda o conjunto de ações,
.

como qualidade, preço, ser
viço, atendimento, assistên
cia técnica, promoção, pro
paganda e venda.

O PrêmioMérito Lojista

surgiu em 1980, com o

propósito de reconhecer os'
- fornecedores de produtos e

serviços que melhor aten
dem as expectativas do ,<)0-
mércio lojista, Em nota

, oficial, aMarisol afirma que
a premiação é "resultado do
trabalho de parceria com os

lojistas, que reconhecem a

qualidade e a eficiência da

empresa no trabalho de�
senvolvido e rios produtos
oferecidos ao mercado".

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís equipa
Laboratório de informática com novos programas

Na formação dos educandos, o Colégio Marista São Luís dá especialdestaque para o uso dos modernos
meios de comunicação social, tais como a imprensa, a televisão, o cinema e a tecnologia da informação. Por
isso, o colégio esta sempre atento às inovações do mercado no setor tecnológico e pedagógico, Para tanto,
adquiriu mais 35 softwares educativos para serem aplicados nas diversas áreas educativas. Atualmente, o
colégio totaliza mais de 350 programas para este fim,

O laboratório de informática dispõe de 21 computadores, todos com acesso à intemet, onde são desenvolvidas
as aulas e projetos planejados pelos professores, As aulas ocorrem em forma de jogos educativos, processo de
autoria ou pesquisas.

.

De acordo com a Coordenadora de Informática, Luciane Schwalbe, todas as turmas do Colégio são
beneficiadas com o laboratório de informática, desde o Jardim I até a 3ª série do E[lsino Médio. Ela ressalta que
os alunos dispõem de três tardes e duas noites livres para usar o laboratório, seja para fazer pesquisas na
Internet e Enciclopédias Digitais ou elaborar e digitar trabalhos, \,

Luciane comenta ainda que no decorrer do ano os alynos das sétimas séries participarão da Gincana Virtual
e os alunos das oitavas séries dos Jogos Colaborativos. Ambas as atividades são realizadas em parceria com
alunos dos outros Colégios Maristas de Santa Catarina.

O colégio também dispõe de página na internet, onde através do endereço www.marista-jaraçua.com.br,
alunos, pais e toda a comunidade têm acesso às informações como histórico do colégio, proposta pedagógica,
descrição dos cursos, entre outros, O site oferece ainda o informativo on-line, sessão para os ex-alunos, jogos
on-line, mural de recados, humor, bate-papo, previsão do tempo, calendário de atividades da escola e muito
mais, O objetivo deste trabalho é proporcionar ummeio de comunicação mais dinâmico entre Colégio e

comunidade,
'

A Informática no Colégio Marista São Luís tem por objetivo promover a participação e a criatividade no

processo de aprendizagem, contribuindo para que o aluno adquira auto-confiança. "Buscamos não apenas
desenvolver seu conhecimento, habilidades e competências; mas levá-lo a aprendercomo trabalhar e pesquisar
em equipe, a se comunicar efetivamente com os outros e a assumir responsabilidades", conclui Luciane.

INFORME
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Parceria traz para OMunicípio
MBAemGestão deNegócios

passado, a CDL adotou o

Sábado legal, prorrogando
o horário do comércio até

às 17 horas, no primeiro
sábado após o pagamento
dos salários. A proposta foi
tão bem aceita que a enti

dade decidiu repetir a pro
gramação este ano, definin

do os seguintes sábados:

março, dias 9 e 30; 'ábril, 6;
maio, 11; junho, 1 e 8; julho,
6; agosto, 10; outubro, 5, e
novembro, dia 9.

SPC - Em fevereiro,
o Serviço de Proteção ao

Crédito registrou 33;395

consultas, aumento de 3%
,

em relação a janeiro, quan
do foram prestadas 32.404
informações sobre cré

dito. O número de inclu

sões no cadastro de ina

dimplência caiu de 1.520,
em janeiro, para 1.406, ou
8,1%. No mesmo período,
as exclussões somaram

554, �m janeiro, e 524, em
fevereíro, queda de 5,7%.

Em relação ao ano an

terior, houve aumento de'

17,5% no número de con-
.

. ,

sultas ao SPC. As inclusões
no çadastro de inadim

plência passaram de 1.530,
em 2001, para 1.466, este
ano, queda de 8,8%. As
inclusões registram reajuste
positivo de 15,1%, pas
sando de 455, em 2001,
para 524, este ano.

•

./ O Sebrae (Serviço de
Apoio às Micros e

Pequenas Empresas) está
disponibilizaQ.do ao

empresário ou futuro

empreendedor
consultorias com enfoque
na atividade, inteiramente
grátis. A propostainclui;
perfil empresarial de
Schroeder, retrato sócio
econômico/cultural das
famílias locais,
oportunidades de
investimento

e vazio econômico,
diagnóstico da satisfação
dos moradores,
empreendimento local e
rede de informação e

banco de dados da cidade.

,

]ARAGuA DO SUL - O

balanço preliminar da pri
meira semana da promo
ção Jaraguá Iiquída-verão,
que iniciou na segunda
feira, dia 25, é positivo. As
vendas no comércio regis
traram aumento entre 5 e

10%, dependendo do se

tor. A expectativa da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas), promotora do

evento, é que a campanha
se intensifique a partir des
sa semana, com o paga
mento dos salários. Neste

ano, 150 lojistas aderiram
à promoção, contra 100,
em 2001.

A campanha termina

no próximo sábado, dia 9.

Segundo o presidente da
,CDL, Hilário Corrêa, a

meta é aumentar em 10%
o volume de vendas e

aquecer o comércio local.

Ele revelou que, após a

promoção, a entidade fará

pesquisa com os lojistas
para avaliar o nível de sa

tisfação e a eficácia do
evento. "No ano' passado,
70% dos lojistas conside
ram ótima, 20% boa e

apenas 10% regular", in
formou, garantindo que'
os descontos oferecidos

na promoção variam entre

10 e 40%.
SÁBADO LEGAL/2002-,

Desde meados do ano

, .I A Metalúrgica
Menegottipromove
amanhã, no Hotel
Parthenon Century, a
entrega doprêmio
"Betoneira de Ouro/200l"
aos distribuidores que se

destacaram nas vendas

dos produtos da empresas. ,

.I Entre os premiados,
empresas nacionais e

estrangeiras.

,

.I Nas próximas
semanas será instalada
em Jaraguâ do Sul uma
revendedora da sul

coreana Ssang Yong,
fabricante de jipes e

conversíveis licenciados

pela Mercedes-Bens. Os

investimentos superam
R$] milhão; .1

, ,

BIBLIOTECA é reestruturada e ganha novo software

O Colégio Marista São Luís caracteriza-se por ser um centro de aprendizagem, de vida e de

evangelização. Sua dinâmica pedagógica leva os educandos a "aprender a aprender, a fazer, a
conviver e, principalmente a ser". Uma das maneiras de aplicar a aprendizagem é implantando o

hábito daleitura, e para tornar a atividade mais agradável, o colégio reestruturou toda biblioteca que
recebeu um novo lay out.

As prateleira� de livros foram dispostas de forma mais prática, o que ampliou o eSRaço e resultou
na colocação de mais mesas de estudo, beneficiando as atividades de pesquisa e leitura.

O colégio implantou um novo softwaré, o Pérgamum, um programa atual de catalogação de livros
utilizado por universidades como a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR.

De acordo com a responsável pela biblioteca, Maria Margarete Dutra, os Colégios da Congrega
ção Marista são os pioneiros na implantação do programa em nível de Ensino Médio e Fundamental.

A biblioteca do Colégio tem um acervo com cerca de 11 mil livros dos mais variados temas, desde
ós pedagógicos até enciclopédias, dicionárioS, literatura infantil, juvenil, brasileira e estrangeira, livros
de formação, revistas, jornais, e cd's. Além disso, também oferece os serviços de fotocópia, impressão,
scanner e ainda dispõe de três computadores para pesquisa conectados integralmente à internet.

Margarete ressalta que a biblioteca está à dlsposlção para alunos, professores, funcionários e

pais.
i ' Uma vez por semana, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, têm o momento

da leitura, uma aula dedicada especialmente ao ato de ler. Após a atividade, sob a coordenação da
professora, eles relatam aquilo que leram para toda a turma.

I ,

Margarete destaca também o trabalho de conscientização feito com os alunos. "A biblioteca é um

lugar onde se adquire conhecimento, sabedoria. Por isso, é um lugar onde o silêncio e a concentração
são fundamentais, e essas práticas são aplicadas com eles", afirma.

Quem Lê aprende e é mais feliz!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_Q_U_IN_T_A_-_FE_I_R_A�I_7_de_.m_a_r�ço_d_e_2_0_0_2 B_�_!_RJ!!l��'m�m'!ID ÊNelA CORREIODOPOVO 5

I ENQUETE

\Vendelin Leithold, 61 anos, aposentado

"O bairro necessita de investimentos na

infra-estrutura, para melhor escoamento

pluvial. Sempre que chove temos muita

preocupação com esse tipo de problema.
,

Outra deficiência é o serviço médico, que
precisa ser adaptado à nossa realidade."

Alede Lenzi, 53 anos, comerciante

''Necessitamos.urgentemente da pavimen
tação da estrada geral;' onde os problemas'
com a poeira e lama são constantes. Outra

car�ncia é de telefone. Somos o bairro mais

velho de ]araguá do Sul, mas não temos

urna única linha telefônica."

TRADIÇÃO E PROGRESSO

CONVIVEM NO GARIBALDI

. ,

QUAISMELHORIAS O BAIRRO GARIBALDI PRECISA?

Wilmar Erschinger, presidente da Associação de

Moradores

Jaraguá do Sul -

Distante cerca de 20

quilômetros do centro da

cidade, o Bairro deno
minado de Garilbadi

abrange as localidades de

]araguazinho, Alto São
Pedro e parte do ]araguá
84. Rico em recursos

hídricos e de exuberante
belezas naturais, a região é

habitada, especialmente,

por descendentes de

. alemães, húngaros e

italianos. Atualmente,
segundo dados do IBGE,
a área é o�upada por
aproximadamente 3 mil

famílias, sendo que 80%
desse contingente tira seu

sustento da atividade

agrícola, mesclada com o

emprego na fábrica,
caracterizando à que se

chama de colonos-ope
rários.

De acordo com o

presidente da Associação
de Moradores do Bairro

Garibaldi, Wilmar Er

schinger, 35 anos, apenas
20% da população do
bairro ainda sobrevive

unicamente da atividade

agrícola, com predomi
nância do cultivo da

banana' e de alplm.
Erschinger explica que a

mudança do perfil eco
nômico da região, que há

20 anos era essencialmente

agrícola, ocorreu devido à

falta de oportunidades de

comercialização dos

produtos regionais. ''Antes,
o comércio Íocal aceitava
os produtos da região ou

aceitava na base da troca.

O progresso, apesar de ser

uma coisa muito boa,
acabou gerando n�vas
.necessidades de consumo

entre a comunidade a

grícola .

Assim, a maioria achou
melhor dividir a força de
trabalho com as fábricas",
explica Erschinger, que,
além de um comércio,
também atua na atividade

agrícola como produtor de
banana e é morador do
local desde que nasceu.

(MARIA HELENA DE MORAES)

José Steindl, 59 anos, 'morador Edilson Mauro Lenzi, 18 anos, estudante

''Acredito que toda a população do bairro

é unânime em apontar que temos algumas
carências que se destacam: asfalto, telefone
e melhor serviço médico. São as nossas

grandes necessidades. Esperamos ter

soluções em breve."

,"Precisamos de novas alternativas no

ensino. Não temos nenhum estabe

lecimento próximo para o Ensino Médio.

De maneira que gostaríamos de contar

com algum estabelecimento que não fosse

tio distante da comunidade"

TELEFONE, ASFALTO E MÉDICOS SÃO
AS NEÇESSIDADES DO GARIBALDI

Na avaliação do presidente da associação de moradores, o BairroGaribaldi, incluindo
as localidades de ]araguazinho, Alto São Pedro e parte do ]araguá 84, a principal
necessidade dos moradores diz respeito a linhas telefônicas e implantação de telefones
públicos'. "Temos apenas o celular rural e a telefonia móvel fixa"; explica Erschinger.
Segundo ele, cerca .de 700 famílias estão na lista de espera para a instalação do

telefone. "Depois da pri:ratização do sistema de telefonia, não sabemos mais nem

com quem falar para reivindicar a ampliação das linhas", afirma o presidente.
Outra necessidade apontada pelo presidente da associação é a contratação de mais

profissionais da área da saúde para atendimento no Posto de Saúde. Erschinger
afirma que o atendimento prestado pelo pessoal da enfermagem é muito hom,
mas falta médico e o úruco que atende no local não tem agradado a comunidade.

"Os moradores não estão satisfeitos com o modo que esse médico usa com os

pacientes", explica. A carência no atendimento, segundo Erschinger, tem forçado
as pessoas doentes a buscarem ajuda com o Corpo de Bombeiros Voluntários.

"Muitas pessoas idosas passam mal e não têm como irem, sozinhas, até o Centro

em busca de socorro médico", argumenta.
O asfaltamento da Estrada Geral do Garibaldi também faz parte das reivindicações
dos moradores. Erschinger explica que ano passado o prefeito Irineu Pasold

prometeu a obra: para este mês de março, mas até agora nada aconteceu. No setor

de transpmte coletivo os moradores se consideram medianamente satisfeitos, mas
necessitam mais horários no período da manhã.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A festa Innocentia no La Santidad foi
um arrazo, gente bonita não faltou.
Confi ra alguns lances da festa pelos
cllqueslde Thiago Markiewicz I Look
Here

Vai ser a abertura da temporada de shows do Big
Bowlling neste sábado com a já conhecida banda
Dazaranha de Floripa agitando a festa 'Volta às
Aulas'. O Big abrirá toda sua estrutura para o

evento.

•

Após ficar dois anos se dedicando à família, a
cantora Celine Dion comemorou sua volta aos

i
palcos. Na semana passada, ela apareceu na Ientrega do Grammy, mas seu retorno foi t
marcado pela apresentação em Hollywood, i

s

realizada no último domingo. Foram 12 canções fi
apresentadas com os convidados Destiny's Child i
e Brian McKnight. Além disso, ela mostrou para o II
público a canção inédita !A New Day Has Come' , Ü
título do. seu próximo álbum, que será lançado I
somente 25 demarço'

. f
, I

s

RAVE ... a expressão surgiu na Inglaterra do final
dos anos 80 como gíria para festas clandestínas.l
feitas em galpões, cuja trilha sonora era a nascente
acid house. Ali surgiu toda á cultura clubber em si.]
com o culto aos DJs, a formação de um pÚblicol1
específico, e o underground musical eletrônico. Noi

.....Brasil, o fenômeno chegou quase uma década]
atrasado. São Paulo é o pólo das raves no país, com]
suas meqa-festas realizadas em sítios com mais dei.12 horas de música e muita liberdade. O termo]
rave, porém, vem sendo mal utilizado em eventos;.'que nada tem aver com música eletrônica. .

I
I

•

icroil?,formatica.com
�>;�X, ;,·;.:.d�.• �.,�"��,, t;O

RU'� Voróndo d;a Silva Pol1f}, 21
89252·22:0 Ja",guj cto Sul· se

FonK. 147! 275.1968 Fax.: p7: J7L5408
E·mail: oa<:@icr<>irtfortn;lliéa."o",

_.icr<>irtformatlca.<iO'"

Aluguel de Trajes Ltda.

o melhor lanche da cidade

.371·5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 • Centro
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veículos

ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata. R$
12.500,00, aceito troca por menor
valor. Tratar: 9101-0813.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3, 16V,
97, cinza, compl., aceito troca.
Tratar: (47) 9101-3070 ou (47)
36E>D146.

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

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

CHEVY - 500 SL, 88. Torro! Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

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

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

CHEVETIE HATCH - Vende-se 80
ótimo estado. R$ 1.700,00. Trata'r:
373-3128, c/Wilson.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.0bO,00. Tratar:
370-0690.

CHEVETTE - ano 87, álcociÍ, com
reparos na lataria. R$ 3.000,00.
Tratar: 9122-2333.

CHEVETTE - Vende-se, 89, branco,
gas., lataria ótimo estado. Tratar:

273-1001, c/Waldir.

CHEVEnE - Vende-se, 89,'prata,
gas., 1.6, SL. R$ 4.200,00. Tratar: .7

371-5343.

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, 4p; branco, 97,
vidro, trava eletr., alarme, único
dono, 64.000km, Tratar:' 9975-6766,
c/ Evandro.·

CORSA - GL 1.4, vidro e trava

eletrica, ano 95. Tratar: 9973-8955,
falar com Nick.

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 Trat�r:
275-1096.

CORSASUPER -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.

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$16.500,00. Tratar: 373-0504.

CORSA SEDAN - Vend�-se, 1.6,
GLS, branco. R$ 13.900,00. Tratar:
373-0504.

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

D-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 ptus,
150cv, córnpl. R$ 32.000,00. Tratar:
371-8301 ou 9979-8090.

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

KADEn - Vende-se, 90, SLE, vidro

elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-0131.

KADETI - Vende-se, GL, 94, d.h. +
trio eletr. Tratar: 273-1001.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,100. Tratar: 370-
0670:

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo
estado, vermelha, ale. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, c/
Vomir.

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 - SLE, ano 90, cornpl. - ar.

R$ 4.500,00 e assumir 12 parcelas.
Tratar: 276-1044, falar com João.

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., cornpl, R$
6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZÀ - Vende-se, 94, painel dig.,
fr;:ios abs, ar cond., d.h., vid. e trava
eletr., 4p. R$ 6.000,00 + prest. Tratar:
371-9464 ou 371-6916.

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

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

R$ 1.200,00 e assumir 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.

OME<?A - 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.

OMEGA - GLX-2.0, 93, completo,
.

impecável, vendo ou troco. Valor R$
11.900,00. Tratar: 9975-0383.

OPALA - V�nde-se, 90, SE, Cornpl.,
Grafite. Tratar: 37'0-3113.

S-10 de Luxe - Vende-se, 96, cor
branca, compl .. Tratar: 9997-5905.

S-10 de Luxe-:" Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6. Tratar:
370-7516.

S-10 de Luxe - Vende-se, 2001,
gabinada cornpl. Tratar: 376-1701.

I S-10 de Luxe - Vende-se ou troca

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

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

I

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96, 2.0,
branca, cornpl., gas. R$ 15.500,00.
Tratar: 371-5343.

S-10 - de luxe, diesel, 96,
impecável., vendo ou troco. Valor R$
29.000,00. Tratar: 276-322:{

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco, R$ 20_500,00,
Tratar: 371-5343.

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

FlORI NO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156., c1 Paulo.

'

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, c/ capota de fibra e tona
marítima. Único dono. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-2020

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

Marea Wekend - 2.0 SX, ano 99,
preto, completo, super inteira, com
rodas e som. Tratar: 9902-5652.

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

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

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

PALIO - Vende-se, EX, 99, branco,
2p, pára-choqUE? personalizados .

Ti atai. 3r:t-�343.

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, d/ ar e
cd. R$ 11.800,00. Tratar: 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, cornpl., - ar. R$ 7.200,00.
Tratar: 9905-3644, c/ Gilson.

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

TIPO - Vende-se, 1.6, IE, 95, 4p,
cinza, ótimo estado, rodas esp.
Tratar: 273-1001.

Tipo -1.6 IE, ano 94, completo.
Valor R$ 8.500,00. Tratar: 376-
1465, falar com Cláudia.

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

UNO - vende-se, EP, 96, 4 portas,
completo, maisar. R$ 9.600,00.
'Tratar: 9952-3282

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

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

UNO - Vende-se, Millé, 98, 4p,
cornpl. - ar, vermelho met.

Tratar: 9905-2848.

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

UNO - Vende-se, 901 1.6R, branco,
vid. eletr. R$ 6.300,00.
Tratar: 273-1001.

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

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 37:).-1335.

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

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

BELlNA - Vende-se, 83, cinza met.

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

Bellna,- GLX 1.8, 89 vermelha com

direção hidráulica. R$ 3.900,00.
Tratar: 9975-0383.

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

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

Courler - SI, ano 00, completo
menos ar. Tratar: 372-2331 ou

9113-2331, falar com Sílvio ou

Francieli.

Escort � Hobby 1.0, ano 95, cor prata,
com manual. Em ótimo estado.
R$ 7.700,00. Tr.atar: 9102-8213.

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 c/ Marcelo.

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

Em até 12x com cheque
Liberação no dia

Fincciomenro dé veículos

370-041Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DOPOVO

compl. Valor R$17.000,00 ou troco

por carro de menor valor. Tratar:
37()'()581ou 9102-1413.

Escort - Vende-se, 913, SW, verde.
Tratar: 370-3113.

Escort- Vende-se, XR3, 88, conversível,
vermelho, cornpl., ar, rodas 15.
R$ 6.300,00. Tratar: 9903-2936.

Escort - Vende-se, SW, 4p, 97, ESCORT - Vende-se, 86.

Chevette 1.0 Grafite 93 gas.
Kadett SL 1.8 Az�1 90 ' gas,
UnoCS 1.0 Branco 88 gas.
Monza SL/E 1.8 Branco 85 alc.

Gol 1.8 Verde 83 alc.

Opala Comodoro 4C Verde 81 gas.
Passat TS 1.6 Vermelho 81 gas,
Belina 1.6 Vermelha 81 gas,
Fiat 147 1.3 Branco 80 gas,
Corcel li 1.6 Branco 79 gas.
Brasilia 1.6 Branco 79 g�s.
Fiat147 1.3 Vermelho 79 gas.
Fusca 1300 Branco 70 gas.
DT 180 - Trilha Branca 85 gas.

Rua João Franzner, .E/80 - São Luis - Jaraguá do Sul/SC 9122-11.57

GM
D-20 Cabo Dupla; compl 93 branco

'

die:

Diplomata, 4p, cornpl 90 preto gas.
lNiI

Gol, 4p, compl. 01 prata gas,,

Gol CU 1.6, 2p 96 prata gas.
Gol Plus, 2p 96 vermelho gas.
Logus CL 93 verde alc.

SantanaQuantum.zip 86 ouro gas.
FIAT

Uno Mille EX, 4p 99 cinza met. gas
Palio,4p

,

97 vermelho gas.
Uno Mille 1.0, 2p 96 verde gas.
Tempra Ouro, 4p 93 'vermelho gas.

FORD
F-l000 (ar + dir. + turbo) dupla 85 cinza ' die.
Escort,2p 88 dourado gas.
Escort 96 bordá gas.
Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - W 371-721.2 ou 9963-7641

lNiI
Parati CL 1.8 94 bordá gas.
Parati CL 1.6 90 azul met. gas.
Gol Cl 1.6 92 branco gas.
Logus CU, 1.8 95 azul gas.

GM
Vectra, 2.0, GL, compl. 97 branco gas.
S-10, 2.0, deluxe, completa 95 branca gas.
Kadett Sl, 1.8, d.h., ar qte, limp. 93 prata gas.
Cheve 500,1.6 90 prata gas.
Monza SlE, ar, dir. 87 preto gas. ,

Chevette 1.4, Sl 79 dourado gas.
FIAT

Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Palio EX, 1.0, 2p, limp., des.ar q. 93 preto gas,
Uno Mille, 4p, cornpl. - ar 93 vermelho met. gas.
Tempra Ouro 16V, cornpl. 94 branco gas.
Uno 1.3 88 azul ale,

Ford KA, 1.0,' completo, - ar
FORD,
93 cinza gas.

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

R$ 3.500,00. Tratar: 275-3711.

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

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
89, cornpl.jpreto. R$ 5.500,00 +

financ. 9x R$ 170,00 fixas ou troca

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

370-9747.

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

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

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

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

F-1000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.
Tratar: 275-1412.

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

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, c/ CD playere rodas esp.
R$ 15.000,00 à vista.

Tratar: 9102-8213.

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

KA - Vende-se, OO/GO, 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.

Landaw - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a comb. Tratar: (47)
374-1935 falar c/ Adelcio.

PAMPA - Vende-se, 84.
Tratar: 37().()670.

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

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

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

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

9993-0623.

Versalhes - Vende-se GL 1.8,95,
prata., compl. - ar. Valor a comb.
Tratar: 370-4430.

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

BRASILIA - vende-se, bege, 77,
bom estado. Valor a comb. Tratar:
9955-5884.

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

\
BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do
valor em material de const.
R$ 1.500,00. Tratar: 376-3666.

FUSCA - Vende-se, 78.
R$ 2.300,00. Tratar: 275-0329.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370-1824, somente a noite.

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, c/ Porsírio.

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

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

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

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo
e'3t6e1G, e/ 61G e3�6Iti'G. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, c/ Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

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

FUSCA - ano 85, motor 1600, cor
branco. Aceito moto no negócio.
Tratar: 370·7678, falar com Gilmar.

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

GOL PLUS - Vende-se, 16V, 98,
branco. R$ 11.000,00, aceito troca.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

GOL - Vende-se, 92, Cl, 1.6, verde
met., ótimas condições.
R$ 6.500,00. Tratar: 9111-7012 ou

275-3191" a noite c/ Roni.

GOL - Vende-se, 95, 1000, prata,
aerofoleo traseiro. R$ 7.5.00,00 ou

R$ 2.000,00 + 36x R$ 270,00.
Tratar: 273-1001.

GOL - Vende-se, 98, 4p, verde.
R$ 13.300,00. Tratar: 373-0504.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V, branco,

370-3113
Av_WaldemarGrubba - Jaraguá do Sul- se

R$ 4.000,00. Tratar: 370-1778, c/
Dinarti.

QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002

4p, única' dona, pneus socorro zero,

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

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

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

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir financ.
Tratar: 370-2146, c/ Ooéz!o.

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

GOL - 1.8, a álcool, ano 92, em
ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.
Tratar: 370-0724 ou 9975-4667,
falar com Fernando.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98, trio elétr./d. h.

Tratar: 372-0676.
.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, CL, 1.6, 90/
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, c/ Armando.

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

GOL - CL 1.6, 92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga leve, em
ótimo estado. R$ 4.900,00 + 16

prestações R$ 236,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

GOL - BX, ano 85, cor branco. Valor
a combinar. Tratar: 370-2275.

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
alc. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 372-2402, c/Marcio.

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

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

GOL - vende-se, 83, BX, motor
prefeito ou troco por moto

R$ 1.500,00. Tratar: 370-8629.

GOL - vende-se, 95, CLE, 1.8.
R$ 10.000,00. Tratar: 9953-9966.

GOL S - vende-se, 83, álcool, bom
estado, R$ 2.500,00. Tratar:
9973-9927, c/ Emerson.

GOL - vende-se, 2001, 4p. vid, trava,
desb, cor chumbo, aceita-se + ou -

valor ou moto. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

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

personalizado. R$ 11.000,00. Tratar:
371-7260.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1,600. Trata"
275-1444, c/ Marcelo.

KOMBI - Vende-se, 82, diesel.

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

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

KOMBI TREILER - Vende-se, 77,
.

motor novo, c/ frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

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

LOGUS - vende-se, 93, CL, grafite,
rodas, isufilme, ar quente, desemb.
Tras., em ótimo estado. Tratar:

8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

PARATI - 1.6, CL, branca. Valor R$
12.800,00. Tratar: 9973·5770.

,

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

PARATI - Vende-se, 92, CL 1.8, 2P,
bege. Tratar: 3'71-4225. I

PARATI- Vende-se, 99, 1.0, 16v, 4p,
compl., d.h., ar cond., rodas liga leve,
alarme e trava, som, IPVA pg até out/
02. Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

Aceito carro de menor valor:

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 94,
bordõ, 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, c/ Marcio.

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

POLO CLASSIC - Vende-se ou troca

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

Troca-se por apto próx. centro op
assume financ. Tratar: 9955-4946.

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

estado, 53.000km. R$17.500,00.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

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

SANTANA - Vende-se, cornpl., 95, Gli,
2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, cfMarcos.

Rua Walter Marquardt,

Branco 01
Branca 00
Verde 00
Bra nca 99
Vermelho 98
Bordô 97
Bcrdô 97
Preto 96
Bronca 96
Roxa 96
Branco 95
Bordo 95
Bordõ 95
Prata 95
Cinza 94
Cinza 94
Azul 94
Branco 92
Vermelho 91
Bronca 90
Vermelho 89
Cinza 88
Verde 87
Prata 86
Amarela 82
Branco 83'

518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

Polio Fire EX, 1,0,
S- 1 o C. Duplo Diesel
Corsa Sedan cf ar
Corso Pick'Up 1.6
Fiesla 1.0, 4p
Veclra CD Teto
Vectra 2.0, compl.
Corso Wind
Kombi 1.6
S- 1 O Deluxe, diesel
Corsa Wind
Corsa Wind
Parati Cl 1.8
Escort Gl 1.6
Omego 2.0 compl.
Golf GT12.0
Pompo l
Gol Cl 1.6
Chevette DL 1.6/S
Kombi 1.6
Belina GLX
Chevy 500l
Escort Gl 1.6
Del Rey Gl, 4p
Kombi Duplo Diesel
Chevette 1.6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Consórcio Nacional Volkswagen

, Horário de
atendimento:

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

CARAGUÁ!ri
Banco Volkswagen �

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Cód.:·5JUOM ••.,.",

,,=H
...."'··"�

o pagamento, em dinheiro, seró efetivado peta Caraguó V�rclJlos o partir do 311 parcelo paga pelo novo Consorciado. Promoção válido até lS/à312002. Preço do dia 28/0212002. Freie. pintura metclkc e opcionais não inclusos, Prestações vcrtôveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes

veiculas estõo em conformidade com o PROCONVE Programo de Conlrole do Poluição do Ar por Veículos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1.25% atê o contemplação). Taxa de odminist,lação de 12%. Fundo de Reservo de 3,5%. Os modelos, códigos e valores estão sujeitos a alteraçães conforme a política de comerciolização do Fóbrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
eJ

QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002

Descubra que seu sonho
<'

tornou-se realidade! /

B,ernardo Dornbusch, pr6x. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 4170 - pr6x. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 CORREIO DO POVO

VOYAGE - vende-se, 86, cor prata,
gas. Valor R$ 3.500,00. Tratar:
9905-2385.

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

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

371-9322.

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

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende

se ou troca-se por carro de menor

valor, 95, bom estado, die. R$
13.500,00. Tratar: 373-1118, c/ Jair.

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

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

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97: preta,
completa, turbo diesel intercooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se automóvel
de menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

JEEP - vende-se, Toyota, curto, 4x4,

motor 608,71, 'em ótimo estado.
R$ 14.500,00. Aceito troca de menor

valor. Tratar: 370-0724 ou 9975-4667.

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

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
fibra de vid. R$ ".500,00. Tratar:
9952-6889.

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimno estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276'()373.

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

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

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 91124950.

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

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

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratar: 370-8622.

RENAULT - Vende-se, 1.6, Hatch,

97/97, impecável, compl. + rodas

liga leve + aerofólio. R$ 13.000,00
(partic.). Tratar: 9973-8580.

PEUGEOUT - Vende-se ou troca-se

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

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

SUZUKI SWIST - Vende-se, 1.3, 94,
2p, branco, c/ ar. Valor a combinar.
Tratar: 371-7535 ou 371-5855.

MERCEDES :L:L:L3 - Vende-se, 87,
c/ d.h., rodoar, ótimo estado de

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

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

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

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7.500,00-ou financ. de R$ 1.500,00
entrada mais 36 vezes R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

CBX 200- ano 98. R$3.800,00

financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 c/ Mara - hor. Comi.

CBX 200 - Vende-se ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 +
prestações, aceita-se moto de.
menor valor. Tratar: 373-1580.

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

. c/ Marti.

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

CBX 250 - Vende-se, Twister, 2001/
2002. R$ 5.800,00 + 13 prestações
fixas de R$ 285,56. Tratar: 373-
0642, c/ Emerson.

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.

CG - Vende-se, 82, modo 83, c/
documentação atrazada. R$ 700,00.
Tratar: 370-5275.

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

9952-7084, c/ Mara.

'CG - vende-se, 2001, verde.
R$ 3.500,00. Tratar: 373·3001 ou

9952-7084 c/ Mara- hor. Comi.

CG . vende-se, 86, cinza. R$
1.350,00. Tratar: 9991-6637

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

QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002
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- IMPORTADOS-

Rua Frederico Curt A. Vasel, 382
Jaraguá do sur- SC

E-mail: boxcar@netuno.com.br

MECÂNICA BOX CAR LTDA.

Kadett GSI 93 venmelho

lpanema GL 95 .vinho

Escort Hobby 94 prata
Escort Hobby 94 cinza

Escort Europeu 93 bordô
Kadett GL 95 preto
Passat Poínter 87 preto
Fusca 74 branco

Brasilia 78 bege
Gol 82 verde
EscortWagon 98

.

vermelho

Tipo 95 cinza

5-10 00 branco

Titan 00 azul
Titan 98 roxo

Titan 96 venmelha
XLX350 91 branca

(47) 376-1772/ 273-1001
--

�U._ ,C...... .....a.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC C.,....NHOIIIIY..
MODELO COMB COR ANO Kadell GL 1.8 G Cinza 1994

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

Passai Aulom. G Cinza 1995 Chevelle SL 1.6 G Vermelho 1989
Logus CL 1.6 G Verde 1993 Chevelle SL 1.6/S G Branco 1989
Gol BX G Verde 1986 Chevelle SL 1.6 G Verde 1982
Fusca 1300 G Bege 1981 FORD
Passai IS 1.6 G Verde 1980 Muslang GT Conversível G Praia 1995

FlAT Belina GLX A Verde 1990
Palio EDX 1.0, 2p G Cinza 1998 Escort GL 1.6 G Branca 1989
Uno EP 1.0, 4p G Vermelho 1996 GURGEL
Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995 Gurgel/BR 800 SL G Branco 1991
Tipo IE 16, 4p G Cinza 1995 MAZDA

GM MX 3 GS 1.6, 16V, 3p G Prelo 1995
Corsa Super 4p G Vermelho 1997 TOVOTA
Omega GLS 2.2 G Cinza 1996 Toyola Paseo Aut G Praia 1994
D-20 Conquesl, cornpl. -ar D Branco 1995 CITROEN
Ipanema GL 1.8 G Cinza 1994 Cilroen ZX 1.8 Furio G Branco 1997

ATENDE TODAS
elA. DE SEGUROSlOle

I CENTRO AUTOMOTIVO I
BALANCEAMENTO - GEOMETRIA

MECÂNICA - LATOARIA

Fone (41) 310-1515

FORD

Ranger 10D 00/00 preta D

Ranqer 15D Cabo Est. 99/99 cinza D

Ranger 12R Cabo Dupla 98/99 azul G/GNV
Fiesta 98/99 vermelha G

Ka 98/99 branca G

Fiesta 98/98 prata G

Escort GLX 97/98 azul G

Na MORETTIEscort GL 16VII 97/97 azul G

Escort GLX 1.8 96/96 preta G

Pampa 4x4 GL 90/90 amarela A r

Escort GL 89/90 verde G AUTOMOVEISPEUGEOT

Peuçeot 504 93/93 vermelha D

VOLKSWAGEN
•

Gol 1.6 MI 97/97 branca G seu semmovo CO
Lista de Veículos PARTICULARES

Fiesta GL Class 00/01 branca G

[eito deEscort GL 16V II 99/00 cinza G novo
Parati 16V 97/98 vermelha G

Vectra CD 97/97 vermelha G nrique Piazera, 199 .,. Centro - 3Imp./Ford Explorer XLT 4x2 94/94 azul G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NXSAHARA-Vende-se, 350, 96, azul.
R$ 4.250,00. Tratar: 9962-2826.

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

CG lllAN - Vende-se, 98, azul Tratar: 370-1724.
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x R$ ---------

118,00. Tratar: 9111-5064. ,xLX - 350, ano 91. Tratar: 374-
1588.

'

FALCON - 400, azul, ano 00.

R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou XR 200 - Vende-se, R$ 500,00 entro
9952-7084 horário comercial, + 42x R$ 186,00. Tratar: 370-5651,
c/ Mara. c/ Antonio,

HIOSUNG CRUISE-125, ano 97,
vermelha, 20.000 Km originais.
Tratar: (47) 374-1588.

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

9953-2627, c/ Samir.

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

370-8622.

YAMAHA - vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724 ou
99754667.

HONDA - XR 200, entrada + prestação
R$ 97,00 por mês. Tratar: 9973-8955,
falar com Nick.

YAMARA 125 - vendo ou troco, ano
81. Valor: 350,00. Tratar: 371-1335.

YBR - vende-se 2001, vermelha, c/
2.000km. R$ 3.600,00. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 c/ Mara.

ML 125 - Vende-se, moto Honda,
valor a comb. Tratar: 9113-7636.

•

servrços
Rolamentos -

Reteniores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa "

"q

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

j
I

Q!,JINTA-FEIRA, 7 de março de 200�

Consertos e Vendas de Radiadores,
Mangueiras e Condensadores

Recondicionamos Radiadores de Alumínio

poro Automóveis e Caminhões Intercooler

Atendemos linha geral:

��.IIDIt.J.

1!-���'
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

ELETRICISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

Ichfvr:·ÂftoI
MECANICA

. CONSERTO E INSTALAÇÃO OE
AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

REFRI-AR

,.

ONSORCIO REGATA
NDISCUTIVELMENTE OMELHOR

CARROS em 'até 60 MESES

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

I

If

MOTOS em até 60 MESES

A PARTIR RS 80,18
Grupos especiais com rontenpleções todo mês
FINANCIAMENTO TODA LINHA HONDA
Só 10% de entrada e soldo em até 36X Fixo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002

,

METALURGICA KV LTOA.
FABRICAÇÃO OE ESQUADRIAS DE FERRO, JANELAS, PORTAS, CERCAS,

GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAl.

fIf(47) 275-7540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lalau - Jciraguá do SuJ

Você àindo vai ter esta marco no seu corro!!!

Mudamos: R_ Barão do Rio Branco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.uscqos.com.br

Homologada pelo

'I_INMETRO

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

• Temos financiamento.

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácio Pessoa, 007, próx. CoI. Jangada - JaraguádoSul- se

/

diversos
ACADEMIA ATLETIC � Vende-se,
2001 e esteira elétrica atletic.
Valor a comb. Tratar: 371-9435,
c/ Zaira.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, íI.2.000btus ou troca-se por
outro 7.500btus. R$ 300,00.
Tratar: 9979-0605.

APARElHO DE PREENCHER
CHEQUES - Vende-se. Ótimo preço.
Tratar: 9992-7162.

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

jdo Rio Branco, 320 - si 4.
APARELHO DE SOM - marca

CCE com controle, 3 CDs, 2
meses de uso.

'

Valor R$ 350,00. Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritório. R$ 120,00. Tratar:
370-6316.

ARQUIVO DE'AÇO - Vende-se, c/
4 gav. R$ 70,00. Tratar:
370-6316.

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

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

Branco, 320 - si 4.

ARRECADO roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

índios do Pirai, Tratar: 371-7341.

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

pré-pago, seminovo, c/ carregador
e NF. R$ 180,00. Tratar:
371-7061.

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

CELULAR - Vende-se, Tin Nokya,
capa couro, 2 teclados, NF,

'

manual, único dono, bat. Vibra
call, na caixa, Tudo por R$
250,00, nego Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, cl Fabio.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende

se, R$ 160,00. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299, c/ Prof. Adernar.

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

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

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 1900 a 2000. Tratar:

371-9543 ou 9973-8747.

COMPRESSOR DE AR - Vende

se, 5,2 pes. R$ 300,00. Tratar:
370-8615.

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

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

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira, Tratar: 9992-7162.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se p/
comércio, seminovos, juntamente
c/ toda linha de roupas
masculinas, femininas, infantis,
moda íntima e bijouterias. Valor a
combinar. Tratar: 370-5518, c/
Paulo.

CONSÓRCIO Vende-se,
contemplado, carta de crédito de R$
3.420,00. Vendo por R$1.300,00.
Tratar: 373-2887.

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, c/ Plínio.

'

ESCORREGADOR - vende-se, p/
playgrund. R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299. c/
prof. Adernar.

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

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

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic, em ótimo estado, Valor a

comb. Tratar: (47) 9119-6969.

ESTEIRA MECÂNICA - serninova
. Valor.Rê 150,00, Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

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

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

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar:
273-0885, c/ Joel.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

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

FOGÃO - Vende-se, a gás, Dako

Diplomata, 6 bocas. R$ 608,00
(novo), por apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

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

372-2955.

FRITADEIRA ELÉTRICA - compra
se para lanchonete. Tratar:
376-1699,

,

GALPÃO - Vende-se, estrutura

metálica, montado e coberto. Melhor

preçoda região. Tratar: (47)
9975-2825, c/ 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, c/ Prof. Adernar.

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

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

GRADES PARA JANELA -

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

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

9973-8929.

IMPRESSORA DE CHEQUE -

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

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

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

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

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

cornpl. e mesa cl 4 cad. Tratar:

37�-2332, após 17h. R$ 450,00.

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992-7162.

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

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

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

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

LUSTRE (2) - vende-se.

Tratar: 9992-7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
industrial + acessórios, estoque de

fios. Neg. Tratar: 273-6012.

CORREIO DO POVO 7

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

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

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

R$ 800,00. Tratar: 370-7963.

ASSA[)OR DE CARNE - Vende

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

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro

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

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se,
c/7.500 pontos, marca Yarnata,

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

MÁQUINA DE REBATER

ELÁSTICO - Vende-se, 4 agulhas
- marca Hansai. Valor

R$ 3.500,00 à vista ou

R$ 2.000,00 de entrada e o

resto parcelado.
Tratar: 9975-4523,
falar com Rosa.

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

25, mesa de vidro, estante regulável.
Preço de ocasião. Tratar: 370-9172-
ou 9975-0102.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende

se, 1 overloc, marca cran 5000
ptos. R$ 800,00, 1 reta Brother R$
700,00, 1 cobertura Jinjo R$
1.200,00 e 1 corte de trabalhar

Kamer R$ '1.300,00 (pacote c/
todos tem desc. Ou avulsa), Tratar:
275-0616.

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

BANHEIRA - Vende-se, de

hidromassagem cornpl., sem uso,
nova, R$ 1.000,00, Tratar:

9102-0356.

BANHEIRA HIIi)RO. - Vende-se,
nova, cornpl, p/ instalação. R$
750,00. Tratar: 371-4497.

BARCA - vende-se pi tingimento
de malhas p/200kg. Tratar:
Recado c/ Adão 9992-0233 ou

9125-1426 c/Elisa.

MESA - Vende-se, 5m de comp, c/
5cm de espessura, c/ bancos,
Tratar: 9992-7162.

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

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

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

Av. Barão do Rio Branco, 320-
sala 4.

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

373-3036, c/ Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se,

Tratar: 9992-8489. Valor a comb,

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

MESA TÉRMICA - Compra-se,
seminova, estamparia manual.

Tratar: 9103-7559.

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

VENDE-SE 2

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

com Paulo

BARCO DE ALUMÍNIO - Compra
se, motor 15hps e carretinha.
Tratar: 275-2277 ou 9102-4424,
cj Élio ..

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

BASQUETE - vende-se, tabela
infantil c/ base. R$ 150,00,
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299.

c/ prof. Adernar,

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

BATERIA - vende-se, Dolphin azul

marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar:

372-4402 C/ Sérgio,

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a combinar. Tratar: 9121-

2362, c/ Joilce.

BERÇO - vende-se, valor a comb,
Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

BICICLETA - Vende-se, barra

circular, seminova .. R$ 140,00.
Tratar: 275-3440, c/ Luzia.

Contamos com a massoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica e estética.

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

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se: Tratar: 371-7060.

BOXER - Compra-se, cachorro,
máximo 4 meses. Tratar: 275-1135
ou 370-4775.

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

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

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

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-
6980.

CELULAR - Vende-se, Ericson,
pronto. Tratar: 9121-2362, c/
Joilce.

CELULAR - Vende-se, GC 500W,

Oferecemos
tambéin:

unhas
decoradas e

química de
transformação,

depilação e limpeza
de pele

376-2752
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PAPELARIA- 'iiende-se, no Centro,
Av. Mal. Deodoro da Fonseca. Valor
a cornb. Tratar: 371-0452.

PAPELARIA-Vende-se, por motivo
de doença. R$ 4.000,00. Somente
esta semana. Tratar: 9112-6708.

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se.
R$ 5.800,00. Aceita-se carro no
neg.Tratar: 9112-8708.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões.
de luz c/ catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, c/ Ane.

PERSIANAS - Vende-se, R$ 90,00.
Tratar: 370-0'236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320'- s14.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PIT BUll- Vende-se filhote. Tratar:

(47) 9996-2525 ou 633-6565.

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

PLAV STATION - vende-se, com 2

controles, 1 normal, 1 analógico, 1
memory eard, 25 cds na caixa. R$
250,00. Tratar: 9118-B126 c/ Elvis.

PNEUMÁTICO - vende-se, p/
Truek. Tratar: 9992-7162.

PODlE - Compro filhote, toyou micro

toy, fêmea, branca. Tratar: 371-6153.

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

PRANCHA - vende-se para alisar o

cabelo, marca Arno. R$ 50,00.
Tratar:376-3062. c/ Elaine.

PRATELEIRA - Vende-se, metálica,

R$ 80,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.

PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

se por carro, p/ loja de qualquer
natureza. Gôndolas c/3m cada e

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

PRATELEIRAS - Vende-se, 13

gôndolas novs, cor branca, disponíveis
em vários tamanhos. Tratar:

371-7842, com Edilene.

PRATElEIRAS- Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas c/
5 e 6 divisões. Novas, c/ 3 meses

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

PRECISA-5E - de moça p/ dividir
apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

PROCURA-5E - quitinete mobiliada
na região central. Tratar:
9103-5199, c/ Marcelo.

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

PROCURO - pessoa do sexomasculino

p/ dividir apto no centro. Tratar: 275-
2130 ou 9112-0509, c/ Carlos.

QUITINETE - Procuro parà alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-6863, c/ Fábio.

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

9973-3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4.
"

Tratar: 370-9228, c/ Rosane.

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

SERRA - Vend�-se clrcular, com

bancada. R$l00,OO. Tratar: 371-1495.

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

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

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

SERRA FITA - vende-se para

açougue. Tratar: 376-1699..

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

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

SUPER NINTENDO - Vende-se, c/ ,

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

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troea-se. Tratar: 371-7060.

TABELA DE BASQUETE - Vende

se, infantil, c/base. R$ 150,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299,
c/ Prof. Adernar.

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

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

TELEFONE - vende-se, linha para
instalação imediata. R$ 260,00.

ummmm.

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

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

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é
especializada em delícias 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.

Tratar: 372-0389

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

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

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

9967-9601, c/ Miriam.

TíTULO DO BAEPENDI -

patrimonial. Valor R$ 300,00.
Tratar: 372-3616.

TíTULO PATRIMONIAl-Vende-se,
Soe. Aearaí.. R$ 300,00. Tratar:
9967-9864.

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

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

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

5640, cf Sêrgio.

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

VENTilADOR - vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

VENTILADOR INDUSTRIAL -

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

VIDEOCASSETE-vende-se, marca
Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável.
Tratar: 373-1036.

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

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

COM DETER E TRABALHO.
Tratar: 9973-8580
RS 44.000,00
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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:
9905-4668.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro fogoso,
atende elas e casais. (47) 911g.3509.

Sua melhor- opção de pr-azer

",At""'Í'J(�Yf"""t� 24 ��\"�5
Atendemos Eles. Elas e Casais

'Despedidas de Soltei ....o.

massagens e..-6tic:;sas

F'CNE: (47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região Jhony

. , .

Imovels

AMIZADE - Vende-se ou troca-se,
c/168m2• Tratar: 370·1410.

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
c/ 7,5xll,0 + gar. 3,5xll,0,
terreno c/270m2 + fone. R$
16.000,00, aceita carro no nego
Tratar: 273-0461.

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

se, em alv., c/ 3 qtos, mobiliada e.

demais dep. R. José Ceará da Costa.
Aceita-se casa de menor valor em .

Jaraguá ou imediações. Valor aprox.
R$ 25.000,00. Tratar 371-5592, c/
João.

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

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

BARRA VELHA - casa de alvenaria,
no centro, à 700m da Praia. Casa
com 12x9 e terreno com '13x25.
Valor à eomb. Aeeita-se negociação.
Tratar: 373-1848. c/ Reniee.

BARRA DO SUL - vende-se, 800
m da Lagoa. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-6375.

CZERNIEWICZ - vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos, 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço,.garagem p/ 2 carros.
Próx ao Pama, em frente ao nº
134. Tratar: �75-0845.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Daleelis, alv. R$15.000,00.
,Tratar: 373-1118, c/ Jairou
Vanilda. Aeeita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, c/54m2• R$ 12.000,00.

J Tratar: 373-3128, c/wüson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

JOINVlllE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

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

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

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

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

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

'íem cheirinho de
novidade gostosa

.

na CIdade ...

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

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

NOVA SANTA ROSA - PR - Vende

se ou troea-se, por outra em

Jaraguá. Tratar: 276-3257.
I

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

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

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

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

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

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$.
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 2Y6-1044, c/ João:

SOBRADO - vende-se c/ 3
quartos, copa, cozinha, e bwe etc.

R$ 25.000,00, aeeita-se troca por
carro. Tratar: 273-0378, pela
manhã ou noite. c/ Chirlei.

VilA RAU -vende-se, na Cohab, 7
peças, com escritura. R$ 28.000,00.
Tratar:371-9852

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE OU TROCA-SE - alv.,
c/300m2 e terreno de 1500m2,
por sítio. Aeeita-se terreno ou

caminhão. Tratar: 371-5640, c/ .

Sérgio.

VILA LALAU - vende-se, sobrado c/
156m2• R. Bernardo Dornbusch,
2021. Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110, c/ IIson.

VILA LALAU- Vende-se, 180m2,
c/ sqtos. gar. P/ 2 carros,

murada, cerca de alumínio. R$
33.000,00 + finane. Pela PREVI.

Tratar: 371-0695 ou 9993-0623.

VILA LENZI- Procura-se p/ alugar,
c/ 3 qtos ou mais. Tratar:
370-1531 ou 9113-4116.

VILA LALAU -vende-se, sobrado
com apto. de 2 qtos, parte inferior
sala comercial, terreno de esquina
na Rua Bernardo Dornbuseh, 2021.
Tratar: 370'1777 ou 9112-4110.

CENTRO - Vende-se ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif.

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou

(11) 6976-4612, c/ Germano ou

Cecília.

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

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.
Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte
c/ sacada, 1 qto., 1 wc, lav., eoz.,
sala c/ sacada. R$ 70.000,00,
aceita-se imóvel em Meia Praia

(Itapema). Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

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

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

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

eonstr., c/ 2 qtos, gar., ehur. e salão
de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 eub pormés. Tratar: 370-7698,
c/Vilson.

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

sae., sala de [antar/estar/Tv, eoz.
e lav. c/ móveis sob medida. Novo,
c/ piscina e salão de festa, c/ 2
vagas na gar. Valor a nego Tratar:
370-8336, c/ Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$16.000;00
+ finane. Caixa Econômica Federal,
ou troea-se por terreno.

Tratar: 370-0816, c/ Silmara.

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

AMIZADE - Vende-se, c/318m2,
próx. Salão. R$ 11.500,00.
Tratar: 9979-9970, hor. ComI.

AMIZADE - vende-se terreno, c/
13,5x23rn, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387-5612

AMIZADE � Vende-se, 530m, Rua

Floricultura 5
"P{ores naturais, arranjos em gerar,
atendemosfestas, casamentos,funera{
e cestas de ccifé da manhã.

Emílio Butzke. Tratar: 9973-5212.

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

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

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

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

BARRA VELHA - vende-se,
terreno próx. Posto Maioehi. Valor

R$ 3.500,00. Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, casa al,

em eonstr. R$ 12.000,00 nego
Tratar: 373-0999, c/ Eurico.

CENTRO - Vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

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

ILHA DA fiGUEIRA - Vende-se,
José Teodoro Ribeiro, 14x28. H$
19.000,00. Tratar: 371-6640, c/
João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
c/350m2, próx. salão. R$
10.600,00 entro + 12x R$
450,00. Tratar"9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 35 heet. Tifa Martins. Tratar:

376-0253.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, c/390m2, quadra
E, lote 10. Valor a eomb. Tratar:

373-2912, c/ Valdeeir.

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20, casa de
alvenaria em construção. R$
12.000,00,negoeiável. Tratar:
373-0999 c/ Eurico

PiçARRAS - Vende-se, a 50m2
do mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no

centro, c/ 617rn2• Tratar: 376-
1011 ou 376-2691, c/ Guida.

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101.000m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

se, terreno no Guatupé, c/300m2,
troca-se por terreno em Jaraguá do
Sul. Tratar: 273-0378.

TERRENO - Compra-se, c/
1.100m2, rnínimo 25m de frente.

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

TERRENO - Vende-se, c/360m2•
R$ 10.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/670m2•
R$ 12.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/600m2•
R$ 16.500,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373.

TERRENO - Vende-se, c/510m2•
R$ 14.000,00. Tratar: 276-0287

VENDO UMA SOLUÇÃO
Terreno no centro com 750,OOm2
(com casa antiga demadeira)

POR QUE COMPRAR ESTE TERRENO!

-localizado perto dos colégios, elimina o transporte escolar
- Iernlizudc perto dei supermercados, hospitais, farmácias,
igrejas, etc.
- Ótimo investimento com retorno garantido.
-localizado em uma área residencial, tranquila, com um padrão
ótimo.
- Na relação custos benefícios, custo será transformado bem
mais rápido emretorno, investimento, comodidade, etc.

Localizado na RuaDona Antonio, 160. Valor a combinar.
Tratar: 372-3947 ou 9102-5299

ou 276-0373.

CORREIO DO POVO 9

Mal. Deodoro, próx. Hospital São
José. Valor a eomb. Tratar: 370-1186
ou 372-1976, el Marilsa.TERRENO - Vende-se, c/427m2•

R$ 13.000,00. Tratar: 276-0287
ou 276-0373. CENTRO - Vende-se móveis pI loja
_________�_' de moda jovem. Tratar: 372-2502.

TERRENO - Vende-se, c/420m2,.
c/ duas casas, 1 madeira e outra

alv. R$ 33.000,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00. Trai:ar: 371:3409,
c/ 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
comere. ou 9975-9543 c/ Patricia.

BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m2, ótima localização. Tratar:
3760168.

CENTRO - aluga-se 2 salas, na Av.

VENDE-5E -loja de festas eompl .. R$
25.000,00, neg .. Tratar: 9101-7736.

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

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

CENTRO - Vende-se loja na

Marechal, el estoque e clientela

formada. R$ 12.000,00 e aceito

carro no negócio. Tratar: 371-4497.

IMPERDíVÉL
Carta de Crédito para imóveis,

reformas e construção
R$ 107.000,00
89x R$1.518,00
R$ 50.000,00
89x R$ 539,00
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00
Tratar: 370-2995

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 338,48
RS 40.000,00 RS 451,51
RS 86.913,38 RS 763,51

Trabalhamos com autorização do Banco Central- Possuímos outros valores c outros prazos,
Informações no telefone (47) 322-7988

•

aiS
ClassificadosMIIs completos,
MIIiI dinâmicos e Mala fáceis de procurar!

•
CORREIO DO POVO

371·1919

Rencult Senic RT

2.0, campl., 99,
cinzai impecável.
R$ 25.800,00 eu

entro R$ 7.800,00
+ 36x R$ 879,00

Ka, ct. 98,
bordô, campl. -

ar. R$ 11.290,00
ou ente

R$ 3.800,00 +

36x R$ 639,00

(47) 370-2022
c Ir L o S * Veículos com garantia de procedência

*Motor e caixa com garantia de 10.000km

Saveiro Sli 1.6,
99, verde,
protetor, lona,
t.e., alarme.
R$ 12.900,00ou
entro R$ 3.870,00
+ 36x R$ 444,00

Custam, cl
capota, 90, bege,
impecável. R$
20.400,00 ou entro

R$ 8.160,00 +

36x R$ 624,00

Fiesta,4p,
96, prata.
R$ 9.300,00
ou entr.

R$ 2.900,00
+ 36x R$ 369,00

"8 de março *'
DIA INTERNACIONAL

DA MULHER

/_presenteie comf{or e amor" .Z

� .

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério

V 371-9942 temos disk entrega

Desde 1993. Você conhece, você confia!

..

Tempro I.E. 2.0,
compl.,97, .

azul, impecável.
R$ 12.200,00

F-1 000, Xl, 98; .

branca, gas.
R$ 15.900,00 ou

entro R$ 4.800,00
+ 36x R$ 544,00

I AV. WALDEMAR GRUBBA, 2573 - JARAGUÁ DO SUL - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO nõ POVO

CORRETOR DE IMÓVEIS -

Precisa-se, credenciado.
Tratar: 371-2507.

AJUDANTE DE COZINHA -

Senhora se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

COSTUREIRA - Precisa-se de
costureira , com prática,
máquina overloque, que more

na Vila Nova ou proximidades.
Tratar: 370-7963.

DAMA DE COMPANHIA - pI
pessoas idosas, cl ref. E

experiênci<j. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se

oferece para trabalhar. Tratar:.1

SÀCOLEIRA - precisa-se
para venda de Langerie,
atuação na região, direto da

fábrica, exige experiência no

ramo. Tratar: (47)
339-6198.

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 experiencla,
Tratar: 273-0461, cl Salete.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -,

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa parto Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM
Tratar: 9104-5332, com 'tnés!o,
das 12 as 13h30 ou a noite.

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

9112-3916'.

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
INSTALADORA ELÉTRICA JARAGUÁ procura

.

Encarregado de Almoxarifado com

conhecimento de material elétrico e

operação de Micro-Computador
Interessados dirigir-se à rua

Gustavo Friedmann, 81 ou contratar com
Wanderlene no telefone 371-1429

SENHOR APOSENTADO -'

Contrata-se para trabalhos
de entrega' de panfletos e

divulgação. Boa

remuneração. Exigimos
regerência. Tratar: (47)
9114-9692.

MATRíCULAS ABERTAS

*
.1

Ténico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem

Rua Adélia Fis(her� 303 - Jaraguó de Sul- S(
F"nejFax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

MR®
MICRO

QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002

Estágio em Parceria
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 GARANTIDO.

E então? Vai perder esta oportunidade?
Vem para a DATA 'RARIIG!!!

Taxa Única:
Comerciário e Dependentes:

10,00
Empresário e Conveniados
(Sinte/Sinsep): 12,00

Usuário / Comunidade em

Geral: 15,00

Â��!�UA!,�e��r'��N�
'\0,,!;1Xt;;>ffJ;g E:i,fK§·�blii���\ GllTl)i).

Av. Marecha.1 Deodoro da Fonseca, 1085
l. Centro .. Jaraguá .do sul/se

Tel.: (047) 371 ..2551

A�/UÁ,f.t,
'C��k�DATA TRAINtNG

CENTttO OI!! QUALINCAÇÁC PftOifl'l'IIIlliUDNAL

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

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

@SESC
MATRíCULASABERTAS
GRUPOS DE GESTANTES

SESC/HMJ

GESTANT,ES/Grupo l'Semestrel
JARAGUA DO SUL

I

I Todos os4'.Ieiros, 19h30 às 21 h30 - no SESC

MÊS-DIA- PROFISSIONAL-TEMA
Fevereiro - 27 - Tânia M. de Oliveira - A
importância da Relação entre Pais e Filhos
Março - 06 -Aide Fontoura - Significado da
Ge�ação para a Famílía
Março -13 - Dr. Seba�íão Rezende - Tipos de
Anestesía no Parto
Marco- 20 _:_Míchele'Bortoloti / Jucimeri Eckert
-Árnamentação
Março - 27- Daphne Guizilini - Atividade Msíca
na Geslacão
Abril _: 03 - Odenite - Cardeal Magalhães e

Margarete Gillert de Souza
Partel: Desenvolvimento Psirosexual do Bebêe FO!111arno-
da Personalidade

.

Abril-lQ-'-Odentle CardealMagalhãeseMargarete
Gellert de Souza - Parte II : Desenvolvimento
�icosexual do Iltlbê e Formacão da Pe�onalidade
Abril-17-Odentle CardealMagalhães eMargarete
Gellert de Souza - Parle III : Desenvolvimento
�icosexual do Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abri - 24 - Ora. SuzinarÍl de Castro Unhares
Cuidados com o Recém-Noscido
Maio - OB Rtla Grubba - DesenvolvimentoMo
tor Normal do Bebê
Maio - 15 Daniele Henschel- Desenvolvimento
Oral dos Bebês
Maio - 22 Ora. Suzinara de Castro Unhares
Perdendo o medo do Parto
Maio - 29 Tania Maria de Oliveira - A
importância da relacão entre pais e Filhqs
Junho - 05 Dr. Ántonio Beleza - Sexualidade
na Geslaçõo ,

Junho - 12 Eduardo Biron- Analgesia/Parto
sem Dor
Junho -19 Marcia R. maciel/Míchele Bortoloti/
Tâmara Rodrigues e Celeneh M. Dias- Schantalla/
Métado Canguru
Junho - 26 MíriamVoigt-Gravidez e Saúde
Bucal da Mãe e do Bebê

Julho - 03 Equipe SESC - Visita ao Hospital e
Matemidade Jaraguá

GESTANTES/ Grupo l' Semestre/Todos as 3'feiras,
14h às 16h - no SESC

.

MES - DIA - PROFISSIONAL - TEMA
Fevereiro - 26 - Celeneh Assad M. Dias - Pais
Grávidos, Descobrindo o Prazerda Gravidez
Ma�0-05-Sandra Pereira-NutOOió na Gestoáio
Março� 12 - Aide Fontoura - Significado'da
Ge�ação pora Família
Março -19 - Ora. Suzinara de Castro Unhares
Conversando COm o Pediatra
Março - 26 -Míriam Voigt- Gravidez e Saúde
BUcal da Mãe e do Bebê
Abril- 02 -Odentle CardealMagalhãeseMargarete
Gellert de Souza - Parte I : Desenvolvimento
�icosexual do Bebê e Formacão da Pe�onalidade
Abril-09-0dentleCaideÍlIMagalhãeseMargarete
Gellert de Souza - Parte II : Desenvolvimento
�icosexual do Bebê e Formacão da Pmonalidade
Abril- 6 - Ora. Suzinará de Castro Unhares
Cuidados com o Recém·Noscido
Abril- 23 - Dr. Sebastião Rezende - Tipos de
Anestesias

, Maio - 07 - Daphne Guizilini - Atividade
Fisica na Gestacão
Maio - 14'- Tania Maria de Oliveira - A
importância da relação entre Pais e Filhos
Maio - 21. - Ora. Suzinara de Castro Unhares-
Perdendo oMedo do parto .

Maio - 2B -Alexandre Tomazelli - Analgesia
I Parto sem dor r

Junho - 04 - Rita de Càslia Grubba -

. DesenvolvimentoMotor Norinal do Bebê
Junho � 14 - Daniele Henschel -

Desenvolvimento Oral do Bebê
Junho':_ 1 B - Jucimeri Eckert /Míchele Bortololi
-Amamentacão
Junho - 25�Marcia R. maciel /Michele Bortololi
!Tômara Rodrigues e Celeneh M. Dias
Schantalla/Método Canguru
Julho - 02 - Equipe SESC - Visita ao Hospital e
Matemidade Jaraguá

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

Início: 26 de Fevereiro
Términa: 02 de Julho

Grupo Noturno
Todas às 4º feiras das

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

3719177

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1002 -/LHA DA
F/GUE/RA· Ed.
Hilamar· R. José
Pavanello, apto c/ área
10S,34m', 1 suite, 2

dorm., churrasq.
provativa, 1 vaga
garagem, 1 sacada.
En!. RS 21.000,00+
33x RS 677,00
(1,20 CUB's) x 1.20
CUB + 9 reforfos

REF 3 i 14 - CENTRO - R: LEOPOLDO MANKE
. TERRENO C/520M2. RS 90.000,00

2195 - VILA LENZI . R. ARQUIMEDES
DANTAS, 151 - CASA ALV:, 118M2, 3 DORM.,
SALA ESTAR, COPA/COZINHA, BW(, GARAGEM.

EDíCULA 30M2, COZINHA, 1 DORM., BWC.
TERRENO 46BM2 . RS 55:000,00

REF 2238 - ILHA DA FIGUEIRA· R:
ANTONIO BERNARDO SCHIDT, 444 - CASA ALV
100M2, 2DORM, ESCRITORIO, GARAGEM 2

CARROS. TERRENO 594M2. RS 45.000,00.
LEGALIZADA P/ FeTO E FGTS

Gonzaga, apto ri área
total II Om', 1 suite,
2 dorm., 1 bwc,
sacada, chur.,
individual bicidetário,
2 portões eletr., �

central de gás e gar.
Entrada
RS 35.000,00 +
12x 903,00 (1,6
CUB's)

3072 - CHICO DE PAULA - R. 582·
TERRENO 1.225M2 . RS 26.000,00 OU
ENTRADA RS 10.000,00 + PARCELAS DE
RS 500,00 MENSAIS: ACEITA CARRO.

2163 ·/LHA DA F/GUE/RA· R. EDMUNOO GEORG
. CASA ALV. 130M', 3 DORM, SAlA ESTAR/JANTAR,
SWC, COPA/COZINHA CfMó9EIS SOB MEDIDA, ÁREA
SERViÇO, DESP, GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO,
INTERFONE. TERRENO 450M'· RS70.000,00

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



•

CORREIO DO POVOde mar o de 2002

POR

Téo Bogo
Fotos: Thiago Markiewicz

D

D

-

omoçao
Verão

Notre: Nesta Quinta a boate abre a partir da 21:00h para quem quiser assistir o jogo
da seleção braslleira, após o jogo a boate funciona normalmente. Entrada free durante
o jogo, após mulheres free até meia-noite.

Big Bowlling
Hoje (quinta) tem Bistrô do Big, com Daniel Lucena, Ricardo Gomes e convidados.

Hari Om Data: 08/03/01 Sexta Feira. Horário: 23 horas.

Ingressos: R$ 10,00, com direito a uma camiseta. Dr s Alex Dee e Douglas
Dazaranha
Sábado no Big Bowlling

CELULARES
Desconto de 7 a 20P/ó

poro pagamento õ vi$la.
Condiçies de 6 Q

$ semiut

.371-9595

MeUuw "pçáo-d,,-v cJd.",'lz,
• Viariamente li partir das IO hora,

• Músita 00 vivo de Quarla o 56baJo

Reservós 171-11"
Sh�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO GENTE & INFORMAÇÃO QUINTA-FEIRA, 7 de março de 2002

r-Formatura de Andreas SchmockelBuerger�
i Nos dias 19,20,21 e 22/2 aconteceu em _I

Curitiba as festividades dos formandos
de Engenharia Civil da PUC-PR

(Pontifícia Universidade Católica do

Paraná). Entre os formandos o jovem
Andreas Schmõckel Buerger, filho de

lrineu e Rosane Schmõckel Buerger.
Andreas se destacou como verdadeiro

anfitrião recepcionando seus parentes e

amigos para as.festividades em grande
estilo, digno de. um bacharel.

A IRMÃ, VIVIAN, A MÃE, ROSANE, o FORMANDO E O PAI, IRINEU<'

COM A MADRINHA YVONNE ALICE E O TIO FRANCISCO ALVES

. FAMÍLIA REUNIDA EM UM RESTAURANTE CHINÊS APÓS A CERIMÔNIA

DA COLAÇÃO DE GRAU, EM CURITIBA

erá maturidade'fj)ite as diferenças
p,lla ma nter a

no ambiente em que
vive. tato com pessoa de
fora pos erá ser estimulado.
Touro - Agindo com

'dad�tVocê só terá a

ífimo astral para
uém bem-
ofissionalmente.

m equipe serão

s�Paixão por amigo
poderá pintar.

.

Câncer - Atividades isoladas

: você poderá se

tro das atenções.

'0 AVÔ MATERNO, EUGÊNIO, O PAI, IRINEU, E ANDREAS

ANDREAS COM AS AVÓS BRUNHTLDE SCHMOCKEL (E) E ANITA BUERGER

A TIA RENILDA BUERGER, ANDREAS E A IRMÃ, VIVIAN, NA NOITE DO BAILE

o FORMANDO COMEMORA COM OS AMIGOS EM JANTAR FESTIVO

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

3 DE MARÇO
Regina Feustel
Leila Terezinha Borchardt
Norivaldo Pereira
Bruno I<uszkowski

4 MARÇO
Celso E. Lenzi

Errol Schrnauch
Ivo Ristow Júnior
Astrita Hansen

5 DE MARÇO
Margarida Schwarz'
Elisabeth Anklam I<och

Jandira Bosse Herrmann

Murilo I<uszkowski

Lauri da Silva
Jonas Roberto Utech
Rosita B. Giovanella
Marciele Picolli

Júlio Cézar Valentini
Romilda 1<. Bruch
6 DE MARÇO
Jaber da Silva
Elvira Aparecida Keske
Luzia A. Freiberg
Ruth Wendorff
Arcelino Picolli
7 DE MARÇO
Dr. Lodemar Resner

Karla Luiza G. Rassweiler
Matheus Alberto Moeller

Lohara Borges Pereira

aDE MARÇO
Sandra Mara Noriles
Luciana Hauck
Doradhea Hauck

9 DE MARÇO
Mayara Caroline Martins

Loni Barg
Bianca Braz de Oliveira
Lorival Utech
Marlon Cézar Huinka

Waltraut S imom

Denis Froehlich

II

II

II
II
II

I'

•

�$�1\��e�u���ab���a�
'\e nas atividades
istr a fazer. Será hora

de pôr os seus planos em prática.
Peixes - Use o seu poder de

ara se dar bem na

bendo .cavar

Le
-

'+
m plano antigo

te a �.�slanchar e as

�.�
em grupo estarão

f as. Amor em estado de

graça!'.\, (:illlste em seu carisma

para arrasar corações.
- Suas tarefas diárias

itação total! O dia

> iI? d!:llcompromissos e a

�;; .e���awppderá ser bem.
aproveltada."palxão forte vai

fazer com que você se declare.
o - Não dispense a

nalidade: ela poderá
tos. Dessa forma, o
as relações pessoais

a�uperando as suas

expecl8t�'!.9.S.·
SagitáriociE-;-leu carisma e

. .

?v:f daras ca�as.
tera receio de bngar pelo

u� A vitória estará muito

xima, mas não se precipite!
Co ricórnio - Contará com

nergia, mas procure não

. Terá imaginação
ganhar dinheiro.

ixão ardente no ar.

o, muita paixão vai

stante. Você
riatividade. Não se

seus afazeres.
deró despertar algo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prevenção e informação
'" . '"

sao armas contra o cancer

A média de casos de câncer de útero na região é

de dois por semana. O índice, considerado alto pela
presidente da Rede, diz respeito somente aos casos

detectados na entidade e atinge, na sua grande maioria,
mulheres na faixa etária dos 40 anos. Nos casos de

câncer de mama, a média é de um registro novo a

cada semana, também entre mulheres na faixa dos 40
anos. ''A falta de informação sobre o assunto é um

dos fatores que contribui para essa alta incidência da

doença entre mulheres ainda jovens", constada Raquel.
O atendimento aos homens (para detectar o HPV)

e as. palestras nos bairros carentes, aliado ao trabalho

de prevenção que já é desenvolvido pela Rede, são
as armas da entidade na luta contra o câncer e na

diminuição dos casos novos. A .Rede Feminina de

Combate ao Câncer atendê, por dia, cerca de 24

mulheres no trabalho de exames de prevenção (câncer
de mama e útero) e também presta auxílio a 15

famílias, que recebem ajuda em alimentação ,e
remédios. "Precisamos de mais profissionais para

ampliar os nossos atendimentos", reforça Raquel. A
Rede também promove palestras em escolas,
empresas e outras entidades que assim o desejarem.
''A partir desde mês pretendemos fazer palestras em

bairros da periferia", avisa Raquel, que espera conta

com a apoio das Associações de Moradores para o

agendamento dos encontros.
Na avaliação da presidente, quanto mais

informação menos chance de doença. Segundo ela, a

ignorância e a falta de conhecimento sobre o assunto

tem sido a principal causa dos inúmeros casos de

câncer de colo de útero e de mama.

Méd.íco Oftalmologista
Espedalízação: Hospital de ClÍI1:icaB Estado do Rio de Janeiro

eCurso na SOCiedade Brasíleíra de Oftahnologia do Rio de Janeiro

Agora com atendimentoaos sábados das 9 as 12 horas

Av. Mal. Deodoro 776· Sola 12· Ed. Maximunn Cenfer Fone: (047)' 275-1150

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Branco, 637 • Sala 2 • Centro· Jaraguâ do Sul· se
(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

ISOLlDARIEDADE: RFCC BUSCA APOIO DA COMUNIDADE PARA RECUPERAR PREJuízo

Atendimento da Rede Feminina
será estendido

}ARAGuA DO SUL - A

diretoria da Rede Feminina
de Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul está contan

do.com o apoio da socie

dade. para recuperar, o
mais rápido possível, o
prejuízo calculado em R$
10 mil que a entidade teve

com o roubo ocorrido no

dia 4 de fevereiro em sua

sede. O ciclo de palestras
que acontece hoje e ama

nhã à noite, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul, faz parte das ações da

sociedade em favor da

Rede, que receberá um

percentual do valor das

inscrições. De acordo com
a presidente da, Rede, Ra

quel Garcia, a intenção é

sensibilizar toda a comu

nidade à causa da entida

de., "Precisamos do apoio
de todos para manter o

nível do atendimento",
reforça Raquel, que as

sumiu o cargo no segundo
semestre do ano passado.

Melhoria aos

agricultoresde
Jaraguazinho

aos homens.

Edson J unkes/C P

Presidente da entidade, Raquel Garcia, busca apoio
Além do ciclo de pales

tras, Raquel cita a rifa de

Páscoa, Tarde Jogos (pro-

gramada para maio) e ou

tras promoções menores,

além da publicação de um

informativo mensal, que
vai divulgar todas as ações
da Rede, "Muita gente
ainda não sabe o que se faz

aqui", afirma Raquel, que
I

também almeja contar

com mais profissionais da
área da saúde para ampliar
o atendimento, que é

I
realizado por uma psi
cóloga, assistente social e

um médico.

Apesar das dificulda

des, Raquel anuncia para
breve o atendimento aos

homens, para identificação
do vírus HFV, que também
é encontrado entre o sexo

masculino e é transmitido
às mulheres através da .re

lação sexual e causa o

câncer do colo de útero.

Para a oferta desse serviço,
segundo Raquel, é neces

sário a contratação de um

urologista, já que os equi
pamentos' necessários para
esse tipo de exame a Rede

já possui.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Marcos Radetski, doutor em
Toxicologia Ambiental pela
Université de Metz, na

França; Antônio Carlos
Beamord, doutor em Eco

logia, Evolução e Biologia
Mari-nha pela University of
Califomia, nos Estados Uni
dos, e Leonardo 'Rubi

RCirig, mestre em Oceano

grafia Biológica pelaUniver-
, sidade de Rio Grande, no
Rio Grande do Sul.

A intenção, segundo o

gerente de Meio Ambiente,
Robin Pasold, é oferecer aos

participantes subsídios para
avaliar a viabilidade da

Seminário sobre meio ambiente busca

desenvolvimento sustentável emJS

� Fretamento

}ARAGuA DO SUL -

Indicadores Bioecológicos e

Biotestes são os assuntos que
serão abordados durante o

10 Seminário Ambiental,
,
que acontecerá no dia 19 de

março, a partir das 9 horas,
no auditório db CPL (Cen
tro Integrado' de Profissio

nais Liberais). As inscrições
são gratuitas e podem ser

feitas até o dia 15 de março.
O evento, que é coorde

nado pela Gerência de Meio
Ambiente da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, terá como

palestrantes os professores
da Univille, Claudemir

",:, .,

"Uma Ti-ãri.sp'ôrtadôra de Vidas.

}ARAGuA DO SUL - A

unidade de reciclagem de
milho do Jaraguazinho já
está instalada para atender
toda a comunidade e será

inaugurada em breve. A

informação é do gerenote
de Agricultura, Alcides da
Nova Peixoto, acrescen
tando que foram inves

tidos cerca de R$ 15 mil
recursos oriundos do .Fun
do Rotativo Agropecuário
para a aquisição de equipa
mentos e material elétrico

para a instalação do secador.

implantação de programas

bioecológicos e biotestes no

controle da qualidade de

águas superficiais é de

efluentes industriais.
O seminário é destinado

aos servidores públicos que
atuam na fiscalização am

biental (rios, riachos e la

goas) e a profissionais que
buscam a certificação do
ISO 14000 interessados em

aprimorar seus sistemas de
tratamento de efluentes.

O objetivo, afirma Pa

sold, é discutir as questões
ambientais, apresentarnovas
tecnologias. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• EDUCAÇÃO: SEMINÁRIO DISCUTE PROJETOS E ALTERNATIVAS PARA A uESCOLA DE SUCESSO"

Evento, pela 1� CRE,
reuniu mais de 400 educadores

]ARAGuA DO SUL � A

19" CRE (Coordenadoria'
Regional de Educação)
realizou ontem, no Clube

Atlético Baependi, o Semi

nário Regional Implemen
tando a Escola de Sucesso.

O evento, que reuniu cerca
,

de 400 profissionais de edu
cação - diretores, profes
sores e especialista-, tinha '

como objetivodiscutiro no
vo modelo de ensino, bus
cando a reflexão da prática
da gestão pedagógica, ad
ministrativa e financeira das

unidadés escolares e da co

ordenadoria.

O seminário contou com

a presença da secretária

estadual de Educação e dos

Desportos, Míriam Schili
ckirnann, que fez palestra com
o tema: "Escola - centro de

gestão pública". Segundo a

secretária, a escola de sucesso

é resultado de um movi

mento nacional, compro
metido com a aprendizagem
do aluno. ''A preocupação
agora é assegurar uma edu

cação de qualidade, garan
tindo que o aluno aprenda, e
não simplemente seja apro
vado"; explicou.

Míriam disse que a
,

prioridade é desenvolve� a

gestão participativa, utilizar
a escola como meio para
alcançar os objetivos pro-

Carmelina destacou a ética na implantação do modelo democrático

postos pelo projeto. "O 110-

vo modelo implica no en

volvimento de todos, pro-
'

fessores, alunos, funcioná
rios e comunidade, na ad

ministração escolar. O coor

denador precisa ter clareza

da gestão pedagógica e sa

ber utilizar bem os recursos

disponíveis", ensinou, ressal
tando a necessidade em re

formular as es truturas e ade

quá-las às.novas exigências.
Na opinião do coor

denador da 19" CRE,
Anésio Alexandre, escola de
sucesso é a que conseguiu
atingir os objetivos pro

postos pelo projeto ---;- en

sinar o aluno. "Para alcançar
a escola de sucesso é preciso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas, Plásticos, Borrachas,
Papelão e Isopor de Jaraguá do Sul e região,
convoca toda a categoria da base territorial de

Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder,
Corupá, Massaranduba, sócios ou não para
ASSEMBLÉIA GERAL, a realizar-se no dia 9/3/
2002, em primeira convocação às 8:30 horas
e em segunda e última as' 9:00 horas com

qualquer número de presentes, tendo por lo
cai a sede do Sindicato sito a rua João

Planincheck, 157 - Nova Brasília.
,COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
* Prestação decontas do ano de 2001, bem
como o exercício financeiro para 2002.
* Sustentação financeira do Sindicato.
Jaraguá do Sul, 6 de março de 2002.

Sérgio Luis Ferrari.
Pela Diretoria.

investimento continuado na

capacitação dos professores,
alterações na legislação, al
gumas leis são do perfodo
centralizador, e gestão par
ticipativa que,mesmo sendo

realidade, deve ser intensi;
ficada", avaliou, revelando
que a coordenadoria estadu

al a possibilidade em alterar

a forma de nomeação dos

diretores das escolas estadu
ais - hoje, nomeados pela
secretária de Educação.

Em palestra com o te

ma: "Indicadores na qualida
de da gestão escolar e ensi

no", a tutora do Curso de

Pró-gestão da CRE, Isaura
da Silveira, ex-secretária de

Educação do Município,

focou as possibilidades para
que a gestão escolar sejamais
participativa � atinja a escola

de sucesso. "O ponto-chave
está na gestão. O diretor

precisa ter conhecimento

para envolver os setores n?
processo de decisão", disse,
apostando que a pouca par
ticipação é fruto do proces
so cultural e histórico engen
drado no modelo adminis
trativo estatal.

O seminário contou ain

da com palestra da coorde

nadora da 5" CRE - Join
ville -, Carmelina Alves

Filha, que fez palestra abor
dando o tema: "Ética na

gestão da escola pública".
(MAURíLIO DE CARVALHO)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO

'A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias Químicas, Plásticos, Borrachas, Papelão
e Isopor de Jaraguá do Sul e região, convoca toda a

categoria da base) territorial de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Corupá, Massaranduba,
sócios ou não para ASSEMBLÉIA GERAL, a realizar
se no dia 9/3/2002,. em primeira convocação às
8:30 horas e em segunda e última as 9:00 horas
com qualquer. número de presentes, tendo por lo
cai a sede do Sindicato sito a rua João Planincheck,
157.- Nova Brasília.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
* Discussão e deliberação da Pauta de reinvidicação
para data-base de 2002.
* Principais pontos de pauta: 1 - Reajuste Salarial
com a reposição das perdas decorrentes da inflação
medida pelo INPC no ano de 2001; 2 - aumento
real salarial recompondo o poder aquisitivo; 3 - Piso
salarial de R$ 400,00.

'

* Autorização para a diretoria do Sindicato em caso

de não haver negociações, ingressar com ação ju-
dicial.

' ,

Jaraguá do Sul, 6 de março de 2002.
Sérgio Luis Ferrari.

Pela Diretoria.

Parte do telhado da creche da Prefeitura, na Estrada

Nova, desabou durante o temporal na tarde da última

terça-feira. Operários que trabalhavam no local
atribuíram a queda a "serviço malfeito".
A diretora da escola de educação infantil, Lourdes
do Livramento, disse que, na hora do desabamento,
as crianças estavam' no refeitório. "Só apenas 'um
susto. Até porque, existe uma laje entre o telhado e

as salas de aula", frisou, informando que, no mesmo

dia, funcionário daPrefeitura estiveram no local para
consertar o vazamentode água, que se rompeu com

o desabamento.

I A previsão para o término das obras de, re.fo.rma é.amanhã. As salas permanecem isoladas.
. .

- /

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neurologia (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

!D'(,. �i'(,9io �pizia
Crelito-5/621 FPJO'

At�ndemos: crianças, adolescentes,
e adultos, na área da reabilitação.
* Síndrome de Down;
* PC - Paralisia Cerebral; ,

* AVC,- Acidente Vascular Cerebral;
* TCE • Traumatismo de Crânio Encefálico;

.

* ÓM· Doenças Mentais;
* LM • Lesado Medular.

'

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1291
Fone (47) 371-4335 /9/952-4011

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Assaltante atira em comerciante

e é preso em flagrante pela PM
JARAGuA DO SUL - A

Polícia Militar registrou
ontem pela manhã, por
volta das 7h30, assalto à

mão armada ocorrido na

Borracharia Periquito, si

tuada na Rua, Marechal

,Deodoro da Fonseca. O

proprietário do, estabele
cimento comercial, Pedro
Nivaldo Campreger, 43

anos, foi abordado por
Ricardo Honório de Lima,
23, natural de Toledo, no

Lima fugiu do local em uma bicicleta, mas foi �Ic�nçado
Paraná, que portava revól
ver calibre 32. Lima deu

voz de assalto e se apavo
rou com a' reação do co

merciante e acabou bale

ando-o na cabeça. Quan
do Lima evadiu-se do

�ocal, pessoas que presen
ciar�m o crime acionaram

a PM e encaminharam a

vítima para o Pronto-So

corro do Hospital e Mater-
s �

nidade São José. O pro

prietário da borracharia

pas�ou por tomografia e

está em estado d� obser

vação.
Testemunhas relataram

aos policiais que Lima

havia fugido do' lugar com
.uma bicicleta. Eles foram

atrás do acusado e o en

contrarm no Bairro Ilhada

Figueira.

Lima tinha aban

donado a bicicleta e a ar

ma em um matagal. Ele foi
encaminhado para a Dele

gacia de Polícia de Jaraguá
do Sul.

Lima foi enquadrado
no Artigo 157 e vai res

ponder por roubo e ten

tativa de homicídio, po
dendo pegar mais-de cinco

anos de cadeia. (FR)

GERAL� �__ � �� __

,

Acidente com paciente na ma�a
're·àtende polêmica dohospital

GUARAMIRIM - o aci

dente-envolvendo o apo�
sentado"Giirnar Frisson,
que' caiu dá maca quando
estava sendo atendido em

situação de emergência,
reacendeu a, polêmicaem
torno das coridiçõês. de'
funcionamento do Hos

pital .Municip al Santo
Antônio.·

'

Na terça-feira à noite,
os vereadores debateram
o ocorrido durante a ses- ,

são do Legislativo Muni

cipal,' destacand0 a .neces

sidade de q�e sejam to_J
madas medid�s para que
ocorrências como esta não

se repitam no estabeleci
mento.

Frisson, morador da
Vila Carolina, pai de três

filho,s e aposentado há

dois meses, engasgou-se
quando almoçava e havia
sido conduzido com ur

gência ao hospital pelos
familiar�s:

O aposentado feriu-se
ao cair da maca e precisou
receber alguns pontos na

cabeça. A queda aconteceu

porque u�a das rodas' de
sustentação da rnáca cedeu,
segtind? informaram fa'

miliares, mas os fatos ain
da não ficaram cornple
tamente esclarecidos, pois
existem diversas versões

.
sobre o acontecido.

,O vereador e pre
sidenre do Legislativo,
Evaldo Junckes, respon
sabiliza o Executivo pelos
problemas inte�nQs do

Hospital Santo Antônio,
I

qu� persistem desde o ano

passado. Segundo ele, o

prefei to Mário Sérgio
Peixer deveria ter tomado
uma série de medidas

internas para melhorar o

funcionamento .da ins

tituição, "promessa de

campanha política", e,

solucionar as questões que
envolvem os médicos

daquela instituição, que

divergem dos procedi
mentos administrativos da

direção do hospital.
Durante a sessão, Jun

ckes desafiou o vereador
Salim José Dequêch, que
defendia providências para

melhor funcionamento do

hospital, a assumir a di

reção do Conselho Deli

berativo.

Dequêch respondeu
que aceita a responsa
bilidade de presidir o

conselho, em, substituição
ao advogado Osnildo

Bartel, contestado em sua

atuação, mas disse que quer
dividi-la com os demais

vereadores. Já Bartel, disse
que a culpa pelo incidente
cabe "exclusivamente ao

Corpo Clínico do hospi
tal" e que as responsabi
lidades no caso, serão apu
radas.

Bartel admitiu que os

problemas de incompa
tibilidade com médicos do

hospital continuam. Se

gundo ele, são os mesmos'

profissionais com os quais
o hospital tem divergências
desde o ano passado.

Ele também confir
mou que existe uma ação
naJustiça para impedir que·
quatro médicos continuem
usarido uma sala onde rea
lizam consultas. (MR)
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ICONFRONTO: SE O GRUPO VENCER O CA�CAVEL, GARANTE VAGA PARA AS SEMIFINAis

Malwee goleia Camocím
ejoga hoje com o Cascavel

JARAGuA.oo SUL� A

Malwee de� Importante
passo rumo às semifinais

da Taça Brasil ao golear
o time cearense do Ca

mocim por 10 a 2,. na
tarde de ontem. Se vencer

Cascavel na 'partida pro

gramada para as 21h!0
de hoje, no ginásio mu

nicipal de Carlos Barbosa
(RS), o time jaraguaense
poderá garantir vaga nas

semifinais, independente
do resultado do jogo de

amanhã, contra os anfi

triões.

A partida contra Ca

mocim c o rn e çou mos

trando que a Malwee vi

nha em busca de um

placar dilatado logo nos

primeiros minutos. O

técnico Fernando, Ferreti
,

.

colocou Marcel no lugar
de James e tornou a equi
pe mais ofensiva. O pri
meiro gol da Malweesaiu

9"02'"
.

daos '. numa Joga ;a
individual de Manoél

Tobias que chutou forte

da entrada da área, sem

defesa pata Marcos. O
/

segundo gol saiu aos

10'22'" em jogada de

Manoel Tobias que, desta

vez, tocou colocando no

canto direito do goleiro
cearense. O fixo Euler

ampliou, o marcador aos

12'19" com chute forte

em jogada/ensaiada. '

O segundo tempo
começou com mais rit

mo, mas o jogo continu

ou o mesmo. Em busca

de um grande, saldo de

gols, a Malwee continuou
pressionando o adver
sário em busca de mais

gols. E o resultado da

pressão não demorou

muito a surgir. Aos 6'09"
o ala Breno aproveitou
uma falha na defesa da

equipe catarinense e dimi-

nuiu para 3 a 1.

A reação da Malwee

veio rápida. Aos 7'30"

Manoel Tobias chutou

cruzado e Flávio desviou

contra a .sua meta fazen
do 4 a 1 para o time de

Jaraguá do Sul. Aos 8'34"

o pivô Micky fez o giro
em cima da defesa nor

destina e marcou 5 a 1.

Aos 11 '11" Eulei: ampliou
para 6 a 1, em seguida,
João Paulo marcou contra,
registrando o sétimo gol
dos catarinenses. Aos

14'18" Micky aproveitou
um vacilo na defesa e to

cou tora do alcance do go
léiro, fez 8 a 1. Dez segun
dos depois Marcel co

'brou tiro direto e am

, pliou para 9 a 1. Ufi mi-

nuto após este lance, Má
rio descontou para os cea

renses. MareeI voltou a

marcar aos 18'30" e esta

beleceu o placar final 10 a 2.

to eles, portanto, acredito
numa partida difícil", avalia
o técnico Djalma Cardoso,
da Intelbras/São José.

A equipe' aproveitou o

intervalo entre a primeira e

a, segunda fase para\ recu
perar o condicionamento

físico e os jogadores lesio

nados. Foi o caso do ponta
e capitão Evandro e do

,

levantador Evandro Batista
que desfalcaram a Intel

bras/São José nos três últi

mos jogos da fase anterior.

''A equipe aproveitou bem

os treinamentos e está mo-

6/3/2002

Megasena
\

concurso: 342

Intelbras está pronto para a segunda fase

16 - 29 - 34 - 49 - 51 - 54

Lotomania

concurso: 195

04 - 08 - 12 - 14 16 -

25 - 28 -, 36
- 42 45 -

48 - 49 : 51 - 52 - 53-

54 - 61 - 66 - 81 - 92

tivadi para o clássico"', diz

Djalma.
Ele &staca que o fato,

das duas equipes virem de

resultados negativos faz

aumentar a pressão pela
, vitória. "'A Unisul tem o

favoritismo, até por jogar
em casa, mas tam-bém

está pressionada por um

resultado positivo", conclui
Djalma, ,que vai repetir o

time que iniciou as últimas

partidas com Fabiano e

Boi; Juliano e Negão;
Zaga e Índio, e o líbero

Alan.

\São José - O time da '

Intelbras/São José encerrou
a fase' de preparação para
estrear n� segunda fase da

SuperligaMasculina deVôlei
2001/02 com dois trei

namentos no Ginásio Carlos
Alberto Campos, em Floria

nópolis. Já de olho no clás

sico regional contra aUnisul'
e que marca a abertura des
ta fase, a Intelbras/São José
treinou no local do jogo e

está pronta para reiniciar a

Superliga Masculina com

uma boa atuação. "Preci
samos da vitória tanto quan-

LOTERIAS

5/3/2002

Dupla sena
concurso: 32

1° prêmio:
18 - 20 - 24 - 30 - 39 - 47,

2° prêmio:
06 - 12 - 14 - 25 - 26 - 39

Loteria Federal

conc.03621

1° - Prêmio: 59.196

2° - Prêmio: 39.898

3° - Prêmio: 10.928

4° - Prêmio: 48.205

5°_ Prêmio: 55.600

,

,
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IGARANTIA: SUPERINTENDENTE DA FME AFIRMA QUE O BAIRRO VAI CONTAR COM PÓLO ESPORTIVO

Moradores \ do Bairro João Pessoa

pedem centro de treinamento
]ARAGUÁ DO SUL - A

éomunidade do Bairro

João Pessoa está insatisfei

ta com a falta de apoio da

Prefeitura, Cerca de 30

atletas eritre 5 e 16 anos que
treinavam caratê e tênis de

mesa estão sem praticar as
respectivas modalidades

esportivas desde que o cen
tro de treinamento foi de

sativado. As duas ativida

des eram realizadas desde
I'

1999, em parceria com o

poder público. Um dos

voluntários na comunida

de local, Aparecido Doni

zeti Gonçalves, diz que as

crianças e os pais estão co�
,

brando a realização deste

trabalho. "Precisamos do

apoio da Prefeitura para

dar continuidade aos trei-.

n�mentos, que envolvia

muitas crianças e as tirava
das ruas", destaca.

O superintendente de

Esportes da FME (Funda
ção Municipal de Espor
tes), Luderitz Gonçalves
Filho, explica que a entida-

\ Edson Junkes/CP

. Gonçalves treina .!utebol e atletismo -para crianças de 5 a 16 anos, no João Pessoa

de está passando por fase
I de transformação, onde
precisa se adequa�''à lei, e

pede para que a comuni

dade seja paciente. "Mui
tos profissionais que atua

vam neste trabalho de pó
los não estão mais na Fun
dação porque não passa
ram no concurso público.
Como muitas pessoas no-

vas foram aprovadas, pre
cisaremos fazer entrevista.

com cada um para anali

sar suas aptidões. É difícil

encontrar
.

professor de

educação física que treine

caratê, mesmo porque essa

atividade eles não apren
dem na universidade, e

contratar um profissional
por fora nós não pode-

Moradores Ido Rio,Molha
v·

,

contam com área par� lazer
é de propriedade do casal
A11ÍZio e Maria Maba Klutc

kowski, que cedeu o local

]ARAGUÁ DO SUL -

Depois de 'um dia cheio de

trabalho, reunir os amígos
e bater bola é uma maneira' para que permaneça, em

de evitar o estresse. Com
-

uso. "Nossos filhos não

base nessa idéia, a Prefei

tura, em conjunto com as

associações de moradores
de bairro, vem inauguran
'do áreas de lazer em diver

sos pontos do Município,
,Neste fim de semana, por
exemplo, foi a vez do Bair
ro Rio Molha. Agora os

moradores daquela locali
dade contam com espaço
alternativo para a prática de
ativid�de física. A área de

lazer, inaugurada no sába

do. pela manhã na Rua
Adão Maba, tem aproxi
madamente 1,3 mil metros

quadrados e oferece qua
dra & areia para jogos de

vôlei e futebol. A solenida-
mos, a lei não permite",

de do fim de semana con-
explica, enfatizando que o ' "-

bairro não ficará desas- toucorn a presença dos

sistido. Neste período de responsáveis pela FME

seleção de professores, a (fundação Municipal de
comunidade do João Pes- 'Esportes),representantes

políticos do Município- e
soa contará com treinos de

moradores.
vôlei, que iniciam no final

I O terreno onde foi
deste mês. "Em seguida, '

daremos início a outras

modalidades", garante. (FR)

I

I'

Segunaa etapa do Automobilismo é neste fim desemana
]ARAGUÁ DO SUL - A

habilidade dos pilotos es

tará à prova neste fim de

semana, na cidade de São

Bento do Sul. Trata-se da

segunda etapa do Cam

peonato Catarinense de

Automobilismo, que será

realizada no Autódromo

Rio Represo. Os treinos

livres começam sábado, a

partir das 9h30, à tarde

acontece as tomadas de

tempo em cada catego
na. No domingo, às

9h30, inicia Q warm up e,

às 11 horas, acontecem
as pnmeuas provas na

categoria Marcas N, em

seguida da Stock Car e,

por último, Marcas B e A.

A expectativa dos pilotos
é que nesta etapa os par

ticipantes d�s categorias
A e B corram em horá

rios distintos.

Na opiruão do jara
guaense Raulino Kreis

Junior, f pista do autó

dromo de São Bento do

Sul é mista,�om peque
nas retas e curvas. "O que'
vai contar muito neste

fim de semana ê a habili- .

dade do piloto e a quali
dad� da�uspensão do
veículo. Eu estou bastan
te otimista porque já con-

segui' ótimos resultados

neste traçado"; considera.
O piloto viaja amanhã

para a cidade-sede desta

etapa. Ele destaca que as

provas em São Bento do
Sul reúnem sempre mai

or número de pessoas e

pilotos.
Agora com c�rro no

vo - suspensão e motor

remodelados -, o pilo
to jaraguaense, que corre

pela categoria Marcas A,
Douglàs Bogo também
tem boas expectativas com
'relação à prova deste fi

nal de semana. "Todas as

vezes que corri naquéle

traçado consegui garan
tir a primeira colocação",
salienta. Ele diz que viaja
para São Bento do Sul

amanhã para fazer reco

nhecimento da pista,_que
passou por me lho rras.,

-,

"Os organi?adores do au-

tódromo trocaram todo
o pisa, colocaram ma�e
rial diferente e não sabe
mos como ficará, se terá

buracos ou poeira. Vou an

tes .então para caminhar

pelo traçado e perceber
as alterações, se muda
ram algumas curvas ou

ângulos e evitar surpresas
no' dia da prova", diz. (FR)

construída a área de lazer

iriam utilizar este espaço,
então achamos interessan
te a idéia da área de 'lazer e li

beramos o terreno por cin
co .anos", diz Klutckows

ki, funcionário aposenta
do da Prefeitura. Elé enfa

tiza que esta é umamaneira
de evitar que as crianças.
brinquem nas ruas, colo
cando as vidas em risco. ']\g0-
ra elas têm lugar adequado
para jogar bola", enfatiza.

O presidente da Associa-
,

ção de Moradores do Bair
ro Rio Molha, Célio Pe

reira, destaca que esta par
ceria entre a associação e o

poder público tem como

objetivo incentivar a prática
esportiva para obtenção de
-vida saudável, além de

,

estimular o esporte como

atividade de lazer. ''Jar,aguá
do Sul tem à fama de' ci
dade onde apenas se tra-

j
balha, mas nós não pode
mos esquecer de viver o

lazer", orienta Pereira. (FR)
(

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você
/
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