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Comunidade faz ato público
criticando o Projeto doCRDR

que percorreu a distância entre as duas comu

nidades e participaram de ato público. O prefeito
lrineu Pasold admitiu ontem que as pressões
atrasam' o projeto e que-vai ouvir a Procuradoria
Geral da República outra vez sobre a questão.

�PÚiINA 4

Moradores das localidades de Três Rios do

Norte e Nereu Ramos saíram, sábado à tarde,
em manifestação pública contra a instalação do

CRDR (Centro de Reciclagem e Destinação de

Resíduos) na Serra do Funil, pela primeira vez.

Cerca de 400 pessoas participaram da carre�ta

Cesar Junkes/CP

A presidente da Apae, Mônica.
Menegotti Schünke, está confir

mada para mais um mandato com

duração de dois anos na direção
da Apae, entidade com 207 alunos

em Jaraguá do Sul. PÁGiNAo6l
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Moradores protestam em Três Rios do Norte contra instalação do Centro de Reciclagem na Serra do Funil

> Ernani Figueiredo, destaque jovem
do Clube Kentucky, está deixando

--�----------o canoísmo da cidade e retornan-

do para o Paraná, onde mora, por
causa' da falta de patrocínio.

PÁGINA 8

Colisão entre dois

veículos na BR-280
Círculo; Italiano de JS
inaugura sede própria

Depois de 10 anos de exis

tência, o Círculo Italiano deJaraguá
do Sul inaugura sede própria e elege
nova diretoria, presidida pelo em

presárioValdirBressan, que substitui
Devanir Danna. PÁGINA 4

Mais um acidente na BR-280,
Km 67. O Monza placa MAD-

8669, de Corupá, conduzido por

Igor Diogo Dinter, 36 anos, bateu

atrás do Fiorino BHA-8815, de

Jaraguá do Sul, conduzido por
Canízio Marcos Zimmermann,
31. Não houve feridos. Outras

informações de polícia à p�gina 7 .
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BAIRRO EM EVIDENCIA
Os moradores do Bairro Centenário cobram
da administração municipal a instalação de

um posto de saúde e de uma creche,
benfeitorias prometidas mas não

concretizadas. PÁGINA 5
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TERÇA-FEIRA, 26 de março de rlo�

Trabalhando por uma escola pública gratuita e de qualidadepara todos.

Gestão na escola ou o

pecado da falta de memória
SINDICATO DOs'TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NAREnE OFICIALDE ENSINO DE

se - Regional Jaraguá do 5u4 Guaramirim, Scbroeder, Massaranduba e Corupá.

Não queremos sofrer desse mal. Educadores que somos não podemos permitir
que seduções oportunistas apaguem a nossa criticidade, a nossa capacidade de
discernimento a façam do esquecimento o legado com que o magistério público
estadual constrói sua história, Todo dia é oportuiJidade, é momento de refletir sobre,
'o que nos foi tirado, o que nos foi negado e aquilo que foi abafado ou omitido.

Todos nós estamos marcados pelo governo estadual. Marcas que fogem a todo

tipo de discurso, atitudes concretas que suscitam o que está por detrás dos cargos,
dos cursos, das esmolas, das promessas crônicas e vazias de respeito.
Dessas atitudes tão contraditórias e que' deixam tão clara a real consideração que
existe pelo professor catatinense podemos citar:

* Concurso Público: omissão do quadro de vagas no período das inscrições,
bem como, omissão de vagas na época da escolha, gerando a entrada de recursos
administrativos e judiciais; erro no processo de pontuação dos candidatos e falta de

tempo hábil para recursos.

* Plano Estadual de Educação: o governo pretende aprová-lo até junho deste

ano, esta posição reflete que não é do interesse dele a ampla.diseussão com todos os

interessados, através de debates, reuniões' e levantamento de sugestões.
* Estatuto e Plano de Cargos' e Salários: o governo' continua em processo de

"estudo", porém já concedeu aumento indireto aos que percebem vantagens de

função gratificada, com a unificação em um único código e reajuste de 90%.
Fundo de Previdência: o governo quer se desresponsabilizár com as

aposentadorias e pensões criando o Fundo de Previdência em SC, que já iniciará
com déficit atuarial de R$ 12 bilhões e não garantirá o recebimento integral aos
atuais' ativos e ingressantes.

* Classes de Aceleração: ampliação das classes de aceleração,' implantação
destas no ensino de 5" a 8' série e ensino médio, onde o objetivo principal são dados
d� aprovação e conclusão nas estatísticas da educação estadual, sem preocupação
com a' qualidade oferecida, ocorrendo também o aumento das classes de ensino a

distância.
* Reajuste Salarial: os ridículos percentuais oferecidos e que trouxeram ao

Estado de Santa Catarina o pior salário estadual do Pais, oferecidos em conta
gotas, têm o único objetivo de engessar o movimento reivindicatório da categoria.

* Projeto de Lei Complementar: está em trâmite na Assembléia Estadual

projeto de lei que altera lotação, normatiza as remoções, delegando às CREs a

autonomia de designar os professores e especialistas às escolas onde exercerão suas

funções (professor vai virar bolinha de pingue-pongue).
* Exames médicos admissionais: em dezembro/2001 a secretária de Educação

estabeleceu que os exames médicos admissionais dos novos concursados não seriam

pagos pelos professores e sim agilizados pelo empregador, que é o Estado; em
fevereiro/2002 "não houve possibilidade de viabilizá-lo, mas que foi providenciado
que as gerências de saúde dessem preferência para os laudos dos ingressantes e�
detrimento de outros atendimentos".

*.Contratação de ACTs: as contratações dos admitidos em caráter temporário
em muitas escolas não obedeceu a ordem de classificação, existem muitos não
habilitados trabalhando no Apoio Pedagógico (cargo desnecessário se o Estado

empregasse melhor os recursos na contratação de especialistas, pois estes estão

fazendo falta nas escolas) e houve omissão de vagas elI) muitas escolas denunciadas

pelos inscritos prejudicados; há inúmeras escolas começando o ano letivo, sem o

quadro .de professores completo por, falta de organização e excesso de burocracia.
* Obras politiqueiras: para mostrar serviço, como se não fosse obrigação

empregar os impostos pagos pelo povo, o governo negligencia os prazos de licitações
e transforma escolas em verdadeiros campos de obras nq início do ano letivo,
atravancando o processo pedagógico, desconsiderando as condições de estudo
mínimas e ideais da clientela escolar.

* Projetos suicida: valendo-se da abertura que as legislações da autonomia
oferecem e desrespeitando as leis da educação estadual, 9 aproveitamento 7,0
virou piada; de recuperação em recuperação todos os alunos com nota 5,0 são
considerados protótipos do futuro, exceto depois nas avaliações oficiais do governo;
que é para poder dizer que a escola e o professor não ensinam; só falta mandar o
aluno ficar em casa e buscar o certificado no final do semestre/ano se a contribuição
com a APP estiver em dia. Todos esses paliativos geram números para propaganda
política do governo, mas jamais gerarão qualidade na educação.

,
Quais serão as 'novas estratégias para <> sucateamento completo da educação

pública? Quantos governantes mais teremos que se curvarão para projetos
econômicos internacionais, transformando os professores em cobaias e os alunos
em vítimas? É esperar para ver, apesar de que "quem sabe faz a hora, não espera
acontecer". Às vezes é preciso dizer NÃO, de muitas formas, pois a inteligência que
nos permite sermos o que somos também permite agirmos com ética e coerência

por mudanças, já que 'o que está ai nos reduziu a peões sem vez e sem voz fora da
safa de aula.

'

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

É interessante observar

quando uma comunidade se

levanta em defesa dos seus

interesses, como no caso do

Projeto do CRDR (Centro de

Reciclagem e Destinação de

Resíduos), que a Prefeitura

planeja, em princípio, instalar
na Serra do Funil. No final de

semana, muito mais por
orientação de algumas lide

ranças do movimento am

bientalista do que por vonta
de ou consciência dos mora

dores, do que é em si o projeto,
irrompeu manifestação na re

gião de Nereu Ramos, que
tende a repetir-se.

- Um desgaste político
que o prefeito lrineu Pasold

poderia ter poupado -, na

ótica do 'professor e presidente
da Associação de Defesa e

Educação Ambiental de Jara
guá do Sul, Emerson Gonçal
ves. Mas podemos dizer mais:
lamentável-seria se o prefeito,

I

desalentado com as objeções
sistemáticas ao projeto, aban
dortar de vez a idéia do CRDR

que, infelizmente, está tendo
a imagem deturpada - como

projeto para fins de urbaniza

ção e melhor padrão de saúde

""

a ormssao

LO .'.

/

projeto interessa a
todos nós, sim. Basta

de comodismo e

omissão

pública - perante a popula
ção que, não está tão esclare
cida sobre o assunto, como

seria necessário.

Em meio à polêmica
_
que

se instala, não podemos per
der de vista que acima de

quaisquer outros. interesses

está o objetivo comum, de do
tar a cidade de um sistema

adequado emoderno pata co
leta e destinação do lixo, sob
pena de frustrarmos a expec
tativa de nossa gente, de po
der desfrutar de fato da fama
de "cidade com amelhor qua
lidade de vida do Estado".

Aliás, não é admissível. queI

tantas cidades brasileiras;
Jaraguá QO Sul inclusive,
tenham entrado no milênio

sem uma solução, já concre

tizada para o lixo urbano.
Não se concebe nomundo

contemporâneo, ou pelo
menos não se deveria conce

ber, aglomerados urbanos sem

_J

sistemas de esgotos sanitários
e de coleta de lixo eficientes

e modernos, sem falar da água
potável s�ficiente para todos,

Portanto, embora compre
ensível e perfeitamente válida
o manifesto dos moradores
em defesa da Serra do Funil,
é preciso que outros segmen
tos da comunidade se reva�l
tem pa:a de�at�r. o �e��, POll
a questao nao e inviabilizar 9
projeto, como parece, jí
começa a acontecer. Muito

pelo contrário, é decisão prio�
ritária do Executivo para qUl
". ques�ões de saúde públidlnao fiquem' apenas na

retórica. Mas é preciso saber
como fazer e não ter dúvidas
sobre o melhor local.Para

tanto, é preciso que toda a

comunidade se engaje nesse

debate, para que não fique a

decisão como um ato

distante, isolado, de sérias

conseqüências. Onde estão OS

vereadores, os engenheiros,
os técnicos e os ambientalis:

tas, que deixam o assunto

constar na imprensa e não

saem da posição demeros ob

servadores.Basta de imobi
lismo e omissão.
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o consultor jurídico Luís

Fernando Gascho, da Cas
suli Advogados Associa

dos, aborda hoje o tema

Planejamento Tributário,
em explanação que fará
das 19h30 às 21h30, na
Aciag, em Guaramirim.

Pefelistas d�Joinville querem o vice-governador Paulo
Bauer como candidato ao Senado. '

A iniciativa do lançamento aconteceu durante almoço
com participação de 600 pefelistas do Norte do

Estado, realizado sábado na sede da Associação dos

Servidores da Celesc, na vizinha cidade. Foi também

em comemoração ao aniversário de Bauer. "Santa

Catarina quer Paulo Bauer senador", comemorava o

presidente do diretório do PFL em Joinville, Amaro·
Joaquim Alves.

A direção da Bretzke

divulga nota informando

que firmou contrato com

o apresentador Raul Gil,
da Rede Record, que a

partir da semana que vem
.

fará propaganda dos pro
dutos da empresa em âm
bito nacional. As veicula

ções sairão no programa
doapresentador, aos sába
dos à tarde, e em outro

horário dirigido ao públi
co infantil. É a força da

mídia.
'

HOMENAGEM

NA JUSTiÇA
O deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) reafir
mou ontem que ingressou
mesmo com recurso no

Tribunal de Justiça, em
Florianópolis, contra o

Executivo de Jaraguá do
Sul. A intenção, confor
me o deputado; é contes
tar os aumentos nos

valores que estão sendo

praticados sobre o IPTU.
Konell aguarda novida
des já para os próximos
dias.

A Malwee Malhas foi escolhida para receber a home

nagem Mérito Lojista - Fornecedores a Lojistas do
Ano 2001 - , a ser pron:0vida pelo Conselho da Fede
ração das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de

Minas,Gerais. A estatueta "Deus Hermes" estará sendo
concedida no próximo dia 26 de abril, fia H�telMercu
re, emBelo Horizonte.

TRIBUTOS PAPAI NOEL
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) reage
com ironia sempre que
ouve alguém dizer que o

PSDB sairá com

candidato próprio a

governador. "Papai Noel
não existe",diz Konell.

I CONTRARIADO: IZIDORO REAGE E CONDENA PAVANELLO PELAS \\PAlAVRAS CHULAS E cRfncAs GRATUrrAS"

Secretário diz que o vereador.

agiu com injustiça e maldade
.

}ARAGUA DO SUL - O

secretário de Desenvolvi

mento Municipal, Ademir
lzidoro, fez novas declara
ções, ontem, reagindo às

críticas do vereador Cario
ne Pavanello (PFL), o Ca

cá, que na quinta-feira da
semana passada classificou
o de despreparado para a

função, sugerindo que o

pref�ito Irineu Pasold

(PSDB) aproveite a minir

reforma que está fazendo

para substitui-lo na função.'
Em nota distribuída on

tem, Izidoro afirma que o

pefelista agiu com "malda

de e injustiça" e indaga
quais os critérios políticos
que Pavanello utiliza, ao ci
tar o nome de um correli

gionário (Valdir Bordin)
para substituto.

Izidoro assegura que
Pasold, o maiot interessa

do no bom andamento do

serviço público municipal,
não compartilha damesma
opinião do vereador, tanto
que até agora não demons
trou nenhuma contrarieda
de política e administrativa,
e que é só dele a compe
tência para fazermudanças
administrativ�s. "Não po
demos esquecer que todas
as prefeituras do Brasil

}ARAGUA DO SUL - O

secretário deAdministração
de Joinville, Geovah Ama
rante, reage com ceticismo
aos números das pesquisas
de opinião\Públi�a,_g:ue su

postamente colocam o go
vernador Esperidião Amin

(PPB) com vantagem folga
da em relação ao prefeito e

candidato do PMDB 'ao
Governo do Estado, Luiz,

Arquivo/CP: Cesar Junkes
.

Izidoro foi surpreendido pelas críticas de Pavanello

passaram pGr readaptações
de prestação de serviços e

investimentos de obras pú
blicas, em virtude da Lei de

Responsabilidade Fiscal,
em vigor a partir de 2001."

Para Izidoro, o verea

dor desconhece o funcio

namento da máquina pú
blica. "Nas administra

ções anteriores, apenas o

secretário executava as

tarefas diretamente com

os diretores de divisão,
tendo a colaboração dos

s ecretários-adj un tos.
Hoje, há um coordenador
em cada pasta e gerentes
que têm função fim, que
devem executar princi
palmente as tarefas de

Henrique da Silveira. Con
forme Amarante, "qualquer
raciocínio lógico desmente

isto", como a tendência do
PSDB de saircom candida
to próprio - o prefeito de
Balneário Camboriú, Leonel
Pavan - e o fato de o PT

estar administrando algumas
. das principais cidades do Es
tado.

Amarante fez o comen-

rotina", assinala o secre
tário. "Na área de obras",
acrescenta, "fazer o patro
lamento e macadamizar

ruas, manter bocas-de
lobo limpas, são serviços

. rotineiros e não necessitam

da ordem de um coorde

nador".
Sobre a lentidão no

desempenho que lhe é atri

buído, responde citando

que hoje uma Secretaria de
Obras só atua "com di

nheiro em caixa e em con

sonância com ações pre
vistas no PPA (Plano
Plurianual), LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias)
e LOA (Lei Orçamentária
Anual). Mas, embora isso,

tário ontem, após participar
da reunião do Conselho do
Eixo de Desenvolvimento

de Joinville, Jaraguá do Sul

e Região do Vale do Itapo
cu, em Jaraguá do Sul.

''Ninguém ganha as eleições
no primeiro turno", procla
ma, opinando ainda que 110

segundo turno quem tende
a agregar mais apoio políti
co seria o PMDB. Citando

,

não faltam realizações na

pasta", afirma, mencio
nando a rede de esgotos
sanitários, melhorias na

rede de telefonia, fiação
subterrânea dos semáforos
e 'canalização da SC-Gás.

"Estas obras também

causam transtorno à

população, mas �ão neces- '

sárias", assinala Izidoro,
para dizer que o vereador

precisa compartilhar das

mesmas dificuldades que a

população e que exagera
quando reclama do atraso

da obra na rua em que
mora.

CONCEITO MUDOU

- Ele lamenta que Pa

vanello tenha usado ter

mo chulo ("Esse secretá

rio de Obras é uma na

ba") na conversa mantida

fora do Plenário, na Câ

mara de Vereadores, quan
do teceu as críticas. "O

conceito que tinha de Vos

sa Excelência como parla
mentar e homem público
era elogiável. O senhor,
porém, mostrou-se o

contrário", conclui. Ontem
à tarde, Izidoro tinha a

expectativa de que o dire

tório do PPB emitiria uma

notá sobre o caso, não

divulgada. (MILTON RAASCH)

I
I'

Assessor de IRS contesta chances de vitória deAmin no 10 turno

que uma eventual aproxi
mação do partido com o PT,
naquela circunstância, por
exemplo, é até concebível,
mas jamais uma aliança do
PT com o PPB. Amarante

.

sustenta seu argumento
também na estrutura parti
dária que o PMDB possui
no Estado. "Contamos

com 114 prefeitos rio Esta

do e 90 vice-prefeitos." (MR)

lazer· Turismo - Fretamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IREAÇÃO: MORADORES FAZEM O PRIMEIRO PROTESTO, CONTRA INSTALAÇÃO DO CROR NA SERRA DO FUNIL

Cerca de 400 pessoas participam
de carreata seguida de ato público

I
I

]ARAGuA DO SUL - Cer

ca de 400 moradores das

localidades de Três Rios do
Norte e Nereu Ramos par
ticiparam, sábado à tarde, da •

primeiramanifestação reali
zada na comunidade, em
protesto contra a instalação
do CRDR (Centro de Reci

clagem e Destinação de

Resíduos) na Serra do Fu

nil; O protesto, que mobi
lizou adultos, jovens e crian

ças, iniciou na Igreja São Ro
que, na primeira localidade,
e terminou com um ato pú-

»':

blico realizado na Capela
SantoAntôriio, na localidade
de Nereu Ramos, com sis

tema de som instalado, dis
cursos e faixas de protesto.

Os manifestantes per
correram cerca de 1,5 qui
lômetro, que é a distância
entre as duas capelas, uti
lizando 50 automóveis, um
ônibus especialmente freta
do, para a ocasião, alguns a

pé e outros de bicicleta, per
correndo as principais ruas

e convocando a população
para a concentração de en-

-,

cerramento na Capela Santo
Antônio.Amanifestação foi
acompanhada de perto por
dois policiais militares, que

I

I
) I'

'I

Téo Bogo/CP

Protesto terminou com ato na Capela Santo Antônio

se utilizavam de motoci

cletas para orientar o trân

sito e garantir a ordem no

local,mas omanifesto trans-.
,

correu semqualquer incidente.
- O objetivo foi sen

sibilizar as autoridades para
a inviabilidade do projeto na

,

Serra do Funil (Nereu Ra

mos)-, diz o presidente da
Associação de Defesa e

, Educação Ambiental de

Jaraguá do Sul, Emerson
Gonçalves, um dos orga
nizadores do protesto, junto
com o vereador Pedro Gar
cia.

Segundo Gonçalves,
existem fortes argumentos

contra a instalação do

CRDR na área. Ele cita os

pareceres emitidos peloMi
nistério Público Federal e da
Fatrna (Fundação do Meio

Ambiente), esta última, em
duas oportunidades. Na
opinião dele, aPrefeitura de
veria optarpor outros locais
mais adequados para essa

finalidade, conforme, apon
ta inclusive estudo já realiza
do. "Ternos que solucionar,
não transferir o problema",
frisa, lembrando que a

, região deNereuRamos está
sendo rapidamente habitada
e que em poucos anos se

repetirá a situação que hoje

existe naVila Lenzi.
EXECUTIVO - Ele

questiona também o enca

minhamento do próprio
CRDR, que demandará vá
rias décadas até chegar à

capacidade de reciclar 70%

dos resíduos que recebe, e

garante que grande parte do
problema pode ser reduzi

do antes, com a orientação
adequada da população
sobre a importância da co':

leta seletiva nos lares, escolas
e entidades. Já o prefeito Iri
neu Pasold disse ontem que
decidiu consultar novamen

te a Procuradoria-Geral da

República, sobre a questão,
após as manifestações que
aconteceram sábado. Pasold
também reagiu com ceticis

mo à sugestão de que se

busque'novo local, dizendo
que "as pessoas que estão

por trás das manifestações,
agora, não demorarão a se

transferir também para lá".

O prefeito vê oportunismo
no interesse do vereador e

de Gonçalves .na questão.
Gonçalves seria especial
mente interessado "porque
é candidato a deputado
federal pelo PT e precisa de
palanque" . (MilTON RAASCH)

Círculo Italiano deJaraguá do Sulinaugura sede própria
1 ]ARAGuA DO, SUL - O Círculo Italiano representa a a construção custou R$ 280 italiano, curso de danças
I

I Círculo Italiano' de Muni- conquista de um dos gran- mil, arrecadados em even- folclóricas e também possui
,

cípio inaugurou ontem, 'des objetivos da entidade, tos, contribuições da comu- um coral. Os cursos de Ita-

com solenidade, a sede fundada há 10 anos com o nidade, apoio do poder liano acontecem desde o ano

própria da entidade, loca- objetivo de resgatar a: re- pública, entidades privadas passado.'
lizada naRua dos Imigrantes presentatividade da cultura e de deputados estaduais e � A partir do segundo
Italianos, no Bairro Vila italiana na região e. incen- federais. O prédio tem 668 semestre vamos incrementar

Nova, e também empos- tiv�r a prática e os cos- metros quadrados de área mais as atividades-, afirma

I
sou a nova diretoria, presi- tumes culturais trazidos pe- construída, com terreno de onovo presidente do Círcu-
dida pelo empresário Valdir los imigrantes italianos, co- 1.238 metros quadrados. A lo, Valdir Bressan, que foi

Bressan, que substitui De- mo a língua, amúsica, dança intenção é, a longo prazo, aclamado presidente na

vanir Danna, que esteve à e culinária.
-

abrir um restaurante típico reunião mensal da entidade,
frente da entidade por 10 De acordo com o ex- italiano no local. Além disso, realizada na sexta-feira.

anos. A sede própria do presidente Devanir Danna, o Círculo já oferece aulas de (MHM)

Rua Reinaldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telofone!Fàx: 340-2393

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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TERÇA-FEIRA, 26 de março de JIt02
Sesc promove verdadeira
maratona cultural em JS

.
'

]ARAGuA DO SUL - O

Sesc do Município pro
move nesta quarta-feira a

primeira edição do Projeto
Cultura emMovimento. O

evento acontece em todas

as cidades catarinenses que
possuem Centro de Ativi

dades do Sesc, O objetivo
é dfvulgar a produção ar

tística da região e apro
ximar a comunidade da

arte que está sendo produ
zida. ''A intenção é buscar

a identidade cultural da

cidade e divulgar os artistas
e os grupos, de todas as áreas
da arte", enfatiza o técnico

,

de cultura do Sesc de Jara
guá do Sul, Sérgio Pedrotti.
Paralelamente, o Sesc está

lançando o desafio de in

centivar empresários a ado

tarem artistas ou grupos de
arte através de patrocínio
para exibição,montagem e

divulgação da arte produzi
da em Jaraguá do Sul.

O Projeto Cultural em'
Movimento envolve, nessa

primeira edição emJaraguá
do Sul, artistas e grupos de
arte nas áreas de dança, ar
tes plásticas, música, teatro,
canto, performances? lite

ratura e poesia. As apresen
tações começam às 9 horas

e se estendem àté às 22 ho

ras em diversos pontos da

cidade.
A Unerj está partici

pando do Cultura em Mo

vimento com o Projeto Li
teratura na Calçada, pro
gramado para o dia todo,
no Calçadão da Marechal,
quando alunos do curso de

Letras estarão declamando

poesias, com destaque para
o obra de Guimarães

Rosa. A partir das 18 horas
a EscolaMunicipalMarcos
Emílio Verbinen estará

apresentando a peça teatral

''Amigo Rio", produzida e
encenada pelos alunos e1l\
homenagem ao Dia da

Água, comemorado sema

na passada. Na mesma

escola, mas no período da

tarde, também haverá lei

tura da peça "Keinbeck", pe
loGrupo Teatrando, do Scar.

Nesta verdadeira mara

tona cultural nem os doen

tes foram esquecidos. Gru
pos de música estarão

visitando os hospitais São

José e Jaraguá com o Pro

jeto Meditação Musical, a

partir das 9 horas. A Fun

dação Cultural de Jaraguá
do Sul também participa
do Cultura emMovimento

.com oCanto do Conto, pro
gramado para acontecer

das 8 às 12 horas e das 13

às 17 horas, na, Biblioteca
PúblicaMunicipal. ,

A Ajap (Associação Ja
raguaense de Artes Plás

ticas) participa do evento

com a criação de um painel
interativo no Colégio Es

tadual Valdete Piazera Zin

dars. Já a Escola de Música

apresenta-se no shopping
center às 12 horas, com
show de música instrumen

tal. O Coral da Scar faz sua

parte com uma apresenta
ção aos alunos do Caie, a'

partir das 19 horas, enquan-
.

to os músicos Ricardo Fel

dens (órgão) e Liara Roseli
Krobot (flauta) oferecem
suashabilidades musicais a

partir das 20 horas, na Igre
ja Luterana do Centro.

A Praça Ângelo Piazera I

também será palco de

diversas atrações. A Escola

deMúsicaArteMaior estará

no palco a partir das 20
,

horas, com o show Grande

Orquestras.ABanda Stigma
apresenta-se às ,19 horas, e,
meia hora depois, é a vez

da Banda Marcial do

Colégio Jangada. A Escola

deMúsicaBicho Grilo tam

bém coordena uma apre
sentação na Praça Ângelo
Piazera, a partir das 19 horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• <J9

B.lll!�A�
Indústrias de

Máquinas Kreis ltda.
Rua Jo.' Th.odoro Ribeiro; 165 -

ex. PO'lal 84 • Fon. (47) 371-0555 •

Fax (47) 371"'0403
.-mall - Indumak@n.luno.lom.br

POR: EGON JAGNOW

I

, I

Lembro-me do trabalho de um artista alemão que retratou a esquina de uma cidade alemã de tempos em

tempos. Comparando o primeiro quadro com o tVtimo, a transformação foi quase total, restando nada

que pudesse servir de referência para se dizer que- os quadros eram do mesmo local. Isto acontece com a

maioria dos lugares e cidades. E nem pode ser diferente. Não é possível parar no tempo e no espaço. O

cuidado, porém, que se deve ter, nesta transformação, é não destruir a identidade do lugar e a história da

cidade. A fot9 de hoje mostra]araguá do Sul pelos idos de 1920 (aproximadamente) e a ponte metálica

sobre o Rio Itapocu, construída em 1913 e desmontadana década de 60, e a cidade na época. Desconhe
. ce-se a razão desta desmontagem; mas sabe-se que um marco importantíssimo da história foi destruído.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO'
I '

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
'. /--

I

c...uuA""'........oo...MSIC Rua Donaldo Gehring, 135· ex. Postal· eEP 89251�470· Fone (47) 371·7511/Fax: (47) 275·1820 . Jaraguá do Sul· se· Home Page: www.cassuli.adv.br· e·mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 26 de março de 2002MEMÓRIA

'}'1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

POR EUGENIO VICTOR SCHMtiCKEL IARTIGO: DI'ONEI WALTER DA ,SILVA - ADVOGADO E INTEGRANTE DA ASSESSORIA JURfDiá

,

I
Barão do ltapocu

,

RIA
HÁ 68 ANOS
Em 1934, logo depois da emancipação de Jaraguá, apareciam, os �ue,

queriam ser o pai da criança, veiculando em grandes alardes que tudo
teria acontecido pelas suas ingerências. O jornal deArthurMüller co
mentava as bravatas, dizendo que "partidários que fomos desde o
primeiro número da autonomia deJaraguá, pioneiros desse ideal,
onde ao lado de Bernardo Grubba, os Breithaupt, Reinoldo Rau,
Arnoldo Schmitt, RubiniVogelGeffert, Fischer e o saudoso Augusto
Mielke, além de tantos outros companheiros leais, cujos nomes não,
vêm à mente, temos como certeza que a solução de agora é o fruto

da campanha de então. Agora encetaremos mais uma vez a luta pelo
progresso de Jaraguá e a felicidade de seu laborioso povo.

I,

HÁ 15 ANOS
Em 1987, DOMÍNIO DONA FRANCISCA - Todas as terras

que foram os municípios de São Francisco,Joinville, Guaramirim,
Schroeder, Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento do Sul � Garuva per
tenciam ao Domínio Dona Francisca. Era ela filha de d. Pedro I e

�
.

irmã de d.Pedro II e tia da princesa Isabel, que aboliu a escravatura

em 188�; Dona Francisca, em 1843, tinha se casado com o príncipe'
deJoinville. Este príncipe chamava-se Francisco Fernando Felipe Luiz
Maria de Orleans, filho do rei da França, Luiz Felipe L Como dote

que o gevern6 do Brasil deu à d. Francisca, foi toda essa terra que
ficou conhecida com o nome de Domínio Dona Francisca, como
vimos acima. Estes príncipes forammorar,pa França e nunca mais
voltaram para cá. Tiveram dois filhos. Ela morreu em 1898 e ele em
1900. Mas eles encarregaram pessoas e empresas paramedir, demar
car, lotear as terras e colonizar. A firma que assumiu este trabalho

teve diversos nomes: "Sociedade Colonizadora de 1849", depois
"Sociedade Colonizadora de 1849 em Hamburgo" e, por fim, "So
ciedade Colonizadora Hanseática" e, hoje, então, simplesmente "Do
mínio Dona Francisca". A cidade deJoinville s�mpre foi � sede da

colonização. Ali está um pouco da herança daqueles príncipes: de sua
.

vida, de sua história e de seu trabalho. Quem representou, aqui, e
promoveu a colonização, foram homens como Mathias Schroeder,
Benno Frankenberg, LeonceAubé, Fraderico Brüstlein,Jean Knatz,
dr. Cesar Pereira de Souza, Othon Mader e outrosmais. Nossos
eram pobres súditos, trabalhando para o Domínio na abertura de

estradas, fazendo drenagens, construindo pontes e n? troca-troca.

HA 3 ANOS

Em 1999, a preocupação da comunidade jaraguaense e regional se
tornava oproblema do abastecimento de água em nosso meio. Re

cuperar matas ciliares, reduzindo o tempo e custo do tratamento de

água a ser distribuída à comunidade. Havia uma proposta do Projeto
\ "A influência damata cilia� na qualidade de vida", elaborado pela Ferj
(Fundação Educacional RegionalJaraguaense), que os técnicos do
Ministério do Meio Ambiente estavam analisando. O coordenador

do projeto, o engen�eiro florestal Ingo Paulo Robl, explicava que a

finalidade do estudo era recuperar amata ciliar, vegetação localizada
nas margens de rios e que funciona como filtro paraas impurezas.
Ingo acrescentava que a extensão a ser pesquisada nesta etapa do
projeto tinha início nos rios Humboldt e Novo, emCorupá, que,
juntos, formam o Rio Itapocu, principal fonte de captação de água
no Município.

DÔ �JNDICATO DOS SERVIDORES PPBLlCOS MUNICIPAIS r

Se nada vai mudar, por que alterar a lei?
I

Quem ouviu a entrevista do deputado federal Eni uma vez sobrou liberação de emendas e verbas, confirma

Voltolini, do PPB, noStudio Atualidades do dia 11 de ram a intenção de submeter os trabalhadores à escravidão

março, ficou confuso em relação ao projeto do governo 'proposta pelo FMI, Banco Mundial. Entretanto, 213 par
federal- já aI?rovado na Câmara dos Deputados - que lamentares estavam em consonância com a causa traba-,

propõe alterações na CLT (Consolidação das Leis do Tra- lhista e com os anseios da população e votaram contra o

balho). Segundo disse, os trabalhadores não precisam se projeto. Outros doi;, num gesto covarde, se absteram,

,preocupar, porque todos os seus direitos continuarão O deputadoVicente Caropreso (PSDB) não compare-
garantidos. Será? Então por que o governo e aliados in- ceu à votação. O partido dele é o pai do projeto; mas o

.

\
sistem tanto em alterar a lei, se nada vai mudar? medo da reação dos trabalhadores nas urnas, em outubro,

O projeto de lei que altera oArtigo 618 daCLT prevê o fez fugir da sessão; alegando doença. Vale lembrar que ele
que todos os direitos trabalhistas previstos em lei sejam fOI contrário ao aumento maior para o salário mínimo.

submetidos à negociação direta com os empresários. Vale A grande preocupação de Voltolini e dos deputados
o negociado sobre o legislado, a exemplo do que ocorreu catarinenses fa:roráveis ao projeto é o fato dos sindicatos

naArgentina, que flexibilizou alegislação trabalhista para' de trabalhadores damicrorregião estarem distribuindo às

atender as exigências do Banco'Mundial. Hoje, nuestros 'categorias o Informativo da CUT/SC, denunciando os

bermanos ârgenti�os sofrem as conseqüências dessa traidores do povo e m01trando quais os parlamentares
flexibilização: aumento do desemprego, da miséria e o são adeptos à volta da escravidão ao Brasil. O informativo.

país estámergulhado em uma dívida externa e crise polí- traz as fotos dos deputados inimigos da classe trabalha
tica sem precedentes,

I \
dora, "aqueles políticos que votaram contra o povo" e

O documento doBancoMundial "recomenda" aos que, portanto, nãomerecemmais sua confiança. Voltolini

países tomadores de recursos internacionais (casos de é um deles. Desmascarado, agora vem a público, mais
Brasil e Argentina) a implantação de uma nova visão uma vez, enganar e distorcer os fatos.

econômica de mercado, ou seja, de novas concepções a Lembrem-se, a propostado govemo ppcle acabar com"
respeito do papel daJustiça do Trabalho. Por outro lado, as férias ininterruptas de 30 dias, parcelar o 13° salário em

omovimento sindical.lideranças populares, políticos de até 12 vezes, reduzir a licença-maternidade e extinguir a
conduta íntegra queremos amanutenção de direitos con- licença-paternidade e o descanso semanal remunerado.Na

quistados há mais de 60 anos. A CLT deve servir de negociação desigual'entre empresários e trabalhadores,
instrumento para novos avanços sociais e não para repre- todos os direitos poderiam ser "trocados" pelamanuten
sentar o fim daJustiçaTrabalhista e o retrocesso histórico ção do emprego.AJustiçaTrabalhista é um instrumento

de uma classe. demanutenção da dignidade e do respeito ao trabalhador

JáVoltolini e outros 263 deputados pensam diferen- limitando, ainda que pouco, a sempre crescente voracida
te e votaram favoráveis à proposta que retira os direitos de do capital: Não se deixe enganar! Até porque, amedida
dos trabalhadores. Numa sessão vergonhosa, ondemais vai atingir a todos, indistintamente.

�rculo
Italiano

ASSEMBLÉIA GERAL

DIRETORIA 2002/2004:

CONSELHO FISCAL: '

1- Aprovou as contas do exercício de 2001, após todos os esclare
cimentos prestados, referente receitas e despesas.

2- Eleito o novo Conselho Fiscal e a nova Diretoria, assim compos
tos:

1) Adelir Francisco Camello

2) Ademar Possamai

3) Afonso A. Bortolini

1) Diretor Presidente: Valdir José Bressan

2) Vlce-Presldente: Paulo Ademir Floriani

3) I' Secretário: Gilberto Pradi Floriani

4) 2' Secretári9: Belini Moser
5) I' Tesoureiro: Esaias Cirico

6) 2' Tesoureiro: Luiz Antonio Giórgi

7) Diretor de Everitos: Joãozinho Julio Depiné

8) Coordenador de Eventos: Dirceu Felix Henn

9) Diretor Artístico: James Vota

10) Diretor�e Patrimônio: Waldir Paulo Satler

11) Diretor Cultural: Maria Tereza de Amorim Nora

12)Departamento de Comunicação: Clarice M. Bressan

13)Dep�rtamento de Coral: Ana Rós�li Moser Zocatelli

14) Departamento de Jogos: GilsOn Rafaelli

4) Almir Floriani

5) Devanir Danna

,6) Humberto Pradi

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7

Centro - Jaraguá do Sul -, SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fácil procurar
10 -IMÓVEIS
10.1 - casas; 10.2 - apartamentos; 10.3 - terrenos;
10.4 - salas comerciais; 10.5 - chácaras

20 - EMPREGOS
20.1 - oferta, 20.2 - procura;
20.3 - trabalhos temporários
20.4 - formação profissional
30 - VEíCULOS
30.1 - Chevrolet; 30.2 - Fiat; 30.3 - Ford; 30.4 - Volkswagen;
30.5 - Outras marcas; 30.6 - Importados; 30.7 - Caminhões;
30.8 - Motocicletas; 30.9 - Outros.

40 - SERViÇOS PROFISSIONAIS
limpeza, conservação e reparos

50 - DIVERSOS
miscelânia de objetos (procura, venda, troca e doação)
60 - ACOMPANHANTES
profissionais, casas de massagem e whiskerias

. , .

unevers
70.000,00. Por residência em
Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
361-6226, efLuis.

ALUGA..sE - casa anualmente.
Tratar: 370-9282.

BARRA DO RIO CERRO. Vende
se, em alv., el 70m2, área de
432m2, a 500m da Malwee, el qto,
eoz., bwe, gar., el telefone
convencional. R$ 29.000,00, nêg ..

el carro. Tratar: 9101-4214, el
Ruy. Necessito negociar el
urgência, motivo de mudança.

AMIZADE - Vende-se ou troca-se,
cl 168m2• Tratar: 370-1410.

ANA PAULA IV - Vende-se, mista,
_ cl 7,5xll,0 + gar. 3,5x11,0;
terreno el 270m2 + fone.
R$ 16.000,00, aceita carro no neg ..

Tratar: 273-0461.
'

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

daLagoa. R$ 16.000,00, Tratar:
373-8375.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ -

permuta-se casa, 3 qtos, 2 bwe,
sala, cozinha + edícula, centro. R$

BARRAVELHA - Troca-se sobrado por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-9282.

Fácil anunciar
Anuncie pelo telefone: 371-1919
E-mail: correiodopovo@netuno.com.br
Centro: Rua Cei. Proc. Gomes, 246.

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, e/,3 qtos, sala, coz, ,2

bwe., gar. el ehur. ,100m da praia,
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

se, em alv., el 3 qtos, mobiliada e

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

valor em Jaraguá ou imediações.
Valor aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, el 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. el
Reniee.

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

BARRA VELHA - yende-se, nova,
lugar sossegado, perto de tudo.

R$ 60.000,00. Tratar: (47) 456-
27:30, com Constantino.

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

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

CURITIBA - Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, el 3 qtos, 2 bwe,
gar. pI 2 carros, de esquinha, por

.rcasa·em Jaraguá do Sul, até.
R$ 50.000,00. Tratar: 371-4626.

CURITIBA - Vende-se, alv., el 3
qtos e demais dep. Terreno el

. 2.500m2 e casa el 144m2
construído. R$ 65.000,00 ou troco

'por casa de menor valor em Jguá
dosut. Tratar: (41) 265-7047.

CZERNIEWICZ - vende-se, 800m da

o jeito c�l"fo e saudável
de eJiBagreçer.

...xt: UJ: I�.u":;:, todas as ité��ªs-feíras, às15h;em.sala
anexa àParóquiél'Evang. Luterana

Centro,lguá dó SuL
Assista a uma reunião sem compromisso.
Informações pelo telefone (47) 635-:-\049

r

rua principal. Casa el 270m e terreno

el 1400m. Tratar: 371-0742.

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2

, salas, cozinha, área de serviço,
garagem pI 2 carros. Próx ao

Pama, em frente ao n' 134. Tratar:
275{)845.

ESTRADA NOVA - Vende-se, alv.,
nova, 93m2, 2 qtos. R$ 25.500,00.
Tratar: 9973-8386. CREC18490.

GUAMIRANGA - Vende-se, prôx,
Daleelis, alv. R$ 15.000,00. Tratar..
373-1118, el Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, el 54m2• R$ 12.000,00.
Tratar: 373-3128, elWilson.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se-ou
troca-se por imóvel de menor valor,
próx. Hornago, 3 qtos e demais

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

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

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

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

LOT. SANTO ANTONIO - Vende-se,
casa de alv., el 70m2• Terreno quitado
12x27, tudo por R$ 17.000,00.
Tratar: 276-1306, cl sr. Pedro. Aceita
se carro até R$ 9.000,00 .

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

NEREU RAMOS -Vende-se ou troca

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

NEREU RAMOS - Vende-se, alv.,
toda murada, el 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: 9953-2627,
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, el 133m2•
Tratar: (47) 369-4922, el Roberto.

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

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

Terreno el 480m2• R. làt. Antonio
Carlos Ferreira, el 2 telefones.
R$ 65.000,00. Tratar: 275-2860, el
Sandro.

.

Oportunidades de negócios
o seu anúncio de linha poderá ser repetido na

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:

Segunda, Terça e Quinta-feira, às 12h.

* 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

Rua Cei. Pracópio Gomes de Oliveira, 83

376-1350, el Cleiton.
I

SANTO ANTONIO - Vende-se ou

troca-se, el 120m2• H. Ilda Friedel

Lafin, lote 254. Tratar; 276-0070,
el José.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20..000',00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, cl João.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

se, Bahia da Babitonga, mista,
fundos pI Bahia, el 2 qtos, sala e

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

'

SÃO LUIZ • Procuro, pI alugar el
urgência. Tratar: 9992-2575, el KeIlY.

SCHROEDER "" Vende-se, alv.,
120m2, terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., em
eonstr. CI 1 qto. Terreno de

450,00m2• R$ 10.001:i,00. Tratar:
9104-4588.:

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

R$ 23.000,00, aeeita-se carro e imóvel
de menor valor. Tratar: 273-0378, pela
manhã ou noite. el Chirlei.

TROCA..sE CAIBRO - eomp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
e/eaxiihos, 'por l'moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA..sE - por sala comercial ou

apto., alv., el 150m2, prôx, Weg II.
R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

VENDE..sE OU TROCA..sE - alv., cl
300m2 e terreno de 1500m2, por sítio.
Aeeita-se terreno ou caminhão. Tratar:
371-5640, cl Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, el
3 qtos, gar. P/ 2 carros, murada,
cerca- de alumínio. R$ 33.000,ÓO +

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

,VILA LALAU - vende-se, sobrado el
156m2, apto e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. Terreno
de esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, comWilson.

VILA LENZI - Vende-se, CI 96m2.•

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

VILA I,.ENZI- Vende-se, alv., 3 qtos;
2 bwe e demais dep. Terreno el
468m2, e casa el 118m2• No mesmo
terreno uma 1/2 água el 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.

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

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

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

ED. JARAGUÁ - Vénde-se ou troea

se, aceita-se 2 aptos de menor

valor, em Jaraguá ou Joinville.
Tratar: (11) 62976-9448, el
Germano ou Cecília.'

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.:
Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte

cl sacada, 1 qto., 1 wc.javanderta,
cozinha, sala el sacada. R$
70.000,00, aeeita-se imóvel em Meia
Praia (ltapemà). Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, cl Osmar

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

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

LOT; DIViNÓPOLlS - Vende-se, c! 2
qtos. R$ 35.000,00. Tratar:
9104-4588.

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, el 2 qtos,
l' bwe, coz., área-de serviço, sala,
gar. Coberta. R$ 6.000,00 + presto
de R$ 260,00, corrigida pelo CUBo
Entrada negociável, Tratar: 370-
8336,9997-5561 ou 9121-5516, cl
Marcelo ou Suzalin.
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SÃO PAULO -Vende-se, grande, no
centro. Aceita-Se proposta por apto
em Jaraguá do Sul. Tratar: (11,)
62976-9448.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., cl 2 qtos, gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00
+ 1/2 eub por mês. Tratar:

370-7698, cl Vilson.

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

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

VILA RAU· Vende-se, R$ 16.000;00
+ firiane. Caixa Económica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, el sumara.

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

AMIZADE - Vende-se, el 318m2,
prôxSalâo. R$ 11.500;00. Tratar:
,9979-9970, hor. ComI.

AMIZADE - vende-se terreno, el
13,5x23m, próx. Salão Amizade.
Tratar: 371·2357 ou 387-5612

AMIZADE - Vende-se, 530m, Rua
Emílio Butzke. Tr�tar: 9973-5212.

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

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992·6045.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carrono negóieo. Tratar:
371-6418 ou 9973-5212.

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

,

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, CI 416M2, 2km após a .

Malwee. R$ 10.000,00, el
escritura. Tratar: 9973·8386.
CREC18490.

BARRA DO SUL - Vende-se, 'próx ..

lagoa. R$ 3.500,00. Tratar:
276-06'05, após 17h.

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

BARRA VELHA - Vende-se, entre o

mar e a lagoa, 20x50m, fundos pI
lagoa. R$ 2.500;00, aceito carro.

Tratar: 9121-3950, cl Roberto.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, casa aI. em
eonstr. R$ 12.000,00 nego Tratar:
373-0999, el Eurico.

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

CENTRO - Vende-se, el 750,OOm2.
Tratar: 372·3947.

CZERNIEWICZ - Vende-se, el
405m2 local alto. após aScar.
R$ 19.000,00, estuda proposta.
Tratar: 9973·8386. CRECI 8490.

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

ILHI' DA FIGUEIRA - Vende-se,
José Teodoro Ribeiro. 14x28.

R$ 19.000,00. Tratar: 371-6640, cl
João.

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
cl 726m2. Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Aearaí. Aceita
se carro no negócio. R$ 30.000,00.
Tratar: 370·6406, hor.coml. ou ,

9975-1792, cl Ronildo.

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

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, cl 390m2, quadra E,
lote 10; Valor a comb. Tratar: 373-

29'12, el Valdeclr.

LOT. SOUZA - Vende-se, cl 540m2
(18xlq). R$ 4.500,00. Tratar:
91044588.

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

NOVA BRASíLIA - Vende-Se, el
250,00m2. Tratar: 372-3947.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, cond. fechado. Ótima loe.
R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se; no centro,
cl 617m2. Tratar: 316-1011 ou 376-

2691, el Guido.

RIO CERRO II _: Vende-se, cl
2.543m2, bom pI chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

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

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

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

valor. Tratar: 273·0378.

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

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

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

TERRENO - Vende-se, el 420m2,
cl duas casas, 1 madeira e outra
alv. R$ 33.000,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
cl 450m2, pr6x. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-176,9.

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

9111-1831, com Patrícia após as

18:00hs.

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

VILA LENZI - Vende-se, próx. CoI.
Giardine Lenzi, c/637m2.
R$ 16.500,00. Tratar: 9122-4198.
CRECI 9238, elWalter.

CENTRO . Vende-se, escritório, cl
toda infraestrutura montada: Tratar:
3.71·3216. Venda: R$ 20.000,00

CENTRO - Vende-se, na Mal.
Deodoro. Valor a comb. Tratar:
371·9116 ou 370-5598, cl Ivone
ou Ivo.

CENTRO - Vende-se, c/45m2, lat.
Proçópio Gomes. R$18.000,OO.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Aluga-se, salas
confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3" andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

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

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

Vende-se, chácara toda 1110blllada,
cf lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc. R$ 170.000,00, nego
'

Tratar: 275-2990. CRECI 00177().J.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, cI200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 312-0571.

GARIBALDI - Vende-se, mini
chácara, 10km da Malwee,
totalmente plana el lagoa. 4.770m2.
R$ 19.000,00. Tratar: 9122·4198.

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

RIO CERRO - vence-se sítio, cl área
a escolher de 20.000 a30.000m2,
Tifa União, próximo Transportadora
Marquardt. Tratar: 392·3052.

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

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

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

TRES RIOS DO NORTt:: - Vende-se,
chácara bl 12 rnorgos, el fonde de

água. Valor a comb. Tratar: 371·�431.

VENDE-SE-c/80.000m2, possuindo
casa de 2 pisos; alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, cl Vera.

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

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Langerle, atuação na

região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar: (47)
339-6198.

SECRETÁRIA- Precisa-se, com
experiência em Corei Draw. Tratar:
371�2020.

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

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370'6687'.

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

O j�I:M'6vEI�P CREClt146

'r Ruá Cei. Procópio G. de Oliveira, 1493
-

, _ ir 370-1788 - Fax: 275-2294

Ret. 039 - Casa ele
madeira cl 40m2 em

terreno de 450m2 -

Boa Vista.

R$ 6.700,00

Ret. 004 - Vende terreno

cl 1.375m2 (27x50).
Rua André Voltoline -

Nereu Ramos (próx. CoI.
Euclides da Cunha). R$
27.000,00

VENDE-5E - Apartamento com suíte + 2 qtos, Ed. Res.
,

Reinaldo Bartel. R$ 18.000,00 + financiamento

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

RHBrasil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Preso Epltúdo. Pessoa, 383 - Centro

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

Home Page: www.rhbrasil.com.br
E-mail: jara.gua@rhbrasil.com.br

ENCAMINHAR CURRlcÚLOS PARA o E-MAIL: [grlg@rhbrgsjlcom br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ENGENHEIRO(A} "E AUMENTOS
PROJETISTA Engenheiro eletridsto ou técnico em elelro·elelrônim, Experiênda em proielos de painéis elélri[os de proleçôo,
sincronismo e excitação de g"erodores e molares elétricos. Conhecimento de 'normas técnicos.

CONTADOR Superior em Oências Conlábeiscomplelo ou finalizando. Experiêndo. '

AUXIUAR ENFERMEIRA DO TRABALHOExperiência em empresa de média o grande po�e.Minimo rursa lécnico complelo,
GERENTE DE SETOR DE CORTE T/XTIL Experiência em pro[es", de co�e e com coardenoção de equipe. Ensino superior
complelo.

.

ANALISTA DE SISTEMAS Experiência em desenvolvimenlo de si�emos paro a área de pradução. Experiência em ün�2
migrando para ürede. Inglês lécnico.
DESENHISTA DE MODA PLENO Habilidade poro desenho manual e tom infarmático,
QUíMICO TÊXTIL formopio ou experiêndo minimo de dois onos,Conhecimenlo em selar de linlurariolêxlil. Oporlunidode
paroefeliv�çãooueslágio(seconduindocursosuperiorl.
ENCAMINHAR CURRicuLOS PARA O E-MAIL: solgnge@rhbrosil[om br PARA AS SEGUINTES VAGAS: ,

I
QUíMICO TÊXTIL Com experiêndo em loboralário de desenvolvimenlo de cores ou tinlurario, Necessário curso lécnico no

área e.conhecimento em colorimetria. '
.

PROJETISTA Conhecimenlo em AuloCAD e experiêndo com proielos de máquinas e equipamenlos induslriais,
GOVERNANTA 2' grau com'plelo e com conhecimenlos do idioma inglês ou alemão:Paro residir em Taubalé-SP,
ANALISTA FlNANCIIROCom rursa superior completo ou cursando. Experiência com fluxo de coixa, conlas a pagar/receber,
codaslro. Obrigolário ler CNH.

,

ENCARREGADO DE COSTURA Com experiência na função.
MODELlSTAParo aluar com moldes inlanlo-iuvenis,
OPERADOR DE CAD / PLOTTER Com experiência em enroixe de peços, sislemo Inve�ronico / teclro.
ENGENHEIRO ELETRICISTA Necessário experiência na área comercial e conhedmenlo de inglês e espanhol,
ANALISTA DE CUSTOS Experiência minimo de Irês anos em farmação de preço e eslruluração [USlos. Poro aluor em

Ibiromo·Se.
-

ENGENHEIRO INDUSTRIAL Com experiência em pro[essos indu�riois, monulenção e chão de fábrico, Para oluor em

Ibiromo·Se.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: iessie@rhbrgsjlcom br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiência com remuneropio com habilidades e tompelêndas.
ANALISTA DE TREINAMENTO Com experiência.
ASSISTENTE SOCIAL Com experiêndo em empresa,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Cursa Superiar e experiência no função. Paro aluar em Guoromirim,

ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCursondo Superiar, ([odoslro)
CONTADOR Com Ensino Superior complelo.
ASSISTENTE TÉCNICO Superiar em Engenharia OOimi[o, Atlmenlos ou Adminislroção.
CHEFE DE COZIN,HA Com experiência, '

CDORDENADOR DEPRODUÇÃO�periên[ia emmarcenaria Uobriropio de Móveis, operapio de máquinas e manulenção},
PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO Cam experiência em PCP.

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA ADMlNISTRATlYA '
,

AUXILIAR DE COMPRAS/ COMPRADOR Cam experiência ou conhecimenlo no área, Poro aluar em S[hraeder,
, APONTADOR,DE OBRAS Com conhecimenlo em mOleriol de conslrução e CNH. Disponibilidade para viagens,

ÁREA TÚNICA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Cursa lémico complelo ou concluindo Ipossibilidode paro eslágio},
MECÂNICO DEMANUTENÇÃO Experiência em monulenção induslriol.
MEc1.N/CO INDUSTRIA,L Experiência em monulençãó lêxlil.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA Cam experiêndo em moldes e mOlri"s,
FRESADOR FERRAMENTElRONecesSlÍrio experiência no área.
TÉCNICO QUlMICO Com experiência em Conlrale de Processos, Análise de Loborolório, Supenicie de Aço, PH de água,
MECATRÔNICO Com experiência em monulenção de veirulos imporlados,

ÁREA COMERCIAI
VENDEDOR EXTERNO Necessário veirulo próprio. Poro aluar com venda de brindes. poro comércio e indúslrio.
VENDEDOR REPRESENTANTE Possuir corro e celular. Necessária conhecimenlos em hidráulico, pneumálico, mecônico,
elelrolécnicoououlomapioinduslriol.

'

REPRESENTANTE COMERCIAL Necessária possuir empresa consliluido, veiculo,lelefone e fax,
REPRESENTANTE COMERCIAL Com experiêndo em vendas de embalagens. [orlonogem.

ÁREA OI'ERAC/ONAL
ZELADORA Com experiência em empresa.

, AUXILIAR DE PRODUÇÃOMoradores de Smraeder.
AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIHorn experiência em [azinha e limp"o, Poro Joroguá da Sul.
AUXILIAR DE PRODUÇÃOMoradores próximas ao Porlal de Joroouá,
EMPREGADA DOMÉSTICA Com experiência e referêndos,
OPERADOR DE EMPILHADEIRA Com cursa e experiência.
MECÂNICO DE AUTOMÔVEIS Com experiência de dais onas no função.
OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR Com experiêndo em máquina ISK - 12 [obeçol,s.
SOLDADOR Com experiência em solda TIG.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Com 1. Grau complelo e residenles nos imediações dos bairros Águo Verde. Vila Lenzi, Vila Rou,
Estrada Novo. Várias vagos!
AUXILIAR DE PRODUÇÃOMoradores do Ilha da Rgueiro. pr6x. Pedreiro �o Bronco, Com l',grou complelo,
OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência.
MECÂNICO DIESEL I' grau, com experiência com [ominh�s e Irolores. Poro empresa de Guaromirim. I

GARÇON Com experiência e l' grau.
PORTEIRO Necessária l' grau e disponibilidade porolrabolhar no 2'lumo.
IMPRESSOR DE OFF SEr l' Grau, com experiência.
CASEIROS
EMPREGADA DOMÉSTICA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Retrovfsor extémo com controle intemo
Imobilizador elétrônico
Su�r.cQlptas - Volgnttt e,$pumado

'
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Désc6nt·I··
. e�ReCla.

l�O 16V Gera�o III
.. �

Motod.O 16V (76 cv)
Pára-c(\oque na cer do veículo ,

D4iSe�çador e limpador do vidtqtraseiro
Idro�'verdes • Cçmtrole intemo,do.t, retr�isor.es
P���o PÇlra �dm: - Im'QbUll,éI�dr ,le,rôniÇq

I
.

,

ENTREGAMOS
ONDEjVOC�
ESTIVER·

Horártode
atendimento:

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

Fone: (47) 371:-4000
Jarag� do Sul

'"
, \ \

50"'"' o prwço bale do cada wIcuIo ...ao adIcIonadoo OI ....".,.. don.... t plnlvra. FoIot mtramtnll1lustra6va•. Ens velculOlt.tao em conformidade com o PROCONVE - Programa d. Conrrol. do I'olulçl1o do Iv por VolculosAu_ Olsl&d<l m6>dma do 200 Km a oontar da Con_lonárlo.
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recruta e seleciona para admissão
imediata as' seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS
• AÇOUGUEIRO (4270-S) - Que resida no cenlro ou proximidodes de Guoromirim ou Smroeder,
• ANAUSTA DE CUSTOS (3468-E) - Canhecimenlo 10101 no órea de cuslos,
• ANALISTA DE PEDIDOS (4261-E) - Minimo cursondo Adminislroção, Foró análise de pedidos, redocão de lexlos
"ólculos, (Ambos os sexos),

'

• ANALISTA DE MARKEI1NG (4255-E) - Cursa superior em Adminislroção, Comunicação e Propagando ou afins,
Idiomas: Inglês e Espanhol (bósicos), Iró coordenar e execulor o plano de Morkeling, Disponibilidode poro viagens,
empreendedor, copoàdode poro orienlor equipes, bem como realizar olividodes operodonois (colocar o mão nomosso),
Ambos os sexos,
• ASSISTENTE DEMARKETlNG (4329-E) - Minimo segundo grau complelo, Preferência que saiba inglês e espanhol
(básicos), Irá conferir e emilir pedidos; regislrorsoliâlações/sugeslões e redomoções de d�nles, bem como dor relomo
aos mesmos, Presloró informações lécnicas no alendimenlo 0800 e auxiliaró nos demais serviços da'selor. Sexo
masculino,
• ASSISTEmE SOCIAL (401 5-E) - Acomponhomenlo aos colaboradores, familiares e comunidade, Experiência
comprovada em carteiro de no minimo dnco anos,

.

.

• ASSISTEmE 1ÍCNICO (4244-E) - Fonmoçõo superior em Engenharia Quimica, de Alimenlos ou Adminislração,
Cursos no óreo de Vendos/Comerciol, Fará visüos lécnicos, oprpsenloção dos produlos e seus benefidos, aplicação;
lécnicos em negodoções/arg�menloções e alendimenlo lelefônico, Disponibilidade poro viagens, Ter carteiro de
hobililoção,
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (.4303-E) - Experiêndo em foluramenlo e emissão de Nolas r�cais, Alenderó
dienles e telefone. Coso esleja cursando o 3' grau, auxilio no mensalidade,
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4288-E) - Segundo grau complelo, Iró olender lelelone e wenles, digüor duplicolas
e fazer o Caixa, Sexo: Feminino, Expe�êndo minimo de 6 meses,
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAl E CONTABIL (4210-S) - Com segundo grau ou cursondo o lereeira, porém deve
ter boa experiê�cia no órea. Paro Guommirim. �,�
• AUXILIAR QUlMICO TEXTIL (3420-E) - Experiência de um ano no romo.lêxlil. Curso do CETlQ, Aluorá no

preparação e desenvolvimenlo de cores,
• CAlDEIREIRO (4337-E) - Ter curso de desenho e caldeiraria, Sexo masculino, Segundo grau ou cursando,
Experiência de cinco pnos no função, Aluoró no fabricação de �íversos peços com desenho
• CORRETOR DE IMOVEIS (4289-S) - Sexo feminino e que lenha o CRECI.
• COZINHEIRA (4128-S) - Que resida em Jaroguó ou Corupó,
• DESENHISTA PROJETISTA (4342-S) - Conhecimenlo no romomelalúrgico, Curso létnica vohodo ô óreo mecônico·
ou cursando o 3' grau, Foró desenhos létnicos, desenvolvimenlo de móquinos e equipomenlos para o órea de
conslrução civil. (onhedmenlo em proielos elélricos e hidróulicos,
• ENCANADOR INDUSTRIAL (4344-E) - Primeiro grau complelo ou cursando, Horório nonmol de Irobolho_ Tempo
de experiêndo: OS anos, Deveró ler (Urso de Hidróulica, Faró enconomenlos de ar, vapor, gós e óleo,
• ENGENHEIRO CIVIL (4042-E) - Profissional com experiência em pré-moldados (imprescindível),
• ENGENHEIRO CIVIL (4053-E) - Com experiênaa em programo de cálculos de eslrulurosmelólicos, Será responsável
lérnico da empresa, _

-

• ESTOFADOR (3683-E) - Experiêndo de no mínimo um ano,
• FERRAMENTEIRO (3644-E) - Experiência e!!llomo, freso e pneumólico, poro o região da 80rro do Rio Cerro,
• FRESADOR (431'-E) - Deveró enlender de Desenho Técnico, Relógio Comparador, SUBTO (medidos inlernos),
poquimelro e mirrômelro, "

·INSPETOR DE VENDAS (4323-E) - Curso superior de Engenharia Quimica ou Alimenlos, Ter perfil poro Vendas,
Ser comunicolivo, criolívo e, desembaraçado,

'

·,NSTRUTOR DE INFORMATICA (4127-S) - Falar, ler e emever Inglês, Ter disponibilidade de horórios_
·LABORATORISTA (4294-E) - Deveró ler (Urso espeáfico no órea, como Técnico de Alimenlos, Além do função
especifico, ouxiliaró.�o Treinomenlo/Desenvolvimenlo de Represenlonles e Oienles,
• MONfAGEM EI.ETRONICA (4348-E) - Fará o monlogem de placas elelrônicos, Ambos os sexos.
• OPERADOR OE EXTRUSORA - Seis meses de experiência em Móquino Exlrusoro pára filme de polielileno, Não
exige escolaridod"
• PINTOR DE MOVEIS (4176-E) - Faró pinluro em móveis, Necessório que lenho no minimo seis meses de
experiênda.

.

• PROFESSOR DE INFORMÁTICA (4264-E) - Conheamenlo em DElPHI e JAVA
• RECEPCIONISTA (4256-E) - Curso superior de Adminislração, Serrelário ExecuHvo ou Economia (pode eslor
• cursando), Deverá ler inglês e espanhol básicos)_ Pessoa dinômico, com inidolivo, hobUidode poro solução de
problemas e boslonle desenvollura_
• REPRESEmANTE COMERCIAL (4279-S) - Duas vogas, ambos os sexoS, Uma poro o região de JoinvUle e oulro

poro Blumenou_ Dá preferência o condidolos com firmo regislrado_ '

• SECRETÁRIA EXECUTIVA (3987-E) - Curso Superior de Seuelória ExecuHvo Trilingüe_ Inglês nível avonçodo_
Infonm.Ólico, Foró o redação de cortas, conlrole do agendo e demais olribuiçães da função
• SOLDADOR MIG (4334-E)
• ,SOLDADOR ElÉIRICO E TIG (4335-E)
• SERRALHEIRO (4336-E)
• TALHI\_DOR(a) (3730-E) -Iró riscor, enfeslor e cortar,
• TECE�O (4280-E) - Duas vagos, Condidolos com prólica em meio-malho e molelon_
• TECELAO (431 5:E) - Não exige escolaridade, Experiência em Inledock, '.
• 1ÍCNICO ElETRONICO (4270-E) - Experiêndo de um ano no função_ Conhecimenlo 10101 em infonmólico,
inl�rnel, bem como em monulenção de compulodores e periféricos, Ter carteiro de hobililoção_
• TECNICO EM comABllIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiêndo de dois anos em Innçamenlos Conlóbeis_ Pode
ler o Curso Técnico e 3� grau em Conlobilidode_ '

• 1ÍCNICO PLENO (3BOI-E) - Sexo masculino_ Deveró ler no-minimo fonmoção em E1elrkidode, E1elrônica ou

Informólico, Necessório c,onhecimenlo em insloloção lelelônico e comunicoçõo de dodos_ Habilidade poro coordenar
equipe_ Deverá ler corro próprio,
• VENDEDOR DE VEiCULOS (4266-E)

VAGAS BREITHAUI'T
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4351- 4296) - I' grou, ambos os sexos.
• ATENDENTE DE FRIOS (4352 - 4353) - I' grau, ambos do sexo masculino,
• AUXILIAR DE CAIXA (4300 - 4301) -:- 2' grau complelo ou cursondo_ Ambos os sexos,
• AUXILIAR DE DEPOSITO (4341) - I' grau ou cursando 2', masculino e bom porte fisico_
• AUXILIAR DE PADEIRO (4340) - Feminino, I' grau complelo ou cursando segundo e cpnhecimenlo bósico em

podor�_ '

• CAIXA (4349) - 2' grau complelo e curso de inlormálico_ Ambos os sexos,
'

• EMPACOTADORA (4284) - 2' grau ou cursando, sexo leminino, Foró pocoles, conlerêncio de nolos fiscais e

ouxilioró na arrumação doloio,
• GARAGISTA (3866-4260) - I' grou complelo
• GUARDA (4298) - 2' grau ou cursondo, Idode acima de 25 anos_Irá conlrolor o enlrodo e soida de dienles,
• RECOLHEDOR DE CARRINHOS (4299) - I' grau e idade acima de 25 anos, Sexo mosculino_
• REPOSITOR (4350) - 2' grou, masculino_
• SEGURANÇA PATRIMONiAl (4273) - 2' grou complelo, com curso de vigilonle e ahuro mínimo de 1.75m
• VENDEDORA (4285,- 4325 - 4326 - 4328) - 2' grou complelo e sexo leminino_
• ZELADOR (CONDOMINIO SHOPPING) (3865) - 2 vagos (duas moscutlno), Com primeiro grau incomplelo,
• ZELADORA (GUARAMIRIM) (4302) - Com primeiro grou incomplelo,

RuoJorge Czemiewia, 1245 (Ruo do HospitalJaraguá).
Oc. Postt/ 200 - CEP 89.255-000

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

CENTRO DE ....UALIFICAÇÃ,O F"ROI7"I.salt:::JNAL

�QJl6 ��@�� .!lJ)!J'i':fU (?"'lf1)(l).J{1'i)cQl@> ©'J@i ��l11lJlrtltl�_,@'®i�!}
Av. Marechal Deodoro da" Fonseca" "1085

Centro - Jaraguá do Sul/SC
.' :Tel.: (047) 37"1 -255"1

DAMA DE COMPANHIA - pI
pessoas idosas, cl ref. e
experiência, Tratar: 370-2718_

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procura-se trabalho, faço free

lance, casamentos, nascimentos
de bebês em hospital, filmagens,
eventos em geral. Tratar:
371-6238, cl Andréa,

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica 'em geral. Tratar:
371-5640,

PROCURO EMPREGO - Secretária,
recepcionista, telefonista ou

balconista, Tenho 20 anos e 2"

grau cornpl. Tratar: 370-1113,

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inéslo, das 12 as

13h30 ou a noite,

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

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

9112-3916_

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
- Procura-se, tenho 18 anos, 2"

grau cornp, experiência e ótimo
conhecimento de informática,
Tratar: 372 3922, cl Karen

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia p/ cuidar
enquanto ninguém está na

residência, Tratar: 9603-3383, cl
Euda,

'

NECESSITAMOS DE AJUDA - C/asai
c/ 3 filhos, oferecem para
trabalhar e cuidar de chácaras ou

alguma coisa pI a família, comida,
roupa, etc, Comunicar-se com a

Ação Social de Guararnlrtm.
Tratar: 373-0748, cl Denise ou'
Catarina,

fUFmação profissional
,

.d. .

,." •. �

CrI.JliJ03TÉCNICOS
* .Técnico em Enfermage",
* Técnico em Contabilidade
* Técnico emAli",ento

* Técnico em Comércio Exterior
senac

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 corno operador de comércio exterior,
dentro das mais diferenciadas rotinas.

)

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

alcance da excelência de desempenho 'profissional que atenda as

exigências de mercado.

Ruo Adélio Fischer, 303 � Joroguá do Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: joroguodosul@sc.senoc.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Desenvo/�imento
dO Potencia/Humano

APARTIR ".,'0 .IIA '28 DE MARCO
A JHB fST� a,:AfiENDI:NDO EM

SUA PRÓPRIA,'

UMA SUPER ESTRUTURA COM SALAS DE
TREINAMENTO, OE/CIN_A DE ARTES COM

VÁRIOS CURSOS:

MOSAICO, (1J�lJItlÁRIA. BÁSICA,
FOTOGRA'IA ENfRE 'DUrROS,

VENHA SE APERFE/COJ1R E CONHECER AS
NOVAS INTAÍACÕES DA JHB.

,

RUA PRESIDENTE E:PITÁC/O PESSOA, 836,
INfORMAÇOES eEbO TELEFONE: 372-01.31

veículos

CiIDSESC

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

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

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

CHEVY - 500 SL: 88. Torro! Valor /

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

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.

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

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

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

HORÁRIOSDISPONíVEIS PARA ESPANHOL ADULTO

NíVEL DIA HORÁRIO PROFESSOR INíCIO

Nível I 6º 19hàs21h Luciano 15/03

Nível I Sábado 15hàs 17h Luciano 16/03

Nível I 5º feira 18h às 20h Luciano 14/03
Nível2 6º feiras 9h às llh Luciano 15/03

Nivel2 3º feiras 20h às 22h Luciano 12/03

Nível2 Sábado 13hás 15h Luciano 16/03

Nível3 Sábado 1Oh30 às 12h30 Luciano 16/03

COMfRClÁBIOEDEPENDENTEDO COMÉRClO:5p�rcelas de RS 32,00EMPRESÁRIOS ECONVENIADOS:5parceltls de RS 36�00
USUÁRIOI,ÇOMUNIDADEEM GERAL:5p�"<ellís.deRS 41,00

• TEMOS INGLÊSAPARTIR DE 04ANOS DÊ/DA"E •

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO
371 8930 OU371 9177

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

CHEVY - Vende-se, 92, 2· dono, c/
N.F., aro 14, capota marítima, som
·pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou-Schroeder.
Tratar: 9103-2082. c/ Lurdes.

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

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc, R$ 3.700,00. Tratar:
370-0690.

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

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. Valor 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.

0-20 - vende-se ou troca-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: 371-7,�12.

R$ 4.700,00 + 36x fixas. Tratar:
376-1772.

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

OPALA - Vende-se, 81, .comoooro,
4 Cc, em bom estado. R$ 2.200,QO,
aceito troca. Tratar: 9122-1157.

5-10 DE LUXE - Vende-se ou troca

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

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

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

5-10 DE LUXE - Vende-se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio J

ASS, dir. hid., ar cond., vid., cornpl.,
preta. R$ 18,500,00. Tratar: 9952-
7084, hor. com. c;' Mara.

S 10 - Vende-se, 98, SC, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok, _

50.000km originais. R$ 29.000,00.
Tratar: 9973-4576 ou 370-7753, c/
Fernando.

I
5-10 - Vende-se ou troca-se, De
Luxe Diesel, 96, impecável. R$
29.000,00. Tratar: 276-3�23.
VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco. R$ 20.500,00.
Tratar: 371-5343.

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

-

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

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

flORINO - Vende-se, 1.5,96,
furgão, branco, emplacamento2002
quitado. R$ 11.000,00. Tratar:
9980-7115.

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

MAREA WEKEND - 2.0 SX, ano 99,
preto, completo, super inteira, com
rodas e som. Tratar:·9902-5652.

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

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

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

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

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

CORSA-vende-se, Super, 97/97,
4p. Tratar: 9953-1878 c/ Leonardo.

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

CORSA - Vende-se, 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.

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor
novo, ar quenta/trío, limp. traseiro.
R$ 7.000,00+ l1xR$ 287,00. Tratar:
370:4192, c/ Marisa?u Vilmar .

CORSA WIND - 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: 313-0504.

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

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

0-20 - Vende-se, 87, branca, 6Cc,
álc., impecável. R$12.000,00.
Tratar: 9979-0605.

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

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

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

KADETT - Vende-se, 96, cornpl, -

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

KADETr - Vende-se, 96, 1.8, azul,
compl. - ar, rodas esportivas.

'

Tratar: 9975-2765.

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

MARAJ6 - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00. Tratar:

I 370-0670.

MARAJ6 - Vende-se, 87, em ótimo,
estado, vermelha, alc. Toda
reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

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

MONZA -Vende-se, Classic, 89,
bordô. 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 assumir 12

parcelas. Tratar: 276-1044, falar
comJoão.

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 ClASSlC - 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$ 8.100,00 + 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, �3, completo,
impecável, vendo ou troco.
R$ 11.90,0,00. 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, CO, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500,00 ou

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

"

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

PALIO - Vende-se, 99, c/
27,000km. R$ 8.500,00 + 24x R$
227,00. Tratar: 9903-1900, c/
Fabiana.

CHEVETTE

Vende-se, SL

89, branco, álc.
R$ 3.700,00.

Tratar:
370-0690.
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.71, marca Ford, c/5 bancos de couro,

capota, pneus novos, 4x4 reduzido,
super inteiro. Tratar: 371-5353.

KA - Vende-se, 98, 1,0, cinza, gas,
Compl. - ar. R$ 10.5do,00. Tratare- "-

371-5343.

KA - Vende-se, 98, cinza. R$
6.000,00 entro + 29x R$ 315,00.
Tratar: 9975-2765.

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valo! a comb. Tratar: (47)
374-1935 falar cl 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.).

MONDEO - Troca-se carro

Importado por apto. Aceita-se
proposta. Tratar: (11) 6976-9448,
cl Tatiana.

\

CONSÓRCIO -REGATA

estado. R$ 3.500,00, aceito moto

CG. Tratar: 373-0131, cl Élcio.·
\

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

BElINA - 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 - Vende-se, 97/98, vidro +

trava elétr. + ar quente e protetor
de caçamba, lona marítima. R$
8.300,00 + 11x R$ 387,00. Tratar:
9102·1701, cl Denis.

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

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

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

ESCORT - vende-se; super, ano '95
GLlI gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco .oor -r-,

outro de menor valor. Tratar: 9111-
6209 c( 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$17.500,00, aceita

���� �� ;�n;����.r. Tratar: 370-
ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,

CARROS em até 60 MESES

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: 3714225.

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96,
bordô, compl. - ar, cl rodas
esportivas. R$ 9.300,00. Tratar:
9102-8213.

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: 3714225.

UNO - Vende-se, CS 1.3, 8i3, ótimo
estado. R$ 4.500,00, aceito moto.
Tratar: 373-0131.

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

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

UNO - Vende-se, 90, 1,6R, branco,
vid. eletr, R$ 6'.300,00. \... \

Tratar: 273-1001.

UNO - Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7.600,00. Tratar:
99914104, cl Charles.

U_NO � Vende-se ou troca-se, 93,
4p. Tratar: 371-1335.

I

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
vid.ztv, eletr. R$ 8.6g.0,00. Tratar:
273-1001.

.

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

-,

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

UIlIO - Vende-se, 85, CS, ótimo

compl. Valor R$ 17.000,00 ou troco

por carro de menor valor. Tratar:
'370-0581ou 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,
compl., preto. R$ 5.500,00 + financ.
9x R$ 170,00 fixas ou tloca pUI outro _

de maior ou menor valor. Tratar:

370-7166, 376-2593 ou 370-9747.

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

ESCORT - Vende-se, 93/94, 1.6,
álc., prata. R$ 2.800,00 + 29x R$
230,00: Tratar: 370-9570. )

F-100 - Vende-se, camioneta, diesel,
73. R$ 8.000,00, ou troco pormoto.
Tratar: 370-0290.

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 95, verde
met., compl. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2115.

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

TIPO - Vende-se,,1.6, 95, chumbo
met., rodas' esp., ótimo estado.
Tratar: 2'73-1001.

•

TIPO - Vende-se, 1.6, IE, 95, 4p,
cinza, ótimo estado, rodas esp.
Tratar: 273-10p1.

TIPO -1.6 IE, ano 94, completo.
R$ 8.500,00, Tratar: 376-1465, falar

\

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

CorsaWind, 4p 99 vermelho

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

Palio EDX, 4p 97 branco

Gol I 96 azul
\.

Gol I Plus 96 branco

Saveiro CL 1.8 94 bege
Fusca 1600 94- verde

Santana GLS, 4p 92 verde

Uno 1.5 9;1 branco

Gol cL 1.6 90 branco

Pampa gabo dupla. 89 bege
Gol CL 1.6 87 branco

INDISCUTIVELMENTE\ O MELHOR
" '

A PARTIR RS 275,00

\

NOVOS E USADOS
A PARTIR RS 130,00

(

/ ,MOTOS em até 60 MESES

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

!

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

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

F-1000 - Vende-se, dupla, prata, 89,
die. R$ 23.900,00. Tratar: 376-1949.

FlEsTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 3714225.

FIEsTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, cl CD player e rodas esp. R$
15.000,00 à vis�a. Tratar: 9102-8213.

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

FIESTÁ - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

JEEP - Vende-se ou troca-se por Kombi,

Rod:-BR-280 km 58 s' n' - Guaramirim-SC - ir 373-0504

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

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

\

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

PALIOWEEKEND ::-'Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, cl Jaime.

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, cl ar
e cd. R$11.800,00. Tratar: (47)
370-4826.

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.

I'
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MOTOS NOVAS E USADAS

Veiculo Ano c•. CDf
RF 93 G Vermelho
Xl 225 00 G Azul
Ind. 250 98 G PreIu
01200 95 G Prefll
NX 200 98 G Verdl
XLX 250 89 G PreIu
(B 450DX 90 G Vermelho
CB 400 85 G PreIu
Tilon 125 02 .G Vermelho
Tilon 125 00 G Vermelho
Tilon 125 99 G . Azul
Tilon 125 98 G Vermelho
Bis 100 00 G Verm
YBR 125 02 G PreIu
BMW 325i 93 G Qnzo

BR 280 Km 57, n·1149· Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47)373.()9:1.7 /373-1381·Guaramirim·5C

(]il()

VERSAlHES - Vende-se Gl 1.8, 95,
prata., compl, - ar. Valor a eomb.
Tratar: 3704430.

VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8.,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 37Q.2227 ou 9�75-1804.
VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2
prestações. Tratar: 9955-8931, el
Jaime.

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

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

ESCORT - Vende-se, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado. Aceito
troca menor ou maior valor. Tratar:
37().8563.

FUSCA - Vende-se, 78. R$
2.300,00. Tratar: 275-0329i
FUSCA - Vende-se, 72, bordô,
ótimo estado. R$ 2.200,00. Tratar:
9122-1í57. (

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-7341
ou 37Q.1824, so�ente a noite.

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

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

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

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo
estado, el aro esportivo. R$ 2.000,00.
Tratar: 37Q.3545, el Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.
R$ 2.700,00. Tratar: 37Q.6316.

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

FUSCA - ano 85, motor 1600, cor
branco. Aceito moto no negócio.
Tratar: 37Q.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, 5, 83, gas.,
verde. Tratar: 9963-8002.

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

GOL - Vende-se, 95, prata, aerofoleo
trás. R$ 7.350,00 ou 1.900 + 36,(
R$ 274,00. Tratar: 376-1772.

GOL PlU!! - Vende-se, 16V, 98,
I branco. R$ 11.000,00, aceito troca.

Tratar: 37Q.3244 ou 9�12-4950.

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

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, el som. Entr. + finane.
Tratar: 37Q.4071 ou 9112-9320.

GOL - Vende-se, 88, branco, ale. R$
4.000,00. Tratar: 371-9699, após
15h, el Marllze.

GOL - Vende-se, 92, Cl, 1.6, verde
met., ótimas condições. R$
6:500,00. Tratar: 9111-7012 ou

275-3191, a noite el Roni.

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

R$ 2.000,00 + 36x R$ 270,00.
Tratar: 273-:1,001.

GOL - Vende-se, 1.0, 16V, branco,
4p, única dona, pneus socorro zero,
totalmente revisado. R$ 13.812,00.
Tratar: �973-8765, el Junior.

GOL - Vence-se, 1.0, 95, bege.
R$ 7.500;00. Tratar: 373-3298, el
Pedro.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir finane.
Tratar: 370-2146, el Odêzio.

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

GOL - Vende-se, 1.8, Gl, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285,00. Tratar:
273-0735, el Gilberto.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl, 1.6, 901
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, el Armando.

GOL - Cl 1.6, 92, gasolina, verde
metálico, rodas de liga leve, em I

ótimo estado. Valor R$ 4.900,00 +

16 prestações R$ 236,00. Tratar:
37Q.3244 ou 9112-4950.

GOL - Vende-se, 5peelal, 99,
vermelho, c/ 58.000km, único
dono. R$ 10.800,00. Tratar: 9104-
4412, el Alisson.

GOL - BX, ano 85, cor branco.
Valor a combinar. Tratar: 370-227,5.
GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 372-2402, el Mareio.

, GOL PlUS - Vende-se, 95, gas.)
{

Tratar: 9963-7641.
.

GOL BX - Vende-se, 85, branco, el
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, e-.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-1110.

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

4412, el Alisson.

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

KOMBI - Vende-se, 82, diesel. R$
4.000,00. Tratar: 37Q.1778, el Dinarti.

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

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

KOMBI TREllER - Vende-se, 77,
motor novo, el frigobar, 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:
37().8622.

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

lOGUS - Vende-se, Gl1,'"95, compl.,
cl ar eond., d. h., trava, vid. elêtr.,
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: 37Q.3113.

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

PARATI - Vende-se Cl 1.6, 90, azul
met., gas. Tratar: �905-2848.
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:
9122-1157.

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, eompL - ar.

Troca-se por apto próx. centro ou

assume finane. Tratar: 9955-4946.

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

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

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

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

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

SANTANA - Vende-se, compl.,
preto, 97. R$ 15.900,00. Tratar:
376-1949.

'

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

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

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

VOYAGE - Vende-se, 90, Cl 1.6,
ále. Tratar: 9963-7641.

Especializada
em estofamento

automobilístico

VOYAGE - vende-se, 88. R$
4.000.00. Tratar: 37Q.0290.
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BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a eomb. Tratar:.37Q.9282.

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende-se
ou troca-se porcarro de menor valor,
95, bom estado, die. R$ 13.500,00.
Tratar: 373-1118, pi Jair.

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

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 9992-
601,6 ou 373-0335, após 18h.

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

9973-3560, c/ Osmar

JEEP - vende-se, Toyota, curto,
4x4, motor608, 71, em ótimo
estado. R$14.500,OO. Aceito troca
de menor valor: Tratar: 370-0724 ou

9975-4667.

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

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

9952-6889.

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

RURALWlllYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a comb.: pronta pI trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

I

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar:
37Q.3244 ou 9112-4950.

'

TOYOTA - vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$11.000',00. Tratar:
37Q.3244 ou 9112-4950.

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor cl
garantia, bomba 'nova, chassi
alongado. Aceita-se carro de menor.

valor na nego Valor a comb. Tratar:

37Q.8094, el Antonio.

TREllER - Vende-se, Turisear
Brilhante, de luxo, compl., cl ar. R$
5.000,00. Tratar: 371-9375, cl Adir.

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, el Edilene.

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
2000/2001, preta, cornpl., el
bancos em couro. Baixa km.
R$ 33.000,00. Tratar:'37Q.8336 ou

9973-3560, ,el Osmar.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas,
Tratar: 372-0676.

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00.
Tratar: 37Q.8622.
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CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pI 15ton., 1590, branco,
cl rodular. R$ 58.060,00. Tratar:

. 9992-0343, el Braulio.

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

37Q.2261.

GOL - �.8, a álcool, ano 92, em
FUSCA - Vende-se, 77, 1.300, ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.

branco, ótimo estado. R$ 2.500,00.
\

Tratar: 37Q.0724 ou 9975-4667,
Tratar: 370·9190, el Porsírio. falar com Fernando.

MERCEDES 1113 - Vende-se, 87,
el d.h., rodoar, õttrno estado de

conservação. R$ 20.000,00.
Tratar: 37Q.2328.

VOlKSWAGEN - Vende-se, 86, cinza,
6.90 cl baú de 5m, [;2rfeito estado.
R$ 21.000,00. Aceita-se outro carro
no nego Tratar: 372-0391 ou 9965-
8875.

VOlKSWAGEN - Vende-se, 89, 7.90
cl baú de 5m, amarelo. R$
21.500,00. Tratar: 9975-2765.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83. Valor
1.800,00. Tratar: 9121-5180, el I
Jalson.

CBR 450 - Vende-se, 91. R$
7.500,00 ou finane. de R$1.500,00
entrada mais 36 vezes 'R$ 273,113.
Tratar: 9111-5064.

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

CBX 200 - Vende-se ou troco, el
.

9.000km. R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor valor.
Tratar: 373-1580.

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

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

CBX 250 - Vende-se, Twister, 01102,
c/3.700km;vermelha.
R$ 5.000,00 + 12 prestações fixas
de R$ 285,56, nego Trátar:
373-0642 ou 373-4268.

CG 125 - Com-pra-se, 90/91. Tratar:
376-1699, cl Clóvis.

CG - vende-se titan, Okm.
R$ 816,00 de entrada, saldo 36 x

R$ 158,00. Brinde Capacete. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 el Mara
hor. ComI.

CG - Vende-se, 82, modo 83, el
documentação atrazada. R$ 700,00.
Tratar: 37Q.5275.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada R$
2.500,00 + 27x R$ 81,00, verde.
Aceito moto usada. Tratar 9952-

7084, cl Mara.

CG - vende-se, 2001, verde. R$
3.500,00. Tratar: 373-3001 ou 9952-

7084 cl Mara - hor. ComI.

co - 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 TITAN - Vende-se, 01. R$
3.600,00. Tratar: 275-0325 -.

CG TITAN - Vende-se, 97. R$
2.700,00. ótimo estado, troco por
carro. Tratar: 373-2887, el Helio.

FAlCON - 400, azul, ano. ao. Valor
R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 horário comercial, falar
com Mara .

2 GARELI - Compra-se. Tratar el
Raquel na portaria da Urbano,
manhã, ou Rua luis Bortoline, 290.

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

HONDA - Vende-se ou troea-se,
NX400 Faleon, 00. Tratar: 9975-0383
ou 37().8622.

.
\

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ sr.oo por mês. Tratar:

9973-8955, falar com Nick. L

VENDE-5E PEUGEOT 306 XSI
95, branco, completo, ar, direção,
vidro, trava, alarme, tanque elétrico,

volante escarnuteável,
IPVA 20.0.2 pago. R$ 12.80.0.,0.0..

.Tratar: 9955-0.50.4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NX SAHARA - Vende-se, 350., 96, azul.
R$ 4.250.,0.0.. Tratar: 9962-2826.

\

YAMA�A - vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.80.0.,0.0.. Tratar: 370.0.724 ou
99754667.

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

Tratar: 370.1724.
YAMARA 125 - vendo ou troco, ano
81. R$ 350.,0.0.. Tratar: 371·1335.

XLX· 350., ano 91. Tratar: 374-1588.

XR 200 - Vende-se, R$ 50.0.,0.0. entro
+ 42x R$186,o.Q.. Tratar:'37o.-56,51,
cl Antonio.

CAPOTADERBRA - Vende-se pI Courier,
nova. R$ 400.,0.0.. Tratar: 37&1289.

serviços
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA
"Venda "locação "Conserto "Montagem

Irmáqulnas Indústria'
• Comércio Lida.• ME,

Tra""IIrDínos com, Vem/as e consertos:
* Motores Estaaonóriils * Motossera
* lava Jato * Rocadeira * ,Assistência 24hs* Aspirador * Mótobombas .. .

* Compressor, ett..
I
* Entre outros... www.lrmaqUlnas.qb.net

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul
f,'

[
.

E-mail: autotec@netuno.çom.br

Rua Reinoldo Rau, \ 806, sala 4 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC
,

AR COIDICIONADO'
INSTALAÇÃO .E CONCERTO

,

I AUTO ElETRICA '

FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácioPessoa, 607,próx. CoI. Jangada. -JaraguádoSul-se

CARROCERIA DE MADEIRA -

Vende-se, 6.90.: 86, cinza. Aceito '

carro na troca. Tratar: 372-0.391 ou

99658875.

CARRO DO ANO -'Compra.se, 95 pI
frente, 4p, compl., preferência
flnaciado, Tratar: 371-0695.

,

SOM P/ CARRO - Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 30.
fitas. Tratar 371-140.3, cl Silvio.

VENDE-SE
2 mesas de sinuca, de pedra, uma

grande, completa, R$ 750,00 negociável,
e uma pequena, completa, R$ 380,00.

Semi-novos, com flcheíro. Valor
negociável. Tratar: 372-1274

'diversos
ALUGO QUARTO - na rua da Unerj.
Valor a comb. Tratar: 372-260.3, cl
Marli.

ALUGA-SE - quarto para 1 pessoa,
prôx, ao centro. R$ 150.,0.0.. Tratar:
37fM540

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
Tec Sat Digital. R$ 30.0.,0.0.. Tratar:
37&430.5, cl Vanderlei, após,
18�� I

APARELHO DE SOM - marca CCE
com controle, 3 CDs, 2 meses de
uso. R$ 350.,0.0.. Tratar: (47)
375-219ô, cl Viviane.

APARELHO DE SOLDA - Vende-se,
oxigênio mirca PTU, pgto em 2x
R$ 20.0.,0.0.. Tratar: 372-2316.

APARELHO TELEFONICON - Vende
se, sem fio, da AIWA, azul cl
branco. R$ 80.,0.0.. Tratar: 376-30.62,
cl Elaine.

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

ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritório. R$12o.,o.O. Tratar: 370.6316.

ARRECADO roupas e brinquedos
pI crianças carentes e para os

índios do Piraí.Tratar: 371-7341.

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

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, á'
gás. R$ 150.,0.0.. Tratar: 371-4547.

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

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, êompt. pI instalação. R$

,

650.,0.0.. Tratar: 371-4497.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
I 2 qtos e 1 varanda. R$ 20.0.,0.0..

Trata�: 995;;'-8563, cl Edson.
,

-, BARC,O DE ALUMíNIO - Compra-se,
motor 15hps e carretinha. Tratar:
275-2277 ou 910.2-4424, cl Élio.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, cl partida elêt., cl
motor Jonhson 3o.hp, 91, cl
carretinha. Valor a comb. Tratar:
37&1827 ou 370.40.95.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, pura. Paga-se até R$ 60.,0.0..
Tratar: 371-6475, falar cl Jô.

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

microfone sem fio. Tratar: 372-440.2
CI Sérgio.

\

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.

Tratar: 373-3787 cl Noeli.

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

BICICLETA ERGOMtrRICA
Vende-se, marca Caloi. Valor a

comb., seminova. Tratar: 371-4921,

cl)Marilene.
BUJAO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370.90.62.

CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tratar
37&00.81, c/Emerso[l.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
R$ 70.,0.0.. Tratar: 370.-9282:

CARRINHO DE CACHORRO QUENTE
- Vende-se. R$ 80.0.,0.0.. Tratar: 370.-
2718.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980..
I

CELULAR - Foi roubado, celular
baby, cor vermelha. Paga-�e
recompensa a quém recupera-lo.
Tratar: 379-2170..

CELULAR - Vende-se, Ericson Pronto.'
R$15o.,o.o.. Tratar: 371-10.12, cl Aline.

CELULAR - Vende-se, Ericson KF
788. Tratar: 379-1119, cl Marisa,
hor. comI.

CELULAR - Troca-se, da Global, 2
mese de uso, por um playstation.
Tratar: 9123-0.146, cl Samuel.

CELULAR - Troco, Ericson d� cartão

por esteira elétrica. Tratar: 370.9282.

CERCADO PARA BEBÊ - Vende-se,
R$ 160.,0.0.. Tratar: 370.-1973 ou

9975-1299, cl Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se, \
portátil, cl duas bocas, ideai pI
camping ou' pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130.,0.0.. Tratar: 370.-0464.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
cornemoratívos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 190.0 a 20.0.0.. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

COMPRESSOR DE AR - Vende-se, 5,2
peso R$ 30.0.,0.0.. Tratar: 370.-8615,'

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

impressora HP 60.0.0.. R$ 750.,0.0..
Tratar: 370.-8615.

COMPUTADOR - Vende-se, 350.,
completo, menos impressora.
R$ 90.0.,0.,0. Tratar: 371-4491

,CONCHA - vende-se, para retro
escavadeira. Tratar: 9992-7162.

Valor a comb. Tratar: 9121-2362, cl CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pI
Joilce. comércio, seminovos, juntamente

cl toda linha de roupas
BERÇO - vende-se, valor a comb. masculinas, femininas, infantis,

moda íntima e bijouterias. Valor a
combi. Tratar: 370.5518, cl Paulo.

I

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

DESENROLADOR DE MALHAS -"

Vende-se, em ótimo estado, cl
1,70. de largura. Valor a comb.
Tratar: 373-3232 ou 990.9-050.2.

DISC MAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$13o.,o.o.. Tratar:37o.7866.

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semí-novo.Rs 110.,0.0..
Tratar: 370.-7398, cl Plínio. \

DISK MAN - vende-se Sony, quase
novo. Valor R$ 10.0.,0.0.. Tratar: 370.-
7398, falar com Plínio.

'DIVIDE-SE APTO - Precisa-se de

moças, apto mobiliado no centro,
novo. Tratar: 372-60.90., cl
Alexandra.

DIVIDE-SE APTO - Procura-se moça
ou moço. Trátar: 275-1760., cl
Carlos, apôs 18hs.

/

Panascrtic, grande. R$ 1.50.0.,0.0. ou
até 3x. Tratar: 373-380.5 ou 9111-

0.125, cl Marli ou Valdir.

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

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

FOGÃO - vende-se, auto-limpante,
marca Aquarium, 6 bocas.Tratar:
372-2955.

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, marca
semer auto lirnpante, bom estado.
Tratar: 372-2955.

FREEZER - Vende-se, de 3 gavetas.
R$ 250.,0.0.. Tratar: 370.-9282.

FREEZER - Vende-se, horizontal,
220.1, azul, silencioso. R$ 40.0.,0.0. ou
2x R$ 20.0.,0.0.. Tratar: 376-1540..

- "-

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

,

GALPÃO - Aluga-se, lo.o.m2, prôx.
Samae. R$ 250.,0.0.. Tratar: 273-
6113, após i7h.

GALPÁO - Aluga-se, até 5o.o.m2, em
Jaraguá do Sul. Tratar: 9122-650.1,
cl Adriani.

GALPÕES,- Aluga-se, 2 galpões, na,

Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
370.0422.

GANGORRAS - Vende-se, R$
120.,0.0., Tratar: 370.1973 ou 9975-
1299, cl Prof. Ademar.

IDISC OFERECE CURSO
Pa�a formação de soeorrlste, com professores
espeCializados, incluíndo certificado. '

Início: 10 de .abril
Período: 3 meses

tlorário: 19:30h
Turmas: 2$1 e 4'" / 3'" e 5'"
Valor:

-,

Apostila: R$ 50,00 Mensalidade: R$ ,100,00

TRATAR: 372·2651 OU 371-6505

DIVIDE-SE APTO - Procura-se moça,
apto mobiliado no centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-SE APTO - cl estudante.
Tratar: 9993-8575, cl Aaria�o.

ESCORREGADOR - vende-se, pI
playgrund. R$ 250.,0.0.. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof.
Ademar.

ESPELHO - Vende-se, cl armário
pI bwc, cl 3 portas, 45x7o.cm. R$
35,0.0.. Tratar: 370.-0.464.

ESTEIRA MECÃNICA:'" semtnova .

Valor ss iso.oo. Tratar: (47) 375-
2190., falar"comViviane.

ETERNITE - Vende-se, 40. folhas,
6mm, medidas 1,lo.x2,44. R$
430.,0.0.. Tratar: 37Q.OA64.

ESTOJO DE MISSANGAS - Vende-se,
várias peças cl 4 alicates. R$ 250.,0.0.,
nego Tratar: 376-3572, cl Ticiani.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em
Joihville, estantes, mesas cl

!

cadeiras, estofados, etc. Tratar: \
(47) 453-1023 ou 30.25-4549.

GELADEIRA E FREEZER - Vende

se, Consul Sllm, tam. 'médio.
Tratar: 371-7976.

GELADEIRA - Compra-se, Tratar:
37&3434.

GRADES PARA JANELA �

r.soxi.so. R$ 70.,0.0.. Tratar: 9903-
7156, cl Paulo.

GUARDA-ROUPA - procuro guarda
roupa para ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, cl
Malvina.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson
150.0. A3, ploter de recorte, boca de

25, mesa de vidro, estante
regulável. Preço de ocasião. Tratar:
370.8563 ou 9975-0.10.2.

,

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

IMPRESSORA MATRICIAL

Compra-se, marca Citizen, usada,
em boas condições. Tratar: 371-
920.1, cl Raimundo.

JATO DE AREIA - vende-se,
completo, compressor e cabines. '

R$ 3.80.0.,0.0.. Aceita carro no neg.
ESTUDANTES - que vão pI Joinville " Tratar: 9113-7636.
a noite e queiram dividir
combustível. Tratar: 9975-4984.

FERRAMENTAS - Vende-se, várias para
tomo. Tratar: 371-0.742, cl Mário.

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2o.o.o.. Tratar: 273-0.885, cl Joel.

,

FILMADORA - Vende-se, Panasonic.
Tratar: 276-0.60.5, após 17h.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, CI Joilce.
,

FILMADORA - Vende-se, M9o.o.o.,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

li (47) 275-0279 * 9963-6820

LANCHONETE - Vende-se, na
Reinoldo 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 Lenzi.
Tratar: 275-3937.

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

.

LOCADORA - Vende-se, compl., cl
1200 fitas de vídeos, expositores'e
balcão. Tratar: 376-1090.

LU.MINOSOS - Vende-se cl
3,7xl,10, cl 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, Yarnata, Valor a comb.

Tratar; 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.
Tratar: 371-4497.

MÁQ. DE COSTU�A - Vende-se ou

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

MÁQ. DE ESTAMPAR - Vende-se,
marca mogar. Valor a comb. Tratar:
379-1970.

MAQ. DE FAZER SORVETES
Vende-se, italiana, modo 2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro

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

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

MÁQUINA - Vende-se, cobertura cl
traçado e overlok, 8 mil pontos.
R$ 1.500,00 as duas, ou. troco por
carro de menor valor. Tratar: (47)
345-3140, cl Tereza.

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, cl
Fernando.

.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

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

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental,.5kg, lava, enxaguá,
centrifuga, frontal. R$ 350,00.
Tratar: 376-3434.

, MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO
- Vende-se, 4 agulhas - marca

Hansai. �$ 3.500,00 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 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem
desc. ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MERCADO - Vende-se,
equipamentos e estoque, cl 12
anos de funcionamento. Tratar:
372-3947.

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

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

, .

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cl catraca e 40m fio.
R$ 900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane,:
PINTURA - Fazemos pintura em

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

PLAY GRAUND ESCORREGADOR -

Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299, cl Prof.
MemBr.

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

PNEUS - vende-se, pI moto de

trilha, em ótimo estado. Tratar:
9973-3034.

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, pI loja de qualquer
natureza. Gôndolas cl 3m cada e

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

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370.0464.

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais
para lojas, de vidros e gôndolas cl
5 e 6 divisões. Novas, cl 3 meses

-c. de uso, ótimo estado. Tratar:
-�__;_---------

371-7842.
MESA DE SINUCA - Vende-se.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou

373-3036, cl Alceu.

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

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

PAINÉIS - Vende-se, estruturas
novas e compl. Preço de ocasião.
Tratar: 370-8563 ou 9975-0102.

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

PROCURA-SE - pessoa pI dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cl Ana.

-PROCURA-SE - moça para dividir apto
mobiliado, só precisa de móveis pI
quarto. Tratar: 371-1500, cl Rose,
hor, comI. oJ 372-0984 (noite).

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre, Construa ouReforme seu ImóvelComercial, Residencial ouRural

CREDITO . PARCELA
RS 20.00000 RS 225,66
RS 25.000;00 RS 250,00
RS 30.000,OQ RS 338,48
RS 40.000,00 RS 451,51
RS 86.913,38 RS 763,51

Trabalhamos com autorizaçâo do BancoCentral-Possuímos outros valores e outros prazas ..

Inforrnacões no telefone (47) 322·7988

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pI dividir apto no centro.
Tratar: 275-2130 ou 9112-0509, cl
Carlos.

ou dividir, urgente. Tratar:

370-9006 ou 9101-8863, cl Fábio.

QUITINETE OU CASA - Procura-se

para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

\

QUITINETE - Procuro para alugar

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Pr6tese

VY". AiK F. O!Ó'Yio-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®nefuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr, voiUMx:rYMciy�Webet-- SCWCf/

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
V�CUwer�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
VY"a<C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sa�la"""""7",,,05......__........

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul -

FONE 171-5,04'2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO
1- \

I CEDRO MÓVEIS
* Cozinhas
Planejadas;
*Mesase'
Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

Orçamento sem

e"�
(47) 376-0679

compromisso

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161-Centro
(ao lado do Hotel Itajara) - Jaraguá do Sul- SC

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

pI moleton e 1: sehikibin pI meia
malha, el menynguer. Tratar:
371-6490, el Luiz.

-
,

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

, , TECLADO - Vende-se, rnod, TSR
Yamaha. R$ 300,00. Tratar:
370-2718.

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

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

ROUPAS DE BEBÊ -'.Vende-se,
'

roupas usadas, em bom estado, de
,0 a 6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370-9228, el
Rosane.

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

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

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

TíTULO BAEPENQI - Vende-se, R$
300,00, Tratar: 275-1371; ,

I ,

TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se,
Soe, Acaral.. R$ 200,00. Tratar:
9967-9864,

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

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

9973-8747. TíTULO PATRIMONIAL - Vende-se,
Beira RiO. R$ 200,00, Tratar:
9997-5371.SERRA FITA - vende-se para

açougue. Tratar: 376-1699.
TOCA DISCO - Vende-se, profissional,
DS 47, pró-linha. R$ 100,00. Tratar:
274-8141, el Virgílio. _

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI
usuárlo's de inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370-3623 ou

371-5006.
TOLDO - Vende-se, semi-novo .. R$
100,00 nego Tratar: 37Q-9005.

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.
,

OFICIINA DI' TORNEIRO - Vende

se, eompl. Tratar: 371-5640, el
Sergio.

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

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

VENTILADOR INDUSTRIAL -. vende

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

.
TAPETE - Vende-se, Persa, 3x2m,
R$ 40,00. Tratar: 372-2955.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.

.Tratar: 376-1933 ou 376-2228, el
Arnaldo.

VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,

f-zul, el mangas comp.' e um

marron, el mangas curtas, de
seda: R$ 80,00 cada, Tratar: 9103-
9893 ou 37610168 (rec.),TEARES - Vende-se, 1 fukuarama

Mania de 'Vender Barato

l:avadora.4 Kg
cf timer, Pop Tank, Mueller

À Vista R$ 179,90

Cozinha JB
cl Paneleiro
e Cristaleira
pI Cerejeira,

À Vistà RS 329,90

9x53;s
,

Total: RS 477,45

9x30;2
Total: RS 274.68

Loja 1': Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611- Ce'ntro r- Corupá- SC-, Fone: (47) 375-1948

'

Loja 3: Ângelo Rubini, Í053 - Barra do Rio Cerro - [araguãdoSul- SC - Fone: (47) 3'76-1603
(\

Loja 7: Rua 28 de.Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC- Fone: (47) 373-0794
I
III

TERÇA-FEIRA, 26 de março de 2012
VESTIDO DE PRENDA - Vende-se,
el arm�ção e bombaxinha. Valor a
eomb. Tratar: 373-1775.

-

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

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

. João, após 18h.

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

Tratar: 275-3937.

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 som,

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

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

VIDEOlOCADORA - Vende-se, el
grande acervo de fitas nà Vila' ,

I
Lenz], Aceita-se carro ou imóvel.

acompanhantes
ALEX E RAQUEL':' pa'ra eles, elas
e casais. Tratar: 9953-3540.

(47) 9995-7121.
- \

,MAICON - Moreno, 1.80, 78kg,
20 anos, corpo sarado.

Tratar: 9905�4668.
ALEXIA-,casada, mas safadinha.
(47) 9961-8518.

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

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

(47) 9119-3509.
DOUGLAS - Moreno claro, 1.75,
80kg, corpo elegante, disponível.
Tratar: 9903-71.35.

I

RUAN - 20 anos, 1.80, 78kg,
moreno, &qa aparência.

,

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

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

'

í

9x30f
Total: RS 274.68

Mesa Zamarchi
1,60 Padrão Mel/Imbuia

'6990,.
.cadetra Zamarchi
Padrão Mel/Imbuia

'�"i 9:0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Tudo para construção, reformas e proje

- Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalal,l

IMFI Madeireira FIÓrida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Engenharte Pinturas Ltda

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

Tudo para pinturas comerciais e residenciais
Rua Max Wilh�lm, 43 - próximo Hotel Etalan � Centro

\

ESQUADRIAS
".

,

DE ALUMíNIO'
E MOLDURAS

QUER FAZERMaisNEGÓCIOS?

CLASSIMais
os CLASSIFICADOSMais
PROCURADOS DA REGIÃO.

2.
"7
5(��'��..NJ\I�i

;. 0�' arquitetura
deslgn

:3
5
4-
"7Rua Ceio Procópio' Gomes de Oliveira, 474

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

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraquá do Sul - SC

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOfAOOS
E MUITO, MAIS PARA SEU tAR ...

VOCÊ ENCONTRA AQUI!

MÓV'EIS
GOMES

.�Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília .. Jaraguá do Sul - se _ 372-0002'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PRAZO DO EDITAI,. dias

Dirclto,
O(A) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini FomeroUi, Juiz(a) de

. I

FAZ SABER que, no dia 09/0412002, às 16:15 hor... e, em segunda oportunidade, no dia

24/0412002, às 16:15. horas, neste JuizO de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerbagen, 87, Vda Nova, CEP 89259-300, Jaraguà do Sul-SC, serí(io) levado(s) a

leilio/praça oIs) bein(n.) descrito(s), consoante determinaçio constame dos . autos n'

036.96.001544-8, em que figura(m) como exequente(s) Banco Itaú S/A, tendo como

executado(s) Ordem Homo Prosperalis e outro. Bem(ol): - OI automóvel VW-Quantum
CL, ano e modelo 1987, cor azul, placas ADD-7613, chassi 9BWZZZ33ZHP238053,
certificado de propried&delrenavam n.' 556929233, a àlcool, avaliado era RS 7.116,16; -

. Parte ideal de um terreno urbano, de forma retangular, com .roa total de 400,86m', .ituado
,

na cidade de Co';'pá/SC, desta comarca, no lado únpar da Rua XV de Novembro, fazendo
a frente era 15,3Oms. com a Rua XV de Novembro, trIvesslo dos·timdos com o Rio Ano

Bom co.!" 15,30ms. estrémando. pelo lado .direito de quem olha da rua com 26,2Oms. era

terras de Adolfo: BBUnde e pelo lado esquerdo com 26,20ins. com terras de José de Souza.

Edificado com uma casa residencial de madeíra, n.' 361, medindo 5x7,5ms. construída era

1926 coberta com telhas de barro. Mtriculado no Registro de Imóveis sob o n.' 15.765,
avali.:ao ein· RS 17.790,40. Avli' o: 24.906,56, em 11/10/2001, cujo vlior .....

corrigido monetariamente. até a ta doCa)
.

ioIpraça, seguindo o mesmo rumo dado ao

débito cobrado. Oouo:·. R rsos ou dências: Salienta-.. que, em primeiro
leilão/praça, o valor do lanço o poderâ ser' erior·a avaliaçio efetuada, sendo que, nio

ocorrendo a venda nesle(a), á levado à se oportunidade, onde baverá a alienação a

quem mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). nio encontrsdo(s) o(s) devedor(es),
lica(m) o(s) mesmo(s) ciente( ), por meio te, da reallzaçio da basta pública acima

descrita. E, para que chegue ao conh' to todos, parte. e terceiros, eu, ClÍristiane
Kom Alves, o digitei, e eu, a Lú a Rozza, Escrivi(o) Judicial o conferi e

subscrevi. Comarca de Jaragu I de r. ereíro de 2002.

II
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

EBl\ZO DO EDiTAL' dias

I
I I

OCA) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(s) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 02labriU/2oo2, às 14:15 horas, e, em segunda oportunidade,
no di. 121lbriU2oo2, is 14:15 horlll, neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme
Cristiano Wackerllagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-Se, será(ão)
levado(s) ia leililolpraça oIs) bem(ns) desaito(s), consoantl1 detemtinação constente
dos auto. n' 036.99.005457-3, em' que figura(m) como exequente(s) Banco ltáú S/A,
tendo como executado(s) Denl 'Comércio de Allmen1os. lida e outro. Bem{ns): Um
balcão refrigerado, medindo 2,20m de comprimento, astrutura de madeira e

compensado, revestimento de fónnica. Avallaçlo: R$ 4.100,00, em

21/dezembrol2oo0, cujo valor será corrigido monetariamente até a data dotal
I"ilão/praça, seguindo o mesmo rumo ds�o ao débijo cobrado. Onu.: Não há.
Recursos OU pendêndas: Não há. Salienta-se que, em primeiro Ieílilotpraça, o valor
do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a

venda neste(a), será levado á segunda oportunidade, onde haverá a alienação a quem
mais ofertar (art. 686, VI, do CPC). Caso en lrado(s) oIs) devedor(es), fica(m)
ots) mesmo(s) dente(s), por meio do pre e, da alizaçAo da hasta pública acima
descrita. E, para que chegue ao cilnhacime e to os, partes e terceiros, eu, Eliane

Aparecida Stinghen Rausísse, o digitei, e eu, , Eliane Aparecida Stinghen
Rausisse, Escrivã(o) Judicial o conferi e su vi. Comelca de Jaraguá do Sul(SC),
22 de janeiro .de 2002.

.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
C.marca de J.raluá d. Sut
l' V.... Clvel

PBAW DO EDITAL- dias

Direito,
OlA) Doutor(a) Luiz Antonio Zanini Fomerolli, luiz(a) de

FAZ SABER que, no dia 10/04/2002, às 15:30 horas, e, em segunda oportunidade, no dia

25/0412002, às 15:30 bor... neste Juizo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerbagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, será(ão) levado(.) a

leiliolpraça 0(.) bem(ns) descritoís), consoante determinaçio constante do. �uto. n'

036.95.000527-0, em que tigur�m) como exequente(s) Banco Itaú S/A, tendo como

executado(.) José Amarildo Sordi. aem(nl): Terreno situado nesta cidade, na Rua José
Teodoro Ribeiro, timdos, no lado ímparde uma rua particular, com áres de 402,37m',
fazendo frente rm 15m•. com a rua particular, IUndo. em 15,OOms. com terreno de José

Ribeiro, estremando do lado direito em 26,80ms. com Euclides Alexandre Deretti e do lado

esquerdo em 26,85ms. cem Mariano Deretti; distsme 6Oms. da Rua José Teodoro Ribeiro.
Imóvel registrado no CRI desta Comarca, sob o n.' 5.977. Sobre o mesmo, encontra-se

edificado uma casa de alvenaria de 127 incluindo a garagem, Avlii.çio: RS 67.622,87,
era 23/08/2001; cujo valor será igído onetariamente até a data dotal leiliolpraça,
seguindo o mesmo rumo dado débito co o. Oouo:. Recursos ou pendências: .

Salienta-se que, em primeiro leil 7praça, o valo do lanço nio poderá ser inferior a avaliaçio
efetuado, sendo que, nio OCOIT o a venda ne e(a), ..... levado à segunda oportunidade,
onde baverá .a alienação a em mais ofe (art. 686, VI, do CPC). Caso Dio

encontrado(s) o(s) devedor(es tica(m) 0(') me ois) ciente(s), por me_io do presente, da
reliizaçio da hasta pública ao de.cri. E, que chegujS? COnh,ecúnento de todos,
partes c terceiros, eu, Christí e Kom AI 5, o di itei, e eu, � Ana Lúcia Rozza,
Escrivi(o) Judicial o conferi e subscrevi. ca e Jaraguá do Sul(SC), 01 de fevereiro de
2002.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Com.rca de J.raguí do Sul
2' Vara Cfvel

PRAZO DO EDITAL: 30 dias

de Direito,
O(A) Doutor(a) Hélio David Vieira Figueira do. Santos, Juiz(a)

FAZ SABER ao(s) réu(s) em lugar íncenc e ao. eveotuais interessados que, neste Juizo de

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Waokerhageo, 87, Vila Nova, CEP 89259-300,
. Jaraguá do Sul-SC, tramita a Ação Usucapião, sob n' 036.01.002006-9, aforada por
Gilberto Bardin e outro. Assim, fica(m) o(s) mesmo(s) CITADO(S) para responder à ação,
querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTtNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-io
aceitos como verdadeiros' os fatos articulados pelo autor na petição inicial (ari. 285, c/c art.

319 do CPC)-. SÍNTESE DA INICIAL: Os autores adquiriram a posse mansa e pacifica
par mais de 38 anos que a familia�de Lauriodo Pinto' (a viúva Laurioda Pinto e seus filhos,
noras e genros), exerciam sobre uma área de terras rurais, na localidade de Itapocuzinbo
Manso, correspondente ao lote n' 2.302 do Loteameoto Dona Francisca, de forma irregular,
fazendo fundos-com o lote n' 3.170 com 200m de que de direito, confrontando:se de um..

lado com o lote n' 2.300 de propriedade de wàJter E. F. Gosch com U72m, e de outro

lado confrontando-se com o lote n' 2.306, com 905m de quem de direito, e na frente com

200m, contados do ponto em que o Rio ItapoCUzinho adentra as terras possuídas pelo.
cedentes, e fazendo frente era varias lÜ!has irregulares com a estrada Itapocuzinbo Manso. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,� Izeli de Carvalho, o
digitei, e eu,� Ana Lúcia Rozza, Escrivã(o) Judijd!, o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaráguá do SuI(SC), 24 de janeiro de200�
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"

CAUSAS: CIYis * Criminais *Trabalhistas
* Sandro Mar.celo dos Santos
OAB/SC7835
* Rosone MQ de Oliveira Werner

OAB/\SC 7566

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296

DESTACANDO A SUA EMPRESA

Para 'anunciar ligue: 371-1919

,

OUI�O)

21%
Assine o ,melhor jornal. 371·1919
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o QUE SE FALA NO SENADO
OSMAR DIAS COBRA butária, porém mais efici-

AMPLA REFORMA TRIBU- ente.

TÁRIA - O senador Os-' Na'opinião do sena

mar Dias (pDT-PR) de- dor, a CPMF viabiliza re
fendeu' a cobrança da cursos para o governo
CPMF (Contribuição Pro- por ser um imposto que
visória sobre Movimen- deixa pouca margem à

tação Financeira) como sonegação, uma vez que

imposto permanente, é cobrada proporcional
porém, a partir da adoção mente de todos os que
de uma ampla reforma fazem movimentação fi-

.

tributária. hanceira.

Para Osmar Dias, - Se é para ficar
melhor do que prorrogar prorroga�do de tempos
'indefinidamente a co- em tempos e mudando o

brança do tributo, como índice, deveria serinsti

propõe o governo, seria tuído um tributo perma
torná-lo permanente. Isso nente com uma reforma

seria possível dentro de tributária modernizada
um novo quadro de arre- -, enfatizou". ("JOR
cadação, com menos im-

,

NAL DO SENADO",
postos e menor carga tri- edição 1.435, página 3)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
;

OLIVEIRA ÁLVARES (183)
Não obstante a sua condição de português,

Joaquim de Oliveira Álvares, que se havia dis

tinguido nas campanhas do Sul, declarou-se
abertamente a favor da emancipação do Brasil,
colocando-se ao lado de José Clemente Pereira.

Oficial respeitado e temido, estava de cama, com,

um ataque de góta, quando soube, que em con

seqüênciado "Fico!" de Pedro I, as tropas por

tuguesas, fortes de dois mil homens, haviam to

mado as armas, ocupando o morro do Castelo,
de onde, sob o comando do general Avilez, inti
maram o prlnclpe a partir imediatamente para
o Reino.

Torcendo-se' de dores, Oliveira Álvares orde
nou:

- Levem-me para o Campo de Santana!

Conduzido para aí, mandou estender um ta-
, I '

pete na relva, assumindo, deitado, o comando das

tropas nacionais e dos paisanos que se haviam

armado, e dando durante todo o dia, e toda a

noite, as providências para resistir ao ataque do

inimigo.
A notícia de que Oliveira Álvares se achava à

frente do elemento brasileiro atemorizou Avilez,

�ue atravessou a baía na manhã de 12 de janei
ro, indo entrincheirar-se em Niterói.
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Aquitem
informação!

iliTabelionato. . de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373-0404

Garibaldi - JGS -
Distrito de' Veszprém (108)

Por que "antlqarnente"
e "outrora"? XCI

HenriqueWolf vai
) em busca das raízes

Em 1998, o ex-vere

ador dirigia-se ao casal
( Eva e Gedeon Pilier, em
São Paulo, expondo as

razões de sua preocupa
ção. Em 27 de julho des
se ano, em papel da So
ciedade Cultural Brasi

leira-Húngara, o dis

tinto casal respondia às

suas dúvidas: "Prezado
Sr. Wolf, compilando
material para um liv�o
que pretendemos escre

ver �obre emigrantes
húngaros no Brasil, veja
o que encontramos! ,E
uma descrição dos pri
meiros húngaros corajo
sos que aí chegaram e'

entre eles Joseph Wollf.
,

Se você abrir o depoi
mento escrito à mão, na

}erceira página, vai achar
o nome do seu ante

cessor. Quem fez este

depoimento é um padre
Lucas\e {com certeza ele

escreveu o nome 'Wollf'

errado, queWolf em ale

mão é 'lobo' eWolf não
é escrito com dois '1'.

vocês é que estão corre

tos em escrever o nome

com um '1' só".Mas vol
tando ao depoimento, é
comovente ler a descri

ção carinhosa que se faz
do "Joseph Wolf", o

chefe deste grupo, que
era uni senhor de meia

idade e que possuía bom
I

nível cultural. Ele dirigia
, o grupo commuito cui

dado para que não hou
vesse problemas, nem
mais rápido nem mais

lento. E na quarta pági-

na segue mais uma coisa Da importante carta

'muito interessante: "J0- que o casal Evae Gedeon

seph foi à Hungria espe- Pilier dirigia ao sr, .Hen

cialmente para trazer a es- riqueWolf acostaram có

tátua de Sahto Estevão, pias xerográficas da Re

em 1896". Eu fiquei pen- , vista do Instituto Históri

sando, já que a igreja só co e Geogtáfico Brasilei

ficou pronta no ano de ro, doRio deJaneiro, onde
1922"esta estátua deve ter um pesquisador, Olivér
'sido para uma capela, Onody, publica um traba

construída antes. E não é lho sobre "O culto dos

que eu achei documento santos húngaros no Bra

provando isto? Veja o que sil" e incluía a "Igreja de

segue: o outro jogo de xe( Santo Estevão, em Ja
rox de uma 'Revista do raguá do Sul", a que já nos
Instituto Histórico e Ge- referimos anteriormente.

ográfico Brasileiro',' onde Pelo seu valor históri

um pesquisador, Olivér co, vale a pena incorporar
Onody, publica um traba- neste trabalho o constan

lho sobre 'o culto dos te a partir da página 150 a

santos húngaros no Bra- 155: ''Abandonados pelas
sil' e inclui a 'Igreja de San- autoridades brasileiras em

to Estevão emJaraguá do 21/7/1927, pediram.au
Sul (?) - SC', e a 'Capela xílio à embaixada da

deSanto Estevão, rei da
"

Hungria. A escola foi

Hungria', em 'Georg aberta em primeiro de

Wolf, - SC'. Esta capela maio do ano seguinte. Em
surge no ano 1894 e isto 1936 conseguiram cons

deixou claro para mim, truir um prédio próprio.
,

I

que a estatua, que Joseph Tinha dois-professores, o
Wolf trouxe da Hungria, húngaro Lajos juhász e a

no ano de 1896, foi para brasileira' Marieta Real,
esta capelaSó não sei, se que ensinou o português,
estamesrnaestátua depois a história e a geografia. A
foi colocada no alto do vida cultural desta peque
altar-mor da Igrejade San- na colônia foi bastante in

to Estevão, ou aquela se- tensiva, Até 1933 prorno
ria uma segunda estátua? veram 25 representações
Mas eu acho, que a tal da teatrais. Em 1927 criaram

capela nem mais existe. uma associação cultural,
Ou estou errada? O que em 1928 uma associação
eu achei mais interessan- juvenil e em 1929 um clu

te ainda, que Onody fala be esportivo. Foram assi-
,

de Garibaldi corno se o \ nantes de três, jornais:
primeiro nome desta al- B.M., DMH e UM. Em

deia tivesse sido 'Georg 1936 receberam a visita

Wolf'. Dê uma espiada do doutor Ladislau Bôs

nisto também. Espero que zõrményi, conselheiro do
a minha carta ache todos Ministério das Relações
vocês firmes e bem de Exteriores da Hungria.
saúde, pois é isto que nós Celebraram estas come

desejamos e mandamos morando os aniversários
um grande abraço para da colônia em 1925,
dona Diomira também e 1929, 1934 ou a do San

para todos os seus". to Estevão, primeiro rei

da Hungria em 1038.

COl;Il esta festa terminou
a época de ouro da co-

lônia, depois veio a guer
ta na Europa. É interes

sante notar que enquan
to existia esta colônia, as
mulheres conservavam o '

uso de seus trajes nacio

nais, porém os homens
não mais. A atuação da

colônia foi talvez a mais

proveitosa no campo
econômico. A colônia

possuía cerca de 1,1 mil

alqueires, desses, no co

meço, 500 alqueires de

==r= semeados, que
mais tarde foram diminu
ídos para -200 alqueires
cultivados. Em 1949 o

preço do alqueire custou

Cr$ 3000. O tamanho das

propriedades variou en

tre 2 e 30 alqueires. As
maiores propriedades
eram de Miguel Kofai
(25 a.),AméricoBede (16
a.) e Vitor Belog (10 a.).
É interessante notar que,

quando chegaram, con
forme o antigo costume,
os colonos trouxeram foi

ces, enxadas, forcados,
arreios etc., as mulheres

apenas pratos de cerâmi

ca. Começaram com a

derrubada de árvores e

com a produção de dor-

,

mentes e de lenha para as'

locomotivas, ganhando
por dia e por pessoa 12

mil réis. Produziram mi

lho, feijão e aguardente.
Forneceram verduras

para o mercado de Presi

dente Venceslau. Tive
ram criação suína. Em

1930 já tiveram mais de

cem bois e, em 1932, dez
caminhões. A colônia

chegou a ter cinco serra

rias, dois moinhos e duas

fábricas de tijolos.
(CONTlNUA)
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A PODHIUM - PESQUISAS E PUBLICIDADE IDE CASCAVEL - PR, REALIZOU NO ÚLTIMO DIA 22 DE MARço; NAS DEPEN

DÊNCIAS DO CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, BAILE COM A BANDA IN NATURA E ENTREGA DO PRÊMIO DESTAQUE EM

PRESARIÀL E PROFISSÚ)NAL DE ]ARAGUA DO SUL, RESULTADO DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA DO DIA

17 A 21 DE DEZEMBRO DE 2001.

\

Esse éo ,quarto ano que a Empresa PODHIUM realiza pesquisa na Cidade de Jaraguá do Sul. O objetivo da consultapopular é fazer com que os

consumidores, e clientes saibam onde encontrar os melhores serviços, empresas e profissionais. Filiada ao CONRE - Conselho �egional de Estatística.

"Ciente da responsabilidade diante do conselho, e principalmente do balizamento profissional, realizamos a pesquisa com a mais completa lisura."

Parabéns a todos os escolhidos pela comunidade de Jaraguá do Sul.

, �,� 1
,

,

r."II·�1tL,,=:��
1. ESPECIALISTA EM IMPLANTES DENTÁRIO,S - DR. SAUL C. DE. MO,RAES JR +: 275-1139
2. O,RTO,DO,NTIA (APARELHO,S DENTÁRIO,S) -,- DR. CRISTIANO, R. WULFF- 372-1662 '

_�.;I_i••
3. ANGILo'GISTA - DR. Do'UGLAS ANJo' - 371-4935

,

4. CLÍNICA DE FISIO,TERAPIA - CLÍNICA SER - 371-6022
5. CLÍNICA DE ULTRA-So'No'GRAFIA - Ho'SP.JARAGUÁ CENTRO, DE IMAGEM - 37
1). OTORRINOLARINGOLOGISTA E CIR: PLÁSTICA FACIAL - DRA. HELEN DE MASI - 37
7. PSIQUIATRA -,QR. ,MAURÍCIO Bo'Go' - 371-4741

<'

47. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃo' - RECEITUÁRIO,,- 275-0764
48. FLO,RICULTURA ----, FLO,RISA '- 371-0515

49. FRIGo'RÍF O, � FRIGo'RÍFICO, THEILACKER - 371-2033

:. GESSO, RICA) - GESSO, ]ARAGUÁ - 371-3522

1. HO,S HO,SPITAL E MATERNIpADE JARAGUÁ - 371-1300

IA - CHALÉ IMO,BILIÁRIA - 371-1500
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS - UNIPLAST - 371-2227

ICA INTERNET - NETUNO, INTERNET - 371-4444

ÕES ELÉTRICAS - INDUSTRIAIS �NST. ELÉTRICA CO,NTI - 275-4000
ETE - SMURFS LANCHES - 371-2447

.

EIS - O, FLANELINHA- 372-2539

....•..1'·
8. ADVo'GADo' CAUSAS CÍlVEIS - DR. ALCÍDES CARD,
9. ARQUITETo' - O,TAVIANO, EDUARDO, PAMPLO

"

10. CABELEIREIRA - CELINA CABELEIREIRO,S __L'
11. CO,NTADO,R� O,SMAR GUMZ - 371

I 24. BANDA MUSICAL
25. BIJUTERIAS, SEMIJ

,

26. BUTIQUE - PASSARELLA: IQ
27.,BRINQUEDO,S ---'- MUNDO, DO,S BRINQUEDO,S-
28. CARRO,CERIAS - CARRO,ÇARIAS ARGI - 370-7Q77
29. CASAS PRÉ-FABRICADAS - CONSTRURO,SA - 373-0737
30. CESTAS PARA CAFÉ DA MANHÃ - CESTAS E PRESENTES DA REGINA - 372-0316
31. CHAVES E FECHADURAS - CHAVEIRO, SÃo' PEDRO, - 9973-8221/275-2467
32. COMÉRCIO DE COMPUTADORESE ASSISTÊNCIA TÊCNICA - HELP INFORMÁTICA -371-8850
,33. CO,NFECÇÕES E ARTIG,O,S PARA BEBÊS - JUJU MO,DA BABY - 371-7788
34. Co'NGELADO,S E FRUTO,S DO, MAR _c__c SEREIAS FRUTO,S DO, MAR - 275-2912
35. CO,NSTRUTO,RA - PRO,MA CO,NSTRUÇÕES E PLANEJAMENTo' - 371-6310
36. CO,RRETO,RA DE SEGURo'S - SEGURo'S GARCIA ----" 371-1788
37. DANCETERIA -'-, HARI O,M - 276'-3064
38. DEDETIZADGRA ---:- IMUNIZADO,RAJARAGUÁ - 371-1558

39. DIVERSÕES ELETRÔNICAS - MAGIC PO,INT VÍDEO, LO,TERIAS - 371-5371
40. ELETRO,DO,MÉSTICO,S - PEÇAS E CO,NSERTO,S - ELETRO,LAR - 371-2200

41. ESCO,LA DE INFO,RMÁTICA - ESCO,LAS SID - 275-0001

42. ESCO,LA DE MÚSICA -ARTEMAIO,R- 371-1632
43. ESCO,LA DE NATAÇÃo', MUSCULAÇÃo' E DANÇAS -r-r- ACADEMIA IMPULSO, - 275-1862
44. ESCO,LA ESTADUAL - ESCO,LA DE ENSINO, MÉDIo' ABDO,N BATISTA - 275-0716
45. ESCRITÓRIO, CO,NTÁBIL - MARÜAN CO,NTABILIDADE - 372-5302 /

46. FACTo'RINGFo'MENTo' MERCANTIL----'TAFFAC- 371-1910

72. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ - APR 72-8000

73. PRO,DUTO,S NATURAIS - BRO,WN HO,USE� 370-0092
74. PRO,DUTO,S VETERINÁRIO,S, RAÇÕES EADUBO,S-
75. REFEIÇÕES CO,LETIVAS INDUSTRIAIS - CILUMA
76. RELO,JO,ARIA E JO,ALHERIA - SIMARA E PALÁDIo' 0-1969

77. �SIbURANTE A QUILo' E BUFfET (�E!}yI O,S
-'4",.'"

PATINHAS - 275-1654
; ,-

-'

, AliaM oli:O\ -

"-ESToFARIAGAÚCHA-371-mo
9. '!�'�I iMAlr� r'À:· BALHADO,RES NAS INDÚSTRIAS
DO, VESTUÁRIo' - 371-2322

80. SO,NO,RIZAÇÃo' E SO,LUÇÕES MULTIMÍDIA - PIAZZERA/SO,M E IMAGEM - 275-2167

81. SUPERMERCADO, - SUPERMERCADO, ANGELo'NI - 371-1613

82. SUPLETIVO, E CURSO, PRÉ-VESTIBULAR -,- NOVA ERA - 370-1515

83. TELEFO,NIA APARELHO,S CELULARES - MEXITEL - 275-1902

84. TELEMENSAGEM ---'- FLASH MENSAGENS - 371-4700/372-1897
85. TO,LDO,S E CO,BERTURAS - só LO,NAS - 370-4523

,

86. UNIFO,RMES ESCO,LARES E PRO,FISSIO,NAIS - MAJo'KA UNIFO,RMES - 275-2295

87. VEÍCULO,S NO,VO,S - q,RAGUÁ VEÍCULO,S - 371-4000

88. VIDRAÇARIA - VIDRAÇARIAWILLE - 371-0568

--
89.JO,RNALLO,CAL- JO,RNAL CO,RREIO, DO, PO,Vo' - 371-1919
90. JO,RNAL REGIo'NAL - A NO,TÍCIA - 371-0667,

91. JO,RNALISTA DE RADIO, E REPÓRTER - TIM FRANCISCO, - 371"1212

92. JO,RNALISTA ESCRITO, - NEY BUENO, - 9975-3444

93. LO,CUTO,R DE RADIO, AM E CO,LUNISTA SO,CIAL - CELSO, LUIZ NAGEL - 9973-8989
94. RADIO, AM - JARAGuÁ AM - �7f-1010
95. RADIO, FM - STUDIO, FM - 371-0991

96. REVISTA - REVISTA NO,SSA - 370-2900
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I ENQUÊTE

QUAIS ASMELHORIAS QUE O Bairro Centenário precisa?

GERALDINA EMÍLÍA FAGUNDES, 54 ANOS, DONA DE CASA EUGÊNIA CONCEIÇÃO,,44 ANOS, DONA DE CASA

iI Estamos há algum tempo esperando o posto de
saúde que nos foi prometido pela Prefeitura. Toda
vez que alguém precisa de assistência médica tem

que recorrer aos postos da Vila Lalau ou do João
Pessoa e estão sempre cheios. Um jardim de
infância ou uma creche também seria importante
para os moradores, A maioria daqui trabalha fora
e não tem onde deixar os filhos. Os terrenos,

desocupados também precisam de limpeza.',' I

"Entre as necessidades que o bai rro apresenta, acho
que uma das mais importantes é a instalação de

,telefones públicos. Também creio que deveria ter

um posto de saúde, que há tempos vem sendo pedido
pelá comunidade, sem nenhum resultado prático.
As ruas também deveriam ser mais cuidadas, com
calçadas.e sem mato nos terrenos baldios. No m�is
acho que tudo funciona bem'. As mulheres querem
uma creche para deixarem seus filhos, o que
também é muito importante."

•

VALEN�N ALBERTO KERN" 42 ANOS, MOTORISTA

ANTÔNIO TIBES DE FREITAS, 53 ANOS, SARGENTO DA PM

(NA RESERVA)

"O que maisfaz falta é um posto de saúde e uma

creche. Aqui no Centenário a maioria das mulheres

trabalha fora e é muito difícil conseguir lima vaga
nas creches dos outros bai rros porque estão sempre
lotadas. O posto de saúde e a creche já foram
prometidas faz tempo, mas depois que passa as

eleições eles esquecem do que falaram. Também
seria bom que ao menos em alguns horários
houvesse ônibus aqui para o Centenário."

"Nós aqui dp bairro achamos que a maior
necessidade dos moradores é um posto de saúde. O
mais próximo é na Vila Lalau ou no João Pessoa,
mas também estão sempre lotados. Quando alguém
fica doente é um sacrifício. Também precisamos de
uma creche e de transporte coletivo. Outra coisa

que todos sentem falta é de uma igreja. A maioria

aqui é católica. Não temos onde ir para rezar. As

igrejas ficam longe. A gente sente falta."

UM POUCO
DA HISTÓRIA

-Um pouco da história
O Bairro Centenário passou a

,
ser ocupado de forma regular
há cerca de 15 anos, quando .

foram comercializados os

primeiros loteamentos. Até
pouco tempo �trás não tinha

nenhuma infra-estrutura e as

ruas apresentavam problemas de

alagamentos. Comparado aos

outros bairros de Jaraguá do Sul,
pode ser considerado pequeno e

ainda em processo de

reestruturação. A maioria dos

moradores é natural de outras

cidades e já morou em outros

bairros antes do Centenário.

Fotos: César Junkes/CP

O Bairro Centenário tem na Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Exepcionais) sua principal referência

.

,

Segurança acima de tudo

Um convite à tranqüilidade
O Bairro Centenário pode ser

considerado um dos mais novos
do Município. Os primeiros
moradores começaram a

- aparecer há aproximadamente
15 anos, época em que o local

teve os primeiros lotes
comercializados. Atualmente,
segundo dados do IBGE

(Instituto Brasileiro de

G�ografia e Estatística), o
Bairro Centenário tem uma

população estimada em 1.077

pessoas, sendo 569 homens e
'

508 mulheres. A maioria

trabalha em fábricas e indústrias '

da região e usa o transporte ,

coletivo para ir ao trabalho ou à

escola.
J

\ O Bairro Centenário faz divisa
com os bairros Vila Lalau, Ilha
da Figueira e Vieiras. São estes

bairros.adjacentes que oferecem
aos moradores do Centenário a

infra-estrutura necessária que o

bairro, ainda não dispõe, como
posto 'de saúde e creches.

Ap.esar da tranqüilidade do
bairro, composto por poucas
ruas, o local carece de muitas
coisas,

A instalação de um posto de
saúde e de uma creche foram
as necessidades mais citadas

pelos moradores, que também
almejam um transporte coletivo

que atende aos moradores com

maior eficiência, já que nas ruas

do Centenário não passa
nenhum tipo de coletivo. Outra

necessidade apontada pelos
moradores do Centenário é

telefone público, que não existe
no local/além de melhorias nas

,

ruas. Muitas não têm

calçamento e os terrenos

desocupados estão tomados
pelo mato.
A oferta de serviços e comércio

também deixa a desejar. Todas
as necessidades do dia-a-dia são

supridas em pontos de
comércio de outros bairros ou

no centro da cidade.
Na avaliação dos moradores do

Centenário, o local é excelente;
A tranqüilidade do 10,cal, aliada
ao bom entrosamento entre' I

vizinhos, faz do Centenário um
bom lugar 'para se viver. "Mas o

que a administração pública não
esquece é que o local está

crescendo. A çada semana é um
novo morador que chega ou
que começa a construir.

Precisamos de mais atenção da

Prefeitura", afirma o morador
Valentin Alberto Kern, que
chegou no Centenário há quase
10 anos. "Fui um dos primeiros
a chegar aqui. Naquela época
era tudo só mato. Melhorou

muito,mas ainda precisamos de
muita coisa", completa. '
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IESTRATÉGIA: EIxO DE DESENVOLVIMENTO DECIDE INTENSIFICAR REIVINDICAÇÕES DO SETOR RODOVIÁRIO

Intenção é garantir aplicação
de verba prevista na BR-280

]ARAGuA DO SUL - li

deranças do Eixo de De

senvolvimento de joinvil-
.

le-Jaraguá do sul e Vale

doltapocu decidiram ont

em manter a pressão polí
tica sobre o governo fede

ral, iniciada na quinta-feira
passada, na audiência rea

lizada no Ministério dos

Transportes, para dar mais
agilidade às obras rodoviá
rias federais no Estado. A

preocupação das autorida
des é acelerar as definições
no setor, com a conclusão
do projeto técnico para
duplicação da BR-280, tre
cho entre Jaraguá do Sul e

São Francisco do Sul, e ini
ciar a obra o quanto antes.

Na reunião de ontem,

que aconteceu na Prefeitura
e sob a coordenação do

prefeito Irineu Pasold, deli
berou-se que será mantida

a estratégia iniciada em

Brasília, para que saia o

projeto técnico no prazo
previsto e de custo esti-·

mado em R$ 3,8 milhões,
e pela utilização de parte
dos recursos do orçamen
to da duplicação da BR-

: 280 (incluindo também

parte. da BR-370), no valor
de R$ 35,2 milhões, para
.uso imediato em obras de

manutenção e correção de
deficiências nas rodovias,
como a necessidade de
construir o segundo trevo
de acesso em Corupá, en
tre outras.

Existe consenso entre

as lideranças de que os pró
ximos passos devem ser

dados nesse sent1do. "Pre-
•

cisamos garantir pelo me-

nos a conclusão do projeto
e a manutenção do tre

cho", opina o empresário

A Prefeitura de Guaramitim está incluindo novo

microônibus à frota que realiza o transporte escolar.
O veículo, da marca Agrale e carroçaria
Marcopolo, tem capacidade para 25 lugares. O
investimento na compra do microônibus foi de R$
71 mil, dos quais R$ ,50 mil conseguidos através do

FNDE, com a interveniência do deputado federal

Vicente-Caropreso (deóculos), A-entrega da chave
do veíeulo aconteceu sexta-feira pela manhã, em
ato realizado no pátio da Prefeitura.

entrará em seu

. Amor um pouco

erá ótimos
s poro ampliar o seu

migos e agitar o
cial. Cautela com

e menos e poupe
mais.
Câncer - SUÇl motivação poro

foz estará em,

souber usar o
sairá vitorioso.

gir impulsivamente.

Eggon João da Silva. ''A

elaboração do projeto téc

nico está atrasado porque
não foram disponibi
lizados recursos para as

empresas responsáveis",
lembra o presidente da

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), PauloMattos. Tan
to ele quanto o prefeito'
Pasold e o deputado fe

deral Eni Voltolini acredi

tam que esse é o caminho,
diante das circunstâncias do
momento.

PROJETO DE LEI. - Se

rão enviados ofícios ao

ministro dos Transportes,
Alderico lima, e ao chefe

do DNIT (Departamento
Nacional de Infra-Estrutu

ra de Transportes), novo
órgão que substitui O

DNER, Fernando Maga-
.

lhães, com esses objetivos.

Voliolíní estima que tanto

o projeto de duplicação da.
BR-280 quanto o da BR-

470 (trecho de Blumenau

a Indaial) estarão conclui

dos em outubro próximo.
Mas considera arriscado
demais afirmar que as

obras começarão ainda em
2002. Ele explica que a al

teração' de rubrica, para as

obras de manutenção,
exigirão projeto de lei es

pecífico para alterar ru

brica e destinar parte dos

R$ 35,2 milhões para a

manutenção de rodovias

federais. O deputado esta

dual Ivo Konell também

compareceu na reunião,
ontem. Os prefeitos de

.

Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, e de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira, en-
viaram representantes.

• (MILTON RAASCH)

Obra da Estrada Jar� só

depende daordemde serviço
'!.,

GUARAMIRIM - o pre
feito Mário Sérgio Peixe!'

•

I

segue esta semana para

Florianópolis, onde terá

audiência naSecretaria dos

Transportes e Obras do

Estado, com a finalidade
de tratar da ordem de ser

viço para o início da obra

de pavimentação asfáltica
da Estrada Jaraguá; na

ligação de Guaramirim
com Jaraguá do Sul, atr
avés do Bairro Ilha da Fi

gueira. Peixer só depende
da liberação dos recursos

previstos no convênio que
a Prefeitura firmou com o

Governo do Estado para

rão os principais
e dia. Equilibre-se e

o em paz no ornor,

Virgem - Alie o seu sexto

ua inteligência e saio

trabalho. À noite, se
dos limites,
o.sexo, dev,erá entror

iniciar a obra.

A Prefeitura já realizou
a licitação para a contra

tação da empreiteira que
executará o serviço, sendo
vencedora' a Engepasa, e

.

quer agora acelerar os pro
cedimentos restantes para
iniciar o serviço. Pelo con
vênio firmado com a

Secr�taria dos Transportes
e Obras no ano passado,
o governo estadual destina
rá R$ 828 mil para a cons

trução do trecho, de apro
ximadamente três quilô
metros, e a Prefeitura par
ticipará com contrapartida
no valor de R$ 355 mil. (MR)

mpartilhe os suas
o que fizerem grupo

j

cpo criativo abrirá

6i�fl9�Q!i!Ji8!uma conquisto,
mascu1dãclÕcom os excessos.

Escorpião - O dia será
I.

no trabalho. No
o noite trará alguns
Envolvimento com

conhecido poderá
O.

Mônica (ao fundo), em reunião de prestação de contas

Mônica Schünke cumpre'
mais um mandato na .Apac

]ARAGuA DO SUL - A

presidente Mônica Schün

.ke, foi confirmada para
novo mandato, com dura

ção de dois anos, na dire

ção da Apae (Associação
de Pais e Amigos dos E�
cepcionais). Ela foi reeleita
por aclamação durante

assembléia geral ordinária
realizada quinta-feira, na
sede da entidade, no Bair-

.

to Cinqüentenário. Na oca
sião, também foi analisado
o relatório da diretoria,
com informações sobre a

parte financeira e atividades

gerais desenvolvidas pela
entidade,

A Apae atende 207

alunos no Município, com
uma equipe composto de

26 professores e nove téc

nicos. Os benefícios para
os alunos são vários é vão

desde o atendimento es

pecializado e atividades

recreativas até tarefas recre
ativas e de reintegração na

comunidade. A entidade

busca também a rein

tegração do aluno, de
pendendo do caso, no

mercado de trabalho, com

apoio da comunidade,
principalmente das em

presas. A novidade' deste
ano, segundo a presidente,
é a hidroterapia.

A piscina térmica já foi
adaptada com os. equipa
mentos que faltavam, com

apoio -financiado do

MEC/FNDE (R$ 58 mil)
e recursos conseguidos com
a embaixada britânica (R$
17 mil), e atenderá 70 alu

nos na primeira etapa do

programa. Conforme Mô

nica, a Apae realiza pro
moções regularmente para
captar. recursos. A par

ticipação.financeira da po
pulação continua sendo

importante. Com esse

objetivo está prosseguindo
a campanha "Adote" e sen
do formado um grupo de
consorciados na aquisição
de veículos da linha Volks

wagen, com apoio da Ca

raguá Veículos. A fina

lidade deste último é des

tinar mais veículo para a

Apae, como já aconteceu

antes, quando o Lions Clu
be destinou um Kombi

para a entidade. (�R)

Sagit' '0 - Muito disposição
físico lar. Faço um

o turma. No

ntregue por puro
ê poderá se arrepender.

apricórnio - Atividade em

poderá gerar
imentos com os

o vida o dois,
ulsos. Não abuse

Use e abuse da
ia em suas tarefas

agências tendem o

a noite. Sintonia
com Áries ou Gêmeos.
Peixes-Terá muito coragem

erar no Iodo
se o suo intuição
ecisões. Contudo, '

e alto em contato
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Homem é assassinado com mais

de dez tiros no sábado dê manhã
GUARAMIRIM - A Po

lícia Militar do Município
recebeu denúncia anônima
no sábado pela manhã,

, ,

por volta das 7h40, infor-
mando que havia um cor

po de um homem jogado
em um matagal a aproxi
madamente 30 metros da

BR-280, próximo à Petro
bras. Os policias desloca

ram-se até o local indica
do e constataram o fato e

identificaram o corpo
como sendo de Everaldo

Harnandes, de 28 anos,
natural São Paulo. Com as

investigações da Delegacia
de Polícia de Guaramirim,
descobriu-se que a docu

mentação encontrada com

a vítima não conferia com

a pessoa. A família de

Harnandes informou que
o corpo não é o mesmo

da identificação.
A vítima foi assassina

da com cerca de dez

disparos de pistola, sendo
atingido quatro vezes na

cabeça, quatro no tórax e
I

os demais nos braços. De :
acordo com o relatório da

PM, o homem foi execu

tado, pois os tiros foram

disparados por trás, sain- ,

do todos pela frente.
O corpo foi encami

nhado para o IML (Insti- i
tuto Médico Legal), onde
será realizada perícia. O
caso foi registrado na De

legacia de Polícia Civil de
Guaramirim, que vai apu
rar os fatos. (FR)

Jovens assaltam PostoMime do Ana Paula
]ARAGuA DO SUL -

Quatro jovens foram pre
sos em flagrante pela Polí
cia Militar na madrugada
de domingo, por volta das
3h50. Eles arrombaram e

furtaram produtos do Pos
toMime localizado na Rua

José Narloch, no Bairro

Ana Paula Iv. CleitonAlves

Pinheiro, 18 anos, natural

de Carapicuiba, São Pau

lo;Jair PecheJunior, 23, na-
I

LOTERIAS
22/3/2002

Dupla sena

concurso: 37

10 faixa:

11 - 25 - 33 - 45 - 47 - 48

2°faixa:
10- 11 - 29 - 30 -AS - '47

23/3/2002
Megasena
concurso: 347

01-10-12-26·48-52

Quina
concurso: 971

17 - 32 - 53 - 75 - 78

Lotomania
concurso: 200

12 - 20 - 23 - 27
29 - 32 - 33 - 35
38 - 56 - 58 - 66
74 - 76 - 79 - 82
84 - 90 - 93 - 97

Loteria Federal
concurso 03626

1 ° - Prêmio: 39.234
2° - Prêmio: 55.821
3° - Prêmio: 51 .047
4° - Prêmio: 10.865
5° - Prêmio: 34.820

tural de :h.apa, 'São Paulo;
Adrailson Ramos Toigo,
19, e Leandro José Dias,
19, ambos de Jaraguá do

Sul, foram encaminhados
para a Delegacia de Polícia
do Município.

Segundo d.dos da

PM, os quatro arromba

ram o cadeado do expo
sitor que fica em frente

.

\
ao posto e pegaram pro-
dutos como latas de óleo,

graxa, querosene, ceras e

limpa-vidros.
Eles carregaram toda

a mercadoria para a resi
dência de um deles, na
Rua José Narloch.

Pinheiro, PecheJunior,
Toigo e Dias foram le
vados para o presídio de

Jaraguá do Sul onde

aguardam julgamento.
Eles vão responder inqué
rito por furto. (FR)

.

Ciclistamorre atropelado na 280
]ARAGuA DO SUL -

Mais um acidente regis
trado na BR-280, neste fim
de semana. A colisão entre
o veículo Parati placaMBK�
8510, de Corupá, conduzi
do por Edinei Voigt, 24
anos, e o ciclista Dorival

Ziekzscoff 45, aconteceuno
Km 76,4, próximo ao Bair
ro Nereu Ramos, às 20h30
de sábado. Segundo infor

mações do Corpo de Bom
beiros Voluntários de Coru

pJ, que prestou atendimen
to às vítimas, o veículo ba
teu atrás da bicicleta.

Voigt apresentava fratu
ra exposta no braço direito,
fratura no tornozelo direito,
corte profundo no torno

zelo esquerdo e no rosto, cor-
'

te na cabeça e afundamento

de crânio. No caminho para
o Hospital Comunitário de

Corupá, o ciclista sofreu pa
rada cardiorrespiratória e foi
reanimado pelos socorristas..

I
Ao chegar ao hospital, teve

.

nova parada cardíaca , os

médicos tentaram reanimá
lo mas a vítima não resistiu.

O condutor da Parati não

se machucou. (FR)

Colisão deixa um fendo

• CAMPEONATO: FlTTSAL GARANTE BONS RESULTADOS EM GOlAs

Malwee empata duas vezes
na LigaNacional de Futsal

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee, única cata

rinense a disputar a Liga
Nacional de Futsal em 2002,
estreou com empate na

competição deste ano. Jo
gando fora de casa e desfal
cada de cinco jogadores
adultos, o time jaraguaense
conseguiu segurar a pressão
do Rio Verde, de Goiás, e

acabou conquistando o pri
meiro pantana competição,
neste sábado, ao empatar
por 4 a 4. Em sua segunda

'

apresentação na Liga, ontem
à noite, a equipe Malwee

mostrou muita garra, em
outro jogo difícil, e empatou
novamente. Dessa vez com

o time da Universidade de

Goiás, por 4,a 4, depois de
terminar o primeiro tempo
perdendo por 3 a 2.

Pela Copa Santa Catari

na, a equipe Juvenil da
Malwee foi goleada na noi

te de sexta-feira pelo Cole

gial, em Florianópolis..por
7 a 3.

O time jaraguaense re

torna hoje pelamanhã a San

ta Catarina e na quinta-feira
enfrenta oBlumenaupela se
gunda rodada da Copa San
ta Catarina. O auxiliar técni
coJoão Carlos Barbosa, que
substitui interinamente a

Fernando Ferreti, que na

tarde desta segunda-feira
sagrou-se campeão do

Mundialito Sub-23 na Itália,
deverá pôr em quadra a

equipe juvenil para a disputa
da competição estadual.
Pela Liga, a Malwee terá
duas partidas em casa: dia

3 de abril contra Carlos

Barbosa e no dia 6 de abril
contra o Atlântico, de Ere-

, chim.

Depois de um início de .

jogo corrido, onde as duas

equipes procuraram a van

tagem sem muita ordem, a
Malwee sentiu a pressão do
adversário e não impôs seu

ritmo técnico. O goleiro
Ivan, desde os primeiros
ataques do time catarinense,
mostrou boa elasticidade e

visão de quadr-a. Aos 2 e aos

4 minutos Euler acertou a

trave dos goianos duas ve
zes. Mas coube ao Goiás fa
zer o primeiro gol. Aos 8,
Ronaldo aproveitou uma

saída errada da defesa para
abrir o marcador.

Depois do gol, o técni

co João ,Barbosa pediu
tempo para acertar o posi
cionamento da Malwee em

quadra e a equipe pareceu
não ter entendido o re

cado.

Ronaldo, depois de tirar
Chico da jogada, to-cou
para o gol para fazer 2 a O

aos 14 minutos. Depois do
susto, a Malwee conseguiu
reduzir a diferença aos 15

minutos através de Le

andro, que aproveitou um

rebate da defesa adversária. .

Aos 16:40" a defesa catari

nense vacilou e Andrei am

pliou a vantagem de Goiás

para 3 a 1. Faltando 1:32",
Euler acertou a trave de Ivan

pela terceira vez. Aos 17:54"
Manoel Tobias cobrou tiro

livre e reduziu a vantagem
para 3 a 2.

O segundo tempo co

meçou e a Malwee voltou

mais consciente e deter
minada na busca pelo em

pate. Com Manoel Tobias

jogando mais próximo ao

pivôMaicky, a equipe catari
nense conseguiu chegarcom
mais perigo ao gol de Ivan.
Aos 7:21" Franklin saiu do

gol para fazer a defesa e a

arbitragem marcou pênalti
e expulsou o goleiro do time
jaraguaense. Na cobrança,
Chiquinho bateu na trave e

desperdiçou a chance de

ampliar o marcador. Com

um jogador a mais, Henri

que fez o quarto gol aos 9

minutos. Na saída de bola,
Manoel Tobias diminuiu

para 4 a 3, num chute

cruzado.

Depois de inúmeras

possibilidades perdidas,
Manoel Tobias aproveitou
um passe de Euler para
servir a Maicky que empa
tou a partida em 4 a 4.

NOTA� _

ESCLARECIMENTO
CORupA - O Corpo de Bombeiros

fratura exposta da perna es- Voluntários de Corupá foi acionado para
querda, além de fratura do prestar atendimento à vítima de uma co-
fêmur damesma perna, cor- lisão com um vagão de trem. O inciden-
te profundo no rosto 'e es- te foi registrado na madrugada de on-

coriações pelo corpo. Natali tem, no centro do Município. Confor-
sofreu ferimentos leves. me informações dos socorristas, João

As duas vítimas foram Vieira, 30 anos, trafegava em uma Garelli
encaminhadas para o Pron-

'

na Rua Duque de Caxias, quando colidiu
to-Socorro do Hospital e com o último vagão do trem. Ele sofreu
Maternidade São José. Até corte profundo no joelho direito, na c�-
o fechamento desta edição; beça e traumatismo craniano. A vítima
Silvério estava no hospital, foi encaminhada para o Hospital Cornu-
em recuperação, na ala San- j nitário, onde encontra-se internado naUTI
to Antônio. (FR)

i

(Unidade de Tratamento Intensivo).

Na edição do dia 19 de fevereiro do.
Jornal CORREIO DO POVO foi divulgada
matéria sobre a colisão entre o caminhão

Mercedes-Benz, placa KUT-3060, de

Jaraguá do Sul, conduzido por Nilo

Doege, 50 anos, e o Fiesta MBO-0749,
de Guaramirim, conduzido por Elias

Giovanela, de 44 anos, na'SC-416.

A matéria aponta qu�o caminhão havia

deslizado na pista e causado o acidente.
O condutor do caminhão contesta essa

versão, dizendo que o veículo subia a serra

em direção a Jaraguá do Sul, quando foi

atingido pelo veículo Fiesta que deslizou

na pista.,

ATROPELAMENTO

]ARAGuA DO SUL - O

Corpo de Bombeiros foi

acionado' para prestar aten-
. dimento às vítimas da coli

são entre uma moto e uma

bicicleta ocorrida na Rua

Theodoro Ribeiro, à meia

noite de sábado. Silvério

Aparecido da Silva, 21 anos,

que conduzia amoto, bateu

com a ciclistaNataliCristina
-

Weber, 16. Silvério apresen
tava ferimentos graves co

mo' traumatismo craniano,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

tí'NICIANDO: CLUBE KENTUCKY REALIZOU DOMI'NGO Ala ETAP� DA COPA INTERNA DE CANOAGEM

Competições aconteceram na

sede do clube; no Rio Itapocu
Jaraguá dó Sul - o

Clube Kentucky realizou

domingo pela manhã a

primeira etapa de provas
da 'Copa Interna, realiza-
ção da própria entidade.

Participaram atletas em se

te diferentes categorias,
competindo na seletiva que
está escolhendo osmelho

res canoístas para duàs futu
ras competições externas

I. ql1e ainda virão este ano: a

Copa Gaúcha ou o Cam

peonato Brasileiro, em no

vembro, na cidade de
Curitiba.

1\s raias foram instala

das no mesmo local onde

I I

são realizados os treina-
/'

mentos, no Rio Itapocu,
nas proximidades da sede

do clube e da Ponte Maria

Grubba. "Nem mesmo a

chuva-que caiu no naquele
horário tirou a motivação'
dos competidores da esco
linha, que há dois meses se

preparavam para as pro
vas", destacou, no final,

� Adilson Pomerenning,
'vice-presidente � diretor de

Velocidade da entidade.
Os atletas.classificados:

Esporte e contato com a natureza através da canoagem

Luiz Eduardo Leithaldt, na
o categoria K 1, escola 11 e

12 anos; Renan Regert, na
categoriaKMenor; Ernani
Figueiredo, na categoria K
1 Cadete 15/16 e 17 anos;

Adilson Pomerenning, na
K 1 Open, acima dos 18

anos; Diogo Hornburg/
Rafael Peters categoria K
2Menor, 11 a 13 anos;José
Herbert C. Freitas/André o

da Silva na categoria K 2

Cadete, e J úniorl q, até 17

anos, e Adilson Porne

renning/Argemiro Horn-

burg categoria K 2 Open,
,acima de 18 anos. Eles

participarão de duas novas
o

etapas, em junho e setem

bro, antes da confirmação
definitiva dos atletas que

representarão Jaraguá do

Sul nas competições fora

do Estado.

SAINDO - O Clube

Kentucky esta. perdendo a

importante contribuição
de Ernani Figueiredo, de
17 anos. Ele decidiu retor
nar para Cascavel (PR), on
de reside a família, depois

de breve mas promissora
passagem pela equipe jara
guaense. Conquistou o 1 °

e 2° lugares no campeo
nato catarinense em sua

categoria, e na Copa In

terna levou medalhas e. ,

troféus. No Paraná, antes
de se estabelecer em Jara
guá do Sul, no final do ano
passado, participou da

conquista de títulos brasi

leiros importantes, Figueí�
o

redo não conseguiu o pa
trocínio financeiro que pre
cisava. (MILTON RAASCH)

DivinaProvidência em 10 lugar naprimeira etapa da natação.
Jaraguá do Sul - O

Colégio Divina Providên

cia garantiu o título de cam-
{

o

peão da primeira etapa do

3° Circuito Interescolar de

Natação, 5° Troféu Ernani
Volpi Coitinho, realizado
no sábado, na piscina da

Sociedade Desportiva
Acaraí. A instituição so

mou 253 pontos, à frente

do Colégio Marista São.

Luís, com 216, e do Insti
tuto .Educacional Jangada,
com 160. Ao todo, o even
to contou com a participa
ção de 260 nadadores re-

presentando 19 entidades
de ensino, sendo um atleta

da Aadav (Associação dos

Amigos dos Deficientes

Auditivos e Visuais).
- As provas transcor

reram muito bem, sem

tumulto, os professores
souberam orientar os res

pectivos alunos, e os par

ticipantes estavam bastante

motivados -, destaca a

diretora de esporte da

FME, Cleide Mosca.

Destinada a estudantes

com idade até 16 anos, a

competição foi dividida

em seis categorias no

masculino e feminino, de
acordo com o ano.de nas

cimento: Pré-mirim;Mirim
I e II; Petiz; Infantil;' e
Juvenil. Promovida pela
FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes), em parceria
com a 'Ajinc (Associação
Jaraguaense dos Incentiva
dores de Natação Compe
titiva), o circuito é organiza
do em forma de ranking e

disputado em três etapas..
sendo as outras duas ag�n
dadas para 24 de maio e 4

de outubro. Todos os

competidores 'recebem
"-

medalhas de participação.
J á as medalhas para os

atletas classificados até o

terceiro lugar de cada

categoria serão concedidas

somente na última etapa,
quando haverá a definição
dos vencedores do ano.

I

No ranking das escolas, ,

o Colégio Divina Provi

dência segue em primeiro
lugar, com 9 pontos, segui
do do Colégio Marista São

Luís, com 7; e' Instituto
EducacionalJangada, com
6. (FABIANE RIBAS)

/

o
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Intelbras desafia o Shop ABC
SANTO ANDRÉ - A

Intelbras/Sâo-josé abre

hoje à noite a T' rodada da

segunda fase da Superliga
Masculina de Vôlei 2001/
02 jogando em Santo
André. A partir das 19h30

,

tem pela frente o time sur

presa do Grupo B, o .Shop
ABC/Santo André, que no
domingo impôs a primeira
derrota à Ulbra (RS), na
atual fase. O confronto en

tre os dois melhores pon
tuadores da Superliga -

Tuba (Shop) e BOI (Intel
bras) - é um destaque a

mais para a partida.
O 'técnico Djalma

Cardoso está confiante de

que a equipe possa melho
rar o rendimento em rela-'

ção ao último jogo, quando

mesmo numa disputa equi
librada não impediu a der

rota diante da Unisul. ''A

falta de confiança nos lan

ces
o

mais importantes tem

sido decisivos no resultado

final"� avalia. Na partida an-
'

, terior, por exemplo, a In
telbras/SãoJosé abriu 12

a 8 no quarto set e acabou

permitindo a virada no pla
car, quando lutava para
igualar o jogo em 2 sets a 2.

A entrada do meio-de

rede Neg�o deverá ser a

única alteração no time titu-
.

lar, que deverá ter Evandro
Batista e Boi; Juliano e

Negão; Índio e Zaga, e o

líbero Alan. Ale, Estiva,
Ricardo e Evandro Pontes

completam o gnwo que

viajou a Santo André.

Prezado Sr. Marcelo Manerich, portador da CTPS n!!

051.� série: ó0014-SC, solicitamoso seu comparec:j.;
mento no prazo de 24 horas, o não comparecim�o ca.
racterizará abandono de emprego,�e resolução ,

adminisrativa 57/70 - ítem 32 da CLT.
ANTONIO DA COSTA ME

CNPJ - 78.826.286/0001' 56
Rua Reinoldo Rau - Centro - Jaraguã dO,Sul- se

'ABANDONO DE EMPREGO

,

N<;)TA DE AGRADECIMENTO E

CONVITE PARAMISSA DE 7° DIA

Afamília enlutada de

WERNER SCHELLER,

A esposa, filhos, genro, noras e netos

do saudoso',�er':!�,:_�Fell�_r-;-f
entristecidos, pelo seu passamento,
agradecem, a todos que prestaram

solidariedade e a todos que enviaram r

coroasv.flores, cartões eo se fizeram

presentes no funeral. Convidam a

todos para missa de,7° dia que será

celebrada na próxima quinta-feira, 28

de março, na Igreja Matriz São
o

Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul,
às 20 horas.

o

Agràdece ai famflía enlutada.

o

Todo-o bem que puderes fazer, toda a

ternura que pudermos dar a um ser
o

humano, que o façamos.agora neste
momento porque não passaremos duas

vezes no mesmo caminho.

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você Fones: 371 0611 '_ 371 0101,
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