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Vendas de condicionadores e
I

ventiladores aumentam' 40%
Com a temperatura batendo na casa dos 40

graus, as vendas de aparelhos de ar-condicionado

e, ventiladores dispararam. Na maioria das lojas, o
'aumento no volume de vendas é d� 40%, saltando
de umamédia diária entre dois e três condicionado

res para seis e oito.

A onda de calor, que segundo meteorologistas é a

maior dos últimos 14 anos, está fazendo também a

alegria dos vendedores ambulantes de suco e de sor

vetes. As distribuidoras de água mineral também re

gistram aumento significativo no volume de vendas.
PÁGINA 6

J Fotos: Cesar Junkes/CP
I

PM localiza corpo de Lenoir Gabriel Smieski, 43 anos, encontrado boiando sob da Ponte Abdon Batista. PÁGINA 7

Konell acredita na

união PMDB/PSDB
Agua Verde precisa
de mais áreas de lazer

os moradores do Bairro Água
Verde reivindicam a instalação de

áreas de lazer para uso de crianças e

adultos, que, por enquanto, ainda não

dispõe de locais.para recreação.
PÁGINA 5 PÁGINA 8

o aposentado e ex-metalúrgico
Siegfried Rathunde, 54 anos, veio
de Corupá para participar da pri
meira edição do ano do Projeto
Arte na Praça. PÁGINA 4

Wizard Streetball

reuniu 51 duplas
A sexta edição do Wizard

Streetball, que aconteceu neste fi

nal de semana, na Praça Ângelo
Piazera, contou com 51 duplas e

realizou 102 partidas.

o deputado estadual Ivo

Konell acredita na aproximação
do PMDB e PSDB no Estado e

)

no País, mas' faz restrições para a

aliança em Jaraguá do Sul.

PÁGINA 3

Atletas Bárbara t.ouíse Bruch e

Ana Cristine Caye vão disputar os
Jogos Sul-americanos pela sele;'

ção brasileira de vôlei Infanto
Juvenil. Elas estão em São Paulo
realizando amistosos. P.éaIlA 11

Movimento Negro
busca reconhecimento

junto à sociedade
PÁGINA 4
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODO POVO OPINIÃO

Teleassinaturas:

275-2853 - 275-01 05 - 372-0533 - 371-5994
Impressão: Gráfica e Editora CP
Ltda. :

RUéj Walter Marquardt, 1.180 - CEP -

89259-700 - Caixa Postal 19 - CEP
89251-970 - Jaraguá .do Sul- se -

graficacp@terra.com.br

TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002

Cultura em Movimento
SERGIO LUÍs PEDROTfI _. Filósofo e técnico do Sesc

Jaraguâ do Sul

A produção cultural brasileira, ao que tudo indica, está
condenada à marginalidade pela indústria cultural. Calma.

Nem tudo está perdido, mas esta parece ser a conclusão

que chegamos cada vez que ligamos a TV ou vamos ver

algum show.

Mas algo temos que concordar: não há crise na cultura

popular. Há crise, sim, na indústria cultural, e as duas coisas

não podem ser confundidas.

A dita 'cultura brasileira' está em continua transfor

mação. Um professor vivia perguntango: "existe UMA
cultura brasileira?" A conclusão é que não há UMA, mas
são várias as, manifestações culturais e várias as histórias.

Talvez custa-nos encontrar em todo este emaranhado nossa

identidade cultural como brasileiros, mas a cultura está em

continuo 'movimento', como um navio ancorado em alto-

·mar.

Penso que a cultura não pode ser entendida como algo
incompreensível e muitas vezes elitista, destinada a

iluminados e iniciados. A cultura que pehsamos é possível
graças ao ambiente e educação que possuímos e que nele

somos. Não pelo que temos, e aí a cultura emplaca a idéia

de que não há distinção social para a sua manifestação. O

importante é que aconteça o ato, o compromisso para criar

o efeito. Manifestar-se e deixar sua marca já motivou o

homem desde as cavernas, lembra?

Parece difícil, mas quando a maioria de nós brasileiros

fala de cultura, logo lembra de grandes grupos culturais ou

personalidades do mundo televisivo ou do cinema.' Penso

ser, nestes tempos tão intensos pelos quais estamos

passando, a Cultura definida (se é que é possível defini-la)
como um DIÁLOGO. Isso mesmo. Um diálogo- entre as

-

pessoas, as manifestações, os artistas. E diálogo, sabemos,
se faz com, pelo menos, duas pessoas. Importante que estas

pessoas não necessariamente pensem, gostem, andem,
vistam, comam, vivam, da mesma forma. O desafio é

conversar. É preciso rastear idéias, assim como um radar

que busca objetos não identificados em seu sistema. Nosso

objetivo é ampliar nosso campo de visão, identificando o

novo, o diferente e diverso, muitas vezes estranho. Temos

que conhecer para amar, já dizia o poeta.
O artista popular não está mais conseguindo atingir o

\ -

grande público devido à perversidade do mercado, que
esnoba artistas e projetos que se recusam a aderir a

,modismos, mesmo que tenham trabalhos de alta qualidade.
Muitas vezes o incentivo público ou privado parte para os

projetos de consumo fácil e imediato. Forma-se então uma

monocultura. E toda monocultura tende a enfraquecer o
rico solo da cultura popular. É preciso incentivar a continua
renovação do artista e sua arte.

Fica-nos, algumas vezes, a impressão que a produção
cultural no país é mono temática, precária e pobre. Mas,
felizmente; esta não é a verdade.

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

A política e a ética

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

Os marqueteiros da go
vernadora do Maranhão, Ro
seana Sarney, terão que fazer

milagre para reverter o desastre
da divulgação de envolvimen
to da empresa Lunnus, cuja
sociedade ela divide com o ma

rido, Jorge Murad, sobre a

popularidade dela. Realizada
intencionalmente ou não, a

operação daPolícia Federal, que
entrou e se apossou de do

cumentos que estavam no

escritório da empresa, no dia 1

de março, mudou comple
tamente a rota da candidatura

da governadora: de fenômeno

eleitoral, como chegou a ser

,

pintada numa das grandes
revistas nacionais, Roseana

passa a constar como no

mínimo suspeita, mesmo' que
tenha tomado posições fortes

(com o apoio do senador ca

tarinense Jorge Bornhausen),
como a retirada do PFL do

governo FHC e a decisão de

fazer o caso ir para aJustiça até

as últimas conseqüências.
Até explicar o que deve ser

explicado, a candidatura da

filha do ex-presidente José Sar

ney estará torpedeada e afun

dando, sem chances de mu-

,

r- Resta à governadora
persistir na posição de

exigir esclarecimento
total dos fatos. Quem não
deve não teme, diz o ditado

popular ..J
dança, até porque não falta

muito tempo para as eleições e

as evidências ,obtidas pela
polícia, após a apreensão de

documentos e dinheiro no

escritório da Lunnus, não são

pouca coisa. No final de se

mana, a governadora esforçou
se em rebater, atribuindo a

responsabilidade da incursão da
Polícia Federal ao escritório da

empresa a uma ação planejada
pelo candidato tucano José
Serra, e executada por ordem
do rriinistro da Justiça, Aloysio
Nunes Ferreira.

Se o que Roseana diz é ver

dadeiro, não deixa de ser la

mentável por um aspecto re

levante: uma denúncia com

'tamanha gravidade, énvol
vendo nadamenos do qué uma
governador.a de Estado e o

suposto desvio de recursos da

Sudam (Superintendência do

Desenvolvimento da Ama

zônia), não poderia estar vindo
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ao conhecimento público ape
nas nestemomento, quando in
teresses eleitorais gigantescos
estão em jogo. Denúncias en

volvendo interesses nacionais,
como é o caso da Sudam, não

podem ficar engavetadas, como
munição de campanha elei

toral. Muito pelo contrário,
devem ser trazidas apúblico tão

logo as suspeitas transpareçam.
A pergunta é, não fosse a dis

puta política entre facções
políticas gigantescas e pode
rosas, o assunto viria ao co

nhecimento público? Seriedade

absoluta com o uso damáquina
pública e seus recursos, é o mí

nimo que os brasileiros de boa

vontade esperam.
Resta à governadora per

sistir na posição de exigir escla
recimento total dos fatos,

Quem não deve não teme, diz o

.

ditado popular. Se conseguir es

clarecer que nada existe de erra

-do nos negócios da família, Ro
seana estará se libertando de gra
ve injustiça arquitetada pelos
adversários. Se não conseguir ex
plicar satisfatoriamente, o Brasil
estará apenas se livrando de mais
um governo corrupto. Que o po
vo não quer e não merece..
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o empresário Vicente Donini foi escolhido como

Líder Empresarial Estadual pelo "Jornal Gazeta
Mercantil" e será homenageado amanhã à noite, ,em
solenidade que acontecerá às 19h30, no Credicard Hall,
em São Paulo. Recebendo o título, o diretor-presidente
da Marisol torna-se membro permane�te do Fórum

de Líderes Empresariais Gazeta Mercantil. .Criado em

1977, o Fórum de Líderes tem por objetivo reunir

importantes lideranças empresariais, formando um

espaço de debates e análises sobre temas relevantes
da realidade nacional e promovendo o intercâmbio

de idéias e experiências.

VERSO E REVERSO

o deputado federal e pre
sidente estadual do PSDB,
Vicente Caropreso, tem
propalado insistentemente
que o caminho para os

tucanos no Estado é o da

candidatura própria, 'com
o prefeito de Balneário

Camboriú Leonel Pavan, .

como candidato ao Go

verno do Estado. O ra

ciocínio é lógico p,ara
quem tem' a responsa
bilidade de fortalecer o

pattido, tirando-o da

muleta da dependência de

outras legendas. Entre
tanto, outras lideranças,
como o deputado estadual

IvoKonell (pMDB), racio
cinam que o PSDB sozi

nho nio tem chances.

,PFL

AGUARDANDO
Enquanto a situação po
lítica no Estado não fica

mais clara, não resta aos

líderes partidários outra

. saída, que seja continuar
a marcha dos acertos po
líticos, como vinha acon
tecendo antes. Em Jara
guá do Sul o PSDB con

tinua trabalhando com a

proposta de reeleger o
deputado federal Vicente

Caropreso e lançar a

candidatura do vereador

Lia Tironi (PSDB) para
deputado estadual. Com

esse intuito, já aconte

ceram reuniões regionais
em Guaramirim e São

João do Itaperiú e outra

deverá acontecer em

Barra Velha.

O ex-prefeito Hilmat Hertel (PFL) diz que superou,
de unia vez por todas, o trauma das eleições municipais
em Schroeder, quando sofreu derrota fragorosa diante
do prefeito Osvaldo Jurck (PMDB) e que está na

atividade, política novamente. O Partido da Frente

Liberal está se reunindo periodicamente noMunicípio,
informa Hertel, parta discutir as questõesinternas e as

eleições de,outubro próximo.

CORUPÁ I
O prefeito Luiz Carlos
Tamanini está de volta ao

governo municipal de
Corupá. Entre as pri
meiras realizações, desta
ca, estão as pavimenta
ções de ruas.

CORUPÁ II
Depender das obras da

Casan, realmente é com

plicado. Corupá reivin

dica há tempos a ampli
ação do sistema de abas
tecimento de água, mas
sem resultado.

(

DI�a. Christine Hebelo
CRO-PV 5952

,
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�I ELEiÇÃO: KONELL DIZ QUE PMDB ACERTA AO SUSPENDER PRÉVIAS PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Deputado acha viável aliança
com os tucanos, exceto em JS

]ARAGuA DO SUL - O

deputado estadual Ivo Ko

neli (pMDB) considera acer
tada a decisão tomada do

mingo pelo PMDB, na con
venção extraordinária reali

zada em Brasília, de suspen-'
der as prévias que indicariam
o candidato próprio às elei

ções para a Presidência da

República. Na opinião do

deputado, que participou da
convenção corno delegado

, do partido em Santa Cata

rina, o PMDB teria dificul
dades para vencer as elei

ções, seja com Itamar Fran

co, "muito instável", ou com
Pedro Simon, de longo tra

balho no partido, mas "sem
condições" para empreitada
desse porte.

- Me convenci de que
saindo com candidatura pró
pria, com os nomes que es

tavam colocados, o PMDB

praticamente não tetia chan
ces nas eleições presidenciais
--,- pondera o deputado,
destacando que'o re�ultado
da votação na convenção,
com 356 votos contrários e

ape-nas 38 favoráveis,
sinaliza nesse sentido. A

Foto arquivo Edson Junkes/CP

Konell considera difícil acordo com tucanos em JS

prévia para indicação do

candidato' ao Senado, fica,
porém, mantida. Em

Jaraguá do Sul, a prévia vai
.

acontecer das 9 às 12 horas,
na sede do diretório

municipal do PMDB.
Koneli acredita na apro

ximação do PMDB com o

PSDB, para as eleições pre
sidenciais, embalado pelo
afastamento do PFL do

governo e avalia que o can

didato tucanoJosé Serra leva
mais chances

.

do que
Roseana Sarney (PFL), por
que está conseguindo trans
mitir imagem de "seriedade
e competência", enquanto a

segunda ficou abalada com

as denúncias envolvendo

negócios da família com o

desvio de verbas naSudam,
tanto que isto já está refie-

tido nas pesquisas.
Para o deputado, a ali

ança com os tucanos tam

bém deverá 'repetir-se no

Estado, apesar de já exis

tiram adversários da "Mais

Santa Catarina" falando até

em "coligação branca", na

expectativa de escapar da

verticalização e preservar o

bloco que venceu as eleições '

em 1998. Mas dificilmente

,será reprisada em Jaraguá
do Sul, onde as divergências
com o govhno do prefeito
Irineu Pasold ,(PSDB) estão ._�

bastante acentuadas. "Não

enquanto ele continuar me
. chamando de mentiroso,
em função dos números

que estou apresentando",
assinala o deputado.

PROCESSOS .; Ko-
neli reagiu com irritação à,

promessa de Pasold feita na
entrevista coletiva da semana

passada, de que irá p�;����;r- ""''1
o deputado por causa de

declaração feita no rádio.

"Muito mais fácil será eu

processá-lo", rebate Koneli,
afirmando que "o prefeito
é que começa a colecionarpro
cessos". (MILTON RAASCH)

PT quer "mostrar as diferenças" com os futuros deputados
]ARAGvA DO SUL - O

presidente do Partido dos

Trabalhadores, Rogério
Müller, informou ontem

que o partido deliberou na

reunião realizada sexta

feira, em Guaramirim, que
a conduta dos futuros de

putados que vierem a ser

eleitos na região, será na

fiscalização dos ato� do

Executivo, seja na esfera
estadual ou federal,.e nà

formulação de leis. "Va

mos mostrar as diferen- '

ças", diz Müller, enfati-

(J9) f}j)1/��J�
.

.

mM. 3059 - CPF, 468859357/00

zando que a intenção não

é fazer ataques diretos aos

deputado IvoKonell (pMDB)
eVicente Caropreso (PSDB),
mas mostrar que a atuação
-pode ser melhor.

Ele confirmou a dispo
sição do partido em indicar
até o dia 13 de abril, o fu

turo candidato a deputado
federal (um nome), assim
como já ficou confirmado

que,o
.
advogádo e coor

denador regional do par
tido, Dionei da Silva, con
correrá 'para a Assembléia

\

Especialização: HOSpital de Clinícas Bstado do Rio de Janeiro
eCurso na SOCiedade Brasrletra deOftalmología do Rio de Janeiro

Agora com aren�ento aos eábados aru:. 9 as 12 horas

Av. Mal. Deodoro 776· Sala 12· Ed. MC1Ximunn Center Fone:,(047) 275-1150

ência Matriimonial
Clube de Amigos

Você está Solitário (a)?
Quer encontrar um(a) companheiro{a) ideal?

'

Eª-ç-ª,Jª_§�!'! Ç!!ldaslmJ
A Agência Matrimorií'al possuí centenas de

candídatos(as) cadastrados em todo estado.
Desconto especial para candidatos acima da 45. anos

!"!ºY_!;JA
.

Fone:(47) 3035-700;.1. arend, até 22 h. Bnu

Legislativa. Müller acredi ta
que já nos próximos dias,
os dois pretendentes, ve
reador Marcos Scarpato e

o professor EmersonGon
çalves, chegarãO a um

acordo e um deles declina

rá da candidatura.
O próximo final de

semana será de muita ati

vidade para o partido. No
.

sábado, acontecem) as
\

prévias para presidente da

República, no Calçadão da
Marechal. O partido estará

recebendo os votos da

população no horário das
9 às 12 horas para escolher .

entre os candidatos Luís

Inácio Lula da Silva e o se

nador Eduardo Suplicy.
Já no domingo, a pré

via será interna, com vota

ção apenas pelos ftliados

do partido. O local .será a

Câmara de Vereadores e a

consulta transcorrerá das
9 às 17 horas .. Estão aptos
para "atar nesta prévia
todos os que se filiaram ao

PT até 17 ele março do ano

passado. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arte na Praçamovimenta ,

I • '

produção de artesanato
]ARAGuA DO SUL - A

artesã e dona de casa Mar-
,

'

IeneRamthum, 25 anos, fez
sua estréia como feirante no

sábado, quando aconteceu a
'

primeira edição do ano ao

Projeto Arte ná Praça, pro
movido pela Secretaria de

Produção da Prefeitura. Na

avaliação de Marlene, que
divide o seu tempo com os

,

cuidados do único filho, de .

3 anos, com a confecção de

bonecas de porcelana, vesti
das com rendas e fitas, nas
mais diversas cores. Mesmo
estando participando pela
primeira vez da feira, Mar
lene tem boas expectativas
em relação à iniciativa. "Tal

vez, aos poucos, todos pos
sam' viver do artesanato",
afirma a artesã, que vende as

bonecas em casa, para ami

gos e conhecidos. Orgulho
sa de sua produção, ela cos
tuma chamar suas bonecas
de "As minhasmeninas", que
são vendidas por preços que
variam de R$ 15,00 a R$
30,00. "Melf filho não gosta
quando eu vendo. A gente
se apega", justificaMarlene.

O Projet� Arte na Praça
acontece sempre no segun
do sábado de cada mês. A

intenção, segundo a gerente
de' Indústria, Comércio,
Turismo e Serviços, Niura
Demarchidos Santos, é va-

, lorizar o produto artesanal

da região e ampliar as fon

tes de renda das famílias,
além de incentivar e esti
mular a atividade do arte-

sanato como profissão de

grandes possibilidades.
Nesse sentido, a Secretaria

de Produção, através da

Gerência, tem promovido
seminários, cursos e pales
tras, destinados unicamente
aos artesãos que desejam
profissionalizar sua ativida
de. Nas edições QO Arte na

Praça podem participar
artesãos 'filiados à Asso-
I

ciação Jaraguaense de Ar-

tesãos e convidados, inclu
sive de outras cidades.

O aposentado e ex

metalúrgico Siegfrid Ra
thunde, 54 anos, é do vizi-

I

nho Município de Corupá,
mas

.

sempre participa das
feiras deJaraguá do Sul. Ele
faz artesanato em madeira.

Confecciona peças de alto

acabamento em madeira de
lei. Todas são utilitárias, mas
com forte apelo decorativo,
como, por exemplo, um
porta-CDs em formato de

violão, ou um porta-cuias
(para tomar chimarrão) que
chama a atenção pelo tama
nho e pelos detalhes.

Na edição de. sábado
do Arte na Praça partici
param cerca de 50 artesãos,
a maioria deJaraguá do Sul.
Na avaliação de Rathunde,
que também vende em fei
ras de Corupá, o movimen
to tem sido razoável. "Em

Corupá o forte vem dos
turistas. Em Jaraguá do Sul

é o povo mesmo quem

compra", afirma o artesão.

(MHM)

Marlene participa da feira primeira vez

'Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Membros titulares da sociedade Brasllelra-de
, Ortopedia e Traumatologia

GERAL
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I ENVOLVIMENTO: NEGROS DE SANTA CATARINA SE ORGANIZAM NA BUSCA DA IDENTIDADE

Movimento daConseiência Negra
realiza' reunião de planejamento

,
,',

]ARAGuA DO SUL - A

organização política é a única

saída para os negros. A ava

liação é do integrante do

MovimentoNegro de Santa

Catarina, vereador Márcio
de Souza. Ele esteve no sába
do emJaraguá do Sul parti
cipando da reunião de pla- �

nejamento das ações deste

ano do Movimento da I

Consciência Negra do Vale
.

do Itapocu.A reunião acon- '

teceu na Câmara de Verea-

dores, com a participação
de aproximadamente 70

pessoas, todas ligadas ao

Moconevi, entidade forma

lizada em, dezembro do ano

passado e' que atualmente

congrega cerca de 167 pes
soas de origem africana.

"Estamos recebendo apoio
de muitas instituições e da

comunidade", afirma a co

ordenadora do Moconevi,
professora SandraMaciel de
Oliveira.

,

De acordo com Sandra,
o Moconevi está de para
béns pela visibilidade que o
movimento alcançou em tão

pouco tempo de existência,
que resultou em propostas
de projetos, realizados em

parceria com a Fundação
CulturaL Segundo Sandra,

Integrante do Movimento Negro Estadual, vereador (PT de Florianópolis) Márcio de Souza
I

representantes da fundação
já procuraram a entidade,
para dar início a um trabalho

de pesquisa na região corn

o objetivo de saber quantos
negros existem na região,

'

onde vivem e como sobre

vivem. 'Já estamos iniciando
a pesquisa a partir dos dados
referentes à chegada de
Carlos Jourdan, que veio

acompanhado de 50 ne

gros", afirma Sandra,
Outra vitória citada por

Sandra é a inclusão das ati
vidades do movimento no

calendário oficial dos even

tos da Prefeitura e a criação

de um site. Além disso, o
Moconevi 'também vaipar
ticipar, este ano, das Festas

das Etnias (até agora inte

grada por descendentes de

brancós europeus), promo
ver a escolha da Rainha da '

EtniaNegra e da Semana da

ConsciênciaNegra, que será

comemorada em riovem
bro. "Queremos resgatar
nossa participação na His

tória do Vale do Itapocu e

de Santa Catarina", resume
Sandra,

Ser beneficiada pela Lei

deDiretrizes Orçamentárias
é a principal reivindicação do

Moconevi, que até agora
não foi contemplada com

verba pública, "Recebemos
uma verba de R$ 2 mil da

Prefeitura, mas não regula
mentada, e não sabemos

,

,

quando receberémos outra

vez", explica Sandra,
Na avaliação do co

ordenador estadual do Mo

vimento Negro, a ausência
de verbas públicas faz parte
do processo histórico de

racismo e de marginalidade
dos negros, "É através do

orçamento que' tudo se re

solve", afirma Souza,
, (MARIA HELENA DE MORAES)

Adjori recebe homenagem da Polícia Militar
]ARAGUA DO SUL - A

Adjori (Associação dos Jor
nais do Interior de Santa Ca

tarina) foi homenageada pela
Polícia Militar através do 110

Batalhão responsável pelo
policiamento de 37 muni

cípios na Região do Extre

mo Oeste, O evento foi rea
lizado na sexta-feira, dia tde
março, quando o batalhão

completou 11 dé atuação
em São Miguel do Oeste,

Conforme o coman

dante da Unidade Militar,
major Cantalício de Oliveira,
o aniversário foi uma opor
tunidade para prestar home
nagem às diversas entidades

onde o batalhão, na missão

de prestar segurança pública,
encontra inconfundível parI '

ceria.

A Adjori/SC foi agra
ciada por congregar jornais
editados 'nos mais diversos

municípios do Estado e por
.Iutar para que seus filiados
se integrem cada vez mais

com as forças vivas das co

munidades onde circulam,
apoiando as autoridades e

lideranças, no afã do desen

volvimento, da educação, da
saúde, da segurança e de

mais qualidade de vida aos

catarinenses, além de ser o'
veículo que registra a história

da cidade e de seus cidadãos,

A história do 110 BPM

começa em 1946, quando
foi instalado o primeiro des

tacamento policialmilitarno
povoado que deu origem a

Vila Oeste, pertencente ao

antigo território do Iguaçu,
Em 1969, com o cresci

mento acelerado do Muni

cípio, houve a necessidade de

um corpo de tropa mais

significativo paraacom-panhar
(

esse desenvolvi-mento.

GráficaCP
\
370-7919
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'
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L---- �CORREIODOPOVO TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002 i assi

•••.•'Y."-_.
POR: EGON JAGNOW

" ",

No início do século 20, na jovem república brasileira, instalou-se a politica do "café com leite",
em que a alternância do poder se dava entre os mineiros e paulistas comandando a República.
Nas eleições de 1930; surge como candidato a presidente da República Getúlio Vargas., Derro
tado, em process<? eleitoral fraudulento, encilha seu cavalo e vai, do pampa gaúcho ao Rio de

Janeiro, onde toma o poder. Foi a Revolução- de 1930, que marcou ó início do primeiro perío
do ditatorial. Jaraguá do Sul, importante entroncamento rodo ferroviário, também é sitiada por

tropas getulistas que por aqui passaram.
, /

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: wwweassuli.advbr - e-�ail: cassuli@cassuli.adv.com.br
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIO DOPOVO MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÕCKEL I FORMATURA

<.fI História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passaqo só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

ff

HÁ 68 ANOS

Em 1934, dizíamos linhas atrás, a ferrovia e o ramal de São
Francisco-Rio Negro era um grande avanço no sistema de

transporte e de comunicação corri outras partes do Pais. Mas

como diz o ditado popular, tudo que é bom dura pouco. E foi

assim que começaram a surgir os problemas, por não fornecer

vagões de carga em quantidade para as mercadorias das indús
trias locais e vagões especiais para o transporte da banana, fru

.

to perecivel e que exigia embarque imediato a sua colheita,
para alcançar clientes situados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro. Acrescia o fato _de que o Paraná, no seu

�toral - An�onina e Paranaguá, porto com -melhor estrutura

-, privilegiava-se os produtores da fruta, e os vagões especi
ais eram retidos na capital paranaense e, por uma crise na Rede
de Viação faraná-Santa Catarina, não existiam recursos fi

nanceiros para construir ou comprar maior quantidade desse

tipo de vagão. O jeito era voltar a transportar por estradas de

rodagem, que não passav�m de meros caminhos, sem nenhuma

estrutura, fazendo com -que veiculas ficassem atolados até os

eixos, obrigando a descarga da banana para livrar o veiculo e

voltar a carregar, até atolar, de novo, na"primeira poça de água.

HÁ 15 ANOS

Em 1987, "Os Herdeiros da Duquesa", por intermédio do

"nono'{Ropelatto, dizia que trabalhou muito na abertura de

estradas, sobretudo da estrada de ·ferro .. Conta histórias horripi-
,

lantes de massacres de' índios pelos brancos, em fins do século
e começo deste. Mais gravada em memoria era uma no Rio dos
Cedros: "Os índios mataram uma familia de polacos e os italia
nos queimaram a aldeia deles. M�s ninguém se lembra do res- '\
tante. Outra: ali por Corupá os trabalhadores foram no final de
semana para suas casas em Jaraguá ou Joinville e quando volta
ram não encontraram mais nada em seus ranchos, Possivelmen
te os índios tinham levado tudo. Ele mesmo nunca tinha visto
um índio, .mas colegas seus, sim. Eles tinham cabelos compri
dos, andavam sem roupa e de noite vinham espiar o que os

brancos faziam, mas não tinham iniciativa de ataque, somente
se alguém os maltratasse. Ali se vingavam. Justiça! Um c,aso
estranho e interessante é aquele do "Pedudo", que já foi anotado.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, a Camerata de Jaraguá do Sul confirmava a turnê

que faria à Alemanha, em fevereiro. Sob a regência do maestro

Ricardo Feldens, os 29 componentes -Ijovens 'entre 14 e 20

anos -_- interpretariam músicas brasileiras e latino-americanas
em teatros das cidades de Britzingen, Solingen,
Mônchengladbach, Hannover e Berlim. Com o apoio da Scar

.

(Sociedade Cultura Artística), a Camerata viajava à Europa
com recursos próprios. Apresentações em empresas e venda de
souvenirs garantiam o pacote.
Em Rio Cerro II, a Comunidade. Evangélica Bom Pastor cons

truía o' salão da comunidade, sita na margem da SC-416 (Ro
dovia Wolfgang Weege). Contava-se, entre os moradores, que o

inicio se. dava no dia em que o homem chegava à Lua (29/7/
1969). Para sua construção, a comunidade recebia 40 mil mar
cos da Alemanha, da Comunidade' Evangélica daquele país,
com quem mantém relações cordiais.

CURSO D,E Engenharia Civil
Os formandos de

Engenharia Civil da
PUC-fR (pontifícia
Universidade Cató

lica do Paraná), re
centemente realiza

do no Teatro

Guaíra, em
Curitiba. A turma

Francisco Xavier da
Rocha Loures ho

menageou ao final

do curso o pessoal
administrativo, nas
as pessoas de dom
Pedro Fedalto,
Grão-Chanceler, Clemente Ivo Juliatto, reitor, João Oleynik, vice-reitor, Robert Carlisle

I ,

Burnett, decano do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Ricardo José Bertin,
diretor do curso de Engenharia Civil, e Manoel R. Justino Filho, diretor Adjunto do cur-

so de Engenharia Civif
,

Não deixaram de homenagear a patronesse Carla de Castro Ferreira, o paraninfo Carlos

Roberto Nogueira, os professores Carla de Castro Ferreira, Francisco Xavier da Rocha

Loures, Jorge Luiz Silka Pereira, Rene José Segalla, Rosi Mari Portugal.
Os funcionários Foram homenageados nas pessoas de Iara ReginaWatroba e Luiz Nicoleli.

I EVENTOS SOCIAIS

BODAS de Ouro

No dia 24 de fevereiro passa
do, o distinto casal Gerhard e

Verônica Schaffer completou
as Bodas de Ouro, com to

cante cerimônia religiosa e

um almoço para parentes e

amigos convidados no
,

\

aprazível Restaurante do Par-

que Malwee. Cumprimentos'
tardios do

CORREIO DO POVO, com
renovadas felicidades.

vá ZULMAR
. .

aniversaria
,

No dia 25 de fevereiro de

2002, transcqrreu mais um

aniversário da distinta
dama da sociedade

jaraguaense, a baixinha do

centro da foto, em sua resi-,
d,ência. Partem da redação
os tardios cumprimentos à

senhora Zulmar S.

Schlichting, com votos de

renovados anos, para com

pletar a sua missão entre

nós. Parabéns!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ofertas diversos

. , .

rmoveis
70.000,00. Por-restoêncla em

Jaraguá do Sul. Tratar: (47) 361·
6226, c/ Luis.

ÁGUA VERDE - Vende-se ou troca
se por casa de maior valor.
Iratar: 372.0665

BARRA DO RIO CERRO· Vende-se,
em alv., c/ 70ni2, área de 432m2, a

500m da Malwee, c/ qto, eoz., bwe,
gar., c/ telefone convencional. R$
29.000,00, neg .. c/ carro. Tratar: 9101·
4214, c/ Ruy. Necessito negociar c/
urgência, motivo de mudança.

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

.

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
c/ 7,5xll,0 + gar. 3,5x11,0, terreno
c/270m2 + fone. R$ 16.000,00,
aceita carro no nego Tratar: 273-0461.

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

da Lagoa. R$ 16.000,00. Tratar:
373-8375.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ .

permuta·se casa, 3 qtos, 2 bwe,
sala, eoz. + edícula, centro. R$

BARRA VELHA . Vende-se ou

troca-se, em alv., c/ 3 qtos,
mobiliada e demais dep, R. José

veículos

Ceará da Costa. Aceita-se casa de

menor valor em Jaraguá ou

imediações. Valor apróx, R$
25.000,00. Tratar 371·5592, c/
João.

BARRA VELHA - casa de

alvenaria, no centro, à 700m da

Praia. Casa com 12x9 e terreno
com 13x25. Valor à eomb. Aceita-se

negociação. Tratar: 373·1848. c/
Reniee.

BARRA VELHA - Vende-se, lat. da
Av. Paraná, c/95m2• R$
20.000,00. Tratar: 371·0559.

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

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

CHÁCARA - Vende-se ou. troca-se,
próx. a praia. Tratar: 372-0665.

CHICO DE PAULO - Vende-se,
mad., 80m2• Terreno c/580m2• R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

CURITIBA - Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, c/ 3 qtos, 2 bwe,
gar. p/ 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do

Sul, até R$ 50.000,00.
Tratar: 371-4626.

CZERNIEWICZ - Vende-se, 800m
da rua principal. Casa c/270m e

terreno c/ 1400m. Tratar:
371-0742.

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: 275-0845.

. dar a sua vida]podetnU
Pes
o jeito certo e saudável

de emagrecer.

Reuniões todas as terças-feiras, às 15h, em sala
anexa à Paróquia Evang. Luterana

Centro, Iguá do Sul.
Assista a uma reunião sem comprontisso.
Informações pelo telefone (47) 635-1049

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

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

JOINVILLE - 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: (4I) 417-
2438, c/ José Carlos.

LOT. SANTO ANTONIO - Vende-se,
alv., 100m2• R$ 18.000,00. Tratar: .

9104-4588.

MASSARANDUBA - Vende-se, alv.,
162m2, semi-acabada, c/ terreno
de 20.000m2• R$ 45.000,00.
Tratar: (47) 379-0021 ou 379-'2696,
ai Anlta

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.

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, c/ 3 qtos e demais
dep., Centro, 660m2. R$ 25.000,00
+ finane. CEF. Tratar: 371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR - Vende
se ou troca-se, por outra em

Jaraguá. Tratar: 276-3257.

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

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, c/ Euda.

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, 51, COz., bwe, lav., gar.
Valor a eomb. Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, c/ Cleiton.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou

troca-se, c/120m2• R. Ilda Friedel

Lafin, I�,te 254. Tratar: 276-0070,
c/ Jose.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Bahia da Babitonga, mista, fundos p/
Bahia, c/ 2 qtos, sala e eoz.

R$ 20.000,00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, t/ Tito.

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

PORTOCRED
EMPRÉSTIMO PESSOAL

• Em até 12x com cheque
Liberoçãc no dia

• Finaciamento de veículos

I-R-u-a-'-e-,.-P-r-o-,õ-p-io-G-om-es-d-e-O-:'i""v-e,-'ra-,-S-J-- 370-0417* Não fechamos para almoço

120m2, terreno c/ muro.
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., 'em
eonstr. C/ 1 qto. Terreno de

450,00m2. R$ 10.000,00. Tratar:
9104-4588.

SOBRADO - vende-se c/ 3 quartos,
copa, eoz., e bwe etc. R$ 25.000,00,
aceita-se troca por carro. Tratar:

273-0378, manhã ou noite. c/ Chirlei.

TROCA--SE CAIBRO - comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
c/ eaxilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA--SE - por sala comercial ou

apto., alv., c/150m2, próx. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

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

caminhão. Tratar: 371-5640, c/
Sérgio.
VILA LALAU - Vende-se, 180m2, c/
3 qtos, gar, P/ 2 carros, murada,
cerca de alumínio: R$ 33.000,00 +

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

VILA LALAU - vende-se, sobrado c/
156m2. R. Bernardo Dornbuseh,
'2021. Terreno de esquina.
Tratar: 370-1777 ou 9112-4110,
com Vilson.

VILA LENZI - Vende-se, C/96m2•
Terreno c/480m2• R. lat. Antonio
Carlos Ferreira, c/ 2 telefones.
R$ 65.000,00. Tratar: 275�2860, c/ .

Sandro.

VILA LENiZl - Vende-se, alv. e 2 de
mad. Apenas R$ 40.000,00. R. Antônio
Carlos Ferreira. Tratar: 9104-4588.

VILA RAU - vende-se, na Cohab, 7

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

Procura-se casas para trocar por

apartamentos. Tratar: 275-2777.
CRECI001770-J.

RUA JOSÉ EMMENDOERFER
Vende-se ou troca-se por outro de
maior valor até R$ 110.000,00.'
Tratar: 275·2990: CRECI 001770-J

Procura-se imóveis para locação de
todos os tipo. Tratar: 275-2990.

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 cf
sacada, 1 qto., 1 wc, lavanderia,
cozinha, sala c/ sacada. R$
70.000,00, aeeita-se imóvel em Meia

Praia (Itapema). Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

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

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

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, c/
2 qtos. R$ 35.0QO,00. Tratar:
9104-4588.

RESIDENCIAIIJARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, c/ 2 qtos,
1 bwe, eoz., área de serviço, sala,
gar. Coberta. R$ 6.000,00 + prest.
de R$ 260,00, corrigida pelo CUBo
Entrada negociável. Tratar: 370-
8336, 9997-5561 ou 9121-5516, c/
Marcelo. ou Suzalin.

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., chur. e

salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$

r
8.000,00 + 1/2 eub por mês.
Tratar: 370-7698, c/ Vilson.

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

sae., sala de jantaryestar/Tv, cozo

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

370-83.36, c/ Osmar.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.2 CORREIO DO POVO TERÇ<A-FEIRA, 12 de março de 2002

RIO MOLHÁ. - Vende-se, 40,850m2,
verdadeiro paraíso, cl ct1Í3lé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais dep,

, gar., área pI quiosque, lagoa,
ENSEÁDA _ Vende-se, Balneário _(;Y',galpão, etc, Tratar: 370-8563 ou

Majorka. R$ 3,000,00, Tratar: 370- ", 9975.ül02,

8145, após as 17hs, cl Laurita. --",,�,""
----�-----

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

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

AMIZADE - Vende-se, el 318m2,
próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979,9970, hor. Comi.

AM'IZADE - vende-se terreno, cl
13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387-5612

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

AMIZADE - Vendê-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$

3.500,0.0. Tratar: 370-9282.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, 'casa aI. em

eonstr. R$ 12.000,00 nego Tratar:
373-0999, el Eurico.

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

CENTRO - Vende-se ou aluga-se,
escritório, el toda infraestrutura
montada, Tratar: 371-3216.

-

Venda: R$ 20.000,00
Aluguel: R$_l,OOO,OO

CENTRO - Vende-se, el 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

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

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

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

CENTRO - Vende-se loja na Marechal,
el estoque e clientela formada,
R$ 12.000,00 e aceito carro no

negócio. Tratar: 371-4497.

Vende-se, chácara toda mobiliada,
ti lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc. R$ 170.000,00, nego
Tratar: 275-2990. éRECI 00177O-J.

GARIBALDI - Vende-se, Ri,beirão
Caeilda, ej200.000m2, cl nascente,
luz, água e plantação.
R$ 32.000,90. Tratar: 372-0571.

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

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

RIO MOLHA - Vende-se, 20�000m2,
lei infraestrutura, privacidade, junto
.à natureza. 5km do centro, Doc.
100% legal. Tratar: 370-8563 ou

9975.ül02.
/

TRES RIOS'DO NORTE - Vende-se,
chácara el 12 rnorgos, el fonde de

água. Valor a comb. Tratar: 371-9431.

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

VEIIIDE.sE um sítio el 104.000m2 à
1.500m da Praia. Tratar: (47)
345,3458, el Rosi ou Carmem.

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

SENHOR APOSENTADO - Contrata
se para trabalhos de entrega de

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

CUIDO DE CRIANÇAS - qualquer
horário. Tratar: 372-2603, cf Marli.

DAMA DE COMPANHIA - pi
pessoas idosas, el ref. e
experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece

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

DIARISTA - ofereço-me pI trabalhar,
Água Verde ou proX. Tratar: 370-6687.

DIARISTA OU MENSALISTA - Senhora
se oferece pI trabalhar, cl exp. Tratar:
273-0461, el Salete.

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

EMPREGADA DOMÉSTICA
Precisa-se pI pernoitar. Tratar:
9122-0566.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procura-se trabalho, faço free' lance,
casamentos" nascimentos de bebês

. em hospital, filmagens, eventos em

geral. Tratar: 371-6238, el Andréa.

\

'fecruto e seleciono poro admissão
imediato,os seguintes vagos:

VAGAS ABERTAS
• ALMOXARIFE (4209:E) - P grau completo. Conhecimento em.peças hidráulicos e 'pneumático, polegadas,
bitolas e parafusos. Fará o controle de estoque e recebimento de materiais
• ANALISTA DE CUSTOS (3468·LI - Conhecimento total no área de rustos,
.• ARTE FINALISTA (4,165·E) - Experiência em digitação e computador. Fará o jornal interno do empresa,
desenvolvimento de folder, material poro feiras, contot;s com gráficos e birô de fotolitos.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (424H) - Dará informações o dientes referente chegado e soidá de mercadorias
pendentes e vai celrulnr o frete. Deverá ter dominio em Informático.
• AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR (4168·E) - Vai auxiliar em lançamentos, recebimento de Natos Fiscais e

Fluxo Diário. Deverá ter segundo grau completo e informático. Preferência que resido próximo o Guoromirim
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM (3847·L)

-

• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁ81L (4210·SI- Com segundo grou ou rursnnde o terceiro, porém deve
ter boa experiência no área. Poro Guoromirim.

-

• AUXILIAR OUíMICO TÊXTIL (�420,L) - Experiência de um ano no 'ramo têxtil. Curso do CETIO. Atuará no /

preparação e desenvolvimento de cores.

• COMPRADOR (4211·E) - formadoou tursnndo administração, contábeis ou tecnologia mecônico. Dominio
em Í'lord e Exc'l e ter boa fluência poro negociação. Preferência que resido nos proximidades de Coiupá.
• CONTABILISTA (3456·L) - Escolaridade minimo 2' grou.Será responsável pelo Depto. Financeiro geral.
Experiência mínima:, cinco anos

'

• COORDENADOR DE MANUTENÇÃO (4058,SI·Formoçõo técnico com d�is anos de experiência em liderança.
Ter vekulo próprio e não ser fumante. /

• COSTUREIRA (3803·II-lrá costurar em máquina overlock, reta e cobertura. Experiência minimo de quatro
meses. Oue resido no centro ou proximidades de Nereu Ramos.
• COZINHEIRA (41.28·SI- Oue reside em Joroguó,ouCorupá.
• ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS (3732·LI - Conhecimento em mot,r de arranque, alternador de corro e

caminhão .:
• ENCARREGADO DE TALHAÇÃO (4150·E) - 'Experiência de dois anos como Talhador.
• ENGENHEIRO CIVIL (4042·l) - Profissional com experiência em prê-moldades (imprescindível).
• ENGENHEIRO CIVIL (4053·l) - Com experíêncio em programo de cálculos de estruturas metálicos. Será
responsável técnico do eQ1preso. ,

• ENGENHEIRO ElÉTRICO (4164·E) - Pode ser retêm- formodo mos que tenho algum conhecimento em projetos
mecônicos, elétricos, noções de desenvolvimento de peças, prensas térmicos. Carteiro de Habilitação.
• ENGENHEIRO MECÃNICO (4163·E) - Recém·formodo mos que tenho conhecimento em projetos mecônicos,
noções de desenvolvimento de peças e prensas térmicos. Com Carteiro de Hobilitoçõo.
• ESTAMPADOR(4197-L) - Experiência mínimo de um ano no funçõo.
• ESTOFADOR (3683·E) - Experiência de no mínimo um ano.

• FERRAMENTEIRO (3644-EI- experiência em torno, freso e pneumático, poro o região do Borro do Rio Cerro.
• FERRAMENTEIRO (3927·L) - Experiência de 2 anos no área.
• FRESADOR (4033·L)- Ter conhecimento em interpretação de desenho. Irá cortar e furor superfícies planos
e ondulados. Experiência de um ano no área.
• INSTRUTOR DE INFORMÁTICA ,(41 27 !S)- Folar, ler e escrever Inglês: Ter disponibilidade de horários.
• MARCENEIRO (4177·L)- Com prático em móveis sob medido. Fará máveis de'quorto, cozinho, banheiro.
Também vai lixar, cortar madeiro e desenvolver o projeto do móvel solicitado. Minimo um ano de experiência.
• MODELADOR (4235-E)- Vai prepornr moldes poro fundição (fundiiã� em ferro e alumínio). Não exige
escolaridade, cpennsrenhedmento no área.
• OPERADOR DE EXTRUSORA (3596-E)- Seis meses de experiência em Máquina Extrusoro poro filme de

polietileno. Não exige esrnleridnde.
• PINTOR DE MÓVE,IS (4176-L)- Fará pintura em móvei,. Necessário que tenho no mínimo seis meses ,de
experiência.
• PROGRAMADOR PLENO (4004-E)- Conhecimento em tustos e contabilidade. Pode estar cursando o terceiro

grau.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4019·L)- Ter firmo de Representação e registro no CORE. Conhecimento em

prê-moldades; Possuir vekulc próprio, celular, internet.e FAX. Residir em área de abrangência.
'

• RISCADOR EM CAD (4105·S)- Risco os peças através do computador. De preferênCia condidoto que residam
próximo a Guaramirim.
• SUPORTE DE SISTEMA (3778·L)- Dorá:supoite e manutenção o equipamentos de informático. Ter domínio
no área de suporte.
• TALHADOR(o) (3730-L)-lrá ris,cor, enfestar e cortar.
• TÉCNICO ElETRÔNICO (3858-L)· Diplomo de Técnico em Elétrotécnico reconhecido pelo SENAI ou Escalo
fu�� •

• TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO (4005·E)- Dará suporte e fará o monutençõo em Computadores. Oue tenho (Urso

ou entendo de WEBYEN, HlIi, JAVA SCRIPT, DREAMWEAVER, PHOTOSHOP.
• TOSADOR (4184·S)- Com experiência no área.
• VENDEDOR (3830·E)- Vendedor externo de vídeos, programas televisíveis, OVOs. Necessário que tenho corro

próprio.
• VENDEDOR DE -PEÇAS (3889·E) - Experiência em peças automotivos.

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4224)- I' grau, mo"ulino.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4191) - l' grau, masculino.
• AUXILIAR DE CAIXA (4148)- 2' grau completo ou (Ursondo. Ambos os sexóS.
• (ONFERENTE (4277) - 2 vogas - 2' glou completo e informático.
• GARAGISTA (3866) - l' grau completo
• GUARDA (4225)- 2' grau ou (Ursondo, idade acima de 25 anos. Irá controlar o entrado e saído de dientes.
• REPOSITOR (4221)- 2' grau, masculino.
• SEGURANÇA PATRIMONIAL (4273) � 2' grau completo, com (Urso de vigi)onte e olturo mínimo de 1.75m
• VENDEDOR P/GUARAMIRIM (4174)- 2' grau, (Urso de informático e vendas.
• ZELADORA (4248) - Com primeiro grau incompleto.
• ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865)- 2 vagos (duas femininos e uma masculino). Com primeiro
grau incompleto.
• ZELADORA (GUARAMIRIM) (4067) - Com primeiro grau incompleto.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua doHospitalJaraguá).
Cx. Postal 200 - (EP 89.255-000

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

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul
Tel. (47}'371-9565

Horne Page: www.rhbrasil.com.br
E-mail: jarcigua@rhbrasil.com.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: carla@rhbrasiL,om.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

AUXILlAR,DE CONlPRASC"m e�periêncio ou conhecimento no óreo. Poro aluar em Schroeder. I

PLANEJADOR DEMANUTENÇAO (urso técnico ou afim. Experiência no planejamento e programação de monulençãoi lubrificação
de máquinas e �missiio de relolôrio�referenle máquinas em geral.
COORDENADOR DE,PROOUÇAO Sup'erior completo ou cursando. Habilidade e/ou conhecimento em liderança, negociações,
recrutamento e seleçõo, manutençõo industrial, informática bósico e conceitos de qualidade. Necessário boa experiêndu,
ANALISTA DE SISTE�S Experiência em desenvolvimento de sistemas poro o área de prod�ãa. Experiênàa em link2 migrando
para Orade. Inglês técnico.

'

DESENHISTA DEMODAPLENOHabilidade para desenha manual e cam inlarmática.
GERENTE DE SETOR DE CQRTE TÊXTILExperiência em praceoa de caite e tem ,oordenaçiia de,quipe. Ensina superiarcampleta.
CO.�RDENADOR DE LOGISTICA Superior completo e experiência na funçõo. Preferencialm�te residê.ncia em Jaraguá do Sul ou
reglao. _ .

.COORDEI_iADOR DE IdANUTENÇAO Necessária liderança, habilidade poro negociação, conhecimento em reautamenlo e seleção,
informática básica. Preferencialmente residênda emJaraguá do Sul ou regiõo: .

.

SUPER,VISOR DE IdARKmNGFormação em Administração. Deseiilvel pós-graduaçõo em área deMarketing. Dominio de informátim,
deseiávelidiomas inglês e espnnhel Vivência..nacoordenação de atividades relacionadas á marketing {desenvolvimento de produto ,

estrotégiade preços, campanhas, elcl.
PRqJETISTAANecessório boa experiência em motrizes poro produtos do linha automobilistica.
QU/MICO TEXTIL Formação ou experiência mínima de dois anos. Conhedmento em setor de tinturaria têxt.il. Preferencialmente
residência em Jaraguáou região.

ENCAMI,NHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: salOnge@rhbrasil.cam,br PARA AS SEGUINTES ,VAGAS:
QUíMICO TÊXTIL Com experiându em laboratório de desenvolvimento de cores ou tinturaria. Necessário curso témico na área ii
renhedmentaem colorimetria.
ANALlSTA·DE CUSTOS Experiência mínima de ttês anos em form�ção de preço e estruturação custos. Paro atuar em Ibírama-S(
ENGENHE!RO INDUSTRIAL (om experiênda em processos industriais, manutenção e chão de fábrica. Paro atuar �m Ibirama-S(
PROJETISTA Conhecimento em AutoCAD eerpenênde com projelos de máquinas e equipamentos industriais ..
ENCARREGADO DE COSTURA Cam experiência na !unIÜÓ.
MODELlSTA Poro atuar com moldes infanta-iuvenis.
OPERADOR DE CAD"!PLOTTER (om experiênda em encaixe de peços, sistema lnvestroniea / ledra.
ENGENHEIRO ELETRIOSTA Necessório experiência na área comercial e conhecimento de inglês e espanhol.
LíDER EM FORJARIA (om experiência em zinmgem o fogo � foriaria.
FERRAMENTEIRO DEBANCADA Cam experiênda em maldes e matrizes.
FRESADOR FERRAMENTEIRO Neceoário experiência na área,

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: jessie@,hbra;Lcam.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

-ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiência com remuneração tem habilidades ,e competências.
ANALISTA DE TREINAMENTO
ASSISTENTE S{JClAL Com experiência em empresa.
ASSISTENTE TECNICOSuperiOl" el!l Engenharia Ouímim, Alimentos ouAdministração.
PROGRJ!MADOR DE,PRODUÇAOCom experiência em PCP.
ESTAGIARIO,Para e�tági� curricular em Educação Físico.
DESENHISTA PUBLlCITARIO Experiênda em Pheftshcp.
MODELlSTA

, _

COORDENADOR DE PRODUÇAP Experiência em marcenaria (fabricação de Móveis, operação de máquinas e manutenção).
PROGRJ!MADOR DE PRODUÇAOCom experiênciaemPCP. '

ESTAGIARIO(Curricularl Para Educaçiiafisica.
MODELlSTA 2' grau, com experiênsia.
(OORDENADOR DE PRODUÇAO l' grau, com experiência em marcenaria (fabricação de Móveis, operoção de máquinas e

manute.nção).

COMPAREaR A RHBRAS/l - JARAGUÁ DO SUL:
.

ÁREÚDMliiis'TRATlVA
SECRETARIA Ienhedmenfu em informático e disponibilidade poro trabalhar em Schreeder.
AUXILIAR DE VENDAS Experiência no área de vendas em empresa. Conhecimento em lele-vendas e informátim,
AUXILIAR ADMINISTR�TIVO 2' Grau Completo, cam experiênda em transportadara.
DESENHISTA PUBl/OTARIO 2' grau, cam experiência em photoshop.

ÁREA iÉCNICA _

MEqN/CO DEMANUTENÇAO INDUSTRIAL Experiência em manutenlüa industrial.
M.ECAN/CO INDYSTRIALExperiência �m manutenlão têxtil. .

_ __,_
TECN/COELETRONICA, ELETROMECANICA OU TELICOMUNICAÇOESNecessária larmalüo ,ompleta. Experiênda na ,oordena\ão
de instalação de equipamentos de informótioo e telefonia, manutenção de cabeamento poro telefonia e par trancado. Atuação como

.sepcne téeko.
A •

•

TECNICO EM ELETRONICA Recém-formado, preferencialmente residir no regilio'de (orupá.
TÉCNICO QUIMICO (om experiência em controle de.processos, análise .de laboratório, superfície de aço, PH de águo.

ÁREA COMERQAl
VENDEDOR REPRESENTANTE Possuir carro e celular. Necessório conhecimentos em hidráulico, pneumátioo, mecánica, eletrotêcnica.
REPRESENTANTE COMERCIAL Possuir empresa constituída, veírulo, telefone e fax. Poro aluar com.vendas de maleriais de constru�o
civil nasàdadesdelages, Blumenau, São Bento do Sul e Rorianópolis.
REPRESENTANTE COMERCIAL 2' grau Campleta, cam experiência em vendas de,embalagens. Para atuar em Jaraguá da Sul.
VENDEDOR EXTERNO 2' grau. Para Publicidade, "

ÁREA OPERACIONAL
'AUXilIAR DE PRODUCÃOMoradoresdeS,hraeder,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Para atuar cam trabalhapesada,. ,

AUXILIAR DE COZINHA_E SERVIÇOS GERAIHom experiência em cazinha e limpeza. Para S,hraeder e Jaraguá da Sul.

AUXlpAR DE PR�DUÇAO Moradar� próximos aa Portal de Jaraguó.
MECANICO DE VEICjJlOS(om experiênoa em inie\ão eletrônica.
EMPREGADA DOMESTICA Cam experiênda e relerênci,",
OPEI1.ADOR DE EMP/lH�DEIRA Cam ,uoa e experiênoa, (Cadastral
MECAN/CO DEAUrOMOVEISCam experiênda de dais anas na lunlão.
OPER�DOR DEMAQUINA DEBORDAR Cam experiência em máquina lSK - t2 cabelates.
TECELAO Com eKperiência_e residente no bairro Vieiras ou imediações.

�AUXILlAR DE PRODUÇAO (om I. Grau completo e residentes nas imediações dos bairros Águo Verde, Vila lenii, Vila Rau, Estrada
Nova. Vários vogas! _

AUXILIAR DEPR9DUÇAOMaradares da Ilha da figueira, próx. Pedreira Ria Branca. Cam t ',grau campleta,
TORNEIRO MECANICO(om conhedmentoem leilura e interptelação de desenho mecânico. (Cadastral
OPEI1.ADOR DE EXTRUSORA Com experiência.
MECANICO DIESEL lt grau, com experiência com caminhõe5 e tratores. Poro empresa de Guaramirim.
FUNILEIRO I' grau, tom experiência em confecção de colhas, realizar orçomenlos, possuir habilitação. ."

PORTEIROServicos geroisde atendimento, )1 grau. '".'

TORNEIROMECÃN/CO I' grau, cam experiênda,
AUXILIAR DE COZINHA l' grau, experiênda cam preparalüa de lanches, parlães.
AUXILIAR DE LANCHONETE)' Grau, com experiênda em preparação de lanches e organização, paro Guaramirim.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS l' grau, para atuar em ,azinha e limpeza.

'

ENFESTADOR E TALHADOR Com experiênda emserigralia.
RISCADOR (om eKperiência em coo, serigrafia e I' grau.
ESTAMPADOR I' Grau, com eKperiênoa.
COSTUREIRA Cam experiência,
IMPRESSOR DEOF� SET l' Grau, cam experiêncio.
EMPREGADA DOMESTICA OU CASEIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
tntásico, 2.200 libras de

pressão. Tratar: 9992-8489.,

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

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
, /

Tratar: 3.71-9431, cl Narana.

cl 7.500 pontos, marca

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

motivo de doença. R$
4.000,00. Somente esta
semana. Tratar: 9112'8708.

dividir aluguel, próx. Unerj.
Tratar: (47) 375-2177, cl
Rose.

MESA - Vende-se, em
cerejeira maciço, 90x130crn,
cl 5 cadeiras. R$ 230,00.
Tratar: 370-0464.

PROCURO � pessoa do sexo

masculino pi dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, cl Carlos .

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

. 9112�870�.

PRANCHA - vende-se para
alisar o cabelo, marca Arno.

R$ 50,00. Tratar:376-3062.
cl Elaine.

.MÁQUINA - Vende-se,
cobertura cl traçado e

overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco

por carro de menor valor.
Tratar: (47) 345-3140, cl
Tereza.

LAVADORA - Vende-se, Vila

Lenzi. Tratar: 275-3937.

MESA DE REUNIÃO - Vende

se, 2xl, R$, 200,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- sala 4.

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

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

Av. Barão do Rio Branco,
320 - sala 4.

Q�ITINETE - Procuro para

alugar ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou 9101-

8863, 151 Fábio.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhões de luz cl catraca e

40m fio. R$ 900,00. Tratar:
372-3598, cl Ane.LUSTRE (2) - vende-se.

Tratar: 9992-7162. MÁQUINA DE FRALDA -

Vende-se, descatável. Tratar:

372,3164, cl Fernando.
MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, cl Alceu.

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

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

QUITINETE OU CASA -

Procura-se' para alugar, cl
mais de 3 qtos,
Tratar: 370-1531 ou

9113-4116.

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

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, PI loja de

qualquer natureza. Gôndolas

cl 3m cada e várias cl vidro.
Neg. R$ 6.000,00. Tratar:

370-7398, cl Mágnes.

MÁQUINA DE lAVAR ROUPA -r

Vende-se, Müller, de fibra,
seminova. R$ 240,00. Tratar:
370-7703.

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

cornb.
PINTURA - Fazemos pintura
em móveis (pátina, decapê, _

etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.
'

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a

comb. Tratar: 9113-7636.

RACK HOME OFFICE -

Vende-se, R$ 400,00.
Tratar: 370-0236 ou 9973-
3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - 51 4.

MÁQUINA DE REBATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4

agulhas - marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$
2.000,00 de entrada e o

resto parcelado. Tratar:

9975-4523, falar com Rosa.

MESA DE TAlHAÇÃO - vende

se, nova, medindo 7 metros.

R$ 700,00. Tratar:

37.1-4497.

PRATELEIRAS - Vende-se, 13

gôndolas novs, cor branca,
dispo�íveis em vários
tamanhos. Tratar:

371-7842, com Edilene.

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

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

633-6565. RODAS (4) - Vende-se.
originais para Voyagen.
Tratar: 9992-7162.

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

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-

2362, cl Joilce.

MÁQ. DE COSTURA - Vende

se, reta, industrial, 3 meses

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

PRATELEIRAS - Vende-se,
'ideais para lojas, de vidros e

gôndolas cl 5 e. 6 divisões.

Novas, c/ 3 meses de uso,

ótimo estado. Tratar:
371-7842:

.

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

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 cl
todos tem desc. Ou avulsa).
Tratar: i75-0616.

, RODAS"- Vende-se, aro 15,
marca Momo Race, cl pneus
bons. R$ 1.000,00.
Tratar: 376-1854, cl
Adilson.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo

2001, 3 anos de garantia.
'Aceita-se carro no nego Tratar:

(47) 379�1119 cl Ailton ou

379-1868, .cl Dalila ou .

Marco.

PLAY STATION - vende-se,
com 2. controles, 1 normal, 1

analógico, 1 memory card, 25
cds na caixa, R$ 250,00.
Tratar: 9118-6126 cl E'lvis.

.

I
PNEUMÁTICO - vende-se, pI
Truck. Tratar: 9992-7162.

PAINÉIS - Vende-se,.
. estruturas novas e compl.
'p'reço de ocasião. Tratar:

370-8563 ou 9975-0102.

PRECISA-SE - de moça pi
dividir apto no centro. Tratar:

371-5824, 371-7631 ou

9962-7692.

ROUPAS D.E BEBÊ. - Vende

se, roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 meses,

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

MESA - Vende-se, 5m de

cornp., cl 5cm de espessura,

cl bancos. Tratar: 9992-
7162.

PAPELARIA - Vende-se, no

Centro, 'Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a cornb.
Tratar: 371-0452.

PROCURA-1SE - quitinete
mobiliada na região
central. Tratar: 9103-5199,
cl Marcelo.

MAQ. DE FAZER SORVETES E,
PICOLE - Vende-se. Tratar:
9992-8489. SCANNER DE MÃO -

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

I

PODLE -, Compro filhote, toy
ou micro toy, fêmea, branca.
Tratar: .371-8153.MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se, PROCURA-SE APTO - pI .

MESA - Vende-se, de PAPELAR.IA - Vende-se, por

Fogão Mille, 4 Bocas
üako, Auto-Limpante

A Vista R$ 179,90

9·30;2
Total: R$ 274.68

Mania de Vender Barato

Lavadora 4 Kg
cf timer, Pop Tank, Mueller

À Vista R$ 179,90

Cozinha JB
cl Paneleiro
e Cristaleira
pI Cerejeira

A Vista R$ 329,90 Cadeira'Zamarchi
Padrão Melllmbuia

Mesa Zamarchi
1,60 Padrão Mel/Imbuia

9x53;�
Total: R$ 477,45

9·30;2
Total: RS 274,68

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC _ Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centr? - Corupã - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se _ Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua28 deAgosto, 2333: Centro - Guaramirim- SC'_ Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LAVO E PASSO ROUPA - em casa

particular. Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - tomo e mecânica
em geral. Tratar: 371-5640.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite.
,--------------��

SERViÇOS DE JARDINAGEM -e-,
Tratar: 9113-4116 ou 370-1531, cl
sr. Martin, em qualquer horário.

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

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia p/ cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:
9603·3.383, cl Euda.

ELETRICISTA
Experiência de 7 anos

Consertos de
\-

eletrodomésticos em

geral, automóveis,
caminhões; etc.

Atende a domicílio.

Tratar: 273�5086

�l:���1Mais
Para anunciar

ligue:
'

371-1�19
�t.��.s1Mais

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

VIVEMOS NUMiMUND() GlOBA�I;ZADO,.,EMO:UEAS MUIrA'NÇAS
.

OC,ORREM A liODO o INSTANlE.

A GOMPrflÇÃO POR TALENH)5 ENTRFAS ORpANIZAÇÕESESTÁACADA DJA
MAIS ACIRRADAICON1AR GOM UMA FORCA DHRABA1HO SATISf,ElfA E

ABSOLUTAMENTE ESSSENCIAL. SEA EMPRESA NÃO DISPUSER DE
fUN{lONÃRIOS TIiLENTOSOS E NÃO SOUBER RETER ESSES f1l�ENifOS,

NÃO,PODERÁ COMPETIR,
�

. NA ECONGMIA GLOBALfZADAiDE HGJE, RECURSOS HUMANOS E CtiPITAl
HUMANO ADEQUADOS SÃO FAWRES. DOS MAIS IMPÔRTAN:jiES EM

QUAtQUER l'IPO DE NEGÓ€IO.

coM o PENSAMENTO FOCADO NÓ QUE'Ô SER HUMANO TEM
DEMElHOR "'SEUS TALENTOS - A JHB�DESENVOlVIMENTO DO POTENCIA[
HUMANO,lEMÓ)MO NOVA P,RGPOSTA A "RE(OtoCAÇ�OPROf,ISSIONÃL",
A SOLUÇÃO PARAOS PROBLEMAS DE sm�ÃO}ARA AS EMPRESAS QUE
'PROCURAM POR PRQFISSSIONAIS QUALIFICADOS NUM UNIVERSO QUÊ

.

HOJE É ESCASSO E TÃO DISPUTADO!

ENCAMINH[SEU CU'RRícULUM. NÓS TEMOS AS FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS PIIRA SUA RECOLOCAÇÃO:

CON[ATOS:
FONE: (47) 372-0138

E-MAIL: JHB@JHB.ElC.BR

CURSOS TÉCNICOS

TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
, ,

, ,

Objetivo: Formar profissionais que além. de competência geral de iniciar
� atividade comercial no âmbito da economia mundial, estarão' \-

", I

habilitados a conhecer o setor de comérci� exterior, tanto importação,
exportação, politica cambial, despacho aduaneiro, SISCOMEX, etc, de

"

forma a atuar profissionalmente como operado� de comércio exterior,
dentro' das mais diferenciadas rotinas.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Objetivo: Habilitar pessoas -para atuarem na área contábil capacitando-as
a utilizarem modernas técnicas e tecnologia de ponta, com vistas ao

alcance.da excelência de desempenho profissional que atenda as

exigências de mercado.

Ruo Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: iaraguodosul@sc.se�ac.br

- \ r

, 'Â_��""!:"�UA!I����rl��N�
�!n� (!Jlrnn) frir()(!JID1J©'k.gJ ©'k.� ©1gX.9Arí!l:!Jllhi©')�(©�g

Av. Marechal Deodoro' da Fon�ec.a, 1085
Centro - Jaragúá do Sul/SC

Tel.: (047) 371-2551

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA ESPANHOL ADULTO
I

NÍVEL DIA HORÁRIO PROFESSOR INÍCIO

Nível i 6a 19h às21h . Luciana 15/03)
. Nível! Sábado 15IÍàs17h Luciana 16/03.
Nível1 5a feira 18h às 20h Luciana 14/03
Nível2 6a feiras 9h às llh Luciana 15/03 _

Nível2 3a feiras 20h às 22h
.

- l.uclana 12/03
Nível2 Sábado 13h ás 15h

(
Luciana 16/03

Nível3 Sábado tOh30 às 12h30 Luciana 16/03

COMERCIÁRIO E DEPENDENTE DO COMÉRCIO: 5 parcelas de R$ 32íOO

EMPRESÁRIOS E CONVENIADOS: 5 parcelas de R$ 36,00

USUÁRIO / COMUNIDADE EM GERAL: 5 parcelas de R$ 41,00

- TEMOS INGLÊS APARTIR DE 04 ANOS DE IDADE -

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO

3718930 OU 3719J77
-,

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

I

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

veículos
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

_Chevrolet
ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, Cai prata. Valor
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)
366-0146.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., 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/ Marcia.

CHEVY - 500 SL, 88. Torro! Valor

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, rodas esportivas, capota
marítima. R$ 6.00,00 ou

R$ 2,550,00 + 36,( R$ 192,00..
Tratar: 376-1772.

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

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

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

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.000,00. Tratar:
370-0690.

CHEVETTE - Vende-se, 81. Tratar:
9992-8489.

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

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

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

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

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

KADETT - vende-se, 94, GLS, ,

completo original. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-1012 c/ Álvaro.

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

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

KADETT - Vende-se, 96, compl. -

ar. R$ 8.800,00. Tratar: 373-2563.

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

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

MONZA - Vende-se, 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, compl. - 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.,
compl. R$ 6.000,00 e assumir

prestação. Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel
dlg., freios abs, ar cond., d.h.,'
vid. e trava eletr., 4p.
R$ 6.000,00 + presto Tratar:
371-9464 ou 371-6916.

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

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

MONZA - Vende-se, GL, 94, compl.
'Valor nego Tratar: 275-3042, cornl.

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

OMEGA - Vende-se, 93, 'GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x R$
275,00 ou R$12.700,00. Tratar:
371-8432 ou 99<)3.9838.

.

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.

OMEGA - Vende-se ou troca-se,
GLS, 2.0, 93, complt., impecável.
R$ 11.900,00. Tratar: 9975-0383.

OMEGA - Vende-se, CD, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500,00
ou R$ 4.700,00 + 36x fixas.

'IMPERDíVEL
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

Trata:3702995/2750051
Consórcio Battisttela

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
rodas esport., gas, R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CHEVETTE - ano 87, álcool, 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.

Tratar: 376-1772.

5-:10 DE LUXE - Vende-se, 96, cor
branca, compl.. Tratar:
9997-5905.

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

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

.

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

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

CORSA WIND - Vende-se, 4p, 99/
00, azul. R$10.000,00 + 15x R$
240,00. Tratar: 9991-9532.

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

5-:10 DE LUXE - Vende-se, 2001,
gabinada compl. Tratar: 376-1701,

5-:10 DE LUXE - Vende-se ou

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

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

5-:10 DE LUXE - Vende-se, 96,
2.0, branca, compl., gas.
R$ 15.500,00. Tratar: 371-5343.

5-:10 - de luxe, diesel, 96,
impecável., vendo ou troco.

R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

5-:10 - Vende-se ou troca-se, De
Luxe Diesel, 96, impecável.
R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

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.

,�

�lENÇio CONSORCI,O REGATA
2002�:2Sorteio 14/3/ .� INDISCUTIVELMENTE O MELHOR

CARROS em até 60 MESES
/

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

I

MOTOS em até 60 MESES

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em ótimo estado.Valor R$
6.400,00. Tratar:'370-0724 ou

'9975-4667, falar com Fernando.

TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002

AUTOMÓVEIS
.#1111111111'.1'111

Claudete, a partir das 18 horas.

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

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro esportivo.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-
3545, c/ Valdinei.

I

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.

r

FUSCA - ano 85, motor 1600,
cor branco. Aceito moto no

negócio. Tratar: 370-7678, falar
com Gilmar.

'

FUSCA � Vende-se, 76. Tratar:
9963-7641.

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

GOL - Vende-se, 95, prata,
aerofoleo tras. R$ 7.350,00 ou

1.900 + 36x R$ 274,00.
Tratar: 376-1772.

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$
7.500,0.0 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, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente

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

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

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

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

GOL -1.8, a álcool, ano 92,

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.

TIPO - Vende-se, IE, 95, 4p, lindo,
cinza, rodas esp. R$ 9.000,00 ou

R$ 2.700 + 36x R$ 308,00.
Tratar': 376-1772.

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

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

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

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

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

UNO - Vende-se, 94, 1.5.
R$ 6.00'0,00. Tratar: 9952-7084,'
c/Mara.

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

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

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

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

UNO - Vende-se" 86. R$
3.200,00. Aceita-se moto. Tratar:

370-7703, c/ Adenilson.

UNO - Vende-se, 99, EX,.4p.
Tratar: 371-7212.

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
R$ 4.000,00. Tratar: 276-0605,
após 17h.

BEUNA - Vende-se, GLX, 1.8, álcool, .

com d.h., super conservado. R$
5.500,00. Tratar: 273-1001.

BELlNA- Vende-se, 83,'cinza meto

R$ 1.500,00. Tratar: 37@-7166.

BELlNA - GLX 1.8, 89 vermelha
com direção hidráulica. Valor R$

r

3.900,00. Tratar: 9975-0383.

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

,-

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

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

9113-2331, falar com Sílvio ou

Francieli.

DEL REY - Vende-se, GlX, 89,
prata, dir.hidr., 2p, alc. R$
3.900,00 + 8x R$ 190,00.
Tratar: 376-1772.

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

ESCORT - Hobby 1.0, ano 95,
cor prata, com manual. Em ótimo
estado. Valor R$ 7.700,00.
Tratar: 9102-8213.

ESCORT -vende-se, super, ano
95 GU, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor.Tratar:
9111- 6209 c/ Marcelo.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. Valor R$17.000,OO ou

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

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

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

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

ESCORT - Vende-se, XR3, conv.,
89, compl., preto. 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-100 - Vende-se, camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000,00, ou troco
pormoto. Tratar: 370-0290.

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/dir., 2 bujões. R$
25.000,00. Tratar: 371-6164.

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

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

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

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

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

,

KA - Vende-se, 98, LO, 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.

'

MONDEO - Vende-se, 96, GlX,
I cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-2990 '

(com.).

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

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,
compl., vermelho, c/ jogo de
rodas e insufilme. R$ 9.800,00.
Tratarr: 371-06,95 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,

.Volkswagen'I
BRASILlA-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 consto 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, 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/

Corsa Sedan 01 ' prata
Celta 1.0 01 prata
Corsa Sedan Super 99 prata
Gol 4p, 16V 99 branco

Gol 4p, 8V 98 verde meto

Gol Wind, 4p 98 prata
Gol MI c/ opcionais 97 prata
Gol MI compl. 97 preto
Corsa Sedan GlS 1.6 97 branco

Palio EDX, 4p 97 branco

Corsa 4p Gl 1.4 96 vermelho

-Escort Hobby 1.0 95 cinza

Monza Gl, 4p 94 cinza

Santana GlS, 4p 92 verde

Gol Cl 1.6 90 branco

Gol Cl 1.6 86 branco

Rod. BR-280 km 58 s nº - Guaramirim-SC - W 373-0504

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

GO�- Cl 1.6,92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga leve, em
ótimo estado. Valor 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, ale, Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
q72-2402, c/ Mareio.

GOL PlUS - Vende-se, 95, gas.
Tratar: 9963-7641.

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
c/ aro de liga leve, 3 pontas. R$
3.000,00. Tratar: 370-2275.

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-vend�-se, MI, 97, 8v, verde
personalizado. R$11.000,OO.
Tratar: 371-7260.

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, prata,
rodas. R$ 9.800,00. Tratar:
9975-1110.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
vermelho, único dono. Tratar:
9104-4410.

KARMAN GHIA - Vende-se, 70,
vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, cfMarcelo.

� ÃGUI,A,
� I�J[·líi·��

MOTOS NOVAS E USADAS

Veículo Ano Comb. Cor
RF 93 G Vermelha
XT225 00 G Azul
Ind.250 98 G Preta
DT 200 95 G Preta
NX200 98 G Verde
XLX 250 89 G Prelo
CB 450DX 90 G Vermelha
CB 400 85 G Preta
Titan 125 02 G Vermelha
Titan 125 00 G Vermelha
Titan 125 99 G Azul

(]il()Titan 125 98 G Vermelha
Bis 100 00 G Verde DETRAN-SC

YBR 125 02 G Preta NII202

BMW325i 93 G Cinza

BR 280 Km 57, nO 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373()917 j373-1381-Gúaramirim-SC Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

.Fiat

FIORINO - Vende-se, 98, aberta,
,

Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

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

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

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,
a, fl8, branco, 4p, 1.5. Tratar:
276-3345, c/ José Roberto.

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

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

PALIO - Vende-se, 99, c/
r 27.000km. R$ 8.500,00 + 24x

R$ 227,00. Tratar: 9903-1900,
c/ Fabiana.

PALIO WEEKEND - Vende-se,1 00,
vermelha, ar cond., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar: 9113-
1011, c/ Jaime.

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/
ar e cd. R$ 11.800,00. Tratar:

(47) 370-4826.

TEMPRA- vende-se, Ouro, 92, -,

azul, completo. R$ 7.700,00 à
vista s/ troca. Tratar:9902-8433.

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

TEMPRA - Vende-se, 92, bege,
4p, compl. Tratar: 9111-1996.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 93.
Tratar: 9963-7641.

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar. R$
7.200,00. Tratar: 9905-3644, c/
Gilsbn.

.

TIPO - Vende-se, 1.6, 95, chumbo
met., rodas esp., ótimo estado.
Tratar: 273-100:1,.

'

EMPRÉSTIMOS'
Servidor público estadual, ativo ou inativo.
Precisando de dinheiro a GOLDlEN Gestão
Empresorial em convenio com o Banco
BMG tem a melhor taxa de juros para
desconto em folho de pagamento.

Também lemos empréstimo com cheque
pré, e financiamento de veiculo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

TERÇA-FEIR�, 12 de março de 2002 CORREIODOPovo7

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

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

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

.KOMBI- Vende-se, 91, ale.
R$ 5.900,00. Impecável. Tratar:
275-3331.

KOMBI TREILER - Vende-se, 77,
motor novo, c/ frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários.
R$ 4.000,00. Tratar: 3r6-05S0.
KOMBI - Vende-se, 88, branca. R$
4.300,00. Tratar<373-2887, c/ Helio.

,.

KOMBI- Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecável. R$ 7.900,00. Tratar:
370-8622.

LOGUS - Vende-se, 93, gas. Tratar:
,9963-7641.

LOGUS - Vende-se, GLI, 95, compl.,
c/ ar cond., d. h., trava, vid. elétr.,
desemb. tras., alarme, aros liga
leve, c/ engate, ótimo estado.
Tratar: 371-931,1.

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: 9905-2�48.

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

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

I

9975-0102. I\teito carro de menor
valor.

PARATI- Vende-se, Cl 1.8,94,
bordó, 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.

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

PASSAr'-Vende"se,80.
R$ 1.400,00. Tratar: 372-2402, c/
Mareio.

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, cornpl. -ar.
Troca-se por apto próx. centro ou

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

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,

gas., aro liga leve, porta mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 371-6238.'

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

SANTANA - Vende-se, 97, compl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
86. Tratar: 371-7212.

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

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

VOYAGE-vende-se,88.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-0290.

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,

CARONA Vende-se, 86,·álc., 5
marchas, motor 4 cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513,
c/ Crís.

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 die s el intercooler: R$
60.000,00. Aceita-sé 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 LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas:,'4p,. carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em -

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

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

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

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende
se, 97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 27;>-
0435 ou 372-0136, c/ Edilene.

CARROCERIA DE MADEIRA-
CBX 250 - Vende-se, Twister, 01/ Vende-se, 6.90, 86, cinza. Aceito'
02, c/3. 700km, vermelha. R$

-

carro na troca. Tratar: 372-0391
5.000,00 + 12 prestações fixas de ou 9965-8875.
R$ 285,56, nego Tratar: 373-0642
ou 373-4268.

MERCEDES CLASSE A - Vende

se, 2000/2001, preta, compl., c/
bancos em couro. Baixa km. R$
33.000,00. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar.

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.

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

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,ÓO
(partic.). Tratar: 9973-8580.

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, cl ar. Valor a
combinar. Tratar: 371-7535 ou

371-5855.

MERCEDES 1113 - Vende-se, 87,
cl 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, cl Jaison. I

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7;500,00 ou financ. de R$
1.500,00 entrada mais 36 vezes

R$ 273,18. Tratar: 9111-5664.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 cl Mara - hor. ComI.

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

prestações, aceita-se moto de ,

menor valor. Tratas: 373-1580.

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

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

/
CG - vende-se titan, Okm. R$
350,00 de entrada, saldo 36 x

R$177,00. Brinde Capacete.
Tratar: 373-3001 ou 9952-7084

cl Mara -hor, ComI.

.

CG - Vende-se, 82, modo 83, cl
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 9j:l52-
7084, cl Mara.

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

9952-7084 cl Mara - hor. ComI.

CG - vende-se, 86, cinza. R$
1.350,00. Tratar: �991-6637

CG - Vende-se, 85. Tratar: 9992-
8489. J

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

°l29.
CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou 36x R$
118,00. Tratar: 9111-5064.

FAlCON - 400, azul, ano 00 .

Valor R$ 8.300,00. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084 horário

comercial, falar com Mara.

2 GARELI- Vende-se. Tratar cl
Raquel na portaria da Urbano,
manhã, ou Rua luis Bortoline, 290. \

HIOSUNG CRUISE - 125, ano
97, vermelha, 20.000 Km

originais. Tratar: (47),374-1588.

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

HONDA - XR 200, entrada +
.

prestação R$ 97,00 pormês, Tratar:
9973-8955, falar com Nick.

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

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

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

Tratar: 370-1724;

-, \
XLX - 350, ano 91. Tratar: (47)
374-1588.

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

Xl 600 - Vende-se, 97, branca, a
mais nova da cidade. Tratar: 9953-

2627, c/ Samir.

YAMAHA -vende-se, YZ 125, 92.
·R$ 2.800,00. Tratar: 370-0(24
ou 9975-4667.

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

YBR -vende-se 2001, vermelha,
cl 2.000km. R$ 3.600,00. Tratar:
Tratar: 37?-3001 ou 9952-7084

cl Mara hor. ComI.

CAPOTA DE FIBRA - Vende-se

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

CARRO DO ANO - Compra-se, 95
pi frente, 4p, compl., preferéncia
finaciado. Tratar: 371-0695.

COMPRA-SE - Carro 1000, financ.
C/ entrada até R$ 2.000,06,
assumir-financ. Tratar: 371-4495,
cl Marcelo.

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

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

LANCHA - Vende-se, Marajó 16
motor Everude 35, nova, completa.'
Valor R$ 8.700,00, aceita-se

troca. Tratar:"370-2227 ou 9975-

1804.
. CONSl1RUJIR

COMPRAR
HiPOTECARMOTOR - Vende-se, poupa

Yamaha, 28 CV. Valor R$
1.300,00. Tratar: 371-7035.

" FICOU FÁCIL
L1BERARM@S SEtJ

CRÉDITO DE 10.000,00
À 300.000,00, em até
140 meses s! juros e

aval. (sis. cons.)

PINTURA - de para-choque/grade e
•

espelhos. Tratar: 370-3062.

PINTURA - de tanque de motos.
Tratar: 370-3062.

SOM P/ CARRO 1.. Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 30
fitas. Tratar 371-1403, cl Silvio.

Tratar: (43) 3026-6657

• I

serViços
GRUPOSGERADORES DE ENERGIA

'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem
Irmáquinas Indústria
a Comércio ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estacionários * Môtossera
* Lavo Jota 1* Roçodeiro * Assistência 24hs* Aspirador * Motobombos ..

'b t* Co t * E t t www.lrmoqumos.q.ne
rnpressor, e c... n re ou ros... .

R. CeI. Procópio Gomes de Olivelm, 1651 - Centro - Joroguó do Sul

Rua Reinaldo Rau, 806, sala 4 -

Centro - Jaragucí do Sul - SC

. ,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automo,ivQ
Som

Alarme.
Travas el,étricaS'

RuaEpitácioPessoa, 007, próx. CoI. Jangada - Jaraguá doSul- se
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
ALUGO QUARTO - na rua da

Unerj.' Valor a comb. Tratar:

372-2603, c/ Marli.

ANTENA PARABÓLICA -

Vende-se, Tec Sat. R$
300,00. Tratar: 376-2305,
c/ Vanderlei, após 18:30.

APARELfllO DE SOM - marca

CCE com controle, 3 CDs, 2
meses de uso. R$ 350,00.
Tratar: (47) 375-2190, c/
Viviane.

AQUECEDORES (1) - vende-se,
a 'gás. Tratar: 9992-7162.

AR-CONDICIONADO - Vende

sé, eletrolux, 12.000btus ou

troca-se por outro 7.500btus.
R$ 300,00. Tratar:
9979-0605.

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

Av. Barão do Rio Branco, 320
- si 4.

I,

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

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,

c/ 4 gav. R$ 70,00. Tratar:
370-6316.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
c/ 4 gav., R$ 80,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-30.80 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- si 4.

ARRECADO roupas e

bMnquedos p/ cManças
carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

ASPIRADOR, - Vende-se,
.

profissional p/ lavar
'

estofamento. Tratar: 9992-
8489.

ASSADOR DE CARNE - Vende

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

BALEIRO - vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787

c/ Noeli.

BANHEIRA - Vende-se, de
.'

hidromassagem cornpl., sem

uso, nova. R$ 1.000,00.
Tratar: 9102-0356.

BARCA - vende-se pj'
tingimento de malhas p/ .

200kg. Tratar: Recado c/

Adão 9992-0233 ou 9125-
1426 c/Elisa.,

BARCO DE ALUMíNIO -

Compra-se, motor 15hps e

carretlnha, Tratar: 275-2277
ou 9102-4424, c/ Élio.

troca-se. Tratar: 371-7060.

BOXER - Compra-se,
cachorro, máximo 4 meses.

Tratar: 275-1135 ou

370-4775.

BUJAO DE GÁS - Vende-se.
Tratar: 370-9062.

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

Branco, 320 - si

CAMA - Vende-se, nova, de

solteiro, madeira maciça,
Tratar 376-0081, c/
Emerson.

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. R$ 150,00.
Tratar: 371-1012, c/ Aline.

CELULAR - Vende-se,
Ericson KF 788. Tratar: 379-

1119, c/ Marisa, hor. comI.

CELULAR - Troca-se, da

Global, 2 mese de uso, por
um playstation. Tratar:

9123-0146, c/ Samuel.

CELULAR - Vende-se, -

Ericson, pronto. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

CELULAR - Vende-se, GC

500W, 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, Tim.
R$ 160,00. Tratar: 9902-
6185 ou 9118-2880.

CELULAR - Vende-se, Tin

Nokya, capa couro, 2

teclados, NF, manual, único

'dono, bato Vibra call, na

caixa. Tudo por R$' 250,00,
nego Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, c/ Fabio.

CERCADO PARA BEBÊ -

Vende-se, R$ 160,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-

1299, c/ Prof. Ademar.

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-sevõ.z peso R$
300,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - Compra-se
urgente, em bom estado,

semimpressora. Pgto à
vista. Tratar: 376-1378, c/
Emerson. _

COMPUTADOR - Vende-se,
48'6 + impressora HP
6000. R$ 750,00. Tratar:
370-8615.

\

BARCO MIRAGUAIA - Vende

se, 5m de alumínlo, c/ partida,
elét., c/ motor Jonhson 30hp,
91, c/ carretinha, Valor a

comb. 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 c/ 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

combinar. Tratar: 373-3787

c/ Noeli.

BICICLETA - Vende-se, barra

circular, seminova. R$ ,

140,00. Tratar: 275-3440,
c/ Luzia,

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

BICICLETA BWX - Vende-se ou

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

combi. Tratar: 370-5518,
c/ Paulo.

CONTRA-BAIXO - Vende-se,
aro plus 2, 4 cordas,
semi-novo. Tratar:
9111-1731.

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.

DISK MAN - vende-se Sony,
quase novo. Valor R$,
100,00. Tratar: 370-7398,
falar com Plínio.

DIVIDE-SE APTO - Precisa
se de moça ou rapaz, apto

( mobiliado em cima da

papelaria Pena e

Pauta, no centro. Tratar:
370-0908 ou 9121-2982,
c/ Gilmar.

/

FONE ]71-5042

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*M.assagem Terapêutica
*De.pilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

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.

DIVIDE-SE APTO - Precisa
se de moças, apto
mobiliado no centro, novo.

Tratar: 372-6090, /cl
Alexandra.

DIVIDE-SE APTO - Procura
se moça ou moço. Tratar:

275-1760, cl Carlos, após
18hs.

DIVIDE-SE APrO - Procura
se moça, apto mobiliado no

centro. Tratar: 371-5824 ou

9962-7692.

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

I

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

ESTEIRA ELÉT�ICA - Vende

se, seminova. R$ 200,00.
Tratar: 370-4324.'

ESTEIRA MECÂNICA -

se�inova . R$ 150,00.

Tratar: (47) 375-2190, falar
com Viviane.

ESTOJO DE MISSANGAS -

Vende-se; várias peças cl 4
alicates. R$ 250,00, nego
Tratar: 376-3572, cl
Ticiani.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic M2000. Tratar:

273-0885, cl Joel.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic. Tratar: 27'6"

0605, após 17h.

FILMADORA - Vende-se.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

FILMADORA - Vende-se,
M9000, Panasonic, grande.
R$ 1.500,00 ou até 3x.

Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, cl Marli ou Valdir.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
valor a combinar. Tratar:

/373-3787 cl Noeli.

FOGÃO - Vende-se, a gás,
Dako Diplomata, 6 bocas.

GALPÃO - Vende-se,
estrutura metálica, montado
é- coberto. Melhor preço da

região. Tratar: (47') 9975-

2825, cl Silvio. I

1.80x1.50. R$ 70,DO. Tratar:
9903-7156, cj Paulo.

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

IMPRESSORA - Vende-se,
Epson 1500 I A3, ploter de

recorte, boca de 25, mesa

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

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

. Vende-se. Tratar: 371-7842,
cl Edilene.

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

9992-7162.

JETSKY YAMAHA -I Vende-se,
sentado, 91., cl carretlnha.
R$ 4.000,00. Tratar: 9902- (

0348, cl Eduardo.

)

JOGO DE. MOVEIS P/ LOJA -

Vende-se, valor a comb., cl 1 ano
de uso. Tratar: 370-5518.

KIT COZINHA - Vende-se,
balcão cl pia de inóx, .

paneleiro .amerlcano compl.
e mesa cl 4 cad. Tratar:

372-2332, após 17h.

R$ 450,00.

KIT TELEMENSAGEM -

. Vende-se, cl 11 CD's.
.

Tratar: 276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, na

Reinaldo Rau, R$ 5.000,00.
Alúguel: R$ 335,00, parcela
se. Tratar: 371-4626.

CRÉDlfO PARA IMÓVEIS
Compre, Construaou 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 e outros prazos.
Informações nOI telefone (47) 322-7988

REF 026 - Casa de madeira

cl 70m2 em terreno de

589,50m' , Rua lateral Chico'
de Paulo. R$ 20.000,00

(negociáveis)

REF 038 '- Terreno cl 455m'
(13x35) totalmente plano e

pronto pI construir - Lot.
Juventus (700m do centro).
R$ 4.000,00 entrada + 60x

, R$ 300,00

REF 020 - Terteno cf 672,00m2
(14x48). Rua Pedro Schmidt - Ilha da

Figueira. R$ 10.000,00
(troca por carro)

PLANTÃO DE VENDAS
i 9104-4588

GALPÃO - Aluga-se, 100m',
próx. Samae. R$ 250,00.
Tratar: 273-6113, após 17h.

GALPÃO - Tenho para
'alugar, na Rua Erwino

Menegotti, ,1190, aprox.
100m' - 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, cl Prof. )
Ademar.

GELADEIRA - Vende-se, .

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

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

GRADES PARA JANELA -

275-0510
Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1 - Jaraguá do Sul - se

Sob rapo cl 3 qtos, 2 ..

salas, copa, cOZ.,

lav., 2 bwc, gar.,
chur, Terreno c/

39.0nO,OOm2, c/
lagoa, pastagem e

casa c/ T50m2.lat-
o

Rua Wlater
Marquardt, próx.

Consto Winter

�R$ 8�.QOO,OO

* 1L0te no, Bairro Vila

Nova, c/ 397,50m2•
R$ 20.000,00
* Chácara com um

rancho e 'Iagoa �o
Bai�ro· �óão Pessoa, cf
2'.ÔOOm2•
$ 20.000,00.

�. jdrdim"Francisco
(Bairro Centenário)
- Morada do Sol (Rau) i

t
- Recanto dos Pássaros' , ,

(Bairro doõo Pessoe)
- �eira Rio (Gucromirim}.
Com umo entrada e

saldo erfl até 96 vezes

SObradó connerdãl�=].parte térrea: sole �"

comercial cf 6(,)9rn2,

IlO piso, 2 aptos cf .'

120m2 cada, 3 qtos;
solo, coz.; çope, bwç,

lav.,.
gar., C�l!Jr..•,R.

u

...

a

...••....JBarão do Rio Branco.
Terreno c/ ] .02.5T2,
R$ 55D.000,OO

� "i0.lW,;m, v�0Wf,�

88BBBBfJ

,..
•

- 1 2 O'ndares
- Aptos com 1 e

2 qtos
.

� Lojas
Recepção

- Hall de entrada
- Solá de espera
- Salão de festas
- Churrasqueira
- Vagas de gar'agem

Projeto moderno.
, Localização
privilegiada,
integrando-se com a

Unerj, o futuro Centro
Politécnico e o Senac.

Financiamento em

até 36 meses, direto
com a construtora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banco VolKswagen
. @Cons6rcio National Volkswagen �

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
Sábado.s: 8h às llh

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

J

o pagamento, em dinheiro. seré efetivado pela Coragu6 Vefculas a partir do 311 parcela pago pelo novo Consorciado. Promoção válido olé 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Frete, pinturc metálico e opcionais não inclusos, Prestações voriéveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem 10.0 de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veiculas estõo em conformidade com o PROCONVE Programo de Controle da Poluiçõo do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% poro 1.25% alô o contemplação). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reserva de 3,5%. Os modelos, códigos e valores estão supeitos a cltercções conforme a política de comercialização do Pébrícc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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 circular,
com bancada. R$ 100,00.
Tratar: 371-1495.

SERRA _ vende-sé circular c/
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 troca-se. Tratar: 371-

7060.

TABELA DE BASQUETE _

Vende-se, infantil, c/base.
R$ 150,00. Tratar: 37.0-
1973 ou 9975-1299, c/
Prof. A'demar.

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. Tratar: 372-0389

TELEFONE - Vende-se,
prefixo 370: R$ 300,00.
Tratar: 371-1044, ramal

208, c/ Solange.

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$ 150,00. Tratar: 372-

9862, c/ Dionei.

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: 9967-9�64.

TOCA-DISCO - Vende-se,
semi-novo, marca Teehnies

Quartz importado. RS
140,00. Tratar: 370-0464.

TOLDO _ Vende-se, semi
novo. R$ 100,00 nego

Tratar: 370-9005.

TROCA-SE oficina de

tornearia + gol 95 por
caminhão. Tratar: 371-

5640, c/ Sérgio.

TV - Vende-se, marca LG, 20

pol., somente 2 meses de

uso. Valor negociável.
Tratar: 370-4383, c/ Léia

(somente no período da

manhã).

UíSQUE CHIVAS _ Vende-se,
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.

VESTI.DOS DE PRENÓA -

Vende-se, azul, c/ mangas

eomp. e um marron, c/
mangas curtas, de seda. R$
80,00 cada. Tratar: 9103-

9893 ou 376-0168 (ree.).

VIDEOCASSETE _ vende-se,
marca Philips, 6_ cabeças,
último lançamento. Valor

negociável. Tratar: 373-

1036.

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

VIDEOGAME - Vende-se,
mega drive III, novo, na

caixa, c/ 2 fitas. R$ 80,00.
Tratar: 27'5-0134, c/ João,
após 18h.

MÓVEIS
GOMES

Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219'- Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se 372-0002

FAÇA-NOS
UMA VISITA

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

CORREIO DO POVO

Toda quinta-feira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODO POVO CLASSIMais

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

imóvel. Tratar: 275-3937.

VIO'LÃO - Vende-se, cavado

Gianine, novo e uma caixa de

som amplificada, auto

falante 12, com

5 entradas p/
instrumento

e mais 4 p/ aparelho de

som. R$ 500,00.
Tratar: 9111-1731.

VIDEOKÊ - Vende-se. R$
390,00. Tratar: 370-8381,
c/ Jeferson,

VIDEOLOCADORA - Vende-se,
c/ grande acervo de fitas na

Vila Lenzi. Aceita-se. carro ou

\\FRANCA CRL"AD05'"
�."._,"""""",,-..-'". _" 4\.."",,,,,,,,,&:

...
·

...-�.·'"%J·" .. H-�" •...•_,;'1; t,,�... , .

--"_"':c"
·_k·�_

......
(47) 371-3512

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

I

CED'RO MOVEIS

I
# Cozinhas
Planejadas;

.

* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
*, Dormitórios;
* Artigos de
Decorações.

Orçamento sem

_-, compromisso _

.

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

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

Rua GuilhermeWeege, 50 - Jaraguá do Sul - se

TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002

DESTACAt-mo A SUA EMPRESA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

01". AÚ" f. Osorto-Dornelles
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

, ENDOCRINOLOGIA
01". ocU.iMYor MCU"ccl.o-Wehev sas«.

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 .

ENDOCRJi\!OLOGIA
01". Clever.0vvS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801 .

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Ovc;t/,C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

VIAGEM PARA APARECIDA DO
NORTE E CAMPOS DO JORDÃO.

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

Interessados entrar em contato

pelo telefone 37.2-3156,
c/ Bárbara.

Rua Irmão Leandro, próximo
viaduto - Vila Lenzi .

Valor da passagem - Hotel

R$ 130,00 - pagamento
parcelado.

ld{1
acompanhantes

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

(47) 9995-7121.

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

ALEXIA - casada, mas safadinha.
(47) 9961-8518.

ANE - doce e sexy, com
acessórios: (47) 423-1856.

ROGÉRIO: 29 anos, loiro fogoso,
atende elas e casais.

(47) 9119-3509.
DOUGLAS - Moreno claro, 1.75,
80kg, corpo elegante, disponível.
Tratar: 9903-7135.

RUAN - 20 anos, 1.80, 78kg,
moreno, boa aparência,
Disponível. Tratar:

.

9905-4668.IARA - sexy, sapeca e atrevida.

"

&k���lMli§
PARA ANUNCIAR LIGUE:

I

'371-1919

�i Tudo Rara construção, refi;mas e "R�Ojetos
PERFLEX

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref. Waldeínar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444, - Rio Molha•

Engenha;fe Pinturas Ltda

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

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

. ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

Rua João Butsch�rdt, 855 - Centro (junto ao trevo 'principal) - Guarami,rim - SC

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMélis
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

v?;y
illí]TI��

'I
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MOj\lTEI�O "."... "

..
�'"

* ISOLANTE TERMICO �

* ROMANAS
* GERMÂNICA.

2.
"7
5

. arquitetura
desig'n

:3
5
4-
"7Rua CeI. Procópio GOrri�S de Oliveira, 474

1iJr g1º'ª!!��ÇÕES
Pcuini&c>q�piM"{N >ewbom,,�&

Cortinas - Colchas - Ed?edons - Almofadas Prol'ltas e Sob medida
Persianas: Verticais e.Horlzontats e Micro - Acessórlos de

.

Madeira e Dourados Tecidos Nacionais � Importados'

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

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraquá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFALECIMENTO

Ricardo Hruschka

o Bairro de Barra doRio Cerro perdeu no

dia 5/3/2002 um cidadão prestante na co

munidade, aos 75 anos, sendo dada à sepul
tura às 16h30, para o cemit�rio local,
no dia 6.

O falecido deixa viúva a sra, Wandelina

Busarello Hruschka, quatro filhos e sete ne-
'

tos.

Hruschka tinha uma personalidade m�rcante
de um homem que vencia pelo seu arrojo,
mesmo que lhe custasse o sacrifício sem me

dida. A primeira atividade como oleiro, cujo
produto era investido na construção de vári

os imóveis, dentre os quais se destacam a
J ,

Igreja Nossa Senhora das Graças
e o Noviciado.

.

A amizade e a solidariedade foram importan
tes na sua vida, transmitindo aos filhos e

. amigos com que privava no dia-a-dia ações
que certamente serão lembradas por longo
período por eles.
De poucas palavras, como em todos os gran
des e cultos homens.

O se� esporte predileto era o futebol. Como

presidente do Botafogo Futebol Clube, diri
giu com sucesso nos períodos de 1958 a

1960, depois em 1968, em seguida de 1972 a

1973 e finalmente de 1984 a 1985.

Mas .o Seu coração balançava para os lados
do Botafogo. Naqueles tempos administrar

um clube exigia dedicação, quando o clube

sobressaía e necessitava de chamadas finan-
. ceiras para aguardar o rojão do sucesso que,
nas mais das vez não tinham retorno.

Seu interesse foi balançado por outro clube,
do Rio de Janeiro. Flamenguista de coração,
quando ele' ganhava, pendurava a :bandeira
na janela de casa, passando este hábito tam

bém para vários sobrinhos.
CORREIO DO POVO apresenta pêsames àfamí
lia enlutada

�rcul0
Italiano

I

No Diário Oficial da União do dia 25 de fevereiro de 2002, página na 37, item XV, o Círculo Italiano
de Jaraguá do Sul, foi reconhecido, através da Portaria na 152 - de 22 de fevereiro de 2002, como

Entidade de Utilidade Pública Federal. Agradecemos o empenho do nosso Diretor, Dr. Gilberto Pradi

Floriani, no encaminhamento e acompanhamento do processo.
.I

* JANTAR - ENCONTRO MENSAL
Sabemos que todos estão saudosos do nosso tradicional encontro de final do mês. Além Ide rever os

amigos e cantar urna boa música, vamos ser sinceros: comer aquela gostosa comida feita pelos nossos

"mestre-s cozi nhei ros".
.

Dia 22 de março, a partir das 19:30 horas, no Salão da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, na
Vila Nova.

Ingressos a venda com a Diretoria, Coral e naFloriani Equipamentos para Escritório, fone 275-1492 ..

Não perca]
,

* EXCELENTE NOTíCIA

* NOVA DIRETORIA E CONSELHO
Breve teremos novidades. Dia 22-03-2002 teremos a eleição e desta

vez, teremos mudanças na direção do Círculo Italiano de Jaraquá I"

do Sul. Certamente, tudo para aumentar o bem estar dos amigos
que nos apoiam e que também poderão, a partir de agora tornarem

se associados do Círculo .

.

Maiores informações de como tornar-se sócio e colaborar com o au-
.

I •

menta das' atividades, principalmente culturais/ é só ligar para o

fone: 370-8636 e falar com a Secretária.

DEVANIR;DANNA
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIODOPOVO 38

. � ".; .

-

07/FEVEREIR0/2002 - Reunião sob encargo do companhei-
ro Lourival Stoinski, diretor da Comissão de Serviços à Cornu
'nidade. Na oportunidade recebemos a visita de membros do
AG UAP É (Associação Guaramirense de Preservação Ecológica),
que nos colocaram seus trabalhos e objetivos.

14/FEVEREIRO/2002 - Reunião ordinária. Iniciada as pri
.

meiras abordagens sobre a realização do II ROTAPAE JANTAR
/

DANÇANTE.

FEVEREJRO - MÊS DA'COMPREENSÃO MUNDIAL E A NATU
REZA ... -,

Quando se fala em compreensão mundial, abre-se um leque
I .

enorme de assuntos que podem ser discutidos em torno de tal

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

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

regulados pelos processos vitais, que propiciam a manutenção
das condições arnbientals necessárias à/vida. Todas essas ações
interferem no sistema, para o BEM ou para o MAL. Segundo
Lovelock, e que é muito interessante, 6 COrpo humano é formado

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

substâncias; composição exatamente igual a da Terra, Assim é

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

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

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

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

polinizar a natureza, seja pelas borboletinhas que nos deixa de

presente. E nós? Qual é nosso legado? RIOS PO LU ÍQ'OS, S E
RES VIVOS AMEAÇADOS, ECOSSISTEMAS COMPLEXOS
EM DESEQUILÍBRIO, LIXO, R�SÍDUOS TÓXICOS ... OU seri

am pessoas em PAZ, PARQUES PRESERVADOS, PROGRA
MAS DE PROTEÇÃO AM BiENTAL, MAN EJO INTELIG ENTE

DOS RECURSOS NÀTURAIS, PROGRESSO COMBINANDO
COM ECOLOGIA?! Acreditamos que em cada SER HUMANO
está a chave para a solução do futuro. A biodiversidade cultural

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

ças: IDÉIAS, CRENÇAS/ MODOS DE VIDA, COSTUMES,
ACEITAÇÃO e COMPREENSÃO. Contudo, não podemos esque

cer, para viver em um mundo melhor, é preciso merecer.

BODAS .. ;
16/FEVE R EIRO - Comemora 39 anos de união conjugal o

companheiro José Constâncio de Albuquerque e sua esposa
Verônica.

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

RA 97 ANOS DE FUNDAÇÃO O ROTARY INTERNACIONAL.
TODOS NÓS ROTARIANOS ESTAMOS O E PARAB ÉN'S!!!

RELAÇÕES PÚBLICAS - 373-0091

!ltTabelion�to
.. 'de Notas e

Protestos .de

Osnildo Bartel
tr 373 ..0404

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 1 e 2

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Q(UE SE FALA NO SE�ADO
Tião Viana critica

clonagem humana - O

senador Tião Viana (PT
AC) criticou o anúncio fei

to pelo médico italiano

Severino Antinori de que,
dentro de ;30 dias, iniciará
experiências para clonar o

primeiro ser humano, mes
mo que tenha de realizá-la

em águas internacionais

para evitar qualquer legis-/

lação que proíba a iniciati-
\ /

va. Segundo Viana, a expe-
riência é o -retorno da eu

genia praticada pelos nazis
tas durar{te a 2" Guerra

Mundial. "É uma violência

contra os direitos humanos,
contra a bioética e contra a

comunidade científica in

ternacional" afirmou.
Relator do projeto de

,

lei que regulamenta as ex

periências de clonagem no

Brasil, Viana, que é médi

co, disse que a informação
do cientista causou preo
cupação e perplexidade,no
mundo todo. Ele lembrou

que esse tipo trazm�tos ris
cos, pois foram necessári

as 277 tentativas para con

seguir clonar uma ovelha,
a Dolly.

- A essência do ser hu

mano e de sua sobrevivên
cia é justamente a sua di::
versidade. O Senado pre-

'

cisa legislar responsavel
mente sobre essa matéria e

espero que)a bioética tenha
prioridade -, cóncluiu".
OORNAL DO SENA

DO, edição 1.335, página
10)

Garibaldi - JGS-
Distrito de' Veszprém

/

(106)
Por que "antiqamente"

,
I

e "outrora"? XCI
ção de Garibaldi, o qu� sos colonos que estavam

era muito festejadopela - fazendo suprimentos.
acontecer tão depressa.
Apontou para a panela
que estava no fogo e me

/

disse que tinha pedido
a sua mulher matar uma

galinha bem gorda para
comemorar. E eu con

tinuei o meu serviço de

fiscalização pesseal.,
feliz da vida! Nunca
mais esqueci a Estrada
Victor Schaban, faz hoje
mais de 30 anos, e não

sei se continua um beco

com saída ou voltou a

ficar um beco sem saí

da.

Fidélis Wolf e o Jor
nalCORREIODOPOVO

No livro do autor
O RELATO -.Histó

ria da Imprensa de

Jaraguá do Sul e do

Vale do Itapocu, pági- ,

na 65 -, vai lembrado

o 'nome' de um descen

dente de húngaros, que
não só prestigiou sem

pre o atualmente mais

antigo jornal do interi

or de Santa catarina,
com seus muitos anos.

Um episódiomarcoumais
fundo o seu amor pelas
coisas de sua terra.

Acontecia o faleci-
, '

mento deArthurMüller

em 27/4/1957, e após
.o inventário, o sócio

Paulino Pedri e a viúva

vendiam o título do jor
nal ao dr. Murillo Bar

reto de Azevedo, e Fi

délis Wolf adquiria o

inventário físico do jor
nal, consumando-se o

distrato da firma. Am

bos entendiam que o

jornal devia continuar

a sua trajetória.
Daí a razão deste re

gistro onde FidélisWolf
foi peça fundamental

(Fritz von Jaraguá),
-

'

colônia hungaresa, que
já pensava em ampliar as
suas atividades, graças à

energia elétrica.

O deputado federal
Lauro Carneiro/ de Lo

yola estava de aniversá
rio e resolvia deslocar-se'

J

de, Brasília e de .sua d_:,
dade-sede, Joinville, pa-
'ta festejar com os seus

amigos de Garibaldi,
onde era recebido entu

siasticamente e, no meio

da colônia hungaresa,
comemorava o seu 610

ano de vida, em meio de

seus correligionários e
I

am1gos.
A Câmara Municipal

de Jaraguá do Sul torna
va a iniciativa para reco

nhecer méritos ao ilustre
homem público" para
naense de Paranaguá, de
nascimento, mas serviaa

gente catarinense. e ao

Município de Jaraguá do
Sul, �omo, poucos em

tais situações, e resolvia

baix;ar a, Resolução nO,
184, qUle conferia ao

ilustre parlamentar o TÍ
tulo Honorífico de Cida

dão Honorário de Jara
guá do Sul, em 16/9//
1968.

Conversa vai conversa

vem e se fala de 'Uma fa
mília muito pobre, pelos
lados da Estrada Ca

cilda, com familiares en
trevados e não tinham

nem condições- de levar

as colheitas para apurar
.

algum dinheiro, já tendo
feito apelos ao fiscal,

-, sem lograr êxito. Pedi
que me levassem até o

local p,ara me assegurar
de que precisava urria

fonna de sair de suas ter

ras para vender seus pro
dutos. De fato, estava

em condições preca
ríssimas. De volta à Pre

feitura, mandei chamar o
I fiscal-geral e dele recebi

a resposta que desconhe
cia o assunto, mas que
iria lá para saber melhor

o que se passava. Disse,
então, gue fosse li, mas
levasse amáquina e ape
trechos para fazer um

<,

I "serviço de branco", que
não perdesse tempo, pois
voltaria no dia seguinte.

Na manhã seguinte:
pegava outra região de

Garibaldi e tinha que
passar por São Estevãó.

Entrei pela Cacilda e,

chegando 'ao local, qual
não foi minha 'surpresa,
o fiscal fez uma verda

deira BR até a casa do

pobre colono. Quando
parei a viatura, pela ja
nela de pau já abanava

com o rosto transfor�a-
(

do em grande alegria.
Perguntei se estava sa

tisfeito e ele perguntou
se podia me abraçar, o

que aconteceu, com lá- ,

(

grimas nos olhos, e me

confidenciou que nunca

pensou que isso podia

/

O falecimento de

Walter Marquardt
Em 29/8/1964, fa-,

lecia aos 81 anos Wal
terMarquardt, com cul

to na Igreja Evangélica
Luterana de Garibaldi.

Familiares agradeciam
ao dr.WaldemiroMazu
rechen e aos pastores
Karl Gehring e Albert

Schneider.

Uma filha que visita
a terra natal

A dra. Nina Michel

Krasnoschecoff, jara
guaense de nascimen

to, médica residente na

capital de São Paulo,
filhà de Leopoldo Mi-,

chel e Gertrud Michel,
residente no Bairro

Santana, morou duran-
L

te sua visita que fazia
\

a sua terra natalna ca

sa de Francisco Wasch
- Irene N Wasch -,,
matando a saudade de

longos anos de ausên
cia, que acompanhava
os acontecimentos pe
lo Jornal CORREIO DO

POVO, visitando a re

dação, onde conversou
longamente com o

diretor. O filho que a

acompanhava adorou a

terra em que a mã,e nas-I
ceu.

Alerta sobre
bronzeamento/artificial

.'

Dr. ,W.B. Falcone - Médico

Este bronzeamento é obtido pela, exposição do

corpo à luz' de lâmpadas ultravioleta instaladas nas ca
mas de bro�zeamento. Como existe a filtragem dos
raios ultravioleta do tipo B (UVB), que é o mais dano
so à pele, alegam os interessados nesse comércio que
os danos estarão ausentes, o que não é verdade.

Os raios UVB incidem sobte a terra entre 9 e 15

. horas, sendo o responsável pela vermelhidão, bolhas
I,

e dores. O outro tipo de raio ultravioleta é o A(UVA),
que incide sobre a, terra de forma contínua. Tanto o

UVA como o UVB, podem provocar câncer de pele
(ambos são carcinogênicos), embora o UVB cause a

doença mais facilmente. Ainda por sua 'vez, o UVA
favorece muito mais o envelhecimento precoce do que
os raios UVB.

Quanto -mais clara a pele maiores são os riscos. A

classificação do fototipo humano tem uma escala que
vai de 1 a 6, sendo o grupo' um, formado de pessoas
de pele mais clara, que se queimam facilmente e não

conseguem se bronzear; assim como o grupo dois, que
também não pega cor; no outro extremo da escala, os'

grupos, quatro' e cinco, são os morenos ou pardos, com
maior chance de bronzeamento. O grupo seissão os

da raça negr,a.
O grupo três representa amaioria das pessoas bran

cas, que pode até pegar uma cor se insistir bastante,
mas podem sofrer queimaduras quando vão à praia e

não usam protetores. Quanto a' prevenção de

osteoporose que estas camas de bronzeamento ale

gam, isto pode ser suprido!com alguns minutos de sol

diário, pois a quantidade de sol necessária para ativar
o metabolismo do cálcio é muito pequena.

Pessoas do grupo um a três devem diariamente
passar protetor solar, pelo menos o de n° 15, pois exis-:
te um somatório de irradiação, ou seja, diariamente se

estar lesando a pele, o que mais tarde pode originar
um câncer, que é grave e mata, inclusive jovens, Con
sultar um médico se faz necessário antes de se expor a
estes tipos de aparelhos.

'

'i

Estrada Victor

Schaban

O autor. estava no

exercício do cargo de pre
feito, no ano de 1971,
quando realizava uma

incursão por Garibaldi,
para conhecer o trabalho

que reàlizavam os funci

onários daquela região
do interior doMunicípio;
e fazia uma parada no

negócio deWolf Irmãos,
em São Estevão. Ali

conversava com diver-

Milhões para
eletrificação de

Garibaldi

Depois de muitos
debates na CâmaraMu

nicipal, a intervenção
do Legislativo come

çou a dar resultados.

Uma notícia recebida'

dava conta de que se

riam liberados 70 mi

lhões para a eletrifica-
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ENQUETE
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QUAIS AS MELHORIAS QUE o. Bairro Água Verde precisa?

LUZIA CRISTOFOUNI, 44 ANOS, DONA DE CASA ALDO FERNANDES MARTINS,. 41 ANOS, COMERCIANTE

''A qualidade nos serviços de saúde parece que é
um problema não apenas do nosso bai rro. Acho que
deveria haver oferta de mais consultas e

especialidades nos postos dê saúde, Também acho

que o bairro carece de mais creches e asfalto em

todas as ruas, Mas, de um modo geral, o bairro não

deixa a desejar. Estou aqui há quase um ano e não
me arrependo da escolha que fiz. É um excelente

lugar para educar os filhos e cuidar da família."

"O nosso bairro é muito bom de se morar. Falta

pouca coisa, mas aqui nós ainda não temos é
área de lazer para os garotos e para os homens.
A questão de segurança pública também é um

problema. Gostaríamos que tivesse mais"
policiamento, especialmente após as 22 horas, na

esquina da Rua dos Imigrantes. Outro problema
,é a ve'locidade dos carros que passam na Erwino .

Menegotti, que não respeitam a sinalização."

ORGANIZAÇÃO E TRABALHO COMUNITÁRIO
marcam crescimento do bairro
Jaraguá do Sul- o Bairro

Água Verde é considerado um

dos melhores locais para se

morar em Jaraguá do Sul.

Próximo ao Centro e dotado

de infra-estrutura suficiente ao

ponto de �aranti'r u�a certa
independência do' centro da

, I

cidade, o Agua Verde tem,

segundo dados do IBGE

(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), uma
população estimada em 2 mil

pessoas, com uma leve

preponderância do sexo,

feminino.
A grande maioria dos

moradores vive do trabalho,
prestado nas indústrias e no

comércio, mas muitas familias
também atuam' como

empreendedoras em
pequenos negócios montados
em suas próprias casas. Além
da economia gerada pela
atividade dos pequenos e

microempresários, o Água
Verde tem também empresas
de grande porte, como a

MenegottiMáquinas,
\

instituições de ensino como a

Unerj e ainda a sede do
Sainae.
De acordo com a opinião de
muitos moradores, o bairro é

bem servido em termos. de infra-estrutura

básica, mas ainda tem muita coisa por fazer.
'Tudo o qqe temos foi alcançado graças ao
trabalho comunitário", afirma apresidente
da Associação de Moradores do Bairro

Água Verde, Laurita Frankowiak. Ela conta
que chegou ao bairro há 27 anos e foi a

primeira moradora do local. "Aqui era só

lama ou poeira", lembra Laurita, que
acompanhou todo o processo de melhorias

participando de todos os movimentos em
'

favor de mais infra-estrutura. "Era abaixo-
I I_

. assinado para tudo. Desde a instalação de luz

e energia elétrica atéo calçamento", relata a

presidente. Segundo ela, as melhorias básicas
foram implantadas, na década de 80 em

diante.
A presidente salienta que as soluções mais
simples muitas vezes representammuito para
a comunidade:
Ela cita como exemplo a proibição de
estacionamento numa das laterais da Rua .

\

Henrique Nagel, que é uma via de grande
movimento. 'Somente com essa atitude

eliminamos, em parte, os riscos de acidentes
no local", afirma

. Ela também aponta como conquistas da
comunidade a instalação do sinaleiro de

quatro tempos na Rua Francisco de Paulo,
lornbada'eletrônica na Rua Erwino

Menegotti, realização do Programa Nosso
Bairro Bota-Fora, censo entre a população,
taxões na BR-280 e çonstrução de um

pontilhão próximo ao sinaleiro do Chico de

Paulo.

VERA DIDZIAN, 46 ANOS, DONA DE FARMÁCIA ADELAR DE MORAES, 23 anos, comerciante

"O que o pessoal mais sente falta é de uma área'
de lazer. Á única que tínhamos foi desativada e

agora no lugar tem um supermercado. Outro

problema é o excesso de velocidade dos carros
que trafegam na Erwino Menegotti. Havia um'
controlador de velocidade. Já estava instalado

mas .nunca foi ativado. Parece que transferi rarn

para o Centro, em frente à Escola Canguru".

"O nosso bairro é quase independente do centro.

Aqui o comércio oferece todos os tipos de produtos
e somente vai ao centro para comprar alguma
coisa quem não valoriza o que tem por perto.
Acho que deveria haver mais valorização por
'parte da população ao comércio do bairro, que só
cresce na medida em que é prestiqiado.
Tínhamos uma agência dos Correios que fechou

por falta de movimento."

População aponta prioridades
A Associação de Moradores do Bairro Água Verde ouviu a

população e fez um levantamento completo das principais
necessidades e prioridades do bairro. O projeto foi entregue à

Prefeitura e muitas reivindicações já estão sendo atendidas, mas
outras continuam engavetadas, como a construçãode um túnel ou

passarela ria altura do Km 69 da BR-280, ligando a Rua Erich

Sprung com Henrique Nagel; construção de cancha de areia para
uso de jovens e adultos; limpeza de toda' a tubulação na São Judas
Tadeu; sinalização na Rua Maria Umbelina da Silva, na Rua de

acesso a Escola Anna Tôwe Nagel, mais salas de aula na Anna

Tôwe Nagel, entre outras coisas.
.
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• VERÃO: VENDAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E VENTILADORES AUMENTAM 40%

Onda de calor é a maior dos
últimos '14 anos no Brasil

JARAGUÁ 00 SUL� Com

a temperatura dos últimos
,

dias batendo na casa dos 40

graus; as vendas de apare
lhos de ar-condicionado e

ventiladores surpreenderam
tanto quanto o próprio ca

lor. Na maioria das lojas, o
aumento no volume de �

vendas é de 40%, saltando
de uma média diária entre

dois e três condicionadores

para seis e oito. Os ventila"

dores, que durante todo o

ano são vendidos emmédia
três por dia, passaram a ser

vendidos, em alguns casos,
.... ::,:-.1:5 ppt. dift:'

.. ,,,� """""�'""

À onda de calor, que
segundo meteorolo�stas é

i maior, dos últimos,14

anos, está fazendo também

a alegria dos vendedores
ambulantes de suco. Luiz

Sérgio Fernandes Lopes,
,

-,q1.l{l,antes vendia, emmédia,
entre 35 e 40 garrafas por
dia, passoua vender mais

de 80. "De quinta-feira para
cá as vendas aumentaram

bem. Além do calor, o au

mento está relacionado ao

pagamento, ocorrido na

semana passada", avaliou.
O colega Alexandre Lucas,
porém, registrou aumento>

Vendas de ventiladores

de pouco mais de, 15%.
"Esse ponto não é bom",
justificou.

A vedete do verão, no
entanto, é o sorvete, trans

formado quase num sim-
,

bolo..da estação. O consu

mo bate todos os recordes.

O proprietário .do Sorvete

Italiano, Gilda Fernandes,
disse que está vendendo

aproximadamente mil por
dia. "No Verão as vendas

sempre são muito boas, mas
nos últimos dias estão sur

preendendo";. comemora,
informando que o aumento

'''-''-'jaiaguâliquid�r�Verãon,:"
aquece comércio local

I

doras de água mineral tam-
bém registram'aumento en-'
tre 30 e 40%.

MODELOS - O ge-

passou de três para oito e

de ventiladores de quatro
para 15. "Março realmente

rente da Lojas Colombo,
Altamir Nunes, informou

,que a procura por aparelhos
de ar-condicionado e venti-

ladores aumentou cerca de

30%. ''No Verão a procura

JARAGUÁ DO SUL - A média, 1,8mil consultas diá- JARAGUÁ DO SUL � A anos de vida dos filhos.

CDL (Câmara de Dirigen- ri�s ao' SPC (Serviço de Pro- cirurgiã odontopediatra <, Mensalmente, Mirian
tes Lojistas) registrou au- teção ao Crédito). Neste ano, Mirian Schwartz faz ama- profere palestras para ges- ,

" .

menta de 12% nas vendas, 150 lojistas aderiram à pro- nhã-às 21h1S, no Hospital tantes no Hospital e Mater-
no comércio local, com a moção, que concedeu des- São] osé, palestra para nidade São José, ]araguá e

, \ '
,

segunda edição da promo- contos entre 10 e 40%, de- gestantes. O evento, pro- Senac. A odontopediatra
ção 'jaraguáliquidaVerão", pendendo do ramo de ati- movido pela ABO (Asso-' explica às mães que os

que aconteceu de 25 de fe- vidade. ciação Brasileira de Odon- cuidados com a saúde bu-

vereiro a 9 de março. A ex- - O resultado da segun- tologia), é parte do cur- cal não deve parar en-

pectativa da entidade era da edição do 'jaraguá liqui- so que �s hospitais do quanto ela esp�ra seus fi-

um incremento de 15% no da Verão" confirma a ne- Município e o Senac (Ser- lhos e os cuidados com as

volume de vendas. O nu- cessidade de se fazer cam- viço Nacional de Apren- gengivas e primeiros dentes
mero, porém, agradou os panhas em conjunto, cha- dizagem Comercial) ofe- devem iniciar o quanto
organizadores, que já pro- mando os consumidores às recem periodicamente às 'antes.

metem repetir a campanha compras e, principalmente, mães. O presidente da ABO,
no próximo ano, O desta- "desovando" estoques -, O curso envolve vários Sérgio Pacheco, disse que

que ficou por conta dó seg- disse Corrêa, informando profissionais da área de a entidade pretende investir
menta de móveis e con- , que a CDL pretende fazer saúde e tem como obje- em atividades sociais na

fecção, que registrou au- uma pesquisa com os lojistas tivo orientar as mães sobre região, dando ênfase à in-
menta médio de 20%. para avaliar o nível de os cuidados ainda na ges- formação sobre' os cuida-

Durante, os 13 dias de satisfação e a eficácia da tação ou nos primeiros, dos com saúde bucal.

liquidação, foram feitas, em promoção. /

TERÇA-FEIRA, 12 de março de 2002

Abertas as inscrições
para bolsa de estudo

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: Contratação de empresa especializada
em serviços de Engenharia para a recuperação
do Aterro Sanitárió de resíduos sólidos do

•

'

município de Jaraguá do Sul.

O Município de Jaraguá do Sul - SC, torna

público aos interessados na licitação acima, que
procedeu �Iterações no edital, as quais

disponibiliza nesta data no endereço sede da

Prefeitura, sito à RuaWalter Marquardt, n?
I . I I I, bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do

,Sul- Se:
Em conseqüência, fica prorrogada a data limite

para entrega dos envelopes para: I I :00 t-oras
do dia 27 de março de 2002.

Jaraguá do Sul, I I de março de 2002

Irineu Pasold

Prefeito Municipal
\

JARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para a concessão

de auxílio financeiro aos

estudantes universitários de

baixa renda podem ser fei

tas até a próxima sexta

feira, das 7h45 às 17 horas,
na Secretaria de Educação
e Cultura. Os candidatos

precisam ser' residentes e

domiciliados em Jaraguá
do Sul há pelo menos três

, anos, estar cursando ensino

superior em nível de gra
duação, não ser benefi

ciário de outro auxílio fi

nanceiro, inclusive crédito

educativo, comprovar bai- à comunidade, nos finais

xa renda familiar e ilpre- 'de semana. "Todo estu
. sentar a� .. documentação, dante universitário que

. _, Edson Junkes/C p:�,': �]'.ig1�i.��,�:,'��.�=:�=,='���·��':::'����!é1_l�e.,g� requisitos defi-
multiplicaram nos últimos dias no comércio. Alista de documentos nidos pela lei, tem direito

foi de 40%. As distribui- de condicionadores de ar
necessários pode ser con-' ao benefício", reforçou,
saltada no edital, exposto informando que a secre-

no mural da Prefeitura. O taria acompanha ,mensal-
orçamento de 2002 reser- mente a freqüência e o de-

vou 500 UPMs (Unidade sempenho do aluno na uni-surpreendeu o mercado",
1 íb Padrão do Município) - versidade. Ela lembrou
em rou. .

'. !. R$ 31,5 mil - mensais ainda que as inscrições pre-Q gerente das ·I,,(},.a.s..

!_W�""�"""'''''_>"'''_''''�_'�_''''�'�_''<'.''''''_'''''''_! ....�,-.. ,,",-'.""'- ,..", " .. '" .. ' ""

Breithaupt/ Arlindo Cam- • 'p_�.;a:�ls_as ,�s,cola=e.s; � cisam ser renov�das a cad�
"-

b
' distribuição do recurso e ano e o candidato sera

pestn1U, nao sou e prec1sar '. ' _. '

1 d d feita pela cornissao, com- submetido a todo o pro-a vo ume e ven as, mas ,

h posta por dois represen- cesso de seleção.
garante que ouve um au-

aumenta, mas neste atia é menta próximo de 30%. O

bem maior", afirmou. As modelo mais procurado de

Lojas Salfer registraram os aparelho de ar-condicio-

mesmos índices de aurnen- .nado é o de 7,5 mil BTUs,
to nas vendas. O getenteÍrio responsável por quase 90%

,
Piske revelou que a média das vendas.
'.'

. ..'.
..., ',: "

. ,

.'. ".' TOMADADE PREÇOS N° 20/2002 '

ABt}·promove""ptrfestr�e""�;''''''"''''''''"setmAI{DrI5�'1jE�I:NVOLViREN1"0" 'MUNICIPAL

para gestante no '''SãoJosé"

tantes da Secretaria de

Deserivolvimento Soei

al, dois da Secretaria de

Educação e, três das asso

ciações de estudantes, de

acordo com as necessi

dades do bolsista. A lei

limita .ern duas UPMs /mês
o auxílio máximo a cada

universitário,
A secretária de Edu

cação, Íris Barg Piazera,
lembrou que a mesma lei

que instituiu o b�nefício
estabelece' que o bolsista

fica sujeito a prestar oito
horas mensais de serviços
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Homem espancado é encontradoboiando
embaixo de ponte em Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - A

Policia Militar recebeu de->

núricia anônima na ma

nhã de domingo. De acor

do com informações repas
sadas, três pessoas haviam

matado um homem embai
xo da Ponte Abdon Bap
tista, na Rua Max Wilhelm.

Os policiais foram até o lo

cal e encontraram apenas
três homens em estado de

embriaguez, além da pes,soa
que havia feito a denúncia,
que também estava alco
olizada.

LOTERIAS
8/3/2002

Dupla sena

concurso: 33

10 faixa:
11 . 16 . 17 . 19·24 - 32

20 faixa:
13' 21 ·22·25·33 - 49

9/3/2002

Megasena
concurso: 343

04 - 06 - 07 - 12 . 24 . 41

Quina
concurso: 965

10 - 39 - 43 - 59 - 71
. I

t-.- .... -------.. -.-.-.------ _

Lotomania
concurso: 196

03 - 04 - 12 - 14

16 - 17 - 19 - 23
33 - 34 - 35 - 38
48 - 51 - 58 - 66
78 - 84 - 93 - 97

Loteria Federal
concurso 03622

1 ° - Prêmio: 32.457
2° - Prêmio: 28.901

,

3° - Prêmio: 38.971
4° - Prêmio: 11.286
5° - Prêmio: 30.468 "

ras que a PM havia retor

nadai à guarnição, recebeu,
nova ligação avisando que
haviam encontrado corpo
boiando embaixo da ponte.
Ao chegar no endereço, os
policiais constataram o fato.

O corpo era de Lenoir

Gabriel Smieski, 43 anos.

Ele apresentava ferimento
na cabeça, hematomas pe
lo corpo �Ique foi espan
cado - e uma pedra de
concreto de aproximada
mente dez quilos estava

amarrada ao pescoço. O

Corpo de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul fez

a remoção do corpo, que foi

encaminhado para o IML

(Instituto Médico Legal). O
caso foi registrado na De

legacia de Policia, que pos
sui o nome dos três suspei
tos mencionados pela teste
,munha, no primeiro telefo
\
nema anônimo. A delega-
da Fedra Konell está inves

tigando o crime. (FABIANE
�IBAS)

Caldeira demalharia explode
]ARAGuA DO SUL - O

Corpo de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul foi

acionado para conter incên
dio ocorrido na empresa

Menegotti Malhas, localiza
da no Bairro Francisco de

Paulo. Cinco caminhões e 20

socorristas foram deslocados
até o local solicitado. Eles uti
lizaram aproximadamente 80
mil litros de água para apa

gar fogo em uma caldeira. O
'

incidente aconteceu na ma

nhã de sábado, por volta das
10 horas.

De acordo com informa

ções do engenheiro eletricista
.

e supervisor de manutenção,
Waldecir Luis Berns, o incên-

CORREIO DO POVO

dia aconteceu durante uma

operação de rotina em um

aquecedor de fluidos térmi

cos. "Essa máquina possui
bomba de circulação que li

bera pequenas gotículas pelo
,

eixo. O que aconteceu foi

que gotas de água entraram

em contato com o óleo que
já estava aquecido em uma

temperatura de 300 graus,
ocasionando a explosão", ex
plica.

I Ele destaca que o traba
lho da brigada de incêndio
da Menegotti, em conjunto
com os bombeiros deJaraguá
do Sul, foi rápido e evitou

grandes prejuízos.
(FABIANE RIBAS)

-

CORREIODOPOVO 7

I DISPUTA: EQUIPE VAI PARTICIPAR DA COPA MAX UMBRO INTERNACIONAL DE FUTSAL

-----�
• •• A

eva crntratarmasumpro

Malwee
,

]ARAGuA DO SUL - Os

jogadores da Malwee se

apresentam para os treinos na
.tarde de hoje no ginásio do

Parque Malwee, visan"dó a

participação na Copa Max

Umbro Internacional de
Futsal que será disputada nas
cidades de Seara (SC) e

Erechim . (RS), a partir de
amanhã. A novidade será a

dispensa do alas Rodrigo e

Jedson e o anúncio da co

missão técnica na contra-
-

d \.,
Otaçao e um plVO. nome

de Vander Carioca continua

sendo o preferido, mas es

barra na questão salarial.

Jogando no Playa de Cas

tellon, da Espanha, Vander
teria anunciado que abremão

de uma parte de seu atual

salário para voltar ao Brasil.

Esta se1T!ana o pivô Andrei,
ex-Vasco da Gama, fará uma
série de testes em Jaraguá do
Sul. Outro pivô que vem

sendo sondado é Rogério, ex
Foz, do Paraná.

,

Segundo a comissão,

técnica mais jogadores po
derão' ser �ispensados do

elenco caso não apresentem
bom rendimento no tor-neio
desta semana.' "Vamos ver

como se comportam os

demais atletas para fazer
mos uma nova avaliação",
disse o diretor de futebol,
Cirione Pavanello. Os no

mes não foram citados.
Numa avaliação da

campanha na fase final da

Taça Brasil o técnico Fer

nando Ferreti lamentou a

oportunidade da conquista
de um título nacional.

"Nossa meta é participar de,
pelo menos, todas as se

mifmais de torneios que par
ticiparmos. Infelizmente es

tivemos em Carlos Bar-bosa
com Euler jogando abaixo de

suas condições, Çacau
.

/

contundido e sem Cazuza,
que somente ha se-mana que
vem retornará aos treinos

com bola. Foi uma pen(,

disse.
A "falta de opções no

banco e o cansaço do jogo
contra o Carlos Barbosa na

sexta-feira, em menos de 24

horas, também contribuiu

para que a Malwee não en

contrasse forças para segurar
o resultado contra o Minas.

"Agora vamos para mais este

desafio com o objetivo,
principal, de acertar � time

para a disputa dos demais

campeonatos. Queremos tí

tulos e v;amos conseguir",
finalizou o treinador..

O time embarca às 8

horas de amanhã para Sea

ra onde, às 20 horas, en
frenta o Universidad Auto

noma, do Paraguai. Na

quinta-feira a Malwee en

frentara a Anjo Química, de
Criciúma, e na 'sexta-feira o

time jaraguaense 'terá pela'
frente a equipe da casa. A�
partidas semifinais aconte

cem no sábado e a final no

domingo.

na. Em seguida, as duas

jaraguaenses embarcam para
Belo Horizonte com o técni
co Watson Lima, onde farão

a concentração para os jogos.
A levantadora Cristina, de

1,83 metro, iniciou a carreira

nas equipes de base da FME

(Fundação Municipal de Es

portes), sendo convocada

para integrar a seleção pré
mirim de Jaraguá do Sul. Em

1999, disputou os Jasc Ga
gos Abertos de Santa

Catarina), de Joaçaba. Dois
anos depois, como jogadora
da seleção catarinense infan

til, ficou em quarto lugar nos
Jogos Brasileiros da Juventu-

Atletas disputam sul-americano naColômbia-

Assine melhor [omol. 371-1919

]ARAGU4 DO _SUL -=- As

atletas jaraguaenses Bárbara
Louise Bruch, 14 anos, e Ana
Cristina Caye, 16, passaram na

seletiva realizada em Belo Ho

rizonte, em Minas Gerais. As

duas são as únicas catarinenses

que vão integrar a seleção bra
sileira de vôlei Infanto-juvenil
nos Jogos Sul-americanos da

categoria, que acontecem no

dia 3 de abril, na Colômbia.
Bárbara e Cristina jogam jun
tas há três anos e são atletas

do BCN, de Osasco.

No domingo, as atletas vi
ajaram para São Paulo, onde
vão participar de jogos amis

tosos, no decorrer da serna-

de, disputado em

Pernambuco. \
Bárbara, jogadora de

meio, de 1,85 metro, tem car

reira semelhante. Começou
aos 10 anos e 2 anos depois
já integrava \a seleção
jaraguaense. Ano passado dis
putou as Olimpíadas da Es

perançá, realizada em Poços
de Caldas, Minas Gerais, e

ficou em quarto lugar.
As duas atletas pretendem

seguir a carreira do voleibol

até chegar' à seleção adulta,
mas afirmam que vão dar

continuidade nos estudos,
normalmente. (FABIANE
RIBAS)

Ccsar J unkcs/CP

Depois de algumas ho-
..

Bombeiro resgata o corpo de Lenoir que estava em tio

.(' ).;.

íNDICE DE PREFERÊNCIA
00 PÚBLICO PESQuiSADO

.

EM JARAGUÁ 00 SUL
FONTE, PODHIUM p�aUISAS

'\',:",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO TE RÇA-FEI RA, 12 de março de 2002ESPORTE
'_,

I

COMPETIÇAO: INTENÇÃO DO EVENTO É OPORTUNIZAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ATLETAS E COMUNIDADE

Wizard Streetball reuniu mais
de 50 duplas rio fim de semana

,

]ARAGUÁ DO SUL -

o sol quente do fim de

semana não desanimou as

51 duplas que participaram
da 6a edição do Wizard

Streetball, realizada neste
I

fim de semana na Praça
Ângelo Piazera. Promo

vido pela FME (Fundação
Municipal de Esportes),
em parceria com aWizard

Idiomas, o evento reuniu

atletas com idade entrel0

a 18 anos, em seis catego
rias, sendo três masculinas
e três femininas. Ao todo

foram realizados 102 jogos
e aproximadamente 600

pessoas acompanharam as

patidas, nos dois dias.
Na opinião da diretora

de esportes da PME, Cleide
Mosca, as competições
transcorrem bem. "Este

ano o evento estavamais or

ganizado, inclusive conta
mos com ambulância o

,

tempo todo para casos de
acidentes.A única coisaque

Vitória do lnfantp-Juvenil masculino ficou com a dupla Papito e .Jony Bravo

segurou muitas pessoas No masculino, cate- pito eJony Bravo (paulo e
)

em casa foi o calor", con- goria Mirim, primeiro lu- Marcos). No feminino,
sidera. Ele destaca que a gar para Ponto e Vírgula categoria Infantil, primeira
intenção desta atividade é (Jairo e Leonardo); no colocação para a dupla
oportunizar integração Infantil, Xola e Barata JucyeJé OucinéiaeJéssica),
entre atletas e pais, além de Tonta (Fábio e Thiago), e e na Livre, Eu + Tu = Nós
difundir ainda mais esta no Infanto-juvenil, primei- (priscila e Rafaela).
modalidade esportiva. ro lugar.para a dupla Pa- (FABIANE RIBAS)

Supremacia jaraguaense na 2a etapado automobilismo emSBS '

]ARAGUÁ DO SUL - com·a participação de semana. Isso acabou pre- a presença do piloto de

Os pilotos jaraguaenses aproximadamente 80 pi- judicando os pilotos e cau- Fórmula-I, Ricardo Zonta.

Douglas Boga e Ra:ulino lotos. sou muitos acidentes, �a- A vitória na Stock Car A

Kreis Júnior surpreende- O mau tempo atrapa- potamentos e quebras em
'

ficou com o piloto de

lhou a prova daMarcas A,
I

ram os pilotos que partici- geral", destaca Bago. Brusque,José Franzoi, ena

param da segunda etapa que teve nova largada. Nes- Kreis Júnior fez a pole Stock Car B, com Joelson
do Campeonato Catari- se momento, Bago apro- no sábado, liderou de pon- Capistrano, mas a lideran-

nense de Automobilismo, veitou para ultrapassar o ta a ponta e está na lide- ça ainda está com Adilson

ao garantir a primeira co- piloto de Rio do Sul, Sér- rança daMarcas B, com 20 Beck, de Blumenau.
,

locação nas categorias gio Bento, e seguiu até o pontos. Em seguida vem NaNovatos, a primei-
Marcas A e B, respectiva- fim na liderança. O piloto Carlos Bago, de Blume- ra colocação ficou com Lu-

mente. O público lotou o Leornar Fendrich ficou nau, com 18, e Michel ciano Martins, de Catan-

Autódromo Rio Represo com a segunda colocação. Giuste, com 11 pontos. duvas, que também está na

para assistir ao show de ''A pista estava esburacada, A melhor volta nesta liderança do campeonato.
velocidade realizado no com alguns pontos bem prova também foi do ja- A próxima etapa está

fim de semana, na cidade ruins devido ao material raguaense, que marcou marc�da para os dias 7 e 8

de São Bento do Sul. A novo que a organização do lmin28s45. de abril, na cidade de Joa-

segunda: etapa contou autódromo colocou nesta AStockCar contou com çaba. (FABIANE RIBAS)

SPORTIV S �
MOTOCICLISMO
No próximo final de semana será realizado o Encontro

dos Tubarões do Asfalto, em Termas do Gravatal. O

evento vai contra com apresença de 14 motociclistas

do Clube Motogiro, de Jaraguá do Sul. Os aventureiros

viajam nesta sexta-feira e vão percorrer distância de 350

quilômetros; com previsão de retornar dia 17. O clube

parabeniza os adeptos deste esporte pelo Dia Nacional
do Motoclista, comemorado no dia de ontem.

ÁREA DE LAZER

Neste final de semana será realizada solenidade de

reinauguração da área de lazer do Bairro Vila Nova. O

evento tem início sábado, às 9 horas, com torneio Infantil

(de 8 a 14 anos) de futebol de areia, e no domingo, às 8
\

horas, com torneio de futebol Adulto. Os interessados

em participar do torneio Adulto devem fazer as inscri

ções até quinta-feira, pelo telefone 370-7474.

"

,
NATAÇÃO
As inscrições para o 30 Circuito Interescolar deNatação,

,

50 Troféu Ernani Volpi Coitinho, podem ser efetuadas

até quinta-feira, das 8h45 às 11h45 e das 13 às 17 horas,
na FME (Fundação Municipal de Esportes). A
competição é destinada a estudantes com idade até 16

anos e a documentação para a inscrição dos atletas já se

encontra nas unidades escolares. O congresso técnico do
, Interescolar de Natação está marcado para as 14 horas

do dia 20� no auditório da .Escola de Idiomas Wizard.

A competição será realizada a partir das 8 horas do dia

22 deste mês, na piscina da Sociedade DesportivaAcaraí.

VARZEANO
As inscrições para o 200 Campeonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues podem ser feitas até dia 25 de março
na FME (FundaçãoMunicipal de Esportes), em horário

de expediente da Prefeitura. A diretora de Promoção
de Eventos da FME, Cleide Mosca, informa que será

cobrada uma taxa de R$ 50,00 por equipe para a
'

aquisição dos prêmios destinados aos vencedores da

competição, que é aberta à participação de atletas com

idade a partir de 17 anos. O congresso técnico do

Campeonato Varzeano está marcado para o dia 9 de

abril, no auditório daWizard Idiomas, naRua Guilherme

Weege, 85 (antigo prédio do Café Bauer). A competição
será realizada dia 20 -de abril O campeonato receberá

apoio da Rede de Postos Mime. Os jogos deverão ser

transmitidos pela Rádió Jaraguá AM.
I

CANOAGEM
Os canoístas jaraguaenses vão disputar a Copa de

Canoagem de Descida, válida pela primeira etapa do

campeonato catarinense da modalidade, que acontece

neste final de semana, na cidade de Blumenau. Cerca de

dez adeptos deste esporte vão representar o Município
nas categorias Júnior (16 a 18 anos), Sênior (19 a 29

anos) e Master (mais de 30 anos).

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 - 371 0101
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