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EquipeMalweeoonquistatítulo
daCopaMaxUmbrodeFutsal
! ,\

A equipeMa1wee trouxe para Jaraguá do Sul o
título de campeã da Copa Max Umbro Interna
cional de Futsal, que foi disputada nas cidades de
Seara (�C) �Erechim (RS).A conquista aconteceu
neste domingo, após goleada sobre aAnjoQuími-

ca, de Criciúma (SC), por 4 a 1. O grupo jaragua
ense retoma aos treinamentos na tarde de hoje. O
time vai se preparar para a estréia naCopa Santa
Catarina e para a LigaNacional de Clubes.

PÁGINA 8

Cesar Junkes/CP

Caminhonete corta a frente do Corsa que trafegava pela Rua Reinoldo Rau e deixa duas pessoas feridas. PAGINA 7

.Inaupurada mais

uma área de lazer

em Jaraguá do Sul

No sábado foi realizada so

lenidade de neinauguraçâo da

área de lazer do Bairro Vila

Nova. A estrutura possui 4,1
mil metros quadrados e conta

com quadra de areia e par

quinho.
'

PÁGII\JA 7

Lula vence Eduardo Suplicy na

prévia do PT em Santa Catarina.
Em Jaraguá do Sul (foto), o parti
do incluiu uma consulta popular,
realizada no Calçadão. PAGINA 3�

Malwee Malhas

recebe premiação
/

o industrial Wandér Weege
recebeu na,semana passada o Prê
mio Mérito Lojista �OOl, concedi-j
do pela CNDL (Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas),
em Brasília. A Malwee distinguiu
se na Moda Feminina. PÁGINA 4

Marisol investe em

franquias e lojas
A Marisol Franchising, braço

varejista do Grupo Marisol, vai
investir R$ 1,5 milhão, neste

semestre, na abertura de lojas
próprias,marketing e estruturação
das franquias nos três Estidos do
Sul. PAGINA 48

Semana daÁgua abre
com seminário emJS

Acontece hoje, a partir das 9
'

horas, no CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais), o 10
Seminário Ambiental. "O evento

abre a programação da Semana
da Água.

.

PÁGINA 6

BAIRRO EM EVIDENCIA
Os moradores do Bairro Barra do Rio Cerro,

o segundo em número de habitantes,
reclamam do descaso da administração
'pública diante das solicitações da

comunidade. PÁGINA 5

BARRA DO RIO CERRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO

Um "palpite" sobre a violência
{\ '

CHARLES PIBRO SIBMEINTCOSKI - charles2002@uol.com.br

Sempre que o<:orre uma tragédia, envolvendo vidas humanas,
principalmente quando a pessoa é uma autoridade conhecida, a comoção
toma conta da sociedade brasileira.

Existem respostas claras para a presença cada vez mais intensa da

violência no Brasil, mas há "remédios" para combatê-la, mesmo que
haja reações âçlv'ersas.

'

Sociedades qi�pe:sás, sem vigor e abrangência em suas organizações
comunit�ria�,: ref1etel�i' despolitização, falta de cooperação na vigilância
do mundo que 'os cercam e, principalmente, uma condição de inércia

flagrada na ausência da democracia direta. Não estou eximindo o Estado

daquilo que lhe compete fazer, estabelecido na Constituição Brasileira.
No artigo 6°, por exemplo, da Constituição, lê-se claramente que
segurança é um "direito social". Não se precisa de hermenêutica (arte
de interpretar leis).

'

Todavia, é muito fácil agora aparecerem "políticos de plantão da

oposição" ou aquela "imprensa viciada por bordões de apelo
sensacionalista" querer culpar única e exclusivamente o Estado, com
base em um difuso senso comum evidenciado em pesquisas de opinião
feitas a torto e a direito e, principalmente, pela morte trágica e lamentável
de autoridades' ou artistas. Trata-se de uma concessão ao oportunismo.
Aliás, ressalte-se, um oportunismo que vai ao encontro de um senso

comum que tem, corno característica própria, uma visão tendenciosa,
reducionista (por �ão entender o funcionamento das instituições
democráticas) e maniqueísta. Faz-se 'necessário, contudo, respeitar este
senso-comum, até porque é inerente de uma seciedade e eu não me

vejo alienada dela. Entretanto, se fôssemos ouvir e colocar eqJ prática
tudo oque este senso-comum "ensaia", teríamos o Congresso Nacional
fechado..o Executivo devassado, o senhor presidente Fernando Henrique
Cardoso, mesmo com seus erros e acertos, defenestrado da Presidência

,

e propostas como a pena de morte em vigência. Enfim, uma volta ao

Estado totalitário ou militar. Não compactuo com estas prerrogativas.
Em tese, compete à União (artigo 21 da Constituição do Brasil)

"organizar e manter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a ferroviária

federais, bem como a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal e dos Territórios". Na prática,
cabe aos cidadãos (que gozam de direitos e deveres diante de si e de

\'

outros cidadãos, uma vez que não somos .nada, individualmente, sem

a noção do coletivo) interagir com os mecanismos de ação repressiva
do Estado visando a utilização destes próprios mecanismos para causa

_ própria. Separar a sociedade civil organizada do Estado é uma aberração,
'

que possui precedente histórico e cultural. Ou interajamos com nossos

representantes e organizemos' em nossas próprias cidades debates e

idéias sobre o poder local ou amoitemo-nos em um ostracismo de

telespectador do tipo "Cidade Alerta", que 'assiste às barbaridades para
depois contá-las ao vizinho.

Eis algumas idéias e ações que precisamos ter em mente:

'- Manter uma ação mais efetiva entre comunidade e as polícias
�e�� I

,'\

- Denunciar, mediante todos os meios de comunicação
disponíveis, qualquer infração e, principalmente, ações que lesem o

cidadão organizado dentro da sociedade (crimes);
- Denunciar qualquer infração de trânsito que ponha em risco,

principalmente, a vida de pessoas à Polícia Militar ou, quando houver,
à Guarda Municipal;

- Participar ativamente de ONGs, partidos políticos, setores
que representem idéias dentro da sociedade, com a finalidade de

estimular a democracia direta;
_:_ Mais importante do que nunca, manter um contato mais

aberto com nossos representantes na Câmara de Vereadores, na

Assembléia Legislativa e no Congresso Federal; I
- Manter -viva a chama da indignação, respeitando, todavia,

valores, crenças, crédulos e as próprias idéias contrárias às nossas

ações dentro da sociedade.
São idéiàs simples. Quem discordar delas, por favor, apresente

alternativas melhores.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Ruà Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:

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

Agua'
%le destacar também

A comemoração da Semana
daÁgua, iniciada ontem, por si
mostra que a sociedade está

finalmente despertando.para a

seriedade do desafio que, é

preservar os nossos mananci

ais de água. Diferentemente do
que se pensava há apenas al- I

gumas décadas, quando a idéia
que se tinha é de .que os ma-.

nanciais hídricos seriam ines

gotáveis no planeta, a huma

nidade constata que à realidade
é diferente.
A água potável é finita sim

e precisa ser tratada com todo
b cuidado necessário, sob pena
de, num futuro não muito dis

tante, ficarmos encrencados.
Contribuiu para esta situação o

aceleramento'no consumo do

líquido, com populações urba
nas imensas aproveitando-se
dos mananciais, mediante os

serviços prestados por com
panhias especializadas, como a
Casan, em Santa Catarina.

Também as indústrias, que
nunca estiveram tão ativas

como agora na história da hu

manidade, consomem bilhões
de litros de água. Sem contar

. as perdas com o desperdício e

'problelIl:as decorrentes da po-

já alertando para a questão do

abastecimento. Testemunhas
do desperdício e da poluição
,quase descontrolada que com

_ promete os recursos hidricos,
em muitos países, constituí
ram-se em arautos, proclaman-

,

do que o que existia em abun

dância e parecia inesgotável
.luição ambiental. Jaraguá do pode terminar um dia, ou ficar

Sul' é particularmente bem perigosamente escasso.

suprida de mananciais e. chuvas Santa Catarina deu passo
regulares, mas mesmo assim importante com a. instalação
não pode se dar ao luxo de ser dos comitês regionais para
negligente com assunto tão acompanhamento dessas ques
relevante. tões, como o já instalado no

Pelas razões expostas, é Vale do Itapocu, e agora deverá
oportuno sugerir aos jaraguaen- partir para as questões práticas
ses que aproveitem os atos na proteção de, fontes e no

alusivos desta semana, como o controle do uso da água. No
próprio Seminário Ambiental centro do País, indústrias que

que a Prefeitura de Jaraguá do retiram água do Rio Paraíba do

Sul realiza a partir de hoje, Sul começam a pagar pela agua
através da Gerência do Meio consumida, e em nossa região
Ambiente, no auditório 'do não será diferente.

CP� (Centro Integrado dos \ Vale destacar também a

Profissionais Liberais), para
- iniciativa da Prefeitura de Ja

refletir sobre essa realidade, raguá do Su] em propor a

que é' uma tarefa, e porque formação do Consórcio das

não dizer um desafio, que Águas no âmbito da Amvali.

compete a todos nós. A proposta em si é in te-

Não faltaram estudiosos e ressante � pode render ótimos
pensadores que vaticinavam, resultados. A. hora de agtr,

a iniciativa da

Prefeitura deJaraguá
do Sul em propor a

formação do Consórcio
das Águas no âmbito

da Amvali _J,

em épocas não muito remotas, chegou.
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I SURPRESA: PRÉVIA DO PT MOSTRA DIFERENÇA MENOR DO QUE O ESPERADO EM JARAGUA DO SUL

Lula venceu Suplicy por margemA Associação dos Municípios do Vale do Itapocu
recebe hoje a visita de técnicos da Fundação .Konrad
Adenauer e de representantes das cidades paulistas de
Jacareí e Pirujá. Eles deverão participar de encontro

com os prefeitos da Microrregião, a partir das 8h30,
e em seguida acompanharão relatos que a associação
fará em cada área de atividades: saúde, assistência
social, educação, agricultura e meio ambiente,
tributação e outras. Os trabalhos acontecerão na sede

da Amvali (auditório)., no Bairro Vila Nova, em

Jaraguá do Sul.

estreita em duas consultas feitas
ler.}ARAGUA DO Sul- Os

resultados das consultas

feitas' pelo PT durante o

final de semana para

apurar o nome "que detém"
maior preferência no

Município para as eleições
.
presidenciais, surpreende
ram aos próprios petistas.
A votação recebida pelo
senador Eduardo Suplicy
acompanhou de perto a do

presidente de honra do

partido, Luís Inácio Lula da
Silva, tanto na conshlta
popular realizada sábado

pela manhã no Calçadão,
quanto na votação interna
só para filiados do PT, que
aconteceu don;ingo, na Câ
mara de Vereadores.

Lula recebeu 57.68%
dos votos contra 41.16%
de Suplicy na consulta po
pular. Na votação interna

a diferença caiumais ainda;
com Lula fazendo 53%
dos votos contra 47% do
senador. Estes resultados
não eram esperados e mo

tivaram comentários varia

dos. Para o coordenador

regional e candidato do

partido às eleições de ou

tubro próximo, advogado

Para O professor e pos
tulante à candidatura para

deputado federal Emerson

Gonçalves, as prévias em

Jaraguá do Sul realmente

surpreenderam. "Porque a

maioria esperava vitória

folgada do Lula". Isto

mostra que os petistas
locais começam o partido
a partir de outras opções
para a presidência, o que
não deixa de ser muito

positivo.
ESTADO - Jaraguá

do Sul foi exceção. Esta
tendência não se confirmou

em outras regiões e Lula

venceu facilmente a prévia
no Estado. Até ontem à

tarde, apurados os votos de

87 dos 169 municípios que
a prévia foi realizada, Lula
tinha 2.232 votos (80,43%)
contra �43 (19,57%) de

Suplicy. Em G.uaramirim

venceu por 15 a 7, em

Schroeder por 5 a O e em

Joinville fez 140 contra 40.

O resultado final da prévia
no Estado será divulgado
hoje à tarde. O resultado em

.

todo o país só será conheci-

do amanhã.{MILTON RAASCH)

MULHERES TUCANOS'
Encontro organizado
pelo PSDB Mulher reu

niu 150 pessoas no

Restaurante do Parque
Malwee, sábado pela
manhã. O encontro ser

viu para assinalar o Dia

Internacional da Mulher,
que transcorreu este mês,
e colocou em debate a

questão da participação
da mulher na política,
que é menor do que seria

necessário. A coorde

nadora estadual do PSDB

Mulher, Elizete Mello,
participou do encontro.

O PSDB ainda não

acertou a data do próxi
mo encontro regional
para debater o momen

to político e confirmar

a candidatura do verea

dor Lia Tironi à Assem

bléia Legislativa do Es

tado. Vai acontecer até o

final deste mês, segundo
a presidente do PSDB
emJaraguá do Sul,Niura
Demarchi dos Santos. O

lançamento de Tironi

poderá acontecer já nos

primeiros dias do mês

de abril.

PT faz contagem de votos, no Calçadão

gério Müller considerou
.

normal o resultado. Na

avaliação dele, se o concor
rente de Lula na prévia
fosse outro pretendente,
como o deputado federal

JOsé Genuíno, o líder José
Dirceu ou qualquer outra
das expressões nacionais

do partido, o resultado

seria o mesmo.
.

- Isso mostra a evolu

ção do PT, pelo menos na

ótica dos jaraguaenses, que
não vêem mais só o Lula

como nome apto para
concorrer à presidente da

República - opina Mül-

Dionei da Silva, as prévi�s
mostraram que Lula "sofre
o desgaste do longo con

fronto que mantém com a

classe dominante".

Na opinião de Dionei,
de tanto receber a propa
ganda negativa da direita,
que insiste em imprimir-lhe
a imagem de "trabalhador
humilde e despreparado
para assumir o governo",
Lula estaria já sofrendo
com o "preconceito dos

próprios trabalhadores,
embora isto seja um

equívoco". Já o presidente
do diretório do PT, Ro-

KONELL
O deputado estadual Ivo Konell (pMDB) compareceu
ontem à noite na Câmara de Vereadores, para falar

sobre seu tema preferido dos últimos tempos: ii dívida,
acumulada pela Prefeitura de Jaraguá do Sul. Konell

levantou esta questão há algumas semanas, acusando

Pasold estar inviabilizando aAdministraçãoMunicipal,
do ponto de vista financeiro. O prefeito rebateu e o

assunto acabou despertando o interesse do Legislativo.
Desde .a semana a presença do deputado no

Legislativo despertava já muito interesse.
Maldaner vence a prévia
doPMDB noVale do ltapocu .

Luiz Henrique adia debate

com empresários deGuaramirim
VESTUARISTAS Pedro Mala�, a Florianó

polis, que aconteceu ontem
à noite e quase no mesmo

horário. O prefeito pronti-
.

ficou-se a comparecer em

outra data a ser estipulada
pela Associação Comer

cial, Industrial �Agrícola de
Guararnirim, organizadora
do debate, possivelmente
no próximo dia 1 de abtil.

GUARAMIRIM - O

prefeito de Joinville e

candidato do PMDB ao

Governo do Estado, Luiz

Henrique da Silveira, não

compareceu ao debate,
ontem, com os empresá
rios. Assessores de LHS

alegaram compromisso
do prefeito com a visita

do Ministro da Fazenda,

}ARAGuA DO SUL - O

senador Casildo Maldaner

venceu, as prévias reálizadas

pelo PMDB para a indi

cação do candidato ao Se

nado namaioria dós muni

cípios do Vale do Itapocu,
exceto em Guaramirim,
onde o deputado. federal
Edison Andrino foio mais

votado. Em Jaraguá do

Sul, Maldaner recebeu ,30

votos, Andrino 6 e Eduar

do Pinho Moreira 3. Em

Guaramirim, foram 32

para Andrino e 8 para Pi

nho Moreira. Em São João
do Itaperiú, Maldaner

'recebeu a totalidade dos

votos: 25.

Cerca de 600 trabalhadores participaram da

Assembléia Geral realizada sábado pela manhã. No

auditório do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria:

do Vestuário. Em pauta, as reivindicações da categoria:
reposição integral das perdas da inflação sobre os

salários (calculadas em 8,14% pelo INPC do governo),
8% de aumento real; reajuste do salário admissional

.para R$ 500,00 e do salário normativo para R$ 600,00
e participação nos lucros. No total, a elaborado pela
categoria, já entregue aos patrões, tem 66 cláusulas.

t Agência Mat.rlmonial
, Clube de Amiges

Você es�â Solitário (a)?
Quer encontrar umte) cornoanhetrote) ideal?

Faça lã seu cadastrol
A Agência Matrímontal poasut centenas de

, candidatos(a.�) ca(:1astr�d9s �1T1 t:9(.io estaeo.
D.,.�.Qnto �s"c:I_I.��",c�ncl'T.'.',_�Ima' d� 4$ ,ári�,:

.

LIGUE)
A' ,

Fone:(47) 303,�70Q1. ,atendo a��,:�2 h. ,Bnu,

G) ÇJ)V�8.�
.' c:RMIi 30S9.·(PF, 468859357/00

Dra, Christine Rebelo I

CRO-PV 5952

lVlé(lico Oftn.l.rnol.ogfest.a
Especia.]jzaçíío: HOllpftaldeClintcWl Estado do Rio de Janeiro

eCurso na SociedadeBiasílenadeOftalmologia do Rio de JaneirO
Agpra com aiBn�""to soo sâha!J.ós, das 9 ai> 12 honis

Rua BarÕD do Rio Branco, 637 - Sala 2 . (antro - Jaraguá do Sul· se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999 Fone: (04n 215--1150Av. Mal. Deldm 776· Sala 12 . &l: Maximunn Center
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MALWEE MALHAS COMEM'ORA
a conquista do Prêmio Mérito Lojista 2001'
BRASÍLIA/JARAGuA DO SUL -

A Malwee Malhas foi uma das

empresas catarinenses

homenageadas no dia 11 de

março com o Prêmio Mérito

Lojista 2001, em solenidade

organizada pela Confederação
Nacional dos Dirigentes
Lojistas, em Brasília, A empresa
jaraguaense foi distinguida na

categoria Moda, segmento
Feminino. A escolha das

empresas destacadas com a

premiação é feita através de

votação direta, envolvendo
lojistas de todo o País.

O industrial Wandér Weege,
que compareceu em Brasília

para receber a homenagem,
destacou a conquista como

muito significativa para todos
os catarinenses, pois junto
com a Malwee Malhas outras

empresas catarinenses
-"também foram premiadas; o
que demonstra a pujança da

Empresário Weege no momento da premiação

Foto divulgação

atividade produtiva no Estado. "É um orgulho para nós,
uma satisfação que queremos dividir com nossos quase
seis mil funcionários, sem esquecer os 20 mil clientes em

todo o Brasil, disse Weege.
Conforme o industrial, uma premiação com tamanho

significado não vem sem muita dedicação, qualidade no

produto, �erseverança� preço 'justo, atendimento muito

especial ao cliente.

PRESIDENTE DA FNDL' COMENTA

a importânci-a da "premiação
o presidente da FNDL (Federação
Nacional dos Dirigentes Lojistas),
.Sebastião Mauro Figueiredo Silva,
destacou o objetivo do Prêmio

Mérito Lojista, 'concedido pela
entidade, dizendo que ."nosso

intento é .premiar, valorizar quem já
está motivado, quem acredita no

País e quem, assim como a Malwee

Malhas, através dos tempos, tem
dedicado todo seu esforço para a

consecução dos objetivos". E que,'
"conseqüentemente está dando ao

consumidor todo seu conhecimento
através do seu produto e que se

empenha ao máximo, buscando
oferecer sempre o melhor e atingir
todas as regiões do País".

A, economia no varejo emprega hoje
entre 16 e 17 milhões de brasileiros,
e é apostando também nesse

, segmento ,que o Brasil continuará

crescendo, diz Figueiredo Silva,
apesar das dificuldades de ordem

econômica e até política, que vez

por outra se interpõem.
Ele destacou que a'premiação

,

concedida pela FNDL baseia-se em

Foto divulgação

Presidente da FNDL (E), Sebastião Figueiredo
Silva

meticulosa pesquisa desenvolvida em todo o

Brasil, verificando-se a qualidade do produto,
como ele é colocado na praça e como a empresa
atende ao consumidor. "São alguns dos critérios,
entre outros, que usamos para conceder o

Prêmio Mérito Lojista", comentou.

Educação e qualificação
profissional levam ao

desenvolvimento

Na opinião do

industrial Wandér

Weege, apostar na
educação e no

desenvolvimento

profissional dós
trabalhadores - e

nisso, segundo ele,
�s sindicatos
poderiam ter grande
participação -, são
as diretrizes básicas

para alcançar a

prosperidade e �
/

desenvolvimento da

Nação. ConformeWeege, sobram qualidades para os trabalhadores

brasileiros, que são dedicados, mas é necessário dar-lhes condições para
que busquem a profissionalização, e através dela a produtividade.
Pa�a o empresário, as lideranças em todos os setores, inclusive sindicais e

religiosas', precisam ter essa visão de conjunto do País, e buscar os

objetivos que podem conduzir o Brasil para a competitidade de mercado"

gerando rendi, mais oportunidades de emprego e bem-estar geral.

Presidente da CDL, Hilário Corrêa

(D), participou da solenidade,
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Para quem não conheceu a cidade de Jaraguá do Sul nos anos 60, dificilmente concluiria que a

foto que estamos publicando é da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no trecho -compre
endido a partir dos trilhos da ferrovia (hoje transformado em semicalçadâo), mostrando o

posto de gasolina de Hans Beyer (hoje desativado) e a oficina especializada Ford, que mais

tarde se transformaria na atual revenda Ford, e, um pouco adiante, a Casa Fruet.

SEJA COMPETITIVO NESTE-MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
\
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

l.i1 Historia de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado s6 é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

,

NFIRA A H
HÁ 68 ANOS

Em 1934, a imprensa (CORREIO DO POVO), por seu diretorArthur
Müller, comparecia com um artigo intituladoJARAGUÁ E A PAL

TA DE TRANSPORTES: "Ultimamente o comércio de Jaraguá
vem sendo vítima da falta de transportes na Estrada de Perro. Os

prejuízos são grandes. Não raromercadorias ficam quinze e mais

dias nos armazens da estação, a espera de vagões. E enquanto isso os

armazens dos exportadores vão se abarrotando, já que os recebi
mentos na Estrada ficam logo suspensos. Entretanto outras praças há

que têm mais sorte. Joinville, por exemplo. De lá amercadoria segue o

seu destino sem demora alguma. A quem cabe a culpa? Será desleixo
, I

da direção da Estrada ou do respectivo agente da estação daqui? En- (

centrando-se n� Chefia do Tráfego uma pessoamuito criteriosa e

competente que é o sr. Alfredo Perreira, esperamos que ele não deixara
de tomar as necessárias providências, pois não é possível que o comér
cio deJaraguá continue seriamente prejudicado". Voltamos ao assunto.

HÁ 15 ANOS
,:o..

Em 1987, na Vila da Duquesa (em Itapocuzinho de hoje), continua a

narrativa "Não há registro de ataques, massacres, de encontros ou
confrontos entre índios e brancos, pois sua colonização começou em

1918, quando]araguá era uma vila considerada com estradas de ro

dagem para Joinville e Corupá e a linha de trem já estava pronta há

algum tempo. Tudo isso fez com que os índios fugissem em tempo,
bem antes da chegada dos nossos 'duqueses'. Mas mesmo assim não

deixa de ser triste porque tiveram que fugir, deixando tudo o que era

deles. Se tivesse havido uma 'assimilação humanitária', entre os dois

povos, teria sido bem melhor. Eis um capítulo que não poderia dei
xar de constar nestas publicações dos 'Herdeiros da Duquesa', sobre
tudo por que a luta pela terra é uma realidade. Quem tem terra, use

a, para o bem de todos; pois ela é um presente divino que faz todos

nós sermos irmãos e nunca estranhos. Hoje os índios também estão

lutando pelas suas reservas. Apoiemo-los.A eles a nossa solidariedade

e fraternidade".

HÁ 3 ANOS

Em 1999 encontro em cima de minha escrivaninha, datada de 27/,

11/98 e postada no dia 30, uma carta de Ewald Boss, extensa, con

tando uma das suas muitas aventuras. Pelo seu conteúdo, resolvi

divulgá-la pelo jornal, para conhecimento dos leitores do CORREIO

DO POVO. Dizia, que o brasileiro nascido em Berlim, naAlemanha (a
legislação pertinente não faz mais distinção entre brasileiros 1:).atos e

naturalizados, ainda bem!), do alto dos seus 84 anos (faleceu em 21/
12/98, em Curitiba-PR,e sepultado no Vale, em frente do morro

que ele tanto amou). A carta vinha intitulada "Minha primeira escala

da aos três picos do Morro do Jaraguá" e contava as mil e uma peri
pécias vividas durante a subida, com a altitude beirando os milme

tros. Apesar do sacrifício, informava que subiu ao pico, mais de 16

vezes, levando gente conhecida como a família do dr. Pernando

Springmann, as ditas de Dietrich e Rodolfo Hufenüssler, do farma

cêutico Bentica, deixando registrado de que se Jaraguá do Sul conse

guir u,m teleférico, ele, Ewald Boss; queria ser o primeiro passageiro
para assi�tir o' raiar eo pôr-da-sol.

I}
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IA VOZ DE IGUATEMI-MS

FREI ÁLIDO escreve para o CP

Recebemos com satisfação uma carta do

jaraguanese frei Álido Rasá, cuja íntegra damos
abaixo:

precisamos "bater rio peito", pois nós, das co

munidades' evangélicas e católica colaboramos
muito com os nossos indígenas. Não fizemos

tudo, mas tudo que podemos, nós o fizemos.

Podemos louvar o Senhor!

Gostaria muito que transmitisse minhas sau

dações a todo aquele grupo maravilhoso de se

nhoras que me acolheram com bondade, no ano

passado.
Um outro abraço para sua simpática esposa.

Que o senhor. nos abençoe e acompanhe.
Seu frei Álido Rasá, ofm - em Iguâterni -

MS.

Agradecemos pelo encarte de "Uma peque
na história dos índios Kaiová-Guarani" e o pos
sível aproveitamento, em capítulos, para conhe

cimento dos nossos leitores, que certamente te

rão interesse em acompanhar a vida dos primi
tivos daquela região.

"Meu amigo, grande amigo
Victor Schmõckel, meu abraço!

Saúde, força e vigor em primeiro lugar. De
pois, agradecer essa amizade de 34 anos, carim

bada semanalmente corri� leitura do CORREIO

DO POVO.

Aquele informe seu, do ano ,passado, colo
, cada no jornal, está perfeito.... Maravilhosa é a

sua memória!

Agora estou enviando-lhe algo a mais sobre

a nossa realidade indígena, sua vida e valores, e

nossas atividades indígenas no meio deles. Tal

vez lhe seja útil!
Neste ano do CF "Terra sem- Males" não

ESCOLA DE

Governo e Cidadania

Na noite de 13 do corrente mês, reali
zou importante reunião na Unerj e
Amvali, no auditório do Bloco E, quan
do se deu a abertura da Escola de Go

verno e Cidadania. d� Microrregião do

Vale/do ltapocu, sob a presidência de

Carla Schreiner, reitora da Unerj, e pre
sença do presidente d� Amvali, Alzerino
Bernardes, e altas autoridades do mundo

político e cultural do Sul do Brasil, alcan

çando grande brilho e importância para
a região, com pronunciamentos das au

toridades envolvidas.

OS 50 ANOS DO

&tary deJaraguá do Sul

o cinqüentenário de existência do

Rotary Club de Jaraguá do Sul con

tou, entre outros atos, com uma ceri

mônia de colocação de uma placa
assinalativa da data e o plantio de

uma árvore, da espécie jatobá, num
espaço na Praça Marlo Sousa, situada
no final da Avenida Getúlio Vargas.
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Imovels
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - permuta
se casa, 3 qtos, 2 bwe, sala,
cozinha + edícula, centro.
R$ 70.000,00. Por residência em

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

ALUGA-SE - casa anualmente.

Tratar: 370-9282.

ÁGUA VERDE - Vende-se ou troea
se por casa de maior valor. Tratar:
372-0665.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
em alv., c/70m2, área de 432m2, a
500m da Malwee, c/ qto, eoz., bwc,
gar., c/ telefone convencional.
R$ 29.000,00, nego c/ carro. Tratar:
9101-4214, c/ Ruy. Necessito
negociar c/ urgência, motivo de

mudança.

AMIZADÉ - Vende-se ou troca-se,
c/168m2. Tratar: 370-1410.

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
c/ 7,5x11,0 + gar. 3,5xll,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: 373-83757

BARRA VELHA � Troca-se sobrado

por casa em Jaraguá .. Tratar:
370-9282.

BARRA VELHA - Vende-se ou troea

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

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

valor em Jaraguá ou imediações.
Vaiar aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, ej 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, atê
R$ 50.000,00. Tratar: 371-4626.

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

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

CZE.RNIEWICZ - vende-se, sobrado

c/267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2 salas,

Ojeito certo e sã-udável
. de emagrecer.

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

Centro,Jguá do SuL
Assista a uma reunião sem compromisso.
Informações pelo .telefone (47) 635�1049

--

cozinha, área de serviço, garagem p/
2 carros. Próx ao Pama, em frente ao

nº 134. Tratar: 275-0845.

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

dep., em alv., nova. 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: (47) 417-2438,
c/ José Carlos.

LOT. SANTO ANTONIO - Vende-se,
alv., 100m2. R$ 18.000,00. Tratar:
9104-4588.

MASSARANDUBA - Vende-se, alvi,
162m2, semi-acabada, c/ terreno de

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

NEREU RAMOS - Vende-se outroca
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 BRASILlA - Vende-se, nova.
R$ 65.000,00. Tratar: 995�2627, c/
Samir.

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, si, eoz., bwe, lav., gar, Valor
a combinar. Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, c/ Cleiton.

. SANTO ANTONIO - Vende-se ou'

troca-se, c/120m2. R. Ilda Friedel

Lafin, lote 254. Tratar: 276-0070, c/
José.

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 Babltonga, mista, fundos

p/ Bahia, c/ 2 qtos, sala e eoz.

R$ 20.000,00, aceita-se propostas.

PORTOCRED É DINHEIRO
* Faça seu empréstimo e concorra á diversos prêmios
* Empréstimos feitos de 10 a 12 vezes pagos em dia,
a última parcela é de graça.
* Liberação no dia

Ruo Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83

Tratar: (47) 379-1559, c/Tito.

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

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2 terreno el 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, cozinha, bwe, etc. R$ 23.000,00,
aeeita-se carro e imóvel de menorvalor .:
Tratar: 273-0378, pela manhã ou

noite. c/ Chirlei.
.

TROCA-SE CAIBRO - comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, q 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 - Vendé-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, apto e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, comWilson.

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

VILA LENZI - Vende-se, alv., 3 qtos,
2 bwe e demais dep. Terreno c/468m2,
e casa c/118m2. No mesmo terreno
uma 1/2 água c/ 3 peças.
R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815.

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

370-0417

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou (11)
6976-4612, c/ Germano ou Cecília.

DIVIDO APTO c/ 1 qto, não precisa
ter móveis, somente dormitório.
Tratar: 371-1500, c/ Rose.

ED. JARAGUÁ - Vende-se, grande,
aceita-se 2 aptos de menor valor.

Tratar: (11) 62976-9448, c/
Germano ou Cecília.

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

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

pessoas, c/ 40m da praia. Tratar:
(4'7) 36�-4922, c/ Roberto.,

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, c/ 2
qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 9104-4588.

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, c/ 2 qtos,
1. bwe, coz., área de serviço, sala,
gar, Coberta. R$ 6.000,00 + prest.
de R$ 260,00, corrigida pelo CUBo
Entrada negociável. Tratar: 370-
8336, 9997-55ôl 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 Ar-ITÔNIO - Vende-se, em

constr., c/ 2 qtos, gar., chur. e salão
de f�st'as no Res. Jardim das

Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 + 1/
2 eub por mês. Tratar: 370-7698 .

VILA NOVA - Vende-se ou troca-se, c/
186,20m2, Ed. Porto Belo, c/ 4 qtcs, 1
suíte, lavabo, bwe soe., 2 sac., sala
de [antar/estar/Tv, eoz .. e lav. c/
móveis sob medida. Novo, c/ piscina
e salão de festa, c/ 2 vagas na gar,
Valor a nego Tratar: 370-8336.

VILA RAU - Vende-se, R$ 16.000,00 +

finane. Caixa Econômica Federal, ou
troca-se por terreno. Tratar: 370-0&16,
c/ Silmara.
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galpão de 135m', todo murado.
Tratar: 371-9157.

"
ENSEADA - Vende-se; Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, após as 17hs, el Laurita.ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.

Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m'.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640. v.. ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, José

Teodoro Ribeiro, 14x28. R$
19.000,00. Tratar: 371-6640, el João.AMIZADE - Vende-se, el 318m',

próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:
9979-9970, hor. ComI. ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el

350m', próx. salão. R$10.600,OO entro
+ 12x R$ 450,00. Tratar: 9979-9970.AMIZADE - vende-se terreno, el

13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387-5612 JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,

35 heet. Tifa Martins. Tratar: 376-
0253.AMIZADE - Vende-se, 530m, Rua

Emílio Butzke. Trataf: 9973-5212.
JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
726m2• RuaJoâo Manoel Lopes Braga,
228, subida.Aearaí..Aeeita-se carro no

nego R$ 30.000,00. Tratar: 370-6406,
hor.eoml. ou 9975-1792, el Ronildo.

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

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

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371-7061.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santà Mônica.ji/ 390m2, quadra E,
lote 10. Valor a corno. Tratar: 373-

2912, el Valdeeir.

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

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

LOT. SOUZA - Vende-se, el 540m2
(18xl0). R$ 4:500,00. Tratar:
91044588. (

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar: 276-
0605, após 17h.

�

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

BARRA VELHA - vende-se, terreno
próx, aeroporto. Valor R$ 3.000,00.
Tratar: 370-9282.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, el
250,OOm2• Tratar: 372-3947.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,
c18x20, casa aI. em eonstr. R$
12.000,00 nego Tratar: 373-0999, cl
Eurico.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. ÓtifÍla loe.

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

POMERODE - Vende-se, no centro, .

el 617m2. Tratar: 376-1011 ou 376-'
,

CENTRO - Vende-se, el 622m2, el

I.
'

I

2691, el Guido.

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

SÁO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

se, terreno quitado. R$ 9.000,00,
aceito carro de igualou menor

valor. Tratar: 273-0378.

SCHROEDER - Vende-se, cf
126.000m2, à 200mts do
calçamento. Tratar: 374-1588.

TERRENO - Compra-se, el
1.100m2, mínimo 25m de frente.

Pago a vista ou troco pI imóvel no
local. Tratar: 371-8009, el Pérola.

TERRENO - Vende-se, el 420m2, el
'duas casas, 1 madeira e outra alv.

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

276-D373.

TRÉS RIOS DO NORTE - Vênde-se,
el 450m2, próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VILA RAU - Vende-se, 4. R$
30.000,00. Tratar: 371-3409, el
Bemadete, em qualquer horário ou

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

VILA LENZI - vende-se, terreno

com área total de 644,00 m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor de
R$19.000,00. Aeeit�-se propostas.
Tratar: 371-6310 comere. ou 9975-'
9543 cl Patricia.

.

CENTRO - Vende-se, escritório, el
toda infraestrutura montada, Tratar:
371-3216. Venda: R$ 20.0ÓO,00

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

100% legal. Tratar: 370-8563. TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
chácara el 12 morgos, el fonde de

água. Valor a eomb. Tratar: 371-9431.RIO MOLHA - Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, el chalé suíço,
85m2, 1 qto, 1 suíte e demais dep.,
gar., área pI quiosque, lagoa,
galpão, etc. Tratar: 370-8563.

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

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

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

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

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

CENTRO - Vende-se loja na Marechal,
el estoque e clientela formada.
R$ 12.000,00 e aceito carro n6
negócio. Tratar: 371-4497.

l.3ft-�����,��ii' 370-1788 - Fax: 275-2294
Vende-se, chácara toda mobiliada,
el lagos, casas, campo de futebol

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

REF 038 - Terreno cl 455m2
(13x35) totalmente plano e

pronto pI construir, Lot.
Juventus (700m do centro).
R$ 4.000,00 entrada + 60x
R$ 300,00

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

I

REF 026 ' Casa de madeira

cl 70m2 em terreno de

589,50m2 - Rua lateral Chico
de Paulo. R$ 20.000,00

(negociáveis)

GARIBALDI - Vende-se, mini
chácara, 10km da Malwee,
totalmente plana el lagoa.
4.770m2• R$19.000,OO. Tratar:
9122-4198.

MASSARANDUBA - Vende-se, 7k�
do centro, área de 60.500m2, el casa

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

REF 0:1.3 - Terreno el 690m2•
Rua 426 - Ilha da Figueira.
R$ 9.000,00 (pareelaveis)

RIO CERRO � Vende-se sítio, el
área a escolher de 20.000 a

30.000m2; Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt. Tratar:
q92-3052.

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

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

275-0510 CATARINA ERSCHING

Av. Mal. Deodoro, 1085 - sala 1 - JaragLiá do Sul - se _

� ,

. ;"., '�(M�oro'com 310goos,,

coso ulv. 3 9105, splo,
cozinho, bwc; lav., gOf.,-

.

chur. Schroeder I �"próx:
Bar do Dinho. ferreno cl
350.000;OOm2 e

caso cl 99m2.
,RS 70.00.0,0,0

Apartamentos de 2 e 3

quartos, com suíte,
banheiro social, sala
em ''.L'' para dois

ambientes, copa/
cozinha, varanda com
churrasqueira e pia,\

áreade serviço, ar
condicionado
embutido

, .

:tI�t Sobrado comercial . 'parte
térrea: sala comercial cf
609m2, I � piso, 2 aptos cl

� 120m2 cada, 3 qtos, 5010",
!' COI., copa, 6y.oc,lav., gar.)
,

chur. Rub Barão do Rio"
Branco. Terreno cl l.025m2.

R�55�OO�OO I
&�&&�&b��b&&b&&�&&&&&b&&�&&&'&&b&&b&&&&&&&&&&

Sobrado cl 3 q'os, 2
isolas, copo, COZ., lav., 2

l. bwi)W�;�:o�::,e:/lagoo;'P9sfogem e.co�o cl
150m2• Lal. Ruo Wloler

Morquar.dt, p�ó�.
Eonsl.Winfer

IlS 85.000,00
�----�----�----

direto com o imobiliária.

o condomínio possui:
8 andares com 4'

apartamentos, por
andar, 2 elevadores;
garagem
individualizada,

.

bicicletario, salão de
festas, salão de jogos
com varanda, piscina;
play-ground

QUEM SONHAVA COM A CLASSE E O

CONFORTO DE:UM APARTAMENID BEM

LOCAUZADO, AGORA 1EM A OPORTUNI-

DADE DE MATERIAIlZAR ESTE SONHO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·�
Banco Volkswagen @

ENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
ESTIVER*

Horário de
atendimento:

De segunda a sexta: 8h às 19h
. Sábados: 8h às 12h

C'ARAGUÁ'
Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

Gol Specio! (côd.: SYlOA4): preço promocional à vista a pcr,tir de R$ 14.490,00. GoIl.O 16V 4P ked.. SXllN4-4P): preço promocional à vista o partir de R$ 20.484,00. Gol Entry levei (cód.: 5XIOM4): preço promocional à vista a partir de R$ 16,573,00. Sobre o preço base de caHo veículo serão
adicionados os valores de frete e pintura. Fotos meramente Hustrcfivcs. Estes ve{culos estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de �ob Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIODOPOVO &i��A�?JMais
\

TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2002

I .

recruta e seleciona para ae/missão
imee/iata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS '--'-
o AÇOUGUEIRO (4270-S) - Que resida no centro ou proximidades de Guaramirim ou Schroeder.
o AlMOXARIFE (4209-E)-I' grau completo. Úlnhecimento em peças hidráulicas e pneumática, polegadas, bnol�s
e parafusos. Fará o controle de estoque e recebimento de moleria�
o ANALISTA DE CUSTOS (3468-l)- Conhecimento total na área de custas.
o ANALIstA DE PEDIDOS (4261-E) - Mínimo cursando Administração. Fará análise de pedidas, redação de textos
e cólculos. (Ambos os sexas).
oASSISTENTE DEMARKETING (4329-E) - Mínimo segundo grau completo. Preferência que saiba inglês e'espanhol
{ooskas).lrá ronferire emüir pedidas; registrarsolknaçães/sugestãese rec�maçiies de d�ntes, bem como oor retomo
aos mesmos. Prestará informações técnicas nO.olendimento 0800 e auxiliará nos demais serViças do setor.
oASSISTENTE SOCIAL (401 SoEI-Acompanhamento aos colaboradores, familiares e comunidade. Experiência
comprovada em carteira de no mínimo cinco anos.

o AUXILIAR ADMINISTRATIVO (�313-E) - Experiência em faturamento e emissão de Notas Fiscais_ Atenderá
clientes e telefone. Caso esteja cursando o 3' grau, auxilia na mensalidade.
oAUXILIAR ADMINISTRATIVO (4288-E) - Segundo grau completo. Irá olender telefone e clientes, digitar duplicolas
e fazer o Caixa_ Sexo: Feminino. Experiência mínima de 6 meses. I

.

o AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4293-E) - Sexo masculino. Deverá estar cursando Administração de Empresas,
. Úlmércio Exterior ou Eronomia. Habihdade em romunicação pessoal e negociação. Deverá terÚlrteira de Habilnação.
o AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR{4168-E) - Vai auxiliar em lançamentos, recebimento de Notas Fiscais e A4xO
Diário. Deverá ter segundo grau completo e informática_ Preferência que resida próximo a Guaramirim
o AUXILIAR DE ENFERMAGEM (3847-E)
o AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁBil (4210-�)- Com segundo grau ou cursando o tlij'.ceiro, porém deve
'ter boa experiência na éren. Para Guaramirim.

.'

o AUXILIAR QUíMICO TÊXTil (3420-l) -Experiência de um ano no. ramo têxtil. Curso do CEIIQ. Atuará na

preparacõo e desenvolvimento de cores_
.

"

o CORRÉTOR DE IMÓVEIS (4289-S) - Sexo feminino e que tenha o CRECI.
.

o COZINHEI RA (4128-S) - Que resida em laraguá ou Corupá.
o ENGENHEIRO CIVil (4042-E) - Profissional com experiência em pré-moldados (imprescindível).
o ENGENHEIROC[Vll (40S3-E) - Úlm experiência ein programa de cólculas de estruturasmetálkas. Será responsável
témiro da empresa.
o ESTOFADOR (3683-E)- Experiência,de no mínimo um alIO.
o FERRAMENTEIRO (3644-E)- experiência em torno, fresa e pneumática, para a região da Borra'do Rio (erro.
o INSPETOR DE VENDAS (4323-E)- (urso superior de Engenharia Química ou Alimentos. Ter perfil para Vendas.
Ser camunicativo, criolivo e .desembaraçado.
o INSTRUTOR DE INFORMATICA (4127-S)- Falar, ler e escrever Inglês. Ter disponibilidade de horários.
ó LA80RATORISTA (4294-E)- Deverá ter cursa específico na área, como Técnico de Alimentos. Além da função
específica, auxiliará no Treinamento/Desenvolvimento de Representantes e Clientes.

'

.. OPERADOR DE EXTRUSORA (3S96-E) - Seis meses de experiência em Máquina Extrusorp para filme de
polietileno. Não exige escolaridade.

•

o PINTOR DE MÓVEIS (4176-E) - Fará pintura em mÓveis. Necessário que tenha no mínimo seis meses de
experiência.
o PROFESSORDE ESPANHOL (426S-E) - Pani trabalhar duas horas semanais. Formado em Ailmin�tração, Úlmércio
Exterior ou letras. Com Espanhol fluente. Pessoa dinâmica e criativa.
o PROFESSOR DE INFORMÁTICA{4264-E)-Conhecimento em DElPHI e lAVA
o RECEPCIONISTA (42S6-E) - Curso superior de Administração, Secretário Executivo ou Economia (pode estar
o cursando). Deverá ter inglês e espanhol básicos). Pessoa dinamica, com iniciativa, habilidade para solução de
problemas e bastante desenvohura. ( .

.

o REPRESENTANTE COMERCIAL (4279-S)- Duas vagas, ambos os sexas. Uma para a regiõo de loinville e outra

para Blumenau. Dá preferência a candidolos com firma reg�ada. .

.

-

oSECRETÁRIA EXECUTIVA (3987-E)-Curso S�perior de Secretária Executiva Trilingüe. Inglês nível avançado.
Informática. Fará a redação de cartas, rontrole da agenda e dema� olribuições da função
o TAlHADOR(a) (3730-E) -Irá riscar, enfestar e cortar.
o TECElÃO (4280-E) - Duas vagas. Condidoloscom Prática em meia-m�lha e moleton.
oTECElÃO (431 S-E) - Não exige escolaridade. Experiência em Interlock.
o TÉCNICO ElETRÔNICO (38S8-E) - Diploma de Técnico em Eletrotécnica reconhecido pelo SENAI ou Escola Técnica

Tupy. .' '.

.

.

o TECNICO ElETRONICO (4270-E) - Experiência de um ano na função. Conhecimento total em informático,
internet, bem como em monutençõo de computadores e periféricos. Ter carteira de habilnoção.
o TÉCNICO PLENO (3801-E)- Sexpmosculino. Deverá ter no minimo formação em Eletricidade, Eletrônico ou

Informátiw. Necessário ronhecimento em instalação telefôniw e romunicação de dados. Habilidade para coordenar
equipe. Deverá terWITO práprio
o VENDEDOR DE VEíCULOS (4266-E)

VAGAS BREITHAUPT
o ATENDENTE DE AÇOUGUE (4224) - I' grau, masculino.
o AUXILIAR DE CAIXA (4148) - 2' grau completo ou cursando. Ambas os sexos.
o CAIXA (4319-S) - Feminina, 2' grau completo e curso de informática.
o CONFERENTE (4300- 4301) - 2 vogos- 'l! grau completo e informática.
o GARAGISTA (3866) -I' grau completo
o GUARDA'(4298)- 2' grau ou cursando. Idade acima de 2S anos. Irá controlar a entrada e saida de clientes.
o RECEPCIONISTA (431 7) -Cursando o segundo grau.
o REPOSITOR (4306 - 4297) - 2' grau, masculino.
o SEGURANÇA PATRIMONIAL (4273) - 'l! grau cOl11pleto, com (UnO de vigilante e altura mínima de 1 :7Sm
o VENDEDORA (428S - 4287)
o ZELADORA (4248) ,...(om primeiro grqu incomplelo.
oZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (386S) - 2 vogas (duas femininas e uma masculina). Iom primeiro grau
incompleto.

-

o ZELADORA (GUARAMIRIM) (4067)- Com primeiro grau incompleto.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaragllá)•.
Cx.Postal 200 - CEP 89.255-000

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

RHBrasil - Recursos Humanos' do Brasil
r

Rua Preso Epitácio Pessoa, 383 - Centro
CEP 89251-100 - Jaraguá do Sul

Tel. (47) 371-9'565

Home Page:. www.rhbrasil.com.br
E".mail: jaragua@rhbrasil.com.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAil: corla@rhbrasil com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

CONTADqR Superior (Ompl�lo ou c�rsando. Com registro no CRC. Experiênci� de "rês anos. Necessório condução própria.
GERENTE DE SETOR DE CORTE TEXTIL Experiência em processo de corte e com coordenação de equipe. Ensino superior
completo.

.

ANALISTA DE SISTEMAS Experiência em desenvolvimento de sistemas poro o área de produção. Experiência em UnkZ

migrando poro Orade. Inglês lémico.
DESENHISTA DE'MODA PLENO Habilidade poro desenho manuql e com informático.
PROJETISTA Necessário boa experiência em matrizes poro produlos do linho autamobilistico.

.

QUíMICO TÊXTIL Formação cu experiência minima de doirnnos. úmhecimenlo em setcr de linluroria têxtil. Preferenciolmente
residência em Joraguá ou região� \

.

COORDENADOR DEMA.NUTENÇÃO Necessário liderança, habilidade poro negociaiã�, conhecimento em recrutamento

e selecão, informótica básica. Preferencialmenle residência em Jaraguá do Sul ou região..

/
ENCAMINHAR CURRícuLOS PARA O E-MAIL: solange@rhbrasil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

GOVERNANTA'í_' grau completo e com éonhecimenlos. do idioma inglês ou alemão. Poro residir em Taubaté-SP.
QUíMICO TÊXTIL (om experiência em laboralório de desenvolvimento de cores ou linluraria. Necessório curso técnico no

área e conhecimento em colorimelria. I

ANALISTA DE CUSTOS Experiência minimo de três anos em formação de preço e estruturoçãocustos. Poro atuor em I�romai
K .

ENGENHEIRO INDUSTRIAL Com experiência em processos industriais, manutenção e mão de fábrico. Pora atuor e�
·Ibiroma-SC.
PROJETISTA Conhecimento em AutoCAO e experiência com projelos de máq�inas e equipamentos industriois.
ANALISTA FINANCEIRO Com nirso superior completo ou cu�ando. Experiência com lIuxo de coixa, contas o pogor/receber,
codastro. Obrigalário ter CNH.
ENCARREGADO DE COSTURA Com experiência no função.
MODELlSTA Pa,a atuor com moldes infanto-juvenis.
OPERADOR DE CAD / PLOTTER Com experiência em encoixe de peços, sistema Investronico / Lectro.
ENGENHEIRO ELETRICISTA Necessário experiência na área comercial e conhecimento de inglês e espanhol..

ENCAMINHÁR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: jessie@rhbrgsU.com br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Cu�o Superior e experiência na função. Poro atuor em Guoramirim.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Iursendo Superior. (codastro),I
CONTADOR Com Ensino Superior completo.
CHEFE DE COZINHA Com experiência.
COORDENADOR DEPRODUÇÃO Experiência emmorcenoria (fabricoçãa de Máveis, operação de máquinas e manulençãol.
ANALISTA DE CARGOS E SAlÁRIOS Experiência com remuneração com habilidades e competências.
ANALISTA DE TREINAMENTO Coin experiência.
ASSISTENTE SOCIAL Com experiência em empresa.
ASSISTENTE TÉCNICO Superior em Engenharia Quimico, Alimentos ou Administração.
PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO Com experiência em PCP. I

)
COMPARECER A RHBRASll - JARAGUÁ DiO SUL:

, ÁREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE COMPRAS/ COMPRADOR Com experiência ou conhecimento ne área. Para alUar em Schroeder.
APONTADOR DE OBRAS Com conhecimento em material de construção e CNH. Disponibilidade poro viagens.

ÁREA TÉCNICA ,

FRESADOR Experiência e conhecimento em desenho técnico e instrumentos de medição.
MECÃNICO DE MANUTEN�O Experiência em manutenção industrial,
MECÃNICO'INDUSTRIAL Experiência em monulenção têxtil.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA Com experiência em moldes e motrizes.

FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessáriq experiênciona áreo.
'

MECATRÓNICO Com,experiência em monutenção de veiculos importados.
TÉCNICO QUIMICO Com experiência em Controle de Pracessos, Análíse de loborolário, Superficie de Aço, PH de águo.

, �
-

ÁREA COMERCIAL ,

VENDEDOR EXTERNO Com experiência no ramo de supermercados e veirulo práprio.
COBRADOR Com yeirola prápriõ.
VENDEDOR EXTERNO Necessório veiculo práprio. Paro utuer com venda de brindes, paro comércio e indústria.
VENDEDOR REPRESENTANTE Possuir corro e celulor. Necessário conhecimentos em hidráulico, pneumático, mecônica,
elelrolécnico ou oulDma�õo industrial.
REPRESENTANTE COMERCIAL Necessário possuir empresa canstituida, veiculo, telefone e fax.
REPRESENTANTE COMERCIAL Com experiência em vendas de embalagens, cortonegemo'

ÁREA OPERACIONAL
PORTEIRO Necessário I' grou e disponibjlidade poro trabalhor no Z'luma.
AUXILIAR DE PRODUÇÃOMorodores de Smroeder.
SOLDADOR Com experiência em soldo TIG.
OPERADOR DE EXTRUSoilA Com experiência.
AUXILIAR DE COilNHA EsERVICOS GERAIS Com experiêndu em carinhoe limpeza. Paro Jaraguá do Sul.

.

OPERADOR. DE MÁQUINA DE BORDAR Com experiência 'em máquina ISK - 1 Z cabeçotes..
MECÃNICO DIESEL I' grau, com experiência com caminhães e trotores. Para empresa de Guaramirim.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradores práximos" Portal de Jaraguá.
'\MECÃNICO DE VEíCULOS Com experiência em injeção ele Irônico.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Com 1. Grau completo e residentes nos imediaçôes dos bairros Águo Verde, Vila lenzi, Vila Rou,
Estrado Novo. Vários.vogasl
IMPRESSOR DE OFF SET I' Grau, com experiência.
EMPREGADA DOMESTICA Com experiência e referências.
MECÃNlCO DE AUTOMÓVEIS Com experiência de dois onos na função.
GARÇON Com experiência e I' grou.
OPERAÓOR DE EMPILHADEIRA Com cu�o e experiência.

.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradores do Ilho da Rgueira, práx. Pedreiro Ri�Bronco. Com l'.grou completa.
CASEIROS
EMPREGADA DOMÉSTICA

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

PROCURO EMPREGO - Secretária,
. recepcionista, telefonista ou

balconista. Tenho 20 anos e 2" grau
compl. Tratar: 370-1113.

SACOLEIRA - precisa-se para venda
de Langerie, atuação na região,'
d,ireto da fábrica, exige experiência
no ramo, Tratar: (4.7) 339-6198.

SERVIÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite.
SECRETÁRIA - Precisa-se, com
experiência em Corei Draw. Tratar:
371-2020.

SERVIÇOS DE JARDINAGEM -

Tratar: 9113-4116 ou 370-1531, c/
sr. Martin, em qualquer horário.

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

horário. Tratar: 372-2603, c/ Marli.
SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA

'Procura-se, tenho 18 anos, 2"_ grau
cornp., experiência e ótimo
conhecimento de informática. Tratar:

3723922, c/ Karen

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar,
Água Verde ou proximidades. Tratar:
370<>687.

DIARISTA OU MENSALISTA - Senhora

se oferece p/trabalhar, c/ experi6encia.
Tratar: 273-0461, c/ Salete:

.

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia p/ cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, c/ Euda.DOBRAÇÃO DE ESTOPAS - Casal se
oferece para trabalhar.Tratar:
374-1103: VENDEDOR
EMPREGADA DOMÉSTICA � Precisa

se p/ pernoitar. Tratar: 9122-0566.
Mínímo de 2. anos de

experiência.
Conhecimento em

informática, para
trabalhar no Shopping:
Marcar entrevista:

275-2735

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

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

em hospital, filmagens, eventos em

geral. Trétar: 371-6238, c/ Andréa.

!;AVO E PASSO ROUPA - em capa
particular. Tratar: 275-1962,

/.. I
.

'�,'
�HB
- lsenVOlVimento

do Potencial Humáno

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL

.,

UMiMUNDO',GEOBMIZADO, EM QUE AS'MUDANÇA8
OCORREM A WDO O INSTANH,

A{OM�tnÇÃO'PaR,�ALÉN1.0S ENTRH, AS'ORGAN IZAÇÕES 'ES�Á tr�ÂgA DIA
MAIS ACIRRADAECGNTAHOM UMtr HlRÇA DHRABI\lHO SAlIilSfElfA E

MSOLUfAME,NTE ESSSENCIALm\ EMPRESA NÃO DISRUSER DE
'FÚNCION�RIeSTALENTOSOS ÉNÃO SOUBER RETER ESSEHAlENT.OS,

NÃG PODiRÁ €OMmIK,
.

:N�áoNOMIA(j�OBAUZADA'DE HOJE, RE(UR�QS HUMANOS,,�CAPlfAL
HUMANO ADEQUADOS SÃO FAmR[S Dos'MAIS IMFORTANJES EM

QUA�QUER T'IPO DE NEGÓCIO.

O PENSAMENlOFOtADOlw QUE O SER HUMANO HM
DE ME�HOR -SEUS MtENtOS - A JHB-DESENVOtVIMENJO DO P01ENOAL .

.

.

HUM4NO TEM COMO,NOVAPROPOSTA A "RECOlOCMÃO PRO�ISSIONAV',
ASOLÚÇÃO PARAOS PROBLEMAS DE SEEEÇÃO PARA AS EMPRESAS QUE
PRO'CURAM POR �ROFISSSIONAIS QUALIFICADOS NUM UNIVERSO QUE

HOJE É ESCASSO E TÃO DISPUliADO!

ENCAMINHE SEU CURRlcuLUM. NÓS TEMOS.AS FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS PARA SUA RECOWCAÇÃO,

� r:

CONTATOS:
FONE: (41) 372-0138

E...MAIL: JHB@JHB.ETC.BR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIII! formação profissional � L2'1
,

--- -

�

CURSOS .tÉCHICOS
* Técnico em Enfermagem

r

* Técnico em Contabilidade
* Técnico emAlimento

* Técnico em Comércio Exterior

IDIOMAS
Inglês e Espanhol

CURSOS TÉCNICOS \
,

TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: Formar profissionais que além de competência geral de iniciar
a atividade comercial no âmbito da economia mundial, estarão
habilitados a conhecer o setor de comércio exterior, tanto importação,
exportação, politica cambial, despacho aduaneiro, SISCOMEX, etc, de
forma a atuar profissionalmente como operador de comércio exterior,
dentro das mais diferenciadas rotinas.

Rua Adélia Fischer., 303 - Jaraguó do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251

'

\

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

C,ENTRO DE �UAL.tFtCAÇÃci PROFISSIONAL.

,�fi '�� \\J.lM MQ.ffi1,<1?:l§; '@.§i ©{,ÇiXQmtw.l[fi<l!��,º�:§@1l
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1085

.

Centro - .Jaraguá do Sul/SC
Tel.: (047) 371-2551

CORREIO DO POVO 5 '

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

, CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA ESPANHOL ADULTO

NÍVEL '

DIA HORÁRIO '

PROFESSOR INÍCIO

Nível I 6º . 19hàsJlh luddne 15/03

Nível I Sábado 15h às.J7h ' luciano 16/03

Nível I 5º feira 18h às 20h luciana 14/03

Nível2 6º feiras 9h às 11h luciana 15/03

Nível2 3º feiras 20h às 22h luciana 12/03

Nível2 Sábnde 13h ás 15h luciana 16/03

Nível3 Sábado . '--I Oh30 às 12h30 luciana 16/03

, COMERClARIO EDEPENDENTEDO COMÉRCIO: 5ptlrcelas de RS 32,00
,

EMPRESARIOS ECONVENIADOS:5parcelas de RS36,00
USUÁRIO/COMUN/�ADEEM GERAL: 5parcelas deRS 41,00

- TEMOS INGLÊSAPARTIR DE04ANOS DE IDADE -

'CONSULTE-NOS SEMCOMPROMISSO
3718930'OU 371.9177

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

ELETRICISTA

J

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
INSTALADORA ELÉTRICA JARAGUÁ procura

I
'

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

-

Experiênciade 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral, automóveis,
caminhões, etc.

Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Objetivo: Habilitar pessoas para àtuarem na área contábil capacitando-as
a utilizarem modernas téc�cas e tecnologia de ponta, com vistas ao

alcance da excelência de desempenho profissional que atenda as

'exigências de mercado.

Fone/Fax: 371-8930 - tone: (47) 371-917

veículos

ótimo estado. R$ 1.700,00. Tratar:
373-3128, c/wuson.

CHEVETTE· Vende-se, SL 89, branco,
álc. R$ 4.000,00. Tratar: 37().{)690.

CHEVETTE - Vende-se, 87, SE. R$
2.800,00 t financ. Tratar: 9122-1157.

_Chevrolet
CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, rodas esportivas, capota
marítima. R$ 6.00,00 ou R$ 2.550,00
+ 36x R$ 192,00. Tratar: 376-1772.

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

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.

CHEVETTE - vende-se, 89, excelente
estado, R$ 1.800,00 entro + 22x

_

R$190,00. Tratar: 371-0002 ou

275-3979, após 18hs, c/ Fabrício.

CORCEL II - Vende-se, 79.
R$1.500,00. Tratar: 9122·1157.

'CORSA - vende-se, Super, 97/97,
4p. Tratar: 9953-187"8 c/ Leonardo.

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

ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata. Valor
R$ 12.000,00, aceito troca por
menor valor. Tratar: 9101-0813.

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

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

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

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

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, c/
N.F., aro 14, capota marítima, som'
plonner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em.Guaramlrlrn ou Schroeder.

Tratar: 9163-2082. c/ Lurdes.
CHEVY - 500 SL, 88. Torro! Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.,

.

CHEVETTE HATCH - Vende-se, 80,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORSA - Vende-se, super, 4p, 97,
único dono, compl. - ar e direção.
Valor a comb. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 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.

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

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

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

CORSAWIND - Vende-se, 95,
motor novo, ar quente/frio, limp.
traseiro. R$ 7.000,00 + 11x
R$ 2137,00: Tratar: 370-4192, c/
Marisa ou Vllrnar.

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

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$16.500,00. 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 tábrlca.
R$ 30.000,00. Tratar: 273-1001.

D-20 - vende-se ou trocá-se,
conquest, 96, motor turbo plus,
150cv, compl. R$ 32.000,00.

Tratar: 371-8301 ou 9979-8090.

0-20 - Vende-se, 92, compl., cabine
dupla. Tratar: 371-7212.

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.

KADETT - Vende-se, 93, 1.8, gas.,
c/ dirf.hid. Tratar: 371-5343.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar: 37(}{)670.

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

MONZA - Vende-se, 92, SL/E, 4p,
cornp.Apenas R$ 7.800,00. Tratar:
276-3223.

MONZA - Vende-se, Classic, 89,
bordó. R$ 6.400,00, à vista ou R$
2.400,00 e assumir parcelas.
Tratar: 371-4284, c/ Rubens.

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:
Valor R$ 4.500,00 e jlssumir 12

parcelas. Tratar: 276-1044, c/ 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

ASS, painel digital, ar-cond., compl.
R$ 6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel dig.,
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 presto Tratar:
370-0446, após 16h.

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

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

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

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

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$ 4.790,00 + 36x fixas. Tratar:
376-1772.

OPALA - Vende-se, diplomata, 90,
compl., gas. Tratar: 371-7212.

OPALA - Vende-se, 81, Comodoro,
4 cc, em-bom estado. R$
2.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-1157.

\

S-10 DE LUXE - Vende-se ou troca

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

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

i 6490, c/ Luiz.

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

S-10 DE LUXE - Vende-se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio
ASS, dir. hid., ar cond., vid., compl.,
preta. R$ 18.500,00. Tratar; 9952-
7084, hor. com. c/ Mara.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.QOOkm originais. R$ 29.000,00.
Tratar: 9973-4576 ou 370-7753, c/
Fernando.

S-10 - Vende-se ou troca-se, De
I

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.

AUTOIIIIÓVEIS
,1/111111.,11'.,

Corsa sedan 01 prata
Corsa Sedan Super 99 prata
Gol MI, 4p 99 branco

CorsaWind, 4p 99 vermelho

Corsa Wind, 4p 98 prata
Gol MI compl. 97 preto
Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Palio EDX, 4p 97 branco

Gol I 96 azul

Goll Plus 96 branco

CorsaWind 95 cinza

Saveiro CL 1.8 94 bege
Fusca 1600 94 verde

Santana GLS, 4p 92 verde

Gol CL 1.6 90 branco

VECTRA - Vende-se, GLS, compl.,
branco, 98. R$ 24.000,00. Tratar:
376-1949.

FlAT 147 - Vende-se, 80, todo original.
R$1.500,00. Tratar: 9122-1157.

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

FlORINO - Vende-se, 1.5, 96,
furgão, branco, emplacamento 2002
quitado. R$ 11.000,00. Tratar:
9980-7115.

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.

Rod. BR-280 km 58 s n2 - Guararnirtm-So > il373-0504

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

PALIO - Vende-se, 98, 4p, c/ ar
cond. R$11.800,00. Tratar: 373-
0358, c/ Edevar.

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

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

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

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

PAUO- Vende-se, 99, c/ 27.000km.
R$ 8.500,00 + 24x R$ 227,00. Tratar:
9903-1900, c/ Fabiana.

#

CONSORCIO REGATA
INDISC,UTIVELMENTE O MELHOR

\

(,

NOVOS E USADOS

CARROS em até 60 MESES

A PARTIR RS 275,00 A PARTIR RS 130,00

MOTOS em até 60 MESES

Grupos especiais 'com contemplações todo mês
FINANCIAMENTO TODA LINHA HONDA
Só 10% de entrada e saldo em até 36X Fixo

A PARTIR RS 8-0,18

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., d.h., 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.

EMPRÉSTIMOS
jj

Servidor público esladual, alivo ou)nanvo.
Precisando de dinheiro a GOlD16N'Geslõo
Empresarial em convenio c�m o Bahco
BMG tem a melhor taxa de juros para

,

desconto em folha de pagamento.
Tambémtemos empréstimo com cheque

pré, ,e financiamento de veíClJ,lo.
,
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MOTOS NOVAS E USADAS

Veículo Ano Comb. Cor
RF 93 G Vermelha
X1225 00 'G Azul
Ind. 250 98 G Preta
D1200 95 G Preto
NX 200 98 G Venli
nx 250 89 G Preta
C84500X 90 G Vermelha
C8400 85 G Preta
Tílan 125 02 G Vermelha
Títan 125 00 G Vermelha
Títan 125 99 G Azul
Títan 125 98 G Vermelha

.,

8is 100
. 00 G Verde

Y8R 125 02 G Preta
BMW 325i 93 G Cinza

BR 280 Km 57, n·1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
'Fax: (47) 373{)9:17/ 373-:138:L-Guaramirim-SC

Fiat

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, cl ar
e cd. R$ 11.800,00. Tratar: (47)
3704826.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92, azul,
completo. R$ 7.700,00 à vista 51
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.

TEMPRA - Troca-se, 95, 16V,
cornpl., por maior valor. R$
11.500,00. Tratar: 9953-9966.

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

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

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

TIPO - 1.6 IE, ano 94, completo.
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. R$ 4.500,00, aceito moto.

Tratar: 373-0131.

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

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

-

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

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
9991-4104, cl 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, 99, EX, 4p. Tratar:
371-7212.

(Jil()DETRAN.sC
N'202

Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se

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

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

BELlNA - GLX 1.8, 89 vermelha com

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

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

COURIER - SI, ano 00, completo
menos ar. Tratar: 372-2331 ou 9113-

2331, falar com Sllvio ou Francieli.

DEL REY - Vende-se, GLX, 89,
prata, dir.hidr., 2p, alc. R$ 3.900,00
+ 8x R$190,OO. 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

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

ESCORT - Vende-se, L, gás.,
personalizado, ótimo estado, aceito
menor ou maior valor. Tratar:
370-8563.

ESCORT - Vende-se, SW GLX;
compl, prata. R$17.500,OO, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-
2227 ou 9975-1804.

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

por carro de menor valor. Tratar: 370-
05810u 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, XR3, conv., 89,
cornpl., 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.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641.

F-100 - Vende-se, camioneta, diesel,
73. R$ &.000,00, ou troco por moto.

Tratar: 370-0290.

F-1000 - Vence-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$ 18.500,00. Tratar:
275-1412.

F-iooo - Vende-se, dupla, prata, 89,
die. R$ 23.9.00,00. Tratar: 376-1949.

FIE;STA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo

novo, cf CD player e rodas esp. R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-8213.

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

FlESTA - Vende-se, 99, cornpl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

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

'

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

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

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-

7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

RANGER - Vende-se, XLT, 4.0, 99,
cf 34.000km, cl gás natural. Valor +
financ. Tratar: (47) 9996-2525.

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

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

VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.

Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

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

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

ESCORT - Vende-se, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado. Aceito
troca menor ou maior valor. Tratar: .

370-8563.

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

FUSCA - Vende-se, 72, bordô, ótimo
. estado. R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

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, cl Claudete, a
partir das 18 horas.

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

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

.

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

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

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 9112-495.0.

GOL PLUS - Vende-se, 96. Tratar:
371-7212.

GOL - Vende-se, 92, CL, 1.6, verde
met., ótimas condições.H$ 6.500,00.
Tratar: 9111-7012 ou 275-3191, a noite
cf Roni.

GOL - Vende-se, 95, 1000, prata,
aerofoleo traseiro. R$ 7.500,00 ou

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

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

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

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

GOL - Vende-se, CL, 1.6, 89: R$
4.000,00 entro e assumir financ.

Tratar: 370-2146, cf Odézio.

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

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

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, CL, 1.6, 901
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-72.33, cf Armando.

GOL - Cl 1.6, '92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga levé, em
ótimo estado. Valor R$ 4.900,00 +

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

GOL - Vende-se, Special, 99,
vermelho, cl 58.000km, único dono.

R$ 10.800,00. Tratar: 9104-4412, cl
Alisson.

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

GOL - Vende-se, 83, rnotor AP, 1.8,
alc. Born estado. R$ 3.000,00,
aceita troca. Tratar: 372-2402, cl
Marcia.

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

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

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

personalizado. R$ 11.000,00.
.

Tratar: 371-7260.

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

I

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

4412, c/Ausson.

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

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

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

KOMBI - Vende-se, 91, alc. R$
5.900,00. Impecável. Tratar: 27q.3331.

KOMBI TREILER - Vende-se, 77,
motor novo, cl trígobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

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.,
cl ar cond., d. h., trava, vid. elétr.,
desemb. tras., alarme, aros liga
leve, cl engate, ótimo estado.

Tratar: 371-9311 .•

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

8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

PARATI - 1.6 Cl, branca.
R$ 12.800,00. Tratar: 9973-5770.

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

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

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

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9.122-1157.

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

POLO CLASSIC - Vende-se ou troca

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

Troca-se por apto próx. centro ou

assume financ. Tratar: 9955-4946.

POLO CLASSIC - vende-se, 97 f97,
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, compl., 95,
Gli,2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, cl
Marcos.

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

SANTANA - Vende-se, cornpl., preto,
97. R$15.900,OO. Tratar: 376-1949.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
86. Tratar: 371-7�12.

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. R$ 3.500,00. Tratar: 9905-2385.

VOYAGE - Vende-se, 90, CL 1.6, álc.
. Tratar: 9963-7641.

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

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

CONSTRUIR
COMPRAR

-HIPOTECAR

FICOU FÁCIL
LIBERARMOS SEU

CRÉDITO DE 10.000,00
À 300.000,00, em atê
140 meses si juros e

aval. (sls, cons.)

'Fratar: (43) 3026-6657

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende

se ou troca-se por carro de menor

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

CAMIONETE - Vende-se, C-20, 87,
branca, 6Cc, álc., perfeito estado.

R$ 12.000,00. Tratar: 9979-0605.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris. \

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

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

R$ 60.000,00. Aceita-se automóvel
de menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osrnar

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 L1KA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.

R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria original, em ótimno
estado. Valor: 4.500,00. Tratar:
276-0287 ou '276-0373.

-

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

Impo.rtadoS

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado' de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, c/ Edilene.

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
2000f2001, preta, compl., cl
bancos em couro'. Baixa km.

R$ 33.000,00'. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, cl Osmar.

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

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pI 15ton., 1590, branco,
cf rodulàr. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, cf Braullo.

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

370-2261.

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

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

VOLKSWAGEN - Vende-se, 86, cinza,
6.90 cl baú de 5m, perfeito estado.

R$ 21.000,00. Aceita-se outro carro no

nego Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ca HONDA �óo - Vende-se, 83. Valor
1.800,00. Tratar: 9121-5180, c/
Jalsõri.:' '. l? _:-.:. 'f <.

CBR 450 - Veride-se, 91. R$
7.500,00 ou flnanc, de R$ 1.500,00
entráoa mais 36 vezes R$ 273,18.
Tratar::9Úi-5064.

CBX 200 � ano 98. R$3.800,OO
finahe. T'ratat': 373-3001 ou 9952:
70'84 c/ Màr'!,- hor. ComI.

,

CBX 200-·Vende-se ou troco, c/
9.000km: �$ 2.800;00 + prestações,
aceita-se, moto de menor valor.

, Trata'r: 31g:15$0.

CBX 20ii'':'' �ende-se, .00, preta.
Valor negociãvel. Tratar: 373-1580,
c/ Marli,.; ",' _'_,., .

'

,.. vr'

CBX 25(5;>-: Vende-se ou troe�se,
'

Twlster. Tratar: 37g,.0165, hor.. \

eo�h/�/'\Muriío. .

'

,>,_
csx 250 - Vénde-se, Twlstêr, {)lfd�;':
c/ 3.70Ôkin�\Íermelha. R$ 5.00Q-;,QO "

+ 12�prestÇlções fixas de R$, 2à5'i5�,
nego Tratar:'<3i3-0642 ou 373-42�: '

, ,
'

'.'�

CG � vende-sé titan, Ókm. R$
816,00 de entrada, .saldo 36\x'
158,00. Brinde Capacete. T

'

373-3QQl;:6u 9�2:ZQa:4 ejMarírr,y'
ho��t:C0rnl: ::'�

.';� \,�v.;:'
.

_-
,

-. '.,;; -. .

,'o ",s":;' -: -�'"
CG1- Venp,p-sé, sz. modo 83, ck'f1:: 'i',
oocurnérttação atrazada. R$ 7Qd:;00� ,

Trata�:.37O:5215. 'I.\' '

. , ,'_' ,�_.,.:

CG-- Veriãe.:se, 01/02. Entrada'il$,:'
2.500,00 + 2'rx R$ 81,00, verde:./'
Aceito moto usada. Tratar 9952'

"

7084, c/ Mara.

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

99,52-7084 c/ Mara - hor. ComI. '

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

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

CG TIl'AN - Vende-se, 01.
R$ 3.600,00. Trâtar: 275-0325.

FALCON - 400, azul, ano 00.

Fl$8.30q,0�Ç frátar: 373-3001
9952-7084 horáriô comercial,
com Mara.
I'

.

, ,. �

, .. :\
2 GAREU __, Compra-se. Tratar el
Raquel na portaria dá Urbano,
manhã,:o'u R,ua Luis Bortoline, 29q.

. '

.,

HIOS��(rÇFlÜISE -125, ano 97,:
vermellíat20:000 Km originais. _

Tratar: (4\7)37,4-J5�8.
"

'

"

'i' 'I

"

•.�' 'r
.'

'-' ,', r-

RONDA; Vende-se outroca-se,
.

NX40Ô'F�lCó�',\J0. Tratar: 9975-0383,"
OUA!0-8622 ..

'

,." "; j .",;;
,,;

• ::",; \.:-'. ','i. !,

HONDA .i XR 200, entrada + ',: <

prestaçàó,Fl,\ 9V,�0 por mês. Tra}�G'
9973-8955,fàlare()m Nick.: ',;A

�, ,

.i· '.' .,:. J
"

�
• -

iIML-125;- vence-se, 1)10to H�rd�it;
v.alor,a eo�p._Tr�tar: 911�-7�t3�:".,

;. :d '_ �. -.,-.,r:;. .�.
� !''''''{;.<N)rS�I'IAM ':'Vend�e;350, 96',:àZã1.

as 4250,de;fratar:,9962-2826;�\;
. :,: ", :{,"f-. '. ,'; '�v· . �

,

SUZÚKI: Vendéo-se: 7a, vermelhlt�<" I
motor, eaix'<i e pintura novas. 'r�t

'

Tratàfi3161í24. 1"'1 " '.r·.• :,!' ,;"":;
XLX -- 350', a�o 91.. Tratar: .

,:�;"',',�••.'.?"(47pjl4-��88. . .

"

� -'.1';,_ ,;,.-�. i:' 4,

'J(R 200 ::i:Vehdé-sé, .R$ 500,00 entr,
+ 42,( R$186100. Tratar: 370-5651,
c/ Antonio.

". .

XT 600 - Vende-se, 97, branca, a
mais nova da cidade. Tratar: 9953-
2621, é/,Samir.

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

9975-4667.

YAMARA 125 - vendo ou troco, ano
81,. Valar: 350,OÓ. Tratar: 371-1335.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95
p/ frente, 4p, eompl., preferência
finaeiado. Tratar: 371-0695.

'CAPOTA DERBRA - Vende-se p/ Courier,
", nova. R$400ôOO:Tratàr: 376-1289.

CARROCtRIA DE MADEIRA

Vende-se, 6.90, 86, cinza, Aceito
carro na troca. Tratar: 372-0391 ou

99658875.

MOTOR - Vende-se, poupa
,Y'amaha, 28 ev. Valor R$ 1.300,00.
Tratar: 371-7035.

SOM P/ CARRO - Vende-se
Roadstar c/ controle, grátis 30
fitas. Tratar 371-1403, c/ Sllvio.

serviços
. '

.

,
.

.

fR� "Venda "locação "Conserto "Montagem
Ir'ináqulnas Industria'
e cOmércio Uds_ ; ME

TfQbalh�mos com venJàs e consertos:
*Molores EStacionários * Móiossera
* lava Joio .

* Rocadeira * Assistência 24hs*Aspirador, * Mótobombas ". ,

* Compressor, étC... * Entre eúíros.,
,

www.lrmaqulnas.qb.net
R. CeI. Procópio Gomesde Oliveira, 1651 - Centro - Jaragoá do Sul

A�.;CONDICION'ADO
" INStALAÇÃO, E CONC,ERTO

, ",.

, : 'AUTO ELETRICA
FOr4�/FAX (4,7) 371-4354

RuaEpitácíoPessoa, 607,próxGol Jangada -Jaraguá doSul-se

•

50 __

diversos
ALUGO QUARTO - na rua da Unerj.
Valor a eomb. Tratar: 372-2603, c/
Marli. I

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

APARELHO 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: 9�92-7162.
ARMÁRIO· Vende-se, estante pI
escritório. R$ :1:20,00. Tratar:
370-6316.

ARQUIVO DE 'AÇO - Vende-se, c/ 4

gav� R$ 70,00. Tratar: 370-6316.

ARRECADO roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

'

índios do Piraí. Tratar: 371-7341.
i

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 HIDRO. - Vende-se,
nova, eompl. p/ instalação.
R$ 750,00. Tratar: 371-4497.

BARCO DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps'e carretlnha, Tratar:
275-2277 ou 9102-4424, c/ Élio.

BARCO MIRAGUA1A - Vende-se,
5m de alumínio, c/ partida elét., c/
motor Jonhson 30hp, 91, c/

'

earretinha. Valor a eomb. Tratar:
3715-1827 ou 370-40�5.

(

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, pura. Paga-se até
R$ 60,00. Tratar: 371"6475,
falar c/ JÔ.

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

mlcrofçne sem fio. Tratar: 372-4402

C/ Sêrgio.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a eomb. Tratar: 9121-2362, eJ
Joilee.

'

BERÇO - vende-se, valor a eomb..

Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA -
"

Vende-se, marca Caloi. Valor a'
eomb., sernlnova. Tratar: 371�4921,
c/ Marilene.

'

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

CAMA - Vende-se; nova, de solteiro,
.rnadeíra maciça. Tratar 376-0081, c/
Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
R$ 70,00. Tratar: 370-9282.,

CARRINHO DE CACHORRO QUENTE
- Vende-se. R$ 800,00. Tratar:
370-2718.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

CELULAR - Foi roubado, celular -

baby, cor vermelha. Paga-se
recompensa a quem recupera-lo. I

Tratar: 37g,.2170.

CELULAR - Vende-se, Erieson
Pronto. R$ :1:50,00.. Tratar. ,
3,71-1012, c/ Aline.

CELULAR - Vende-Sé, Erieson 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/ samuet.'

CELULAR - Troco, Erieson de
cartão por esteira elétrica. Tratar;
370-9282.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$160,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, c/ Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICÁ -Vende-se,
portátil, ej duas bocás, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de
cozinhar ern pequenos espaços .

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

COLEÇÃI:t DE SELOS:_ Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de

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

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

COMPUTADOR - Compra-se
urgente.rem bom estado,
sernimpressora. Pgto à vista.

Jratan 376-1:378, C/ Emerson. l

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 6000. R$ 750,00,
Tratar: 370-8615:,

.

CON,CHA "- vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se p/
comérclo, seminovos, juntamente
el toda linha de roupas
masculinas, femininas, Infantis,
moda íntima e bijouterias. Valor a
eombi. Tratar: 370;5518; c/ Paulo: _

CÓ':'TRA-BAIXO � Vende-se, aro
plus 2, 4 cordas, semi-novo. Tratar:
9111-1731.

DESENROLADOR DE MALHAS -

, Vende-se, em ótlrno estado.ic/
1,70 de largura. Valor a eomb.
Tratar: 373-3232 ou 9909-0502.

DISC MAN AIWA - Vendecse', ótimo,
"estado. R$130,00. Tratar:370-7866.'

DISK MAN - vende-se da marca

scny, semi-povo. R$ 110,00.
Tratar: 370-7398_, c/ Plínio.

DISK MAN - vende-se sony, quase
novo. R$ 100,00. Tratar: 370-7398,

, falar com Plínio.
,

'

DIVIDE-5E ÀPTO - 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.

DIVIDE-5E APTO - Precisa-se de

moças, apto rnobulado no centro,
novo. Tratar: 372-6090, c/ -

Alexandra,
'

DIVIDE,sE APTO - Procura-se moça
ou moço. Tratar: 275-1760, c/
Carlos, após 18hs.

DI�IDE-5E APTO - Procura-se moça,

apto mobiliado no centro. Tratar:

371-5824 ou 9962-7692.

'DIVIDE-5É APTO - c/ 1 qto, não
precisa ter rnôveis, somente

-_ dormitório. Tratar: 371-1500, c/
Rose, hor. comI.

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

'

'I Adernar.

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

ESTEIRA MECÃNICA - seminova .

Valor R$ 150,00. Tratar: (47) 375-
2190, falar com Viviane.

EÍ'ERNITE'- Vllnde-se, 40 folhas,
6mm, medidas 1,10x2,44.
R$ 430,00. Tratar: 370-0464.

ESTOJO DE MISSANGAS - Vende

se, várias peças c/ 4 alicates. R$
250,00, neg.Tratar: 376-3572, c/
Tieiani.

,-

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

ESTU"D,I\NTES - que vão p/ Joinville
a noite e queiram dividir
eombtJstível. Tratar: 9975-4984.

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

FILMADORA - Vend'e-se, Panasonie.
Tratar: 276-0605, após 17h.

.

FILMÁDORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, e/Joilee.

FILMADORA - Vende-se, M9000,
Panasonie, grande, R$ 1.500,00 ou

, atê 3x. Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, c/ Marli ou Valdir.

FILMADORA - Vende-se, JVC,
color.Tratar: 371-7976.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a

eombínar. Tratar: 313-3787 c/ Noeli.

FOGÃO - vende-se, auto-limpante,
, marcaAquarium,' 6 bocas.rratar.:
'.

372-2955.

'FREEZER - Vende-se, de 3 gavetas,
R$ 250,00.Tratar: 370-9282.

GALPÃO - Vende-;e, estrutura
metálica, montado e coberto,
Melhor preço da região. Tratar: (47)
'99'(5-2825; c/ Silvio.

GALPÃO - Aluga-se, 100m2, próx.
Samae. R$ 250.,00·. Tratar: 273:,
6113, após 17h.

'

I

GALPÃO - Tenho para alugar, na Rua
Erwino Menegotti, 1190, aprox. 100m2•

- R$ 250,00. Tratar: 9992-4682.

GALPÃÓ - Aluga-se, até 500m2, em
Jaraguá do Sul. Tratar: 9122-6501,
c/ Adríani.

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, e� Prof, Ademar.

GELADEIRA E.FREEZER - Vende

se, Consul Slim, tam. mêdio.
Tratar;�71·7976.

GRADES PARA JANELA -

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

GUARDA-ROUPÁ - Pessoa
necessitada procura doado. Tratar:

275-3678, c/ Malvina.

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

25, mesa de vidro, estante
regulável. Preço de ocasião, Tratar:
370-8563 ou 9975-0102.

IMPRESSORA DE CÓDIGO - Vende
se. Tratar: 3'11-7842, c/ Edile'ne.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ir (47) 275-0279, * 9963-6820

IMPRESSORA MATRICIAL -

\

Compra-se, marca Citizen,
usada, em boas condições.
Tratar: 371-920i,'c/ Raimundo.

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

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

JOGO DE MOVEIS P! LOJA -

Vende-se, valor a cornb., c! 1
ano de uso. Tratar: 37Ó-5518.

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

LANCHONETE -Vende-se, na
Reinaldo Rau, R$ 5.000,00.
Aluguel: R$ 335,00, parcela-se.
Tratar: 371-4626.

LAVAÇÃO DE AUTOMÓVEIS -

Vende-se, no centro, ótima
clientela. R$ 3.500,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

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

pressão. Tratar: 9992-8489.

LAVADORA - Vende-se, Vila
l.enzi. Tratar: 275-3937.
, /

LlQUIDIFICADÓR - vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 c/ Noeli.

LUMINOSOS - Vende-se c/
3, 7xl,10, c/ 4 meses de uso.

R$ 350,00. Tratar: 373-3232 ou

9909-0502.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor.a
comb. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. DE COSTURA .: Vende-se
ou troca-se, marca Clcsley,
antiga. Tratar: 371-7060.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos.de garantia. Aceita-se carro
no nego Tratar: (47) 379-1119 c/
Ailton ou 379-1868, 'c/ Dalila ou

Marco.

MAQ. DE FAZER SORVETES E

PICOLE-Vende-Se. Tratar: 9992-8489.

MÁQUINA - Vende-se, cobertura

c/ traçado e overlok, 8 mil

pontos. R$ i.500,00 as duas,
ou troco por carro de menor

valor. Tratar: (47) 345-3140, c/
Tereza.

MÁQUINAS DE COSTURA -

Vende-se, Inteloche (Yamata) e
,

tricô (Elgin Brother Eletrônic).
R$ 3.000,00 as duas ou troca

se por moto de menor valor,
R$ 375-1080.

'

MÁQUINA DE FRALDA - Vende

'se, descatável. Tratar:

372-3164, c/ Fernàndo.

Tratar: 9992-8489. Valor a comb.

MESA DE TALHAÇÃO - vende

se, nova, medindo 7 metros.

R$ 700,00. Tratar: 371-4497.

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

.

c/ Joilce.

PAINÉIS - Vende-se, estruturas
novas e compl. Preço de
ocasião. Tratar: 370-8563 ou

9975-0102.

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

371-0452·.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhõ�s de luz c/ catraca e LiOm
fio. R$ 900',00. Tratar:
372-3598, c/ Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PLAY GRAUND

ESCORREGAD0R - Vende-se,
R$ 250,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, c/ Prof. Ademar.
'

PNEI:JMÁTICO - vende-se, p/
Truck. Tratar: 9992-7162.

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

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, p/ loja de

qualquer natureza. Gôndolas c/
3m cada e várias c/ vidro.

,

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

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais

Compre, Construa ou Reforme seu Imóvel Comercial, Residencial ou Rural
CREDITO PARCELA

RS 20.000,00 RS 225,66
RS 25.000,00( RS 250,00
RS 30.000,00 RS 338,48
RS 40.000,00 RS 451,51
RS 86.913,38 RS 763,51

Trabalhamos com autorização do Banco Central- I'ossuÚTIOS outros valores e outros prazos.
Informacões no telefone (47) 322- 7988

'

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

para lojas, de vidros e gôndolas
c/ 5 e 6 divisões. Novas, c/ 3
meses de uso, ótimo estado.

r Tratar: 371-7842.

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

PROCURA-SE - pessoa p/
dividir aluguel, em Corupá.
Tratar: (47) 375-2177, c/ Ana.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, c/ Carlos.

QUITINETE - Procuro para alugar
'ou dividir, urgente. Tratar:
370-9006 ou 9101-8863, c/
Fábio.

QUITINETE OU CASA - Procura

se para alugar, c/ mais de 3,
qtos. Tratar; 370-1531 ou

9113-4116.

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

9992-7162.

RODAS-- Vende-se, aro 15,
marca Momo Race, c/ pneus

bons. H$ 1.000,00. Tratar:
37q-1854, c/ Adilson. :

RODAPÉ - Vende-se, 51m,
pintado de verniz. Valor a comb.
Tratar: 370-2718.

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

meninas. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

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

SELOS - Vende-se, coleção,
, comemorativos do Brasil, blocos'
e de blocos, de 19.00 a 2000,
compieta. Tratar: 371-9543 ou

9973-8747.

\SER�A FITA -vende-se par�
açougue. Tratar: F6-1699.
SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, p/
usuários de inf. e escolasde ed.

infantil. Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se

ou troca-se. Tratar: 371-7060.

,

CLINICA DE MASSAGEM

P1EK1RAKI
*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manjcure

MÁQUI.NA DE LAVAR ROUPA
Vende-se, Müller, de fibra,
selninova. R$ 240,00. Tratar:
370-7703.

MÁQUINA DE RE�ATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4 agulhas
- marca Hansaí. R$ 3.50\),00 à
vista ou R$ 2.000,00 de entrada
e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa;

MÁQUINAS P! COSTURA -

Vende-se, 1 cobertura Jinjo R$
1.200,00 e 1 corte de trabalhar
Kamer R$ 1.300,00 (pacote c/
todos tem desc. ou avulsa).
Tratar: 275-0616.

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

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

MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486
ou 373-3036, c/ Alceu.

MESA DE SINUCA - Vende-se.

FONE ]71-5042

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2002CORREIO DO POVO

VERDUREIRA'
,

TABElADEBASQUETE;-Vende-se,
-,

• \
, infantil', e/base, R$ 150,00,

" ,,' -' Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, çl

PR'OCOPIO _Prof,A_dema_r,�-

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

ou (41) 442-2066; el Fernanda,

TíTULO BAEPENDI _ Vende-se, R$
300,00, Tratar: 275-1371,

, VENTILADOR IND,!STRIAl - vende

se, 2 com ótimo preço. Tratar:
9992-7162. LOT. VERSA4iLÉS,

óti!J19 terténc, '

ótima Idcalizagão,
rUJa principal,,1
Preço especial
R$,32.000.;OO,

aceita' Pl\'opostia �LI
carro no negóci().
Tratar: 370-120';2'

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
azul, el mangas cornp, e um

marron, el mangas curtas, de
seda: R$ 80,00 cada. Tratar:
9103-9893 ou 376-0168 (rec.),

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

TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se,
Beira Rio. R$ 200,00, Tratar:
9997-5371.

TEARES - Vende-se, 1 tukuararna
pI moleton e 1 sehikibin pi meia
malha, el rnenynguer. Tratar: 371-
6490, el Luiz.

VIDEOCASSETE - vende-se, marca

Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável.
Tratar: 373-1036.TOCA DISCO - Vende-se,

profissional, OS 47, pró-linha,
R$ 100,00, Tratar: 274-8141, el
Virgílio.

TECLADO - Vende-se, modo TSR
Yarnaha. R$ 300,00, Tratar:
370-2718,

VIDEOGAME - Vende-se, mega
drive III, novo, na caixa,
el 2 fitas. R$ 80,00. Tratar:
275'0134, el João,
após 18h.

VIDEOlOCADORA - Vende-se, el
grande acervo de fitas na Vilà
Lenzi. Aceita-se carro ou imóvel.
Tratar: 275-3937.

TELEFONE - Vende-se, prefixo
370, R$ 300,00, Tratar: 371-1044,
ramal 208, çl Solange,

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

VIOLÃO - Vende-se, cavado
Gianine, novo e uma caixa de som

amplificada, auto falante 12, com 5

entradas pI instrumento
e mais 4 pI aparelho de sorn..

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

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende

se, cornpl. Tratar: 371-5640, el
Sérgio,

VIDEOGAME - Vende-se, Play
,

Station,' 17 CO 's. R$ 350,00,
Tratar 370-7866.

I
'

,

'

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

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

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

TELEFONE RURAL - Compra-se,
Tratar: (47) 91'26-9107, el Angela

Fogão Mille, 4 Bocas
Dako, Auto-Limpante
/ A Vista R$ 179,90

9x30f
\ Total: R$ 274,68

\

Mania de Vender Barato

lavadora 4 Kg
,C/ timer, PopTank, Mueller

A Vista R$ 179,90

Cozinha .IS
c/ Paneleiro
e Cristaleira
pI Cerejeira

A Vista R$ 329,90 Mesa Zamárchi
1,60 Padrão Mel/Imbuia

p. '-lis\3

69;0
Cadeira Zamarchl
Padrão Mel/Imbuia I

9x5 3 05
•

Tolal: R$ 477,45

9x30i2
Total: RS 274,68

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro � Jaraguádo Sul- 58 - Fone: (47) 371-5800
Loja.2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948 I

Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 -Barra do Rio Cerro - Jaraguá do-Sul- SC - Fone: (47) 376-160)
Loja 7: Rua28 deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794, /

CORREIO DO POVO

530/0
JORNAL B

19%
OUTROS

280/0
Assine o melhor jornal. 371-'1919INDICE DE PREFERÊNOA

DO PÚBUCO PESQUISADO
EM JARAGUÁ DO SUL
FONTE: PODHIUM PESQUISAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÓVEIS
GOME'S

ir 372-0002

OORMITÓRIOS, COZINHAS, EsioFAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR ...

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

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

Classificados Mais completos, ,

Mais dinâmicos e lIaisfáceis de procurar!

CORREIO 'DO POVO

371-1919'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para anunciar ligue:
371;.1919

..

Rua Walter Marquardt, 130 - SL 01- Vila Nova - Jaraguá do Sul- Se

, ,

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decoraç.óes.

Orçamento sem,

_compromisso _

.

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

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

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr, AÚ" f. O�{'&Vor-�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
Esmaíl cdraír-ênetuno.com.br

DESTACANDO A SUA EMPRESA

60! . �
acompanhantes

ENDOCRINOLOGIA
Dr,v� Mc:wcelo-W�sílNCI/

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleNev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
.

VvCtl..C�T�
Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

,

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá dó Sul - se

VIAGEM PARA APARECIDA DO
NORTE E CAMPOS DO JORDÃO.

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

Interessados entrar em contato

pelo telefone 372-3156,
c/ Bárbara.

Rua Irmão Leandro, próximo
viaduto - Vila Lenzi.

Valorda passagem - Hotel

R$ 130,00 ... pagamento
parcelado.

ALEX E RAQUEL- para eles, elas (47) 9995·1121.
e casais, Tratar: 9953-3540.

MAICON - Moreno, 1,80, 78kg,
ALEXIA - casada, mas safadinha.
(47) 9961-8518.

20 anos, corpo sarado.
Tratar: 9905-4668.

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, coroo elegante, disponível.
Tratar: 9903-7135.

RUAN - 20 anos, 1.80, 78kg,
moreno, boa aparência.
Disponível. Tratar:
9905-4668.IARA - sexy, sapeca e atrevida.

�r4�JNlilis
PARA ANUNCIAR LIGUE:

371-1919

� Tudo para construção, reformas e projetos

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
.

Esp�cializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para ceberturc

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

,

Engenharte Pinturas Ltda
Loja das Tintas Regina

(47) 175-1830 -175-4101
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua ,Max Wilhelm, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO
E MOLDURAS

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

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
OS CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

Para anunciar

87:1.1919,
2
7
5

arquitetura
design

- -

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

1ft gQI!!!�!t'fs
PaW-éi.o- equalcdaâe-porioseo» bomi�o-

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida ,

Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de
Madeira e Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se
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o QUE SE FALA NO SENADO
MALDANER PROTESTA

CONTRA AUMENTO EM

SANTA CATARINA - O

aumento de 20,78% nas

tarifas de energia deter

minado pelo governo do
Estado de Santa Cata

rina foi objeto de Rrotes
to apresentado pelo se

nador Casildo Maldaner
I

(pMDE.-SC) no plenário.
Maldaner informou que

depois dos apelos do go-
.

vemo federal para que a

população economizasse
energla, o consumo no

Esfado caiu em torno de

20%, o que afetou a ar

recadação de impostos
no Estado, levando o go
verno a aumentar o pre
ço da energia como for

ma de compensar as per
das.

A medida, afirmou
Maldaner, vai afetar enor
memente o setor produ
tivo e os consumidores

de Santa Catarina. Ele

acrescentou que o con

sumidor que não pagar a'

o

• Jornal

CORREIO00povo

Aqui tem.
informação!

conta terá o fornecimen
to de energia cortado.

Casildo Maldaner com

parou a questão do au

mento de energia com o

reajuste dos salários do

funcionalismo público
estadual. Relatou que o

governo do Estado vai

repor em parcelas as per
das salariais dos servido
res, que são estimadas

em 17,8%.
- Agora, veja o pa

. radoxo: o Estado trans

fere a todos os consumi

dores, não só aos servi-
,

dores, não só aos profes
sores, não só aos aposen
tados, mas transfere a

todos os catarinenses, de
uma vez só, um.aumen
to de 2q,78%. Mas quan
do deve, se propõe a pa

gar fiado. Existe aí um

contra-senso que não se

entende, e a sociedade se

revolta diante disso -',
afirmouMaldaner. aOR
NALDO SENADO, edi

ção 1.335, página 11)

!riTabelionato. de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.. 373-0404

Garibaldi _. JGS
Distrito de Veszprém

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? XCI

(CONTINUAÇÃO)

Fidélis Wolf e o Jornal
CORREIO DO POVO

FidélisWólf nasceu no

longínquo ano de 1911, em
Garibaldi, hoje bairro de

.

]araguá do Sul, e faleceu

em 19/10/1996, aos 85

anos de idade. O COR
REIO DO. POVO, além de
contar a sua interessante vi

da nas edições de 1970,
1980 e 1996, na edição n?

4069, de 25/10/96, pági
na 5 do 2° Caderno, assi
nalando a sua trajetória de

líder e homem bem-suce

dido como empresário,
não esquecendo o seumú

nus público, servindo a sua

terra como conselheiro na
I

Câmara de Vereadores e no

ideal de servir através do

Rotary Oub ]araguá do Sul.

Era figura exponencial
da sociedade jataguaense,
filho ilustre da famíliaWcilf,
que saía em 1891 da Euro

pa em busca de uma nova

,terra onde pudesse trabalhar
em posses próprias e pro
gredir, coisa que não con

seguia no velho continen

�e, conturbada por classes
quer viviam em constantes

lutas, para levar aqui uma
vida de paz e de sossego.

Seus pais, Antonio
Wolf, que nasceu em 1880,
e 'Maria Leier, nascida em

1890, na Hungria, de uma
irmandade de dez (Alfre
do, Bruno, Henrique,cGer
mano, Theresia, Mathilde,
Ana, Maria e Erna).

Fidélis contraía núpcias
com Ondina Marquardt,
de tradicional família local,
tendo da união U1l1, filho,
Adernar, casado com Ma-

,

ria de Fátima Feiler, e uma
filha, Marlene, casada com
o dr. Danilo Cerqueira Lei
te, e um neto, de nome

Bernardo.
Lembrava Fidélis que

seus pais eram de famílias

pioneiras ,que, no século 19,

-

(107)

EM RIO DOS CEDROS, MUITO PRESTIGIADO

após viagem em barcos de

empresas colonizadoras,
nem sempre adequados para
uma longa travessia oceâni

ca, acabavam no Porto de Ita

jaí, rumando para Blumenau,
onde eram instalados nos

Barracões de Imigrantes, le
vados por Luiz Piazera até

as fraldas da serra de Gari

baldi, onde os aguardava um
outro barracão, de onde

eram distribuidos para ter

ras situadas em ]araguazinho,
]araguá-Alto e ]araguá 84.

Fidélis seguia para São
Paulo, em busca de melho

res conhecimentos, o que lhe
rendeu excelente trabalho e

preparo para se estabelecer

como bem-sucedido em

presário,honrando as tradições
das indústrias jaraguaenses.

Henrique Wolf,
descendente do

patriarca JosephWolf

Irmão de Fidélis, acima
mencionado, enveredou

para o mundo dos negóci
os, não deixando de se inte-

,

ressar com os problemas do
seu município de nascimen

to, elegendo-se vereador à

Câmara de Vereadores de

]araguá do Sul, onde teve

atuação destacada, tornan
do-se, assim, um dos mui

tos conselheiros que ajuda
ram na construção do Mu
nicípio até alcançar o atual es

tágio de desenvolvimento,
,

Interes'sou-se, também,
pelos seus antepassados,
através da Sociedade Cultu-

ral Brasileira-Hungária, de
São Paulo, da Revista do Ins
tituto Histórico e Geográfi
co Brasileiro, onde um pes
quisador, Olivér Onody, pu
blica um trabalho sobre "O

culto dos santos húngaros no
Brasil';, e inclui Igreja de San
to Estevão, em ]araguá (do

.

Sul) SC, e a "Capela de San

to Estevão, rei da Hungria"
em "Georg Wolf-Se. Está

capela surge no ano 1894, in
formam Eva e Gedeon

Pilier, e isto deixou claro que
a estátua, que Joseph Wolf

trouxe daHungria no ano d,e
1896, foi para esta capela.

HenriqueWolf também

foi atrás de documentos no

Brasil e foi até a Diocese de

Rio do Sul, onde, na Paró

quia de São Francisco de

Assis, Rodeio-SC, localizou
o livro n? 1, de Termos de

Casamento, 'às folhas 143v.,
sob nO 5, encontrou aos 21

de fevereiro de 1907 a igreja
de]araguá, no lugar domes
mo nome, na presença de

frei Modesto Oechtering e

das testemunhas Miguel
Salomon e Jacó Kitzberger,
quando ,receberam-se em

matrimônio AntônioWolf e

Maria Leier, ele com 26 anos

de idade, nascida em

Westpriemen, batizada no

mesmo local, filho de Georg
Wolf e Theresia Wolf, e ela,
com 17 anos, nascida em

Ungarn, batizada no mesmo
local, filha de ]osé Leier e

.SuzanaHenn.
'

No livro "O culto dos

santos húngaros noBrasil", ,

o autor refere-se à Igreja
Santo Estevão, rei da

Hungria,]araguá (do Sul)
SC, transcrevendo as ano

tações de frei Lucínio

Korte (também lembrado

este sacerdote-missionário

no livro O PRIMEIRO

LIVRO DO ]ARAGUÁ
(Editora Vozes� Niterói
- R] -, } 973), de frei

Aurélio Stulzer, nascido
em ]araguá), onde deixa
consignado em seuDiário,
no dia 18/7/1892: "Rio
Garibaldi, um vale amplo
e vasto com 66 colônias

habitadas por húngaros. O
n? 9 é terreno da igreja. Os
húngaros se alegrarammui

to por verem um padre
pela primeira vez em seU

meio. Nossa ceia miserá

vel, horrível fumaceira, ne
nhuma porta, etc."

...

"
- Termo de

benzimento da Capela de

Santo Estevão, em ]araguá,
nO 31. Em virtude da fa

culdade concedida aos 27

de fevereiro de 1893, ben
zia aos 3 de maio de 1894

a nova capela (escola) de
Santo Estevão, em ]araguá
pO 31, usando neste ato da

fórmula prescrita no Ritu

al Romano. E para constar

fiz este termo, que assignei
Blumenau, aos 17 de março
de 1894. PadreLucianoOSF'.

�egue no próximo número,
(FRITZ VON JARAGUÁ)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
,

EMENDANDO O VERSO (182)

Tornado famoso em Lisboa pelos seus improvisos, de-
ram ao poeta Caldas Barbosa o seguinte mote:

<,

"Quem perdeu a liberdsde".

o poeta glosou-o mas, t�ndo errado um verso, e,

,observando que haviam dado por isso, emendou ,

logo, com outra quadra:

\'Errei o verso, é verdade,
E confessar épreciso
Que émuito que perca o siso

Quem perdeu a Iiberdsde!"

MOREIRA DE AZEVEDO- "Mosalco Brasileiro", página 23.
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A Marisol é uma das
maiores indústrias do ves

tuário do Brasil.A empre
sa tem capacidade. para
produzir mais de 30 mi

lhões de. peças de roupa

por ano. Possui estrutura

comercial, "com alto pa
drão de qualidade", para
atender aproximadamen
te 16 mil pontos de ven

da. O setor conta com ge
rências regionais de ven

da estrategicamente loca

lizadas, que trabalham em

conjunto com empresas
de representação comer

cial, todas interligadas
com a Marisol.

PALESTRAS -Do

nini será uni dos pales
trantes do Congresso Sul

brasileiro de Atualização
em Gestão e Liderança,

?

que começa amanhã, no
Centreventos Cau Hansen,
em Joinville. O presiden
te da Marisol vai apresen
tar o painel "Desenvolvi
mento sustentável e res

ponsabilidade social" na

sexta-feira, às 14 horas.

No mesmo dia, o presi
dente daEmbraco, Ernes
to Heinzelmann, faz pa
lestra com o tema "lide

rança". O evento é pro
movido pela Aci].

�
TERÇA-FEIRAI 19 de março de 200_?

ENCONTRO: JARAGUÁ DO SUL SERÁ SEDE DA 35A CONVENÇÃO' ESTADUAL DO COMÉRCIO LOJISTA

Evento reunirá mil participantes
entre 30 de maio e 1 de junho

]ARAGUÁ DO SUL -

O Município está confir

mado como sede da 35' ,

Convenção Estadual do

Comércio Lojista e do
38° Seminário Estadual
de SPCs, eventos que
transcorrerão no período
de.30 de maio a 1 de ju
nho, no auditório da
Scar (Sociedade Cultura

I

Artística). Durante três

dias, várias palestras e

debates serão proporci
onadas para cerca de mil
convencionais que,virão
de todas as regiões do

Estado.
Entre os palestrantes

estão incluídos empresá
rios locais, como Décio

da Silva, que tratará so

bre o tema "CaseWeg-'
de peq�ena empresa à

multinacional brasilei

ra", e Vicente Donini,
que tratará sobre "Plane-

Cesar Junkes/CP

Sido Gessner, presidente da Federação do Comércio Lojista

jamento estratégico co

mo foco". A intenção é

divulgar o potencial dos ,

empresários jaraguaen
ses, explica o ex-deputa
do e ex-presidente da Fe

deração do Comércio do
Estado UdoWagner, que
participa da organização

,
da convenção.

Fazem parte do gru

po de palestrantes tam

bémNuno Cobra, que fa
lará sobre "Focar a saú

de para ser vencedor";
Solano Pugliero, sobre o

tema "Focar paramelho
rar o resultado de sua

loja"; Eduardo Botelho,
sobre "Enlouqueça os

seus concorrentes", e

Waldez Ludwig, que des
tacará "Serviços e aten

dimento na nova econo

mia". O tema geral esco
lhido para a convenção
é "Focar para crescer".

Cerca de 20 pessoas
estão envolvidas com a

organização. Os prepa
rativos iniciaram com 18

meses de antecedência

para que tudo aconteça
dentro do que está sen

do planejado, informou
Wagner, durante o ato de
lançamento da conven

ção estadual, realizado na
sede da AABB (Associ
ação Atlética Banco do

Brasil), na quarta-feira da

semana passada. O pre
sidente da Federação do
Comércio Lojista do Es

tado, Sido Gessner, de

Timbó, estava presente.
(MILTON RAASCH)

�rculo
Italiano

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

DEVANIRDANNA
Presidente Ido Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Marisol Franchi�ing vai
investir R$ 1,5 mi em lojas

.

RC sistema realiza minifórum

]ARAGuA DO SUL - A

Marisol Franchising, bra
ço varejista do Grupo
Marisol, pretende investir
apenas no primeiro semes

tre deste ano R$ 1,5 mi

lhão na abertura de lojas
próprias, marketing e es

truturação das franquias
nos mercados dos trêsEs
tados do Sul, Criada em

agosto de 2000, o novo

canal de. distribuição dos

produtos Marisol expan
diu o'mercado para além

das fronteiras de Santa

Catarina. A empresa está

buscandomaior visibilida

de para as marcas Lilica

Ripilica e Tigor T. Tigre.
Neste mês, serão inau

guradas cinco lojas, duas
próprias, uma no Shop
ping Müller, em Joinville,
e outra no ShoppingCuri
tiba, além de três lojas de

franqueados no Shopping
Müller de Curitiba, no Ca
tuaí Shopping, de Londri
na; e no Aspen Shopping,
de Maringá, todas no Pa

raná, "Com o projeto de

franquia, queremos garan
tir maior visibilidade às

nossas marcas e fixar pre

sença nos shoppings", re
velou o presidente daMa

risol, Vicente Dom.

e os tipos de financiamen
to da HP às pessoas acos

tumadas a comprar solu

ções regionais que se en

contram mais próximas,
A empresa oferece solu

ções corporativas na área

de tecnologia da informa
ção e na prestação de ser

viços técnicos de infor

mática. Através de seus

canais (Channel Partners)
e parceiros (System Inte

grators), atua em projetos
como infra-estrutura, ge
renciamento e disponibi
lidade de dados, geren
ciamento de ambienteTI,

Internet, Segurança, Da
tawarehouse, ERP, SCM,

. CRM,call-centers.

]ARAGUÁ DO SUL - A

RC Sistemas, principal
distribuidor de valor agre

gado da HP no Brasil, re
aliza em abril, em data a

ser definida, no Parthenon

Century, um dos 20 mini

fóruns que pretende dis

cutir soluções tecnoló-
. .

gJ.cas para empresas, novi-

dade e tendências do mer

cado. A empresa quer ain
da gerar novas oportuni
dades de negócios na re

gião, considerada potenci
almercado consumidor de

projetos de segurança

tecnológica.
Durante o evento, se

rão apresentadas a infra

estrutura da RC Sistemas

* EXCELENTE NOTíCIA
No Diário Oficial da União do dia 25 de fevereiro de 2002, página nO 37, item XV, o Círculo Italiano

de Jaraguá do Sul, foi reconhecido, através da Portaria nO 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.'

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

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

"mestres cozinhei 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 na Floriani Equipamentos para Escritório, fone 275-1492.

Não perca!

* 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 Jaraguá
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

mento das atividades, principalmente culturais, é só ligar para o

fone: 370-8636 e falar com a Secretária.
'
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BAIRRO EM EVIDÊNCIA TERÇA-FEIRAl 19 de março de 2°92

QUAISASMELHORIASQUE O Bairro Barra do Rio Cerro precisa?

"O Bairro Barra do Rio Cerro cresceu demais e

parece que a Prefeitura não se deu conta disso.
Faltam escolas, especialmente que atenda o

ensino médio, posto de saúde 24 horas, término
do asfalto na Rua Albert Schneider e controlador
de velocidade. Também não existe nenhuma
agência dos Correios por aqui. Acho que a

Prefeitura tem feito muito pouco pelo bairro, que
gera bastante imposto aos cofres públicos.
Também não concordo com o monopólio do

transporte coletivo."

ANDRÉ NALEPA; 27 ANOS, VESTUARISTA

"O nosso bairro é muito bom; mas sempre falta
alguma coisa porque a Barra cresce muito e as

melhorias não chegam a tempo, não
acompanham o desenvolvimento comoum todo ..
Acho que falta especialmente mais creches,
postos de saúde e mais ônibus. Também ainda
não entendi porque não asfaltám o que falta na
Rua Pastor Albert Schneider. As calçadas
também precisam de conservação. Outra coisa é
a falta de área de lazer para as crianças.

Ii

JOSÉ D/RCIO MARCARINI, 37 ANOS, DESEMPREGADO SIMONE DE SOUZA WACKERHAGE, 23 ANOS, DONA DE CASA

Umpouco
da história

Solicitações são ignoradas
ela Prefeitura

o Bairro Barra do Rio Cerro era

praticamente desabitado até. por
volta do ano de 1899, quando
chegaram os primeiros moradores.
De acordo com o que consta no livro

'1araguá do Sul- Um capítulo na

povoação do Vale do ItaP9cu", do
historiador Emílio da Silva, foram
os tiroleses os primeiros a chegar ao
local. Assim que se .instalaram,
cuidaram para a fundação de uma

escola e de uma igreja.

Necessidades
do bairro
Melhorias na Estrada Pedra

Branca,' como alargamento de rua

para dar passagem ao transporte
coletivo, mais horários de ônibus e

área de lazer. Para o restante do bairro
"

a associação priorizou, entre outras

coisas, coleta seletiva do lixo,'
rebaixamento do morro no final da
Rua Frida Piske Kriiger, ponte pênsil
sobre o rio que separa os moradores
dos loteamentos Stenk e Marquardt,
da rodovia que liga Jaraguádo Sul a

Pomerode, no trecho entre as
.

empresas Malwee e Nanete.

Pavimentação asfáltica na Rua Pastor
Albert Schneider, a partir da Malwee
Malhas. Controlador de velocidade
na Rua Pastor Albert Schneider,
melhorias nas calçadas, área de lazer
no Loteamento Rasá, co�clusão das
obras e regularização do trânsito em

sentido único na- Rua Feliciano

Bortolini, descongestionando o

trânsito da rua principal.

"Primeiro lugar gostaria que limpassem a área

de lazer. que existe em frente da minha casal que
está tomada pelo mato, e que consertassem os

brinquedos, que estão quebrados. Também falta
'creche. A única que existe está superlotada e

sempre é muito difícil conseguir vaga. As ruas

menores também estão esburacadas e as

máquinas da Prefeitura nunca aparecem. O

posto de saúde também deveria atender 24 .

horas, porque o movimento é muito grande.

BAIRRO.BARRA DO
RIO CERRO

o Barra .do Rio Cerro é o segundo,
em número, de habitantes

}ARAGUÁ DO SUL - o Bairro
Barra do Rio.Cerro\ó perde
para o Centro em número de

habitantes, sendo o segundo
, ,

mais populoso do Município. De
acordo com o último censo do

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geogr_afia e. Est'atística), a

estimativa é de 6.322 pessoas,
que encontram no local toda a

infra-estrutura necessária. A

Barra é o bairro mais indepen
dente do Centro. Oferece todos
os tipos. de serviços, incluindo
escolas; creches e posto de saúde.
A principal via do bairro é a Rua

Walter Marquardt, que apresenta
intenso fluxo de veículos e éuma

das ruas mais perigosas deJaraguá
do Sul.

Apesar da aparência de bem

servido em tudo, os moradores'

reclamam da falta de atenção da

administração pública, que desde
o último período eleitoral hão

tem correspondido às ex

pectativas da população. Com
inúmeras indústrias de pequeno,
médio e grande portes, como a

Malwee, por exemplo, o Bairro
Barra do Rio Cerro é conside-

rido um dos melhores' bairros
,

para se viver ou trabalhar. Apesar
.

.das inúmeras necessidàdes

apontadas, os moradores ressal

tam também os benefícios do
/

local, que é praticamente inde-

pendente do centro da cidade,
em vários aspectos.

A ocupação da Barra deu-se
por volta de 1899, por tiroleses,
seguido pelos alemães. Dessa

. união de raças surgiu a iniciativa
de criação de um time de futebol,
que resultou na fundação do

Botafogo Futebol Clube, criado
oficialmente .ern 20 de novembro
de 1949. Em janeiro de 1959, a

sede social foi inaugurada em'

grande estilo e até hoje o Bota

fogo representa a cultura, o lazer
e o esporte dos moradores da

Barra.
Também na Barra do Rio

Cerro' encontramos uma das es-

I
• colas mais antigas do Município:
a Duarte Magalhães, que foi
fundada em 1900 para atender a

necessidade dos moradores da

comunidade e que atualmente é

mantida pelo governo do

Estado.{MARIA HELENA DE i\IIORAES)

"O nosso bairro ainda necessita de muita coisa.
Observo que os moradores, de um modo qeral, estão
reivindicando o término do asfalto na Rua Pastor
Albert Schneider e áreas de lazer; especialmente
em função do número de crianças do bairro.
Também há necessidade de mais sinalização,
policiamento e controladores de velocidade, pois
os carros trafegam em alta velocidade, colocando
em risco a vida dos pedestres.
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IPRESERVAÇÃO: SEMANA NACIONAL DA ÁGUA COMEÇA COM SSEMINÁRIO

Indicadores Bioecológicos
temas abordados

�

serao os
]ARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, a partir das
9 horas, no Centro Integra
do de Profissionais Libe
rais de Jaraguá do Sul, o
10 Seminário Ambiental,
promovido pela Gerência

Municipal de Meio Am

biente, em parceria com o

Comitê de Gerenciamento
da Bacia Hidrográfica.do
Itapocu e Samae. O semi

nário faz parte da progra
mação da Semana da

Água, que começou on

tem e se estende até sexta

feira, quando está progra
mada a palestra' "Água e

Educação Ambiental", que
será ministrada pela pro
fessora da Unidavi (Uni
versidade para o Desen

volvimento do Alto Vale

do Itajaí), Andréa Lima, a

partir das 19 horas, no
.auditório da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial deJaraguá do Sul).
A palestra de Andréa mar
ca o Dia Nacional da

Água, comemorado no

dia 22 de março.
O 10 Seminário Am

biental tem por objetivo,
segundo o gerente de

,
Meio Ambiente da Prefei

tura, Robin Pasold, é ofe
recer subsídios aos profis
sionais da área, especial
mente no que diz respeito
aos tipos de poluição e

contaminação da água e

dos mananciais. O seminá

rio tem como tema central

"Indicadores Bioeco

lógicos e Biotestes, que

João Avancini denuncia poluição das águas no Rio Molha

serão abordados pelos
professores da Univali
Claudemir Marcos Ra

detski, doutor em Toxico

logia Ambiental pela Uni
versité deMetz, na França;
Antônio Carlos Beamord,
doutor em Ecologia, Evo
lução e Biologia Marinha,
pela University of Califór-

Desajuste familiar aumenta

demandanoConselhoTutelar

]ARAGUA DO SUL - A

desagregação familiar lidera
os registros no Con-selho

Tutelar dos Direitos da

Criança e do Adoles-cente,
sendo a principal causa dos
atendimentos e denúncias.

Ano passado, foram aten

didos 737 casos? além dos

retornos. Em janeiro e fe

vereiro foram 125 novas

ocorrências. A informação
é da presidenta do órgão,

.
Tânia Krause. Na avaliação
dela, o aspecto cultural e .o

desemprego, o desajuste
familiar são as principais
responsáveis pelo aumento

da demanda.

O Conselho Tutelar fun

ciona na antiga Delegacia de
Policia.

nia, nos Estados Unidos, e
Leonardo Rubi Rõrig,
mestre em Oceanografia
Biológica, pela Universi

dade de Rio Grande, no
Rio Grande do Sul.

Além do seminário e

de duas palestras sobre

Água e Educação Am

biental, também está

prevista a distribuição de

panfletos informativos aos
servidores públicos e estu

dantes. Algumas escolas da
rede municipal de ensino
também estão engajadas
na programação de come

moração à Semana da

Água através de atividades
envolvendo os alunos e a

comunidade. Na Escola
.

Municipal Marcos Verbi

nen, localizada na Estrada

Nova, está sendo desen

volvido o Projeto "Água
Fonte da Vida". Já na Hel
muth Duwe, no Rio da

Luz I, o programa inclui a
confecção de maquetes e

de um relógio d'água. Na
Escola Santo Estevão, no
Alto Garibaldi, o trabalho

tem como destaque a uti

lização de microscópio
para a análise de amostras

da' água do Rio Jaraguá.
A Escola Anna Tôwe

Nagel, Bairro Água Verde,
organizou uma série de

atividades, entre ela� visita

ao Samae e à hidrelétrica

de Blumenau, análise de

contas de água e entrevistas

com moradores da comu

nidade. A escola também

está organizando uma

manifestação dos estudan
tes para sexta-feira, das 8h
às llh e das 13h30 às

� 6h30. A manifestação a

contecerá junto ao semá

foro
o

próximo da escola,
onde osalunos estarão exi

bindo cartazes e distribuin

do panfletos com dicas de

como fazer uso da água.

Casa do Colonizador com
novosistemade informações

]ARAGuA DO SUL -

Um novo sistema de infor

mações aos turistas será

implantado no Município,
provavelmente a partir-de
abril. De acordo com o

diretor da Divisão de Tu

rismo da Prefeitura, Lo
reno Hagedorn, o sistema

está sendo desenvolvido

pela empresa jaraguaense

Central de Informações
Ltda., e permite orientar os
visitantes sobre os roteiros'

de acesso a qualquer rua de
Jaraguá do Sul. O serviço
funcionará de forma ex

perimental durante três

meses na Casa do Coloni

zador, sem despesa para o

Município ou usuário.
(MHM)

dade de comunicação do

aluno; capacidade de sín

tese e justificativa foram os

critérios usados pelas co

missões para avaliação dos

trabalhos, Os projetos fo
ram realizados individual

mente, em duplas, grupos
e até por turmas inteiras e

representa a produção aca

dêmica do ano passado.
Na avaliação do coor

denadora do fórum, o

evento pode ser consi

derado um sucesso e deve

se repetir. A intenção é

tornar o evento anual ou

até mesmo semestral. Den

tro de 10 dias, aproxima
damente, será anunciada a

data do próximo fórum.

''A tendência é aumentar

cada vezmais o número de

inscritos. Ano passado,
muita gente não conseguiu
se inscrever há tempo",
afirma a coordenadora.

Verônica explica que a

idéia da criação do fóru�
surgiu diante da neces

sidade de socializar os

conhecimentos e os proje
tos desenvolvidos pelos es

tudantes daUnerj. "Obser
vei que havia bons traba

lhàs sendo feitos mas a

instituição não tinha a
.

cultura de socializar estes

trabalhos", argumenta a

coordenadora. Segundo
ela, toda a comunidade

estava convidada a partici
par, especialmente estudan-

'

tes do ensino médio. (MARIA
HELENA DE MORAES)

TERÇA-FEIRA, 19 de março de 2002

Fórum da CulturaAcadêmica

socializaprojetos naUnerj

Estudantes têm até o dia

22'para inscrição no Fies
a última prestação paga,o

valor e a data do paga
mento.

O período de inscrição
para o primeiro semestre

deste ano vai até o dia 22

deste mês (março) e as ins
crições devem ser feitas

. pela Internet. Neste semes

tre, serão selecionados 30

mil novos estudantes.

Para obter o financia-
o menta, 'Os estudantes de

vem estarmatriculados em

cursos de graduação não

gratuitos.

]ARAGuA DO SUL -

"Proposta para templo
budista", de autoria do

estudante de Arquitetura
Guilherme Corrêa, foi o

. primeiro colocado no T o

Fórum Institucional de
Cultura Acadêmica Uni

versitária, ocorrido na

quinta-feira, das 8' às 22

horas. A segunda coloca

ção ficou com o estudante

do curso de Direito Jeison
Giovane Helter, que apre
sentou o trabalho "Para

onde vai o Direito". O ter

ceiro colocado foi apresen
tado pela turma da sexta

fase do curso de Pedago
gia, intitulado "Projeto de

HistóriaOral deJaraguá do
Sul. Eles receberam como

prêmio �s quantias de R$
1 mil, R$ 750,00 e R$
500,00, respectivamente.

O 10 fórum aconteceu

com a apresentação de 15

trabalhos, elaborados por
estudantes de diversos

cursos diferentes, envol
vendo aproximadamente
cem alunos. De acordo

com a professora é coor

denadora do fórum, dou
tora Verônica Gesser, a

escolha dos primeiros
colocados foi feita por co
missões organizadoras
formada por um coorde

nador do curso, dois pro
fessores e dois alunos. A

forma inovadora e criativa

de apresentação do traba

lho; relevância social e inte
lectual do projeto; capaci-

]ARAGuA DO SUL-OS

estudantes universitários

que participam do Fies

(Financiamento Estudantil)
contam, desde a última

segunda-feira, com o ex

trato de seu financiamento

disponível para consulta

nos terminais de auto

atendimento da Caixa

Econômica Federal. Com

esse extrato, o estudante

poderá acompanhar a

evolução do seu contrato,

verificando, informações
sobre o seu saldo devedor,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Caminhonete colide com Corsa e deixa

duas pessoas feridas na Reinaldo Rau
}ARAGuA DO SUL - o

Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá do

Sul foi acionado para
prestar atendimento a um

acidente ocorrido na Rua

Reinaldo Rau, no centro da

cidade, próximo ao Su

permercado Breithaupt,
por volta das 15h30. A

caminhonete Explorer,
placa MMB�0777, de Ja
ragu� do Sul, conduzida
por Urbano Franzner,

trafegava pela Rua Cabo

Harry Hadlich quando
cortou a frente do Corsa

IGX-6350, de Guara

mirim, conduzido por
FláviaDuarte.Zâ anos, que
estava na Rua Reinaldo
Rau.

A pancada foi forte,
mas as pessoas envolvidas
não sofreram ferimentos

graves. As vítimas foram

encaminhadas para o

Pronto-Socorro do Hos

pital e Matenidade São

José, de Jaraguá do Sul.

LOTERIAS
15/3/2002

Dupla sena

concurso: 35'
1 a faixa:

01 - 02 - 06 - 26 - 30 - 45

2°faixa:
01 - 08 - 13 - 28 - 33 - 47

,16/3/2002

Megasena
concurso: 345

11 - 22. - 46 - 51 - 56 - 58

Quina
concurso: 968

17-37-51-55-61

lotomania
concurso: 198

01 - 07, - 12 - 14

16 - 25 - 33 - 55
57 - 59 - 64 - 65
66 - 68 - 76 - 77
78 - 85 - 92- 93

loteria Federal
concurso 03624

1 ° - Prêmio: 56.769
2° - Prêmio: 35.452
3° - Prêmio: 08.400
4° - Prêmio: 36.211
5° - Prêmio: 13.755

,

•

.
. Cesar Junkcs/CP

Bombeiro resgata o corpo de lenoir que estava em rio

Segundo informações
dos bombeiros, Fernanda,
Dornbusch, 18 anos, que
estava de carona no Corsa,
apresentav,a luxação no

braço direito e escoriações

pelo corpo. Flávia sofreu

corte profundo no joelho
esquerdo e escoriações no
tornozelo. O condutor da
caminhonete não se ma

chucou. (FABIANE RIBAS)

Mãe devolvedinheiro que filho robou
}OINVILLE - Assalto dos, após acordo feito na

praticado contra o Restau- Divisão de Investigação
rante Siciliano, na Avenida Criminal. A mãe de Gil-

Santos Dumont, em Join
ville, teve um aspecto inu
sitado. Os participantes do
assalto resolveram devol
ver os R$" 500,00 rouba-

berto Trentini, 19 anos, o

único participante do assal-
( ,

to preso, c9mpareceu na

delegacia para devolver o

dinheiro levado pelo filho.
I

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

SECRETARIA DE PRODUÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2002

OBJETO:, Contratação de serviços de caminhões,
trator de esteiras, rolo compactado r, retro

escavadeira, patrola e escavadeira hidráulica,"
conforme descrição no Edital completo, em perfeito
estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e

combustível:
TIPO: Menor preço por Item
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais altera

ções posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:

até às 9:30 horas do dia 03 de abril de 2002 no

setor de Protocolo desta Prefeitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:00 horas do dia

03 de abril de 2002 na sala de reuniões. .

INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esclarecimen

tos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua

Walter Marquardt, nº 1.111 - Barra do Rio Molha, ou

pelo fone Oxx(47)372-8000.

Jaraguá do Sul, 14 de março de 200;2

IRINEU PASOlD
Prefeito Municipal

I SOLENIDADE: INAUGURAÇÃO ACONTECEU NO SABADO E CONTOU co'M DIVERSAS AT�ÇÕES

Moradores do Vila Nova
contam, com área de lazer

}ARAGuA DO SUL -

Mais um espaço destinado
ao esporte e lazer foi inau

gurado no Município. Des
ta vez a estrutura foi equi
pada no Bairro Vila Nova,
na Rua 25 de Julho, pró
ximo ao Fórum. A soleni

dade de inauguração foi

realizada neste fim de se-

,

mana e contou çom a par,
I ticipação do prefeito Irineu
Pasold, do deputado fede

ral Vicente Caropreso, en-:
tre outros representantes
políticos da cidade e mo

radores da localidade.

A área de lazer foi

reinaugurada devido à

abertura da Rua Expedi-
. I

cionário Carlos Frederico

Vasel, que passa na lateral

da estrutura. A nova área

foi viabilizada através da

parceria entre o casal Osni

e Merith Vasel - que ce

deu o te�reno de 4,1 mil

metros quadrados para um
período de quatro anos'

-, da FME ,(Fundação
Municipal de Esportes), da
Rede de Postos Mime -

que oportunizou recursos

para à construção do par
quinho para as crianças
-, e Associação dos Mo

radores do Bairro Vila

Nova. "Esta era uma das

a vida em risco", considera.
O gerente da Fundação

Municipal de Esportes, Ivo
dos Anjos, informa que

aproximadamente 60 áreas
de lazer já foram instaladas
em Jaraguá do Sul e que
ainda tem diversos' projetos
em prol do lazer da comu

nidade. "Nosso 'Município
é um local voltado p.ara
o trabalho, mas as pessoas
não podem esquecer de

viver o lazer, que é muito

importante para a saúde

física e mental", diz.

Após a solenidade,
aconteceu torneio de fute

bol de areia infantil, e, no

domingo, foi a vez dos

adultos entrarem em qua
dra. (FABIANE RIBAS)

.

Cesar ]unkcs/CP
Rede Mime concedeu verba para é! instalação de parquinho

minutos, o Suzano marcou
3 sets a 0, parciais de 25/
18, 25/18 e 25/15. O

próximo jogo da Intelbras

/São José será quarta-feira
contra a Ulbra, em Canoas

(RS).
O técnico Djalma Car

doso precisou alterar a

formação da equipe devido

às ausências deJuliano (lesi-
'

onado) e Fabiano (de rnu-

Se o carro novo não estiver
I

pronto para o Brasil, conti-
nuamos com esse e vamos

pontuar lá." O terceiro lu

gar, no fim, foi festejado
por Schumacher. ''Eu costu

mo acreditar até o final,
porque sempre pode acon-

dança para uma equipe
francesa) e não conseguiu
manter o mesmo, padrão
dos últimos jogos. "Eles
(Suzana) vieram com tudo,
porque ainda não tinham

ganho nesta fase e tivemos

dificuldades no passe",
afirmou. O bloqueio fez a

diferença, com a equipe
paulista conquistando 15

pontos nesse fundamento. '

nossas metas, a comuni

dade precisava de um lo

cal assim para praticar
esportes. Agora temos. a

responsabilidade de cuidar
emanter a área de lazer sem

pre em ordem para que
dure por, muitos anos",
destaca o presidente da

associação dos morado

res, Sérgio Zapella.
A proprietária do ter

reno, Merith Vasel, explica
'que cedeu o espaço para a

Prefeitura porque a co�
munidade precisava de es

paço destinando ao espor
te e lazer. ''Agora as crian

ças contam com espaço
adequado para praticar ati
vidade física, não precisam
mais bater bola na rua e pôr

Intelbras perde para o Suzana, sábado

Schumi: resultado não pode apressaruso do'F2002
O . alemão Michael se resolve em três corridas. tecer alguma coisa. Tive

SUZANO - A Intelbras

/São José sofreu a terceira

derrota na segunda fase da I

Superliga Masculina de

Vôlei 2001/02, sábado à

noite, em Suzana. Desfal

cada e com jogadores se

recuperando de lesão, o

time não resistiu à força do
Ecus/Suzano, que precisa
va da primeira vitória na

fase. Em uma hora e oito

Schumacher disse que o re

sultado do fim de semana

não será determinante para
apressar a estréia da F2002.

"A gente .não ,esperava
conseguir 14 pontos em

duas corridas com .o carro

velho. Mas a temporada não

muita sorte, porque se não

fosse o problema doBut

ton, eu não conseguiria pas- ,

sá-lo. Lamento por ele, mas
são coisas que acontecem

em corridas. Estou muito

feliz com o resultado
\
e a

corrida foi muito legal".
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n PREPARAÇÃO: JOGADORES RETORNAM AOS TREINOS NA TARDE DE HOJE, NO, PARQUE MALWEE

Malwee sagrou-se campeã da
CopaMaxUmbro Internacional(

.

�

]ARAGUÁ 'DO SUL -

'Depois da conquista do

titulo de campeão da Co

pa Max Urnbro Interna

cional de" Futsal, obtido
neste domingo após a go

leada sobre a Anjo Quí
mica, de Criciúma (SC),
por 4 a 1, a equipe Málwee
retoma os treinamentos na

tarde de hoje. O grupo vai

se preparar 'para a I estréia
na Copa Santa Catarina,
que acontece na sexta-feira

contra o Colegial, em Flo

-rianópolis, e para a l1iga
Nacional de Clubes, no
sábado e segunda-feira, em
Goiás. O time catarinense
joga sábado em Rio Verde,
onde irá enfrentar o time

da casa, às 11 horas. Na se-
I

gunda-feira, a Malwee

volta a jogar, às 20 horas,
contra a Universidade de

Goiás, em Goiânia.
, Em virtude da viagem

Atletas estão se preparando para a Copa se e liga Nacional

da seleção brasileira sub-

23, que participá de cam

peonato na Europa, o time
jaraguaense poderá utili

zar uma equipe alternativa

para a disputa da Copa
Santa Catarina. "Temos/,

duas disputas importantes
neste primeiro semestre e

tivemoS que estabeleceras

nossas prioridades que são

a Liga Nacional e o Cam

peon:j,to Estadual, Portan
to, nosso time principal irá

atuar nas competições que
certamente representarão
melhor a cidade e a nossa

comunidade", disse o su

pervisor técnico Kléber

Rangel.
O ala Manoel Tobias,

que retornou de Erechim

com uma contusão no

tornozelo direito, não pre
'ocupa a comissão' técni
ca e, participa do treino

normalmente hoje. Outro
que retorna aos treina

mentos com bola é o ala

Cazuza, afastado-por con
tusão desde a disputa da

fase classificatória da Taça
I

Brasil, em ]araguá do Sul.

Em virtude de o t�éni- I

co Fernando Ferreti estar

acompanhando a viagem
da seleção brasileira sub-23
à Itália, os treinos desta

,

\

.semana serão conduzidos

pelo auxiliar técnico ]oão
Carlos. (

, ,

Arbitro ministra curso para profissionaisda LNCV
]ARAGUÁ DO SUL - O

arbitro internacional da

Federação Catarinense e

Confederação Brasileira de

Vôlei Carlos Ioshiura esteve

no Município no sábado

para 'ministrar clínica de

arbitragem para 25 técnicos,
professores e árbitros da

modalidade, m�mbros' da
Liga Norte Catarinense de

Vôlei. O encontro, realizado
no Instituto Educacional

]angada, envolveu pessoas
vindas de Pomerode, Ca
noinhas, ltajaí,]oinville, Rio
Negrinho e ]araguá do Sul.

O diretor-técnico da Liga
Norte, Ademar Antônio
Saganski, diz que esta é aquin
ta vez que a entidade pro
moveà clínica de arbitra-

,

gem, sempre com intenção

de dar oportunidade para
os profissionais, desta prá
tica esportiva possam fazer

reciclagem de conhecimen
tos, aprimorem e sanem al

gttrnasdúvidas. ''É uma opor
tunidade para eles questio
narem urna pessoa que tem

anos de experiência em ar

bitragem", considera, enfati
zando que Ioshiura atua há

mais de 30 anps na área.

O árbitro internacional é

o único brasileiro que vai

atuar no CampeonatoMun
dial de Vôlei Masculino

Adulto, que acontece entre

os "meses de setembro e ou

tubro, na Argentina. "Meu
objetivo é passar um pouco
a psicologia da arbitragem,
como se comportar em de�
terminadas atitudes, postu-

-

loshiura explana sobre psicologia da arbitragem

ras e tentar responder todas
as dúvidas que surgirem",
ressalta Ioshiura, Ele tam

bém explanou sobre algu'
mas regras, regulamentos e

jogadas polêmicas,
- Essa é uma maneira

de preparar mais os pro
fissionais que atuam pela

o Melhor, Atendimento no Horário Certo Para Você

Liga Norte .:_, diz o pre
sidente da entidade espor
tiva,]ean Carla Leutprecht.
Ele informa que a primeira
atividade da Liga será a

etapa da CopaNorte Infan
til, marcada para os d1as 13

e 14 de abril, em]araguá do'
Sul. (FR)

SPDRTIVAS
MASSARANDUBA
No fim de semana passado foi realizada a primeira etapa do

primeiro Campeonato Municipal de Futebol de Areia,
promovido pelaCME (Comissão Municipal de Esportes).
Ao todo, seis equipes estão disputando a competição,
envolvendo cerca de cem pesso'a�. Na primeira etapa os

resultados foram os seguintes: Faixa Azul4 x 2 Esporte
Boys; Dipil I 5 x 5 Água Verde, e Dipil II 6 x 6 Plásticos
Zanotti. A próxima rodada será sexta-feira, a partir das 18h45,
com os seguintes confrontos: Água Verde x Faixa Azul,
Esporte Boys x Plásticos Zanotti, e Dipil I x Dipil II.

, SCHROEDER
Hoje será realizada os jogos da semifinal do 9° Torneio de

Verão Aberto de Futsal, promovido pela CME de Schroeder.
Às 19horas enfrentam-se MalweeJuvenil x União Esporte'""

Clube, e às 20. horas será a vez de MalweeJoguinhos entrar
em campo para jogar com a Kiferro, Às 18 horas de hoje
também acontece afinal da Copinha de Verão. As equipes
que disputam as finais são Apama, de Blumenau, e CME(
Schroeder,

VARiEANO
As inscrições para o 20.° Campeonato Varzeano Raul Valdir
Rodrigues podem ser feitas até dia 25 de março na' FME

(Fundação Municipal de Esportes), em horário de expediente
da Prefeitura. A diretora de Promoção de Eventos d� FME,
Cleide Mosca; informa que será cobrada uma taxa de R$
50.,0.0. 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 da Wizard Idiomas, na
Rua GuilhermeWeege, 85 (antigo prédio do Café Bauer). A
competição será realizada dia 2o./de abril. O campeonato
receberá apoio da Rede de Postos Mime. Os jogos serão

transmitidos pela Rádio Jaraguá AM.

MARISTAS REALIZAM JOGOS
DE FUNCIONÁRIOS
AProvínciaMarista vai promover a quartãediçãodoJomafus
(logos Maristas de Funcionários) entre os dias 12 e 14 de

abril, no ginásio de esportes e dependências do Colégio
Marista FreiRogério, emJoaç'aba. O evento tem por finalidade
fortalecer a amizade, a integração, a sociabilidade e incentivar

a prática esportiva, como atividade de lazer, imprescindível
para a formação integral do homem na sociedade

contemporânea. '

Serão disputadas as modalidades de futebolsuíço, volejbol
feminino, tênis de mesa masculino e feminino, truco (livre),
canastra (livre), dominÓ (livre) e recreativa mista. O Colégio
Marista São Luís será representado em todas as modalidades.
"Este é o primeiro ano que iremos participar integralmente
do Jom�fus e temos uma ótima expectativa, por isso estamos
treinando 'semanalmente todos os professores-atletas",
'destacou Clá�dio Tubbs, coordenador de Esportes do

colégio.
/ �

O Jomafus é aberto somente para funcionários, professores
e irmãos, regulatmente vinculados ao estabelecimento de

ensino ao qual irão representar; ou vinculados aUCE (União
Catarinense de Educação).
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