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lixão está saturado. Acúmulo de dejetos não enterradôs prejudica saúde de crianças do bairro (detalhe). PAGINA 4

Major Menezes vai comandar o, ,

14° .Batalhão da Polícia Militar
,

o major Fernando Rodrigues de Menezes, que
'

há 24 anos atua na Polícia Militar e deverá ser

promovido a tenente-coronel ainda este ano, as

sumirá o comando do 14° Batalhão da Polícia Mi

litar, que será instalado segunda-feira (1), em Ja-

raguá do Sul. O capitão Amarildo de Assis Alves

permanecerá na cidade e será o subcomandante. A

solenidade inicia às 17 horas e será presidida pelo
comandante geral Walmor Backes. Menezes é na

tural de Jaraguá do Sul. PÁGINA 5

. Chico de Paulo quer
mais infra-estrutura

Os moradores do Bairro Chico
de Paulo querem que' a Prefeitura

cumpra o que já foi prometido, co
mo mais horários de ônibus nos fi

nais de semana e construção cÍe uma
creche. O presidente da associação de
morador�s afirma que 90% das rei

vindicações já foram atendidas.

PÁGINA 7

CORRErO DO povo

GUINDASTES #

;JARAGUA
" 273-1000

o juiz federal João Batista laz
zari falará na sessão da Câmara
de Vereadores, segunda-feira,
sobre a urgência na instalação da
2' Vara na Circunscrição de Ja

raguá do Sul. PAGINA 5

Bertoldi já admite
concorrer pelo PPB

O vice-prefeito Moacir Bertol

'di solicitou a convocação das lide
ranças do PPB em toda a micror

região para um encontro na sema

na que vem. Assunto: candidatura.
PÁGINA 3

Samuel Lopes é o 20

no ranking nacional
(

.

o atirador Sam'uel Leandro Lo
pes obteve a,4a colocação da moda-

.

lidade carabina deitada, 'no Cam

peonato Brasileiro de Tiro e man

teve-se no segundo lugar do ranking
nacional, PÁGINA 16

Delegacia de polícia
identificou o corpo
encontrado na BR-280

PÁGINA 10

Nas páginas 11, 12,13,
14 e 15 você confere os

vencedores do troféu

destaques 2002, da
PODHIUM

Rua Angelo Schiochet
Ed. Tulipa, sala 01
Jaraguá do Sul - se
cromoarte@terra.com.br
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2 CORREIODOPOVO

Mensagem do patrono aos formandos do

curso de Tecnologia em Mecânica da Unerj

(*) Rodolfo Hufenüssler - Empresário
Para quem acompanha o desenvolvimento de uma cidade por mais

de 60 anos e rememora as dificuldades para o estudo na época de sua

juventude vê, com satisfação, as facilidades que amesma cidade oferece

hoje, à diversidadede currículos e as oportunidades para adquirir
conhecimentos amoldar o futuro das gerações atuais. É com satisfação
que façoesta constatação, pois ele é o testemunho da evolução sociale

cultural de-sua população.
Dois fatores são importantes para que esta evolução aconteça:
- 'A formação de uma boa base educacional, a partir doberço e por

todos os anos do ensino fundamental. Graças à b�a estrutura familiar,
ao empenho dos poderes públicos e à boa qualidade dos estabelecimentos
de erisÍno privados de nosso Município, uma formação elementar bem
.orientada é a característica de nossa comunidade';

; _

- No e�sino superior, comorgulho, podemos nos referir àUnerj que,
graças à administração exemplar e abnegada de sua administração,
encabeçada pela professora Carla Schreiner, e pelo bem selecionado C0rpO

- docente, s� destaca nos melas êducacioti.ai� catarinenses de nível superior.
: AFirj, ,hoje Unen], é um orgulhopara nós, jaraguaenses.
'.- 'Se'm dúvida, estes fundamentos para unia boa formação não seriam

exeqüíveis se não houvesse uma base econômica, sólida e interessada na

formação desses jovens, representada pelo comércio, indústria, profissões
liberais e demais atividades.

,

i

I I

São essas as forças vivas que dão o sustento eeonômico à comunidade

e, indiretamente, a toda a estrutura de ensino. Este interesse não é gratuito,
pois dentro do contexto atual o elemento humano é o principal fator de
sucesso e� uma empresa.e o ensino de nível elevado imprescindível para
a sobrevivência de uma estrutura econômica,

'

Esta troca de objetivos, de um lado o ensino de bom nível por parte
das instituições escolares, formando profissionais competentes, e por
outro a oferta de boas oportunidades de aplicação dos conhecimentos

adquiridos, forma o vínculo exigido para o sucesso. É O caminho de duas

vias, um "ganha ganha", na nomenclatura moderna, pois beneficia a

todos, em especial a comunidade jaraguaense e damicrorregião.
Parabéns àUnerj, às suas iniciativas de expansão, ao espírito moderno

e objetivo com que é administrada, que merecem os aplausos de uma
comunidade consciente e progressista. É ela um dos fatores pelos quais
Jaraguá do Sul é destaque e alvo de admiração. A formatura representa o

ápice de um dos projetos de vida do estudante, desenvolvido durante
anos. Este projeto exigiu muito esforço, muita abnegação, sacrifícios e

desprendimento, não somente pessoal, mas também de seus pais,
esposas, filhos e de todas as pessoas que participaram com os formandos
destes s�crifícios e que merecem ser lembrados. O momento feliz da

.

formatura deve compensar todas as atribulações vividas e abre um novo

horizonte na vida dos formandos.
'

Que sejam muito felizes e tenham muito 's�cesso na sua vida

profissional, junto aos seus familiares e, entes queridos, A profissão
escolhida, de tecnólogo, alem de interessante e degrande futuro, émuito
importante.O tecnólogo é o homem de ligação entre a ciência ç a realização,

.

e o elo que faz as coisas acontecerem.

Os formandos devem fazer uso dos, conhecimentos' adquiridos',
'

sejam profissionais de vanguarda, participar desta engrenagem, como,
pessoas de ação, em seu benefício próprio e de toda a comunidade.

Rudyard Kipling nos deixa com seus versos o denodo e a perseverança
que devemos ter para enfrentar os dias de hoje: I

Se na luta o destino te dá uma rasteira, / se tudo em teu caminho é

ribanceira, / se teu sorriso é ânsia insatisfeita, / se há muita semeadura e

• , péssima colheita, / se a teu caudal se opõem os diques: dá a ti uma trégua
/ mas não claudiques. ,

,

'

.Esta mens;lgem é própria para os dias de hoje. Os formandos
venceram uma-importante batalha, mas não a guerra, Devem enfrentar

com 'vigor as vicissitudes da vira de um profissional, elàs fazem parte da
,

existência. Não devem claudicar, como diz a poesia, não devem vacilar, ter
fé na sua competência.

.

"
,

'

\
,

'

- (*) Texto elaborado pelo autor a partir de mensagem dirigida aos formandos

do'�urso de Tecnólogo efP Mecânica da Unér], do, qual o empresário Rodolfo

H�fenüssler foi patrono,
'

\

: 'Artigos para Carta do Leltordevem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodqpovo.comebr. As cartas devem conter o endereço ou telefone para' contato.
O jornál se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções .ortoqráficas e 'gramaticais necessárias.
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,

"
QUINTA-FEIRA,,28 de março de 28ô2

,

.Páscoa,
Amanhã, Sexta-Feira San

ta, os católicos que ainda res

guardam as antigas tradições
passam o dia jejuando, numa
espécie de retiro espiritual e fí
sico que tem por finalidade
lembrar a morte de Jesus Cris
to, quemorreu na cruz para nos

salvar. Antigamente, a Sexta- ,

Feira Santa era respeitada como
uma das mais consagradas da .,

tas reservadas ao cristianismo.

Dia de muita reza e pouca co

mida, com a família reunida, à

espera do Sábado de Aleluia e

doDomingo de Páscoa, data da
ressurreição de Jesus Cristo.

Nos dias de hoje, são pou
cas as famílias que ainda pre
servam esses hábitos. Talvez os

mais velhos ainda façam jejum,
mas amaioria dosmortais apro
veita a Sexta-Feira Santa para

'" experimentar as receitas à base
de 'carnes brancas, emespecial, ,

peixe, Assim como as outras

efemérides religiosas, a Páscoa .

também- se transformou em

mero apelo comercial.
A Páscoa, ao que parece,

somente é lembrada corno

símbolo de vendas para o co
mércio e' de presentes para a

criançada, que parece não saber

"", .'

comercio e
,..,

ressur'rerçao

lÃ Páscoa, infelizmente,
deixou de sersímbolo de

renovaçãopara se

transformar em símbolo
deferiadão, de comércio

e de lucrofácil: ..J

os motivos da comemoração.
Para muitos adultos representa
apenas um feriadão, opor-

\

tunidade de viajar ou de des-

cansar.

A comemoração da Páscoa

,tem origem judaica. Marca a

passagem do povo hebreu do

Egito para a Terra Prometida,
No cristianismo, marca a res

surreição de Jesus Cristo, a

passagem da morte para a vida.
Esta passagem, que represen
ta a renovação, é que está es

quecida entre os povos da mo-

dernidade.
'

O ovo, símbolo da Páscoa •

porque traduz o conceito de

renovação do -criador, é visto

como guloseima e é vendido em
todas as formas, tamanhos e

sabores. Há registros históricos
de que os chineses, no século

13 a.c., comemoravam o início

da primavera oferecendo aos

parentes e vizinhos ovos de

pata pintados com cores Vi

� brantes.
O mesmo hábito fez parte

dos costumes dos reis da Pér

sia, os primeiros cristãos. No
século 18, na Europa, a Igreja
Católica oficializou,o ovo co

mo símbolo' da ressurreição. E
de símbolo dá ressurreição pa-'
ra símbolo do comércio e do lu

cro não levoumuito tempo. Ho

je, lamenta-se, o verdadeiro

sentido da data é lembrado

apenas pelos religiosos e por
alguns cidadãos civis, que ain

da respeitam os costumes an

tigos e aproveitam a data para
a meditação e o recolhimento.

A Páscoa, infelizmente, dei
xou de ser símbolo de reno

vação para se transformar em

símbolo de feriadão, de co

mércio e de lucro fácil. A maio

ria esqueceu o sacrificio deJesus
Cristo" que abriu mão de sua

própria vida em prol dos ob

jetivos da coletividade. Hoje, o
coletivo está esquecido e so

mente .quem tem algum poder
aquisitivo pode se dar ao luxo

de comemorar a data, com
prando as mais lindas cestas, re
cheadas dos mais saborosos

chocolates .
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Ministros doTSE (Tribunal SuperiorEleitoral) decidiram
que as legerdas que não lançarem candidatos àPresidência

_

da República, nem apoiarem nenhum concorrente ao

Palácio do Planalto, estão livres para fazer as alianças que
b�m entenderem em seus Estados. O que se espera I

é

que, com este esclarecimento, a legislação que trata <ia:
verticalização seja dada por concluída e estabelecida, e
que os partidos possam sair do impasse em que se

encontram.: Todo mundo no compasso de espera e

indefinição quase totalcom as atenções todas voltadas
para as decisões em Brasília. Esta e a cena mais comum
na esfera política na região, ultimamente.J, �

IPTU NÃo AVALIZA

o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) disse na entrevista
'

coletiva desta semana que
agiu dentro da lei ao utili

zar-se de um decreto para
atualizar o valor venal dos
imóveis em]araguá do Sul.

Pasold mostrou-se, por is

so, despreocupado com
a informação divulgada
recentemente/pelo depu
tado estadual Ivo Konell

(pMDB) de que estaria in
gressando com uma ação,
noTribunal deJustiça, em
Florianópolis, contra 0-

Executivo.

Ainda na entrevista sema

nal, Pasold deixou claro

que considerade inteira res

ponsab�da�e do verea,�
dor Carione Pavanello

(PFL), o Cacá, os questio
namentos que ele fez con-

\

'tra o desempenho do pe�
pebistaAdemir Izidoro, na
Secretaria de Desenvolvi-

,

mento Municipal. Para o

prefeito, o vereador "teve
uma recaída" ao fazer os

comentirios. Em outras

ocasiões, Cacá teve explo
sões parecidas. Pasold não
pensamexer na secretaria.

NOTA
Os vereadores do PPB, Paulo Floriani, Rudolfo
Guesser, Orlando Gilberto Gonçalves e Vi�6rio

, \

Lazzaris, divulgaran; nota em solidariedade ao

secretário Ademir Izidoro, alvo de críticas contun

dentes do vereador Cacá Pavanello, A bancada entende

que PahneUo não deve avaliar isoladamente Izidoro,
lembrando que ele faz parte de um governo que conta
com nomes de vários partidos, inclusive .do PFL;
legenda que Pavanello representa.

ENTREVISTA
O prefeito;Mário Sérgio
Peixer concede entrevista

coletiva à imprensa hoje,
em Guaramirim. O IPTU
é o assunto.

r

rURISMO RELIGIOSO

A Gruta Nossa Senhora de Lurdes, do Bairro Rio

Molha, está sendo preparada para receber intensa

visitação neste anal de semana e noDomingo de Páscoa.

A,comunidade fez'preparativos, com apoio da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, para tornar o local aprazível.
Moradores querem tornar a visitação do público mais

freqüente e divulgar avia sa-cra, série de esculturas.que
odem ser apreciadas na localidade.

SAINDO
JairTomelin está deixando
a Secr�'taria de Admi

nistração e Finanças. A
informação é dada como

certa em Guaramkm.

I EXPECTATIVA: VOLTOLlNI DIZ QUE DEMORA DE AMIN EM TOMAR POSIÇÁO É COMPREENSfVEL

Pepebistas acreditam que Amin
anuncie novidadesapós a Páscoa

]ARAGuA DO SUL - O

deputado federal Eni Vol
tolini (PPB) tem a expectati
va de que o governador Es
peridião Amin"(PPB) apro
veite o feriadão da Páscoa

para tornar posição se sairá

candidato ou não para a

reeleição ao Governo do
Estado, O deputado consi

dera compreensível a demo
ra do governador em se I

decidir sobre a ,questão, em'
função dos diversos inte
resses políticos envolvidos,
tanto nas eleições no,Estado
quanto no País. "Com tantas

variações trazidas pela ver

ticalização' qualquer um
ficaria mais contido", diz.

Para o deputado, a situa
ção ainda está bastante inde- I
finida para o PPB, em qual
quer esfera, e atribuir ao par�
tido uma ou outra composi
ção, neste momento, é pre�
maturo. Segundo ele, exis
tem várias correntes internas
de opiniões no partido.
Uma delas defendia a candi
datura do ministro, da Agri
cultura,Marcus Vinícius Pra
tini deMorais, à Presidência

I

da República, que acabou
desistindo de concorrer e

anunciando apoio ao candi
datoJosé Serra (PSDB). No
Estado não é diferente, diz.

a intenção de esclarecer de

claração feita na imprensa
sobre o projeto docontor
no ferroviário, considerada
ofensiva por algumas lide

ranças dovizinhoMunicípio.
Na nota, o prefeito diz que
foi naaudi&1cia pública, reali
zada com a finalidade de dis-

)
I Cesar JunkeslCP

Voltolini conversou com Bertoldi sobre candidatura

Conforme Voltolini, o
partido não tem nenhum

compromisso assumido e

qualquer comentário que for
feito agora é especulàção, O
I

deputado, que vai buscar a

reeleição para a, Câm�ra
'Federal, co?-versou demora
damente com o vice-pre
feitoMoacirBertoldi (PPB),
segunda-feira, logo após ter
participado da reunião .do

cutir o. projeto; que ouviu,
perante testemunhas, um
cidadão dizer: "Que aqueles
c /

que estavam descontentes
com a questão do contorno
ferroviário, poderiam ser

acalmados com dinheiro".
Pasold afirma na nota

que o comentário foi ouvi
do ao final da reunião e que
o autor do mesmo pode ser

facilmente identificado.
Conforme o prefeito, ao ci-

Conselho de Desenvolvi

mento do Eixo Joinville
Jaraguá do Sul e Microrre

gião, naPrefeituradeJaraguá
do Sul, quando foram dis

cutidas algumas destas ques
tões.

ENCONTRO - Na re

gião, porém, o partido
pretende afunilar-essa dis
cussão. Bertoldi solicitou
esta semana �o presiden-

tar o que ouviu na comuni

dade, em declaração feita

posteriormente na impren
sa, não tinha absolutamente., I

a intenção de ofender as' au-
toridades de Schroeder, que
ele conhece pelos "valores

morais e éticos", O episódio
custou situação no mínimo
constrangedora ao prefeito.
Nos últimos dias circulou a

informação de que Pasold

estaria na iminência de ser

, '

�1ft1mllfl.\;RBõlra*dti AttvYJ�lS"
Lazer .. Turismo .. Fretamento

I

Pasold envia nota para a Câmara de Ver�ores de Scbroeder
]ARAGUA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold
(PSDBJ enviou n<�ta para a

Câmara de Schroeder com

te microrregional do PPB,
Luiz Antônio Grubba, que
convoque Uma reunião das
executivas e lideranças do

partido nos municípios do
Vale do Itapocu. O encon

'tro deverá acontecer na

semana que vem e servirá

para que Bertoldi avalie

melhor o apoio que re

ceberá em Jaraguá do Sul

e cidades vizinhas. Segun
do o vice-prefeito, é mais

um passo que estará dan
do em torno da possibi
lidade de sair candidato,
mas isso ainda dependerá
�e muita conversa.

,

De qualquer forma, se
Bertoldi não aceitar ser o

candidato, o PPB forço
samente terá que apresen-

I tar outro nome no Vale do

Itapocu. Esta é a orien

tação da direção estadual
do PPB.

Em' pelo menos um

município,
.

Guaramirim,
Bertoldi já teve o nome lan
çado para sair candidato à

Assembléia Legislativa.'A
articulação partiu do presi
dente do diretório dó PPB

, .

noMunicípio,José Prefeito
de Aguiar, simpatizante da
candidatura do vice-pre-
'feito de Jaraguá do Sul.
(MILTON RAASCH)

responsabilizado na Justiça,
pelo que disse.

-

O presidenre da Câmara
de Vereadores de Schroe

der, Filipe \:,oigt ,(PPB), já
recebeu cópia do esclareci
menta enviado pelo prefeito
de Jaraguá do Sul. Ele disse

que a nota será lida numa

das próximas reuniões da

Câmara, para ser discutida

pelos vereadores de Schroe
der. (MR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Crianças são as principais vítimas da falta de infra-estrutura básica

vem do aterro sanitário,
.

localizado a poucos me

tros da Rua Erich Aben,

''As crianças são obrigadas
a usar calça comprida com
todo esse calor para evitar
as picadas", afirma Ivete,
que esta semana teve que
levar a filha mais nova,

Tatiane, ao' médico, A
menina estava com febre,

e as pernas cheias de ferida.

Cristina também passa pela
mesma situação: seus filhos
estão' sempre com .algum
problema devido às picadas
dos insetos. "Quando eles

enterravam o lixo o cheiro

não era tão forte e não havia

tantos insetos", afirma

Cristina.

(MARIA HELENA DE MORAES)

ABANDONO: MORADORES DA RUA ERICH ABEN, BAIRRO VILA LENZI, RECLAMAM DO DESCASO DA PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

Falta de saneamento �ausa doenças em crianças
\

jARAGUADO SUL-Pra
ticamente todas as crianças
que moram na Rua Erich

Aben, no Bairro Vila Lenzi,
estão com problemas de
saúde. São feridas, especial
mente nas pernas, e febre

alta. A causa, na opinião dos
. moradores, é a contami

nação do riacho que, passa
atrás das casas e a proxi
midade com o lixão: O mau

cheiro e as moscas inco-
,

modam 24 horas: "Só quem
mora aqui pode ter idéia do

que a gente passa", reclama
a moradora 'Carmem Flo

res. ''A gente paga imposto
mas tudo aqui é uma sujeira.
Ontem mesmo matei uma

jararaca no meu quintal",
afirma Carn:em. Segundo
ela, há anos que a Prefeitura

promete canalizar o riacho
e dar um jeito no lixão. ''Mas
a situação só piorou. Nem
enterram mais o lixo, como
faziam, um tempo atrás",
ressalta. )

As donas de casa Ivete

Aparecida Borba e Cristina

Guimarães afirmam não

saber mais o que fazer para
proteger as crianças dos

. insetos (moscas, maruins,
borrachudoS' e pernjlongos)
e impedir que a criançada, vez
por outra, brinque nas águas
poluídas do riacho, que
transformou-se num ver

dadeiro esgotq a céu aberto.
, Sem contar o mau cheiro que

Aterrosanitário está coci
capacidade esgotada
o aterro sanitário de Jaraguá do' Sul, localizado

na Vila Lenzi, parece uma montanha de lixo. De

acordo com o responsável pelo aterro, engenheiro
sanitarista Jackson Grimm, a Prefeitura, está' com
déficit �e equipamentos.e o controle do local não

está sendo feito. O único trabalho que vem sendo

realizado no local, segundo Grimm, é a com

pactação dos resíduos. "Acabou o dinheiro. Es

tamos esperando a liberação de uma verba de R$
926 mil para darmos início às obras de recuperação
do aterro", afirma ó engenheiro. '

-Ele explica que até o ano passado havia verba,
'mas foi usada para outras obras. "Na verdade,
imaginávamos que essa verba, provenient� de um

convênio com o governo federal, viesse mais cedo",
argumenta.

Ainda de acordo' com Grimin, o processo de

licitação que vai definir a empresa responsável pela
execução do projeto de recuperação do �terro foi

encerrado ontem, com a abertura das propostas e

definição da empresa ver{cedora da licitação. O

aterro sanitário recebe diariamente cerca de 80

toneladas de lixo recolhidos pela Engepasa e mais
120 toneladas de entulhos e outros resíduos. (MHM)

A Prefeitura de Guaramirlm investe o dinheiro
do pagamento do IPTU em saúde, educação,
cultura, pavimentações, reformas e ccnstruçõés,
urbanização, saneamento, esporte, lazer e
melhorias em geral na cidade.

Faça sua parte. Ajude Guaramirlm a crescer e

desfrute dos benefícios.

Você também pode parcelar o

pagamento em 6 meses, com o primeiro
vencimento em 22/04/2002.
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Justiça Federal recebe 7;5mil
processos em apertasumano

]ARAGUA DO SUL - A

Justiça Federal recebeu e

distribuiu cerca de 7,5 mil

processos no pnrnelro ano

de funcionamento da Cir

cunscrição de Jaraguá do

Sul, com atendimento tam

bém aos municípios de

Guaramirim, Massaran

duba e Schroeder. No m�s
mo período registrou tam

bém '739 petições no pro
tocolo unificado e 542 no

protocolo descentralizado;
prolatou 1,19mil sentenças,
realizou 196 audiências e tem
outras 265 pautadas para
acontecerem até outubro

deste ano.

Os dados constam de

I

relatório publicado em co-

memoração ao 1 ° aniver
sário de Í?stalação da Cir

cunscrição. Solenidade pela
passagem da data festiva foi

realizada segunda-feira à

noite no Eoro, na RuaAma-
I zonas, 60, antigo prédio da

Scar (Sociedade CulturaAr-
tística) e contou com a pre
sença de autoridades locais

e convidados. O movimen-

to intenso de processos ex

plica-se pela grande de

manda que questões acu

muladas para a justiça Fe

deral, junto com a chegada
de novas ações, explica o juiz
federal e diretor do Foro,
João Batista Lazzari.

A maior parte dos

processos está relacionada
com questões previdenciá-
rias, .inforrna Lazzari, e

refere-se a segurados' que
estão reclamando a conces-

]ARAGuA DO SUL - Se

guindo a tradição do Caris

ma Marista e preocupados·
com a formação, integração
e espiritualidade da Comu

nidade Educativa, o Colé

gio Marista São Luís está

realizando com os profes
sores e funcionários, hoje,
no Seminário Sagrado Co

ração de Jesus, em Corupá,
uma manhã de formação.

Trabalhando o tema "A

paz que você procura, está
,

no silêncio que você faz", a

são de benefícios ou solici

tando a revisão dos mes-

manhã de 'formação tem

por finalidade a reflexão

pessoal e comunitária, a ora
ção e a troca de experiências.

De acordo com Andréa

Gomes, coordenadora do
SOR (Serviço de Orienta

ção Religiosa), o retiro é um

encontro em busca do EU,
para cada pessoa refletir e

analisar o seu íntimo. P�a
isso, será dada ênfase para o
"Momento eloDeserto", ou
seja, deixar que o silêncio f�
le alto no íntimo de cada um.

\

ISEGURANÇA: 14° BATALHÃO DA POÚCIA MIlITAR DE JS SERÁ INSTALADO SEGUNDA-FEIRA, ÀS 17 HORAS
_)

Maior FernandoMenezes assume
ocomandodacorporaçãona região

]ARAGuA DO SUL - O

14° Batalhão de PolíciaMi
litar será instalado na se

gunda-feira da semana que
vem. A informação foi

confi'rmada pele maj ar
Fernando Rodrigues de

Menezes, que esteve ontem
no Quartel da Polícia Mi

litar, riaVila Lenzi, tratando
dos preparativos para a

solenidade e ativação e

passagem de .cornando,
que inicia às 17 horas, com
as presenças de autori

dades e convidados. Com
a instalação do batalhão, a
3" Companhia de Polícia
Militar será extinta. Me

nezes comandará o bata

lhão, tendo o capitão Ama
rildo de Assis Alves - que

permanece -,como sub

comandante.

O comandante geral da
Polícia Militar no Estado,
coronel Walmor Backes,
virá para Jaraguá do Sul

para presidir o ato. O go
vernador Esperidião Amin
e Q vice-governador Paulo

. Bauer (que já confirmou.

presença) estão entre os

convidados. O 14° Bata,

lhão, criado através doDe
creto Estadual n° 2.721, de
30 de julho do ano pas
sado, tem previsão de con
tar' com efetivo de 460 ho
mens, quando estiver

completo, o que demanda
r,á ainda algum tempo.
Hoje, a companhia possui
126 e te�á como primeiro
reforço os 80 policiais mi
litares recentemente apro
vados no concurso da
PolíciaMilitar.

Menezes prevê a incor

poração desse contingente
- 78 homens e quatro
mulheres - por volta do

",mês de setembro, quando

batalhão, que irá acontécer
no pátio do quartel, já está
pronto. Os oficiais-co-

Comandante Menezes (D) com o capitão Amarildo, subcomandante

eles estarão concluindo o

curso de formação da Po
lícia Militar, que estão

realizando em Florianó

polis. Do ponto de vista

da disponibilidade de via

turas, equipagem e arma

mentos, as condições satis

fazem, avalia o novo co

mandante.
As instalações do

quartel foram construídas

já no padrão da Polícia

Militar, para funcionamen
to do batalhão. As mu

danças necessárias são.

poucas e destinam-se ape
nas à acomodação dos 80

homens em fase de incor

poração.
- Basicamente, a

instalação do 14° Batalhão

representa a melhoria das

condições gerais para a

segurança pública na re

gião -, avalia Menezes.
Além da sede Oaraguá do

Sul), serão atendidos tam

bém os municípios de

Guaramirim, Schroeder,
'Corupá e Massaranduba.

Todo o roteiro para a

solenidade de ativação do

Dr.' Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
'

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

mandantes conferiram on

tem os últimos detalhes.
(MILTON RAASCH)

mos. ''A tramitação proces
sual deixa estampada a

urgência da instalação da 2"

Vara", diz o juiz federal, que
r já desenvolve esforços, junto
com outros setores da co

munidade, pela ampliação.
A solicitação já foi enca

minhada aoTribunalRegio
nal Federal, emPorto Alegre,
que está analisando o pedido.

A confirmação da 2"Va
ra, explica Lazzari, elevará
para no mínimo quatro o

número de juízes federais
com atuação na Circuns

crição, Dóis para cada Vara
da Circunscrição. De ma

neira que o juiz Lazzari, que
hoje éstá atendendo sozinho,
passará a contar com o au

xílio de um juiz federal

substituto. Com essa amplia
ção será possível a instalação
dos juizados especiais, de
procedimentos menos for-

, J
mars, que tornarao os ser-

viços mais ágeis e contri

buirão para dar vazão ao

acúmulo de processos.
Na próxima segunda

feira, Lazzari estará na sessão
ordinária da Câmara para
falar do assunto aos verea

dores. ''A Vara de Jaraguá do
Sul é a que tem maior nú
mero de processos em tra

mitação naJustiçaFederal no
Estado", assinala o magis
trado, justificando o empe
nho pela viabilização do pro
jeto e buscando conseguir o
maior apoio possível em
defesa da propostal. (MR)
.)

.

Marista São Luís p�omove
retiro pascal para professores

Novo comandante nasceu

emJaraguá do Sul, em 1955
A vinda do major para Jaraguá do Sul, além de

um acontecimento da carreira de Fernando Rodrigues
de Menezes como policial militar, tem motivação
pessoal: o comandante nasceu noMpnicípio, em 1955.

Na época, o pai dele, o sargento radiotelegrafista
Simeão da Rosa Menezes (já falecido), era o coman

dante do pelotão local. A família Menezes permaneceu
durante três anos na cidade.

!

Menezes está há 24 anos na PolíciaMilitar e cumpriu
a maior parte cYa carreira trabalhando em Florianópolis.
Em 1993 e' 1994 atuou como ajudante-de-ordens do

Comando Geral, e nos dois anos seguintes (1995/
1996) esteve no comando da Polícia Militar em

Ara,ranguá, época em que foi promovido a major, No
final de 1996, ele retornou para a Capital, onde assumiu
a Tesouraria Geral da PolíciaMilitar, que desempenhou
durante 6 anos, e agora está deixando para assumir

em Jaraguá do Sul.
- Estou concretizando um antigo sonho -, diz

Menezes, que ainda este ano serápromovido a tenente

coronel, que é a graduação da Polícia Militar, para
comando de batalhão. (MR)

.

o) 9Jjv�8. J!lennw
mM. 3059 - (PF, 468859351/00

.

Méd.íco Oftal.mologtesta ,

! Especialização: Bosprtal de CIÍ11.icas Estado do Río de Janeiro
e Curso na SocíedadeBrasílerra de Oftalmología do Rio de Janetro

.
Agora com atendímento aos sábados das 9 as 12 horas

Av. Mal. Deodora 776 -Solo 12· Ed. M(I)(imunn Genler Fone: (047) 2]5-1150
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FELIZ ANIo Centro de Educação Infantil Márcio Klinkosky, da Vila

Nova, distribuiu ontem à tarde cerca de.Bü quilos de

alimentos, beneficiando duas famílias carentes nos bairros

Três Rios do Norte e Jaraguá 84. Os alimentos foram
doados pelas famílias das crianças da creche, através da

promoção "Ser solidáriq". A finalidade é despertar a

solidariedade entre as crianças desde cedo, diz a diretora
Márcia Marques. Parabéns!

24 DE MARÇO
Angela GadoUi

Cilli I<ruger
, Jackeline Danna

Rosimeri Nau

'Crismene da Silva Pereira

Ademir I<onell

25DE MARÇO
Olinda Pradi Chiodini

'Adriana Gonzaga
Ivone Weber

Adriana Cláudia dos Santos

26 DE MARÇO
Carmem Schwirkowski

Anatál ia Perei ra S chug
27 DE MARÇO
Luciane Machado

Dalane Gratz

G raaiella Baugartel
28 DE MARÇO
Reinier Roland, Hauck
Priscila Carolina Freiberger

; Samuel Júnio dos Santos dé Carvalho

Carlos C. Feliponi '

Alessandra Thais Hornburq
Nathan Safanelli

29 DE MARÇO
Hilda Bosse

Scheila Graziela Hospedach
Nair H. I<alfers

,

Renato Carlosbento da Silva

30 DE MARÇO
Marcos Junkes

Thalita Beatris Konradt

Anderson Wiliam Delmoneqo
Milton Malochi

I<eidy Daren, Tony Daren,
Sharlene Gomes e Denis Conti em

recente evento no Baependi

PÁSCOA - TRAVESSIA DA ORTE PARA A VIDA!
necessário falar e agir contra a rnorte,
colocando sinais de vida plena.

Em nossos dias, apesar de tantas
1 maldades e injustiças, também percebemos
pessoas colocando sinais de ressurreição a

favor da vida. Estas pessoas são portado
ras da vida nova, da ressurreição quê Deus
quer para todas as pessoas. Os sinais' da

ressurreição estão "lá onde pessoas se

preocupam com as, pessüas solitárias,
desesperadas, desprezadas, pobres, idosas;
crianças abandonadas, portadores de

deficiência; doentes... Os sinais da

ressurreição estão lá onde há promoção da

vida.

<profunda alegria e uma corajosa esperança.

Alegria porque a vida venceu a morte. A
- morte jánão tem mais poder. Cristo vive e

fazviver!Nós também sairemos vencedores!
Cristo garante a vitoria para nós..

,I A mensagem da Páscoa traz uma

corajosa esperança. Não precisamos mais

temer amorte. Temos a promessa do Reino,
_deDeus, onde ''lhes enxugarádos olhos toda
lágrima, e a�morte já não existirá, já não

haverá luto, nem pranto, nem dor, porque
as primeiras cousas passaram" CAp 21.5).
Esta esperança nos encoraja para uma vida

'

solidária com todas as pessoas' que sofrem.

Vivamos, portànto, confiantes, pois quem
fez a promessa é fiel.

A Páscoa, além de nos trazer uma

mensagem de alegria e esperança, também

nos trazumgrande desafio paraumavivência
solidária, ética, cristã. Com a ressurreição
de Jesus, Deus se mostra a favor da vida,
protestando contra todos os tipos demorte
que existem em nosso mundo. A�sim
também nós precisamos protestar e nos

indignar contra à morte a partir do projeto
de Deus>,que é um projeto de vida. É

Estamos na Semana Santa. Semana da

Paixão do nosso SenhorJesus Cristo. Somos
lembrados queJesus padeceporpaixão pelo
seupovo. '.'Pois ele nãoveio para ser servido,
mas para'servir e dar a sua vida em resgate
'de muitos." (Mateus 20.28) A vida de Jesus
está marcada pelo servir com amor, alegria,
solidariedade, ética, indignação frente às

injustiças" compreensão, perdão... �úncio
evivência do Reino de Deus. Para Jesus o
poder estáno servir! Épor isto que também
ele entrega' à sua vida para resgatar a hu
manidade caída no pecado.

Na semana santa son:os lembrados que
no maior abandono da cruz, Deus veio ao '

encontro deJesus.Amortenão foi e não é o
ponto final. Depois da Sexta-Feira S�ta
houve a manhã da Páscoa. Páscoa significa
passagem/travessia da morte para a vida,
por isto elanos traz alegria e esperança.Jesus
Cristo tornou-se vitorioso sobre a morte.

Esta vitória estende-se a todas pessoas que
crêem em Jesus Cristo. Ressurreição é'vida
nova no Reino de Deus. Mistério da nossa

fé - mas também nOSSa esperança!
A

\

mensagem da Páscoa traz uma

MÚSICA noAlie
\

Páscoa é festa da travessia - da morte

para a vidà! Páscpa é festa da ressurreição!
Ressurreiçãô é vida nova no Reino de Deus.

Mistério da nossa fé - mas também nossa

. esperança. Jesus vive e nos abraça para
dentro da vida, na aurora da eternidade, no
encontro com Deus. Atendamos o convite

da ,Páscoa! Vamos comemorar e viver com
nossos irmãos e irmãs a grande festa: a festa

da vida - da ressurreição!
PA. CIAUDEfE BEISE ULRICH

r

J\,�� Trabalho e saúde

��fQtegidos, mas bote
ão nas

ão será fácil se

equilibrar interiormente,
Peixes-Abra os olhos com

não inspiram
a, Em contato com

istontes, a sua

estará garantida,
rustrcdos.

oderá se deporor corri
'

mitcçôes. Cuidado
ues de opinião, O
omeçará o dia tenso,

mas d , tende a melhorar.

Virgem - Poderá se deparar
umas limitações,

m choques de
romance começará

r mas depois, tende a

Sagit' '0-Trabalhoesaúde
s suas prioridades,
as habilidades,

l1Ie�Pl±i:OiS!li!'1._ receberá proteção
quem menos espera,
e líder com ar as suas

,eJ"erg},�,�vJ:;j;8.conquista, coloque
��és�n�ch60,
Escorpião - O Sol ingressará

roíso, mas outros
ontarão

ades, Decepções em
s proteção na

nquiste!

Câncer - Convém não

confiar demais nos outros,
''ê:Q1e em quem não

'to, No romance,

companheirismo
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• ENQUÊTE

QUAIS AS MELHORIAS QUE O Chico de Paulo precisa?

MARIA SPÉZIA, 50 ANOS, DONA DE CASA
I

VESTUARISTA

"Precisamos com urgência de transporte coletivo
mais eficiente. Os horários são poucos durante a

semana e nos finais de semana praticamente
não existem. Para sair de casa aos

domingos só tendo carro próprio. Também não

temos área de lazer, pracinhas para as crianças
e algumas ruas estão em péssimo estado de

conservação. A iluminação pública também é

deficiente e falta escola para os adultos
estudarem. Algumas ruas estão com esgoto a céu

aberto."

"As nossas necessidades são muitas. o principal é
, mais ônibus. Quando chega o final de semana

ninguém sai de casa, só se tiver carro. As ruas

menores estão esburacadas e sem iluminação
pública. Na 'rua principal não tem

'calçada apropriada e os carros passam em alta
velocidade. Também precisamos de creche e

posto de saúde. Todas essas necessidades
nós já colocamos no papel e entregamos na

Prefeitura, mas até agora não obtivemos
sucesso."

"Nós, aqui do Bairro Chico de Paulo,
especialmente as mulheres, precisamos de mais
creches. As que existem são longe e ainda assim é
muito difícil conseguir vaga. Tem muita mulher

que não pode trabalhar fora porque não tem onde
deixar os filhos. Outro problema aqui é o

transporte coletivo, que não atende todas as ruas e

nos finais dê semana praticamente não existe, Um

posto de saúde também seria bem-vindo, mas tudo
o que a gente pede fica só na promessa."

"Precisamos de ônibus. Eu tenho que andar mais
de um quilômetro com duas crianças pequenas
para chegar em casa e quando vou trabalhar. O
ônibus não atende todas as ruas. Outra coisa que
falta é uma creche por aqui e também um posto
de saúde. Nós temos muitas dificuldades, mas é
difícil saber qual a mais impot1tante. A
velocidade dos carros que passam na 'rua

principal é outra preocupação. Depois que

asfaltaram, virou pista de corrida."

Jáforam atendidas 90%'UM POUCO
DA HISTÓRIA
o nome do bairro é uma ho

menagem a Joaquim Francisco

de Paulo, que, segundo o livro

'ja-raguá do Sul- Um capítu-
/ lo na povoação do Vale do Ita

pocu", do historiador Emílio da

Silva, véio para estas bandas na

primeira turma de contratados

de Emílio Jourdan, por volta de

1877, para trabalhar nas obras de

alvenaria do engenho de Jourdan
e da casa do fundador. Depois
disso o "Preto Chico", como

,

era chamado, também ajudou a

construir as casas dos colonos

que' se instalaram no Itapocu e

Itapocuzinho.

PAISAGEM RURAL
)

e estilo de vida urbano
]ARAGuA DO SUL - o Bairro

, Chico de Paulo, segundo
dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) tem

aproximadamente 2,2 mil

moradores, que convivem em

local de grande beleza natural. '

Apesar de povoado por uma
comunidade que tem na

ocupação fabril seu principal
meio de sobrevivência, ainda
encontramos moradores

antigos que conservam, em

suas propriedades, o hábito

de cultivar hortaliças e até

gado leiteiro. Dividido entre

as necessidades impostas pelo
progresso e' o antigo estilo de

vida dos colonos, o Chico de

Paulo atualmente congrega
uma comunidade onde o

novo convive com o antigo,
sem grandes diferenças.
Para os moradores que
habitam o local há muito

tempo: as transformações
foram benéficas porque
encurtou a distância com o

centro da cidade e trouxe ./

mais vida ao local, com mais

possibilidades de comércio e

de trabalho. Distante do

Centro cerca de 10 minutos,
ainda possui uma vegetação
que lembra os tempos em que
Jaraguá do Sul era um local de
atividade meramente agrícola.
Agora, a gra,nde maioria dos
moradores do Chico de Paulo
encontra na indústria e no

comércio suas fontes de

sobrevivência.

Apesar de ser considerado um
local urbano, o Chico de

Paulo carece de muitas

benfeitorias comuns aos

bairros, como creche, posto
de saúde e especialmente
transporte coletivo que
satisfaça os moradores. A
oferta de serviços essenciais,
como supermercados e

farmácias, também deixa a

desejar, e os pontos de lazer
não existem. Trata-se de um

local aparentemente
dependente do centro da

cidade em praticamente tudo.
O bairro tem no Ribeirão
Chico, de Paulo sua principal
referência.
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Pelo menos é o que garante o manager da banda,
Paul McGuinness. Segundo ele, o U2 cancelou
um giro pela Europa porque já começou a

trabalhar no CD substituto de "Ali That Vou Can't
Leave Behind".

CORREIO DO POVO

O�.CD""'�
Presentes e De(Omj:Ões
.316..1645

Ruo Ângelo Rublfl, 554) - Corro do Rio (erro

É hoje no Big Bowlling. Daniel Lucena e Banda
irá aqitar.o Bistrô do Big. Para o mês de abril já
estão confirmadas as bandas U2 Covet e Cidade

Negra com o lançamento do CD Acústico MTV. A
Banda Cidade Negra fará o primeiro show dessa
turnê no Rio Grande do Sul, dia 19 de abril, no
dia 20 será aqui, no Big Bowlling, e no dia 21
estarão se apresentando ao vivo no Domingão do
Faustão.

A banda Aerosmith está trabalhando numa série
de projetos antes de voltar para o circuito de

. shows, no outono americano. O quinteto de
veteranos concluiu uma turnê de oito meses pela
América do Norte e pelo Japão. A banda será
tema do segundo show de tributo mtvlCON, da
MTV, que acontecerá em abril, em Los Angeles.
A banda já gravou novas canções para figurar em
seu álbum de maiores sucessos, a sair no verão,
e no filme "Homem Aranha", ainda inédito.

planos incluem uma visita ao Japão, em junho,
para tocar numa partida da Copa, e novos planos
para fazer um álbum de blues.

_ Mais um álbum do U2 em breve.

FLVER': é a filipeta, aquele convite com nome

da festa, local, preços (geralmente com

desconto para quem apresenta o flyer na
entrada) e o(s) DJ(s) do evento. Os bons flyers
geralmente informam o tipo de som da festa,
especialmente o estilo de cada DJ envolvido,
para não atrair o público errado. As filipetas
são consideradas um mostruário autêntico da
arte pop contemporênea, como eram em ,_

outros tempos as capas de disco - muita gente
coleciona flyers mesmo de festas e cidades em

que nunca foram.

II

L
AERO CARGO+

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasil@netuno.com.brAv. Mal Floriano Peixoto,,170 - Centro .

",,''- --'- __

o melhor lanche da cidade

ir371-5309

Aluguel de Trajes Ltda.

icroinformatica.com
" • P • < ; • I i , • a 8 • mal e n d. r v. ç &
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E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com
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veículos
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.

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

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

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

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.CARAVAN - Vende-se, 81, verde

met., ótimo estado, R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:
9111-3768.

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

CHEVY - 50Ó SL, 88. Torro! Valor
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

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

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

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

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

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

27;H001, c/Waldir.

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

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

275-3979, após 18hs, c/ Fabrício.

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

KLEIN CORRETORA
DE SEGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio

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

CORCEL II - 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, prãta, 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.

elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373-01::jl.

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

KADETT - Vende-se, 96, compl. -

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

K�DETT - 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.

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

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

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

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

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

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

MONZA - SLE, ano 90, compl. - ar.

Valor R$ 4.500,00 e assumir 12

parcelas. Tratar: 276-1044, falar
com João.

MONZA - Vende-se, GLS, \)4, 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 + prest.
Tratar: 371-9464 ou 371-6916.

MONZA CLASSIC - Vende-sê, 89,
compl., vermelho perol., em bom
estado. R$ 5.200,00 ou R$ 1:200,00
e assumir prest. Tratar: 370-0446,
após 16h. I

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$ 9.000,00 + 20x R$
275,00 ou R$ 12.500,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - GLX 2.0, 93, completo,
impecável, vendo ou-troco.

R$ 11.900,00'. Tratar: 9975-0383.

OPALA - Vende-se, diplomata, 90,

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.

I

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

CORSA WIND - Vende-se, 95, torro.
R$ 8.500,00. Tratar: 370-8622.

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor
novo, ar quente/frio, limp. traseiro.
R$ 7.000,00 + llx R$ 287,00. Tratar:
370-4192, c/ Marisa ou Vilmar.

CORSA WIND - Vende-se, 99, 4p,
vermelho. R$ 13.500,00. Tratar:
373-0504.

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: 373-0504.

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

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

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: 371-7212.

0-20 - Vende-se, 87, branca, 6Cc,
álc., impecável. R$ 12.000,00.
Tratar: 997�0605.

KADETT - vende-se, 94, GLS,
completo original. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-10.12 c/ Álvaro.

Kadett - Vende-se, 90, SLE, vidro

compl., gas, Tratar: 371-7212.

OMEGA - Vende-se, CD, 94, teto
solar, verde meto R$ 15.500,00 ou

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

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

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96, impec.
R$ 29.000,00. Tratar: 276-3223.

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

S-10 DE LUXE - Vende-se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio
A!3S, dir. hid., ar cond., vid., compl.,
preta. R$ 18.500,00. Tratar:
9952-7084, hor. com. c/ Mara.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$ 29.000,00_
Tratar: 9973-4576 ou 370-7753, c/
Fernando.

5-10 - Vende-se ou troca-se, De
Luxe Diesel, 96, tmpecável.Rs
29.000,00. Tratar: 276-3223.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco. R$ 20.500,00.
Tratar: 371-5343.

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

VECTRA - Vende-se, CD, 2.0, 16V,
branca, gas., 97, compl. Tratar:
372-0636.

VECTRA - Vende-se, GLS, 2.2, cinza,
gas., 97, compl. Tratar: 372-0636.

FlAT 147 - Vende-se, 80, todo origin-al.
R$1.500,OO. Tratar: 9122-1157.

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

FIORINO - Vende-se, 1.5, 96, furgão,
branco, emplacamento 2002 quitado.
R$ 11.000,0,0. Tratar: 9980-7115.

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,

COMPRAMOS
SEU CARRO

PARA REVENDER.

Pagamos a vista.
Tratar:

9973-5158 ou

9973-5770.

vermelha, c/ capota de fibra e lona
marítima. Único dono. R$ 8.900,00.
Tratar: 371-2020

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

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

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

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

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

PAI:.IO - 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.

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

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/ ar
e cd. R$l1.800,OO. Tratar: (47)
370-4826.

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

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

Rua Cei. Pro(ópio .Gomes de Oliveira, 83
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 28 de março de 2002
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WlllE CAR VEíCULOS
COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

R$ 4.80 ,

Chevette SE, 1.6 Branco 87 R$ 2.800,00
Monza SLfE, 1.8 Branco 85 alc. R$ 3.800,00
Gol S, ap. 1.8 Verde 83 alc. R$ 3.000,00
Opala ComodoroAC Cinza 81 gas, R$ 2.500,00
Passat TS, 1.6 Vermelho 81 gas, R$1.900,OO
Belina LDO, ,1.6 Vermelha 81 gas, R$ 2.000,00
Gol BX-1300 Branco 80 gas. R$1.800,OO
Fiat 147,1.3 Branco 80 gas. R$1.500,OO
Corcel II L,1.6 Branco 79 gas, R$1.800,OO
Brasilia LS,1.6 Branco 79 gas, R$1.800,OO
DT 180 - Trilha Branca 85 gas. R$1.300,OO

:.. .

I
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segundo o Sexto dos 7h os 18h30 - nõo fechamos poro almoço
Sábado dos 7h30 os 12h

Rua Joaquim Fra,ndsco de Paula 627 . Frarcisco de Paula, Junto a lapeconter Lavação 9122-1157
(

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

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

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

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

TEMPRA - Vende-se, 95, verde
met., cornpl.Rê 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: 273-1001.

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

.Tratar: 273-1001.

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

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

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

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 3714225.

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

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0, 4P,
vermelho. Tratar: 3714225.

VW
Gol LO, rodas liga 15, aerofolio 96 prata gas.
Parati CL 1.8

'

94 \ bordô gas.
Parati CL 1.6 90 azul meto gas.
Logus CU, 1.8 95 azul gas.
Passat LS 1.6, ar quente desemb. 82 vermelho gas.

GM
Vectra, 2.0, GL, .compl, 97 branco gas.
.Corsa Wind 1.0, 2p, ar qte, etc. 97 preto gas.
Corsa Wind 1.0, MPFI, ar qte, etc. 97 branco gas.
Kadett SL, 1,.8, d.h., ar qte, limp. 93 prata gas.
Chevy 500, :!l.6 90 prata gas.
Monza SLE, ar, dir. 87 preto gas.
Chevette 1.8, SL 93 prata alc.
Chevette 1.6, DL 92 dourado gas.
Chevette 1.6, SL 88 prata gas.

FIAT
Palio EX, 2p, pára-choque pers. 99 branco gas.
Uno Mille EX, LO, 4p, compl. - ar 98 bordô gas.
Uno Mille SX LO, vd.jtv. elet., limp 97 bordô gas.

FORD
Escort Hobby 1.0, ar quente 94 prata gas.
Escort 1.6, GL ar qte, desemb. 87 verde meto alc.
Pampa L, 1.8 97 branco gas.

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

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p,
eompl. - ar, vermelho meto 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, eompl. R$ 7.60t),OO. Tratar:
99914104, el Charles.

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
4p. tr\lta�: 371-1335.
UNO - Vende-se CS 95, ar eond.,
vid.jtv. eletr. R$ 8.600,00. 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.

UNO - Vende-se, 85, CS, ótimo
estado. R$ 3.500,00, aceito moto
CG. Tratar: 373-0131, el Éleio.

BELlNA - Vende-se, \GLX, 1.8, álcool,
com d.h., super conservado.

_
R$ 5.500,00. Tratar: 273-1001.

BELlNA - GlX 1.6, 89 vermelha
com direção hidráulica. R$
3.900,00. Tratar: 9975-0383.

C�RCEl - 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, lonamarítima. R$ 8.300,00
+ llx R$ 387,00. Tratar: 9102-1701,
cl Denis.

DEL REY - Vende-se, GlX, 89, prata,
dir.hidr., 2p, ale. R$ 3.900,00 + 8x

R$190,OO. Tratar: 376-1772.

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

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

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

JEEP - Vende-se ou troca-se por
Kombi, 75, marca Ford, el 5
bancos de couro', capota, pneus
novos, 4x4 reduzido, super inteiro.
Tratar: 371-5353.

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. Valor a eomb. Tratar:

(47) 374-1935 falar el Adelclo.'

MONDEO - Vende-se, 96, GlX,
eompl. 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.

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

RANGER - Vende-se, lXB, 97,
preto met., 4p .novos, convertida a

gás. Tratar: 372-2316.

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

VERONA - Vende-se, GlX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

VERONA - Vende-se, lXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.500,00 + zx R$
300,00. Aceito carro menor valor.
Tratar: 9955-8931, el Jaime.

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

BRASILlA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do
valor em material de consto

R$1.500,OO. Tratar: 376-3666.

ESCORT - Vende-se, ,93, gas.,
personalizado, ótimo estado. Aceito

troca menor ou maior valor. Tratar:
370-8563.

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

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

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo

370-3113'

COMPRA· VENDE· TROCA E FINANCIA
- NOVOS E USAOOS-

GM
96
93
89
83
VW
01
91
96
93
83
80
76
FIAT

Uno Mille EX, 4p 99 cinza meto gas
Palio, 4p, compl. - ar 98 vermelho gas.
Ternpra Ouro, 4p, F9�RD vermelho '

g,as.
Resta, 4p, compl. 99 branco gas.
Escort 96 bordô . gas ,

Escort 1.6 89 chumbo gas.
F-1000 (ar + dir. + turbo) dupla 85 cinza die.
Corcel II 81 branco gas.
Rural, 6Cc 67 azul c/ branca gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau - lir 371·7212 ou 9963·7641

Pick-up Corsa - vd.eletr.
D-20 Cabo Dupla, compl
Chevette SL
'Opala Diplomata, compl., 4p

Gol, 4p, compl.
Saveiro' GL, 1.8
Gol
Logus CL
Voyage
Fusca
2 Fuscas

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

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

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GU, gas., marron met., ótimo estado.
R$ 8.900,00 ou troco por outro de

menor valor. Tratar: 9111- 6209 cl
Marcelo.

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

ESCORT - Vende-se, 97, GlX, 16V,
compl., cl ar cond., d.h., vidros,
travas elétr., desemb. tras.,
isufilme, CO. Ótimo estado. Tratar:
371-9311 ou 370-6267.

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

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

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

ESCORT - Vende-se, XR3, 88,
conversível, vermelho, eompl., 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, eompl., preto. R$ 5.500,00 +

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

por outro de maior ou menor valor ..

Tratar: 370-7166, 376-2593 ou

370-9747.

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

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
por moto: Tratar: 370-0290.

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

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

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

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

,

estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370-1824, somente a noite.

FUSCA - vende-se, 76, branco, gas,
Tratar: 9963-�641

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

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

FOsCA - Vende-se, 74, branco, em
ótimo estado. R$ 1.400,00 à vista.

Tratar: 373-0919, cl Lia.

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

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 37M316.

FUSCA-Vende--se,77,l.500,
branco. R$ 2.300,00. Tratar: 9952�
7084, el Mara.

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

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

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

GOL - Vende-se, S, 83, gas., verde.
Tratar: 9963-8002.

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

GOL PlUS - Vende-se, 16V, 98,
branco. R$ 11.000,00, aceito troca.
Tratar: 370-3244 ou 91124950.

GOL PlUS - Vende-se, 96.

bordô
branco
branco
azul

gas.
die.
ale.
gas.

pràta
cinza
vermelho
,verde
branco
verde .

branco/verde.

gas.
gas.
gas.
alc.
gas.
gas.
gas.

Tratar: 371-7212.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, cl som. Entr. + finane.

Tratar: 370-4071 ou 91.12-9320.

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

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

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

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

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

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, 89.
R$ 4.000,00 entro e assumír.rlnanc.

Tratar: 370-2146, �I Odézio.

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

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

GOL - Vende-se, 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: 9104-1233, el Armando.

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

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

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

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

Palio Fire EX, 1.0,
Gol GIII. 4p
Corsa Sedan cl ar
Resta 1.0, 4p
Resta 1.0. 4p
Escort Zetec 1.8, 4p
Vectra CO Teto
Vectra 2.0, compl.
Corsa Wind
Gol CU 1.6
Kombi Furgão 1.6
5-10 DeLuxe, diesel
Fiorino Trecking
Santana CL 1.8
Corsa Wind
Corsa Wind
Parati CL 1.8
EscortGL1.6
Escort Hobby 1.0
Omega 2.0 compl.
Saveiro CL 1.6
Pampa L 1.8
Peugeot 504 Diesel
Saveiro CL 1.6, rodas 15
Omega GLS
Belina GLX
Chevy500L
Uno S 1.3
Chevette L6
Fusca1300 L

Fone: (47)
370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 . Em frente ao Posto Mime

Branco
Prata
Verde
Vermelho
Prata
Azul
Bordõ
Bordá
Preto
Prata
Branca
Roxa
Preta
Azul
Branco

,

Bordo
Bordô,
Prata
Prata
Cinza
Preta
Vermelho
Bordô
Bordô
Branco
Vermelha
Cinza
Verde
Branco
Cinza

01
00
00
00
00
'3/
97
'3/
00
00
00
00
00
95
95
95
95
95
95
94
94
94
93
93
93
89
00
85
83
!!2
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Bernardo Dornbusch, próx;. Atlético Baependi
Rua JoinviHe, 41 70 - próx. trevo de Schroeder

I'

"Toda a linha SSlII\!GyoNG é equipada com motores

Turbo Oiesel de alta performance Mercedes Benz

Descubra que seu sonho
tornou-se realidade! 372-067

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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bordá, gas; Tratar: 371-5343.
-

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

vermelho, motor 1.600. Tratar: 275-
1444, cl Marcelo.

185,00. Tratar: 9122-9337.
c::-�IMPERDíVEL

Carta deCrédito para imóveis,
reformas e construção

R$107.000,OO
89x R$ 1.518,00
R$ 50.000,00
89x R$ 539,00
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00

TrD:3702995/275OOS1
Consórcio Battisttela

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

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

\ 'P�AT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157. Você ainda vai ter esta marca ,no seu carro!!!KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.

R$ 7.800,00. Tratar: 276-3223.
VOYAGE - vende-se, 86, cor prata,
gas, R$ 3.500,00. Tratar: 9905-2385.

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372": 1 777 Homologada pelo
Site: www.usagas.com.br "1:INMETRO

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

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

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

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

VOYAGE-vende-se,88.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-0290.POLO CLASSIC - Vende-se ou troca

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

Troca-se por apto próx. centro ou

assume financ. Tratar: 9955-4946.
KOMBI - Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

POLO CLASSIC - vende-se, 9,1197,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas. Excelente

estado, 53.ÓOOkm. R$ 17.500,00.
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206

BUGGE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a comb. Tratar: 370-9282.GOL - BX, aro 85, cor branco.

Válor a combinar. Tratar: 370-2275_ KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96, impl.
R$ 7.900,00. Tratar: 37013622.

• Kit's italianos (05 + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica gera'l
multi marcas.

• Temos financiamento.

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troca-se por carro de menor

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

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

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

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

CARoNAVende-se, 86, âlc., 5 marchas,
motor4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl cris.

LOGUS -, vende-se, 93, Cl, grafite,
rodas, isufilme, ar quente, desemb.
Tras., em ótimo estado. Tratar:
8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

SANTANA - Vende-se, compl., 95; GIi,
2.0, inteiro. Tratar: 371-1988, clMarcos. R$ 14.500,00. Aceito troca de menor

valor. Tratar: 370-0724 ou 9975-4667_
RURAL WILLYS - vende-se, 75"
motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a comb., pronta pI trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

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

JEEP - Vende-se, 57, capota
converslvel motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:

• 9992-6016 ou 373-0335, após 18h.

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

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

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 41>, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

pers. R$11.000,OO. Tratar: 371-7260. 'TOYOTA - Vende-se, bandelrantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

PARATI - 1.6 ci, branca. Valor R$
12.800,00. Tratar: 9973-5770. JEEP - vende-se Grand Cherokee

Limit Executívê, 96/97, preta,
completa, turbo diesel lntercooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se automóvel
de menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/Osmar

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

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

GOL-Vende-se, Cl, 1.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-1110. PARATI - Vende-se Cl 1.6, 90, azul

met., gas, Tratar: 9905-2848. 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:

370-?094, cl Antonio.

GOL SPECIAL - Vende-se, 99,
vermelho, único dono. Tratar: 9104-
4412, cl Alisson.

_

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
86.Tratar: 371-7212. PICK UP WILLYS - vende-se,

traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00. \
Tratar: 276-0287 ou 276-<>373.

PARATl- Vende-se, 92, ci 1.8, 2P,
bege, Tratar: 371-4225.

'

SAVEIRO - Vende-se, Cl 1.8, 92, cl
opc., R$ 5.000,00 entro + 20x R$

JEEP - vende-se, Toyota, curto, 4x4,
motor 608, 71, em ótimo estado.KARMAN GHiA - Vende-se, 70, PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 94,

•
Rua: Ângelo Rllbini, 780 - Bar

(47) 376-1772/ 273-1001

MODELO Corsa Super 4p G Vermelho 1997
D-20 Conquest, compl. -ar D Branco 1995

Omega CD 30 compl. G Verde 1994
ChevyDl1.6 A Branca 1992

Chevette Sl 1.6 G Branco 1989 '

Chevette Sl 1.6 G Vermelho 1989
Chevette SL 1.6 G Verde 1982

FORD

BelinaGLX A Verde 1990

Del Rei GLX 1.6, d.h. A Cinza 1989 ;-

Escort,GL 1.6 G Branca 1989

TÓYOTA
Toyota Paseo Aut G Prata 1994

COMB COR ANO
vw

Passat Autom.

LogusCL 1.6
Cinza
Verde

1995
1993

RAT
Palio EDX r.o, 2p
Uno CS 1.5, 4p
Uno ELX, 2p
Tipo SLX 2.0, compl.
Tipo IE 16, 4p
Uno Mille

UnoCS1.5
Fusca 1600

Rorinol.5

Cinza
Cinza
Azul

Cinza
Cinza

Verde,
Verde

Cinza

Bege

G

G
G

G
G
G
G

G
G

1998

1996

1996
1995

1995

1995
1995
1994

1991
11

GM

FORD

00/00

00/00

98/99

Ranger .10D
Courier 1.6

Fiesta

preta

prata

branca

azul

azul

D

G

G

G/GNV
G

G

G

G

Ford Ranger 12E, cabo dup98/99
Escort GLX 97/98
Escort GLX 16VH

Escort Hobby
Verona LX

97/98 prata

93/93 azul

90/90 prata
GM

98/99 azul

Na MORETTI
,

AUTOMOVEISVectra GL G

VOLKSWAGEN

97/97 branca •

eu semmovo co
Gol 1.6 MI G

Lista de Veículos PARTICULARES

I [eito de novo

bque Piazera, 199 - Centro

Fiesta GL Class

Escort GL 16\1 II
00/01

99/00

branca

cinza

G

G

D

G

Ford 4x4 Turbo XLT; cab.dup 97/98

Imp./Ford Explorer XLT 4x2 94/94

prata
azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
80., bege. R$ 11.000.,0.0.. Tratar:
370-3244 ou 91124950..

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, compl., cl àr.
R$ 5.0.0.0.,0.0.. Tratar: 371-9375, cl Adir.

30.6 ., .• ,
.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação.
R$ 8.250.,0.0.. Tratar: 371-7842,
275-0.435 ou 372-o.136�cl Edilene.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmbio áutomático, prata, compl.
R$ 28.0.0.0.,0.0.. Aceita-se carro 1.0.,
valor máximo R$ 8.0.0.0.,0.0.. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281.

"

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
20.0.0./20.0.1, preta, cornpl., cl

. (

bancos em cóuro. Baixa km.
R$ 33.0.0.0.,0.0.. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560., cl Osmar,

MERCEDES - Vende-se, 88, 3o.o.-E,
impecável,compl., azul marinho.

-

R$ za.ooo.oo, Aceita troca. Tratar:
999Hl858.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tr}ltar: 372-0.676.

PEUGEOT -,50.4, diesel, revisada,
vendo ou troco. R$ 14.80.0.,0.0..
Tratar: 370-8622.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pj 15ton -, , 1590., branco,
cl rodular, R$.58.o.o.o.,o.o.. Tratar:
9992'()343; cl Braulio. '

CAMINHÃO PUMA - Vende-se,
95, com baú. Tratar: 9973-9120.
ou 370-22.61.

MERCEDES :1.:1.:1.3 - Vende-se, 87,
cl d.h., rodear, ótimo estado de

conservação. R$ 20..0.0.0.,0.0..
Tratar: 370.-2328.

.

VOLKSWAGEN - Vende-se, 86,
cinza, 6.90. cl baú de 5m, perfeito
estado. R$ 21.0.0.0.,0.0.. Aceita-se
outro carro no nego Tratar: 372-0.391
ou 9965-8875.

VOLKSWAGEN - Vende-se, 89, 7,90.
cl baú de 5m, amarelo, R$
21.50.0.,0.0.. Tratar: 9975-2765.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83. R$
1.80.0.,0.0.. Tratar: 9121-5180., cl Jaison:

II
I;

CBR 450 - Vende-se, 91. R$ 7.50.0.,0.0. ,

ou financ. de R$ 1.50.0.,0.0. entrada +

36x R$ 273,18. Tratar: 9111-50.64.1

CBX 200 - ano 98. R$3.8o.o.,o.o.
financ. Tratar: 373-30.0.1 ou

9952-70.84 cl Mara - hor. ComI.

CBX 200 - Vende-se ou troco, cl
9.o.o.o.km. R$ 2.80.0.,0.0. + prestações,
aceita-se moto de menor valor.
Tratar: 373-1580..

CBX200- Vende-se, 0.0., preta. Valor
nego Tratar: 373-1580., çl Marli.

,

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0.165, hor.
comI., cl Murilo.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 0.11
0.2, c/3.79o.km, vermelha. -

R$ 5.0.0.0.,0.0. + 12 prestações fixas
de R$ 285,5'6, nego Tratar:
373-0642 ou 373-4268.

CG:I.25 - Compra-se, 90./91. Tratar:
376-113,99, cl Clóvis.

CG - vende-se títàn, Okm, R$ 816,0.0.
de entrada, saldo 36 x R$ 158,0.0..
Brinde Capacete. Tratar: 37'3-30.0.1 ou
9952-70.84 cl Mara - hor. comt,

CG - Vende-se, 82, modo 83, cl
documentação atrazada. R$ 70.0.,0.0..
Tratar: 370-5275.

CG - Vende-se, 0.1/0.2. Entrada R$
2.50.0.,0.0. -+: 27x R$ 81,0.0., verde.
Aceito moto usada. liratar

9952-70.84, cl Mara.

CG - vende-se,' 20.0.1, verde.
R$ 3.50.0.,0.0.. Tratar: 373-30.0.1 ou
9952-70.84 cl Mara - hor. ComI.

�,

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

CG T1JAN - Vende-se, 98, azúÍ
metálica.' R$ 2.80.0.,0.0. ou 36x

R$:11,8,o.o.. Tratar: 9111-50.64.,

CG TITAN - Vende-se, 0.1.
R$ 3.60.0.,0.0.. Tratar: 275-0.325.

CG TITAN - Vende-se, 97.
R$ 2.70.0.,0.0.. Ótimo estado, troco
por carro. Tratar: 373-2887, cl Helio.

FALCON -Ao.o., azul, ano 0.0.. Valor
R$ 8.30.0.,0.0.. Tratar: 373-3o.o.l.ou
9952-70.84 horário comercial, falar
com Mara.

2 GARELI - Compra-se. Tratar cl
Raquel na portaria da Urbano,
manhã, ou Rua Luis Bortoline, 290..1

GARELI - Compra-se, bom estado,
cl doc. Em dia. Tratar: 371-660.0..

HIOSUNG CRUISI;-125, ano 97,
vermelha, 20..0.0.0' Km originais.
Tratar: (47) 374-15�8.
HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX40.o. Falcon, 0.0.. Tratar: 9975-0.383
ou 37().8622.

HONDA - XR 20.0., entrada +

prestaçãoR$ 97,0.0. por mês. Tratar:

9973-8955, falar cort)_ Nick.

NX SAH�RA - Vende-se, 350., 96, azul.
R$ 4.250.,0.0.. Tratar: 9962-2826.

CAPOTA'DE FIBRA - Vende-se, pI
Courier, nova. R$ 40.0.,0.0.. Tratar:
376-1289.

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

Tratar: 370-1724.
CARROCERIA DE MADEIRA - Vende

se, 6.90., 86, cinza. Aceito carro na

troca. Tratar: 372-0.391 ou 9965-8875.
XLX - 350., ano 91. Tratar:

(47)374-1588.

XR 200 - Vende-se, R$ 50.0.,0.0. entro
+ 42x R$ 186,0.0.. Tratar: 370.-5651,
cl Antonio. /

CARRO DO ANO - Compra-se, 95 pI
frente, 4p, cornpl., preferência
finaciado. Tratar: 371-0.695.

YAMAHA - vende-se, VZ 125; 92.
R$ 2.80.0.,0.0.. Tratar: 370-0.724 ou

9975-4667.

MOTOR - Vende-se, poupa Yamaha,
28 CV. as i.aoo.oo. Tratar: 371-70.35.'

SOM P/ CARRO - Vende-se

Roadstar cl controle, grátis 30. fitas.
Tratar 371-140.3, cl Silvio.

YAMARA:I.25 - vendo ou troco, ano
81. Valor: 350.,0.0.. Tratar: 371-1335.

serviços
B'�Ul·l'rast

rolameítflZ�
"*''':

Rolamentos '"

Reteritores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa
\

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

->

"

AUTOMECANICA
DA BARRA. LTOA.

Atendemos linha geral:

�eJta���·
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

METALURGICA KVLTOA.
FABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,

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

'il(47) 275-1540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lalau - Jardguá do Sul

ConserloseVendas deRadiadores,Mangueiras
eCondensadores

RecoJldici�namos Radiadores deAlumíniopara
.

AuiomóveiseCaminhõeslntercoole� (

Rua Bernardo Dornbusch, s/nP (00 Iodo do nO 1880) - Boependi

\ Para anunciar

ligue:
371·1919

!Jf}(fJ)[Jf)11!J77'W
VEíCOlOS

, I

Desde 1993. Você cbnh�ce, você confia!

(47) 370-2022
* Veículos com garantia de procedência

*Motor e caixa com garantia de 10.000km

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

", \

! Rua Bernardo Dornbusch,
1880 - Baepencli -

JARAGUÁ DO SUL - se

I

371-9730

,CORREIO DO POVO 7 .

)

Rodas Espo\rfiva�\

1�O,OO
,

\ '

i,
/

, ) ,

RODAS - AMORTEC'EDORES - ESCAPAMENTOS - BALANCEAMENTO - GEOMETRIA

J�RAGUÁ DO SUL - Rua Reinoldo Rau, 433 Centro (47) 371":'5564
GUARAMIRIM ' ... Rua 28 de A_gosto, 1578 - Centro - (47) 373-1�16

300,00, Tratar: 376-2305,
cl Vanderlel, após 18:30.

diversos
APARELHO DE ESTÉTICA -

Vende-se, 3 em 1, drenagem
linfática, hionisador e

isométrico. Tratar: 373.-

2850, cl Adriana.

APARELHO DE SOM - marca

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

ALUGO QUARTO - na rua da

Unerj. Valor a comb. Tr�tar:
'

372-2603, cl Marli.

pessoa, próx. ao centro. R$
150,00., Tratar: 376-1540.

ANTENA PARABÓLICA -

Vende-se, Tec Sat Digital. R$

APARELHO, DE SOLDA

Vende-se, oxig€r'Íio marca

PTU, pgto em 2x R$ 200,00.
Tratar: 372-2,316.ALUGA-SE - quarto para 1

APARELHO TELEFÔNICO -

Vende-se, sem fio, da AIWA,
azul cl branco. R$ 80,00.
Tratar: 376-3062, cl Elaine.

estofamento. Tratar:
9992-8489.

ASSADOR DE,CARNE - �ende
se, a gás. R$ 150,00. Tratar:
371-4547.AQUECED'ORES (1) - vende-se,

a gás. Tratar: 9992-7162.
BALEIRO - vende-se, valor a comb.
Tratar: 37�3787 cl Noeli.ARMÁRIO - Vende-se, estante

pI escritório. R$ 120,00.
Tratar: 3io-6316.

.

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, cornpl. pi instalação.
R$ 650,00. Tratar: 371-4497.ARRECADO roupas e

bMnquedos pI c�anças
carentes e para os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

BARRACA - Vende-se, 5 p, 2 qtos
e 1 varanda. R$ 200,00. Tratar:
9952-8563, cl Edson.

ASPIRADOR -\Vende-se,
profissional pI lavar BARCO DE ALUMíNIO -

Compra-se, motor 15hps e

carretinha. Tratar: 275-2277
ou 9102-4424, cl Élio.

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

BASSET COFAP - Cómpra-se,
filhote macho, pura.' Paga-se
até R$ 60,00. Tratar:

371-6475, falar cl Jô.

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

microfone sem fio. Tratar:
372-4402 CI Sérgio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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p/ camping ou PI. quem gosta
de cozinhar em pequenos
espaços. R$ 130,00. Tratar:
370-0464.

DESENROLADOR DE MALHAS
- vsnoe-se, em ótimo estado,
c/ 1,70 de largura. Valor a

eomb. Tratar: 373-3232 ou

9909-0502.

CARRINHO DE CACHORRO

QUENTE - Vende-se. R

800,00. Tratar: 370-2718.

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

COLEÇÃO DE SELOS - Vende

se, comemorativos do Brasil,
completo 'por selos, por
blocos e selos de blocos. De

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

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

INSTALAÇÃO E CONCERTO
,

AUTO EI.ETRICA
FONE/FAX(47}37�4354

CELULAR - Foi roubado, celular
baby, cor vermelha. Paga-se
recompensa a quem reeupera
lo. Tratar; 379-2170.

DISK MAN - vende-se da

marca Sony, semi-novo. R$
110,00. Tratar: 370-7398,
c/ Plínio.

, I COMPRESSOR DE AR - Vende

se, 5,2 peso R$ 300,00.
Tratar: 370-�615.

CELULAR - Vende-se, Erieson
Pronto. R$ 150,00. Tratar:

371-1012, c/ Aline.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se.

Valor a eomb. Tratar: 9121-

2362, c/ Joilee.

DISK MAN - vende-se Sony,
quase novo. R$ 100,00.
Tratar: 370-7398, c/ Plínio.

COMPUTADOR - Vende-se, 486
CELULAR - Vende-se, Erieson + impressora HP 6000. R$.
KF 788. Tratar: 379-1119, c/ I 750,00. Tratar: 370-8615.
Marisa, hor. eomf., 'BERÇO - vende-se, valor a eomb.

Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
cornpl., nova. Valor a eomb.

Tratar: 373-1775.

DIVIDE-5E APTO - Precisa-se

de moças, apto mobiliado no

centro, novo. Tratar:
\ 372-6090, c/ Alexandra.

COMPUTADOR - Vende-se,
350, completo, menos
-lmpressora. R$ 900,00.
Tratar: 371-4497.

I

CELULAR - Vende-se, Baby,
vermelho. Tratar: 372-3895.

DIVIDE-5E APTO - Procura-se
moça ou moço. Tratar: 2)75-
1760, c/ Carlos, após 18hs.

CELULAR - Troca-se, da
RuaEpitácioPessoa, 007,próx. CoI. Jangada -JaraguádoSul-SC CONCHA - vende-se, para

retro-escavadeira. Tratar:
9992-7162,

BICICLETA ERGOMÉTRICA _

' Global, 2 mese de uso, por

Vende-se, marca Calai. Valor a um playstation. Tratar: 9123-
, 0146, c/ Samuel.eomb., seminova. Tratar:

371-4921, c/ Marilene.
DIVIDE-5E APTO - Procura-se

moça, apto mobiliado no centro.

Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.
CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se p/
comércio, seminovos,

juntamente c/ toda linha de

roupas 'masculinas, femininas,
infantis, moda íntima e

bijouterias. Valor a eombi.
Tratar: 370-5518, c/ Paulo.

CELULAR - Troco, Erieson de

cartão por esteira elétrica.
Tratar: 370-9282.REFRI-AR BUJAO DE GÁS - Vende-se.

Tratar: 370-9062.
DIVIDE,-5E APTO - c/
estudante. Tratar: 9993-
8575, c/ Adriano.

1 _

CONSERTO E INSTALAÇÃO OE
AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

CERCADO PARA BEBÊ -

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

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

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

9975-1299. c/ prof. Ademar.

CONTRA-BAIXO - Vende-se,
aro plus 2, 4 cordas, semi- \

novo. Tratar: 9111-1731.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende

se. R$ 70,00. Tratar:
370-9282 .

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portâtil, c/ duas bocas, idealR. Bernardo Dornbusch, 605 - Baependi - Jaraguá do sul/se

.,.

CONSÓRCIO REGATA
INDISCUTIVELMENTE O'MELHOR

I,
"

MOTOS em at'e 60 M,IS'I!
.. 0.0.. _.

"
_
...... .. .. � �___

, •• ".... ...... .. ....
,
......

__

.,

A PARTIR RS 80,18
I

I

I

Grupos: e'specia,is com contem;'plaçõés todo mês
FINANflAMENJO 1'001\, liNHA AO·N'llBA,
Só 1'0% de entrada e saldo em até 36X Fixo

NOVOS E Q$ADOS
A PARTr� RS 215,00 A: PARTI R RS,

'

13'0 :00, ,

I'

I
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Oferecemos
também:

unhas
decoradas e

química de

transformação,
depilação e limpeza

de pele
Contamos com a massoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica e estética. 376-2752

ESPELHO - Vende-se, cj
armário pj bwc, cj 3 portas,
45x70cm. R$ 35,00. Tratar:
370-0464.

9118-3241.

FERRAMENTAS - Vende-se,
várias. para torno. Tratar:

371-0742, cj Mário.
ESTEIRA MECÂNICA -

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

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

ETERNITE - Vende-se, 40
folhas, 6mm, medidas
l,10x2,44. R$ 430,00.
Tratar: 370-0464.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonic. Tratar: 276-0605,
após 17h.

FILMADORA - Vende-se.
Tratar: 9121-2362, ti Jollce..ESTOJO DE: MISSANGAS -

Vende-se, várias peças cj 4
alicates. R$ 250,00, nego
Tratar: 37?-3572, cj Ticiani.

FILMADORA -: Vende-se,
M9000, Panasonic, grande.
R$ 1.500,00 ou até 3x.
Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, cj Marli ou Valdir.
ESTOQUE DE LOJA - Vende
se, em Joinville, estantes,
mesas cj cadeiras,
estofados, etc. Tratar: (47)
453-1023 ou 3025-4549.

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

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

ESTUDANTES - que vão pj
Joinville a noite e queiram
dividir combustível. Tratar:
9975-4984.

marca semer auto limpante, 1.80x1.50. R$ 70,00. Tratar:
bO'MI!IIIIstado. Tratar: 372-2955. 9903-7156, cj Paulo.

FREEZER - Vende-se, de 3

gavetas. R$ 250,OO� Tratar:
370-9282.

FREEZER - Vende-se,
horizontal, 2201, azul,
silencioso. R$ 400,00 ou 2x

R$ 200,00. Tratar: 376�1540.

FRIGOBAR - Compra-se, 80
litros, pago à vista. Tratar:

9953,5554.

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

região. Tratar: (47)
9975-2825, cj Silvio.

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

GUARDA-ROUPA - procuro'
guarda-roupa para ser doado,
estou necessitada. Tratar:

275-3678, cj Malvina.

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

recorte, boca de 25, mesa de

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

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

Vende-se. Tratar: 371-7.842,
cj Edilene.

IMPRESSORA MATRICIAL -

Compra-se, marca Cltlzen,
l

usada, em boas condições.
Tratar: 371-9201, cj
Raimundo.

-

ISOPOR - vende-se, 135m2 pj
isolamento. Tratar: 9992-7162.GALPÃO - Aluga-se, até

500m2, em Jaraguá do Sul.
Tratar: 9122-6501, cj Adriani.

'

JATO DE AREIA - vende-se,

�ALPÕES - Aluga-se, 2

galpões, na Av. Pref. Waldemar
Grubba. Tratar: 370-0422.

GANGORRAS - Vende-se, R$
120,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cj Prof. Ademar.

GELADEIRA E FREEZER -

Vende-se, Consul Slim, tam.
médio. Tratar: 371-7976.

GELADEIRÀ - Compra-se.
Tratar: 376-3434.

FOGÃO - vende-se, auto-
limpante, marca Aquarium, 6 GELADEIRA - Vende-se,
bocas.Tratar: 372-2955. Cônsul. Tratar: 372-3895.

-.

ESCORA DE EUCALiPTO -

Vende-se. Seminovos, cj
2,70 de comp. por R$ 0,50
cada. Tratar: 370-8221 ou FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, GRADES PARA JANELA-

• • •

riem cheirinho de,
novidade gostosa.

na CIdade ...

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

compl., compressor e cabines.

R$ 3.800,00. Aceita carro no

nego Tratar: 9113-7636.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cf carretinha.
R$ 4.000,00. Tratar:

9902-0348, cj Eduardo.

JOGO DE MOVEIS PI LOJA -

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

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

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 JÀTO - Vende-se,
profissionar, 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 cj Noeli.

LOCADORA - Vende-se,
compl., cf 1200 fitas de

vídeos, expositores e balcão.
Tratar: 376-1090.

LUMINOSOS - Vende-se cj
3,7xl,10, cj 4 meses de
uso. R$ 350,00. Tratar: 373-
3232 ou 9909-0502.

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

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

comb. Tratar: 9113-7636.

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

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

r

MÁQ. DE ESTAMPAR - Vende

se, marca mogar, Valor a

comb. Tratar: 379-1970.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, modo 2001,

"Piores naturais,

arranjos em gerar,
atendemosfestas,

(" casamentos.Funerai
... e cestas de ctifé'da manhã.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério
V 371-9942 temos disk entrega

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.
CRÉDITO PARCELA SI SEG,URO
18.000,00 : R$ 135,00
24.000,00 : R$ 180,00
30.000,00 R$ 230,00
36.000,00 R$ 275,00
41.600,00 R$ 320,00
48.000,00 : R$ 370,00
43.700,00 R$ 415,00
60.000,00 R$ 460,00
65.000,00 : R$ 508,00
71.000,00 R$ 550,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 335-0575, el Paulo ou

9981-3627, pare. reduz.

3 anos de garantia. Aceita-se
carro no nego Tratar: (47) 379-
1119 cj Ailton ou 379-1868,
cj Dalila ou Marco.

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

MAQ. DE FAZER SORVETE
ITALIANO - Vende-se, na
garantia. Tratar: 372-1652.

MÁQUINA - Vende-se, _

cobertura cj traçado é
overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco

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

. 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, cj 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,
enxagua, centrifuga, frontal. R$
350,00. Tratar: 376-3434.

MÁQUINA DE REBATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4
agulhas - marca Hansai.
R$ 3.500,00 à vista ou

. R$ 2.000,00 de entrada e o

resto parcelado. Tratar:

9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINAS PI COSTURA -

Vende-se, 1 corte de
trabalhar Kamer

R$ 1.300,00 (pacote cj
todos tem desc. ou avulsa).
Tratar: 275-0616.

MERCADO - Vende-se, _

equipamentos e estoque, cj
12 anos de funcionamento.
Tratar: 372-3947.

CRÉDITOS

PARA, COMPRA DE IM6vEIS,
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU

CAPITALIZAÇÃO DE SUA EMPRESA
De R$ 20.000,00
a R$ 150.000,00

Prestações a partir de R$ 214,00
mensais. Podendo usar seu

FGTS. Trabalhamos com

autorização do Banco Central.
Plantões sábados,
domingo e feriados.

(47) 322-7505 ou 9121-6142,
com Maurício

MESA - Vende-se, 5m de

comp., cf 5cm de espessura,
cf bancos. Tratar: 9992-

MESA - Vende-se, em
cerejeira maciço, 90x130cm,
cj 5 cadeiras. R$ 230,00.
tratar: 3 {O-0464.

MICRO-COMPUTADOR -

Vende-se, cj DVD e CD Roon,
ambos LG, monitor 15 pol.,
disco de 30GB, 128
memória, cj windows 98,
original. R$ 1.750,00, aceita
boca. tratar: !.l!.l55-8!.l31.

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

Tratar: 9992-8489. Valor a

eomb.

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

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

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

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

40m fio. R$ 900,00. Tratar:

372-3598, el Ane.

PINTURA - Fazemos pintura
em móveis (pátina, deeapê,
etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

PLAY GRAUND
ESCORREGADOR - Vende-se,
R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou j:l975-1299, el Prof.
Ademar.

PNEUMÁTICO - vende-se, pI
Truek. Tratar: 9992-7162.

PNEUS - vende-se, p/ moto
de trilha, em ótimo estado.
Tratar: 9973-3034.

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, el Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, pi loja de

qualquer natureza. Gôndolas

el 3m cada e várias el vidro.
Neg. R$ 6.000,00. Tratar:
370-7398, el Mágnes.

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

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, el Ana.

PROCURA-SE - moça para
dividir apto mobiliado, só

precisa de móveis pI quarto.
Tratar: 371-1500, el Rose,
hor. comI. ou 372-0984
(noite).

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pi dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, el Carlos.

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

8863, el Fábio.

QUITINETE OU CASA -

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

RETRIEVER DO LAVRADOR -

Vendo filhotes, pretos e

chocolates, el Pedigree. Tratar:
370-7978 ou 9975-0219.

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

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

RODAPÉ - Vende-se, 5im,
pintado de verniz. Valor a
eomb. Tratar: 370-2718.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom

estado, de O a 6 meses, para
meninos e meninas. Tratar:
370-9228, el Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra
se, pago até R$ 50,00.

. Tratar: 372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de 1900
a 2000, completa. Trata":
371-9543 ou 9973·8747.·

SERRA FITA - vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699.

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e de

digitação, pI usuários de inf.

e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

TABELA DE BASQUETE -

Vende-se, infantil, e/base. R$
150,00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, el Prof. Ademar.

TAPETE - Vende-se, Persa,
, 3x2m. R$ 40,00. Tratar:
372-2955.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou 376-

2228, el Arnaldo.

TEARES - Vende-se, 1
fukuarama pi moleton e' 1
sehikibin pi meia malha, el
menynguer. Tratar:

371-6490, el Luiz.

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

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

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

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

TiTULO BAEPENDI - Vende-se,
R$ 300,00. Tratar: 275-1371.

TíTULO PATRIMONIAL -

Vende-se, Soe. Aearaí.
R$ 200,00. Tratar:
9967-9864.

TiTULO PATRIMONIAL -

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

TOCA DISCO - Vende-se,
profissional, DS 47, pró-linha.
R$ 100,00. Tratar:

274-8141, el Virgílio.

TOLDO - Vende-se, semi-novo.

R$ 100,00 nego Tratar:
370-9005.

OFICIINA DE TORNEIRO -

Vende-se, com pio Tratar: 371-

5640, el Sérgio.

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

VENTILADOR INDUSTRIAL -

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

VESTIDOS DE PRENDA -

Vende-se, azul, el mangas
eomp. e um marron, el
mangas curtas, de seda.

R$ 80,00 cada. Tratar:
9103-9893 ou 376-0168

(rec.).

VESTIDO DE PRENDA - Vende

se, ei armação 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.

VIDEOKÊ - Vende-se.
R$ 390,00. Tratar:

370-8381, el Jeferson.

VIDEOLOCADORA - Vende-se,
el grande acervo de fitas na

Vila Lenzl. Aceita-se carro ou

imóvel. 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.

. -- .

Imovels

AlUGA-SE - casa anualmente.

Tratar: 370-9282.

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

ANA' PAULA IV - Vende-se,
mista, el 7,5xll,O + gar.
3,5x11,O, terreno el 270m2 +

fone. R$ 16.000,00, aceita

carro nu nego Tratar: 273-0461.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
permuta-se casa, 3 qtos, 2 bwe,
sala, cozinha + edícula, centro.
R$ 70.000,00. Por residência
em Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
361-6226, el Luis.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, em alv., el 70m2, área de

432m2, a 500m d� Malwee,
el qto, coz., bwe, gar., el
telefone convencional. R$
29.000,00, neg .. el carro.
Tratar: 9101-4214, pi Ruy.
Necessito negociar el
urgência, motivo de mudança.

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

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

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, el 3 qtos, sala, coz.,
2 bwe., gar. el ehur. ,100m da

praia. Tratar: 370-7441 ou

9905-3941 ..

.

�
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CRÉDITO PARÁ IMÓVEIS

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para

compra do seu imóvel.

Informações: (47)
322-8328 ou 9123-3552

Plantão: Sábados, DomIngos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

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.

Constantino.

CHÁCARA - Vende-se ou troca

se, próx. a praia. Tratar: 372-
0665.

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

CURITIBA - Troca-se, no bairro

Santa Felicidade, el 3 qtos, 2

bwe, gar. pI 2 carros, de

esquinha, por casa em Jaraguá
do Sul, até R$ 50.000,00.
Tratar: 371-462!3.BARRA VELHA - Vende-se,

mista, el 156m2• R$
25.000,00. Tratar: 376-1804,
el Loreno.

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

!.b'l.. Si'l.f}io Spizia
Crelito-5/ 621 FPTO

Formação:
* Terapeuta Ocupacional
* Neurologia (pós-graduando)
* Confecção de Órteses

AtendemQs: crianças, adolescentes
e adultos, na área da reabilitação.
* Síndrome de Down;
* PC - Paralisia Cerebral;
* AVC - Acidente Vascular Cerebral;·
* TCE - Traumatismo de Crânio Encefálico:
* DM - Doenças Mentais;.
* LM - lesado Medula�

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1291
Fone (47) 371-4335 / 9952-4011

CURITIBA - Vende-se, alv., cl 3
qtos e demais dep. Terreno cl
2.500m2 e casa cl 144m2
construído. R$ 65.000,00 ou

troco por casa de menor valor

em Jguá do Sul. Tratar: (41)
265-7047.

VEN,DE-SE
Infor�ações!

371-8844 cu 9975-3940

RES1QENCIA EM ALVENARIA - Nová,
pronto! rJ 250m2) Lol. ChQrnpàSlnOt

-

.
rogem p/2, corrOos • solos de e$!ór, TV:
.• lavabo.• churro$qu�iro • cczinhe/

copo. despensc « lavanderia - bwc - dependo
empregada· 1 sulte mester !<1 doset/

bonheira) - 2 suites simples � 1 solo ínfimo �c/
sacado frontol • acabamento oito padrão
(granitó, massa corrida, pinruro ocol1co,
".

gesso} • portôo e porteiro �letrôntco

RESIDENCIA EM ALVENARIA - Nova,
esqUino, c/167m2, lot, Renostença, Vilo Rau,

,
• garagem pI 2 carros.· churrasqueira - solas
de estar e jantar •.co2!nho!<;.Qpa - despensa·
2 bwc- social • lovonderio • 1 suite slmp!es • 3

'dórrnit9fios" eecbernento clto.pedrõo
,(granito. mossa corrida, pintura ocrt1ka) .

porlgo e porteiro elelrônico

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trat&'!I!II@73-0378, pela manhã
ou noite. el Chirlei.

MERCEDES - Vende-se, el 1
qto el sacada, 1 qto simples,
1 bwe, coz., área de serviço e

gar, coberta. R$ 15.000,00 +

presto de 0,4557 CUB ao

mês. Tratar: 37.0-8336, 9997-
5561 ou 9121-5516, el
Marcelo ou Suzalin.

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre,ConstruaouReforme seu Imóvel Comercial,Residencial ouRural

CREDITO PARCELA

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

TrabalhamoscoriÍ aulQrização do BancoCentral-Possuímos outros valores e outrosPFs.
Informa ões no telefone 47 322-7988

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

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

Semi-novos, com ficheiro. Valor

negociável. Tratar: 372-1274

TROCA-5E CAIBRO - eomp.,
por 1 casa de 7xl0 + 6

janelas, 6 portas el eaxilhos,
por 1 moto acima do ano 90.
Tratar: 371-5640.

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

TROCA-5E - por sala comercial
ou apto., alv., el 150m2, próx.
Weg II. R$ 45.000,00. Tratar:
9104-4588.CZERNIEWICZ - Vende-se,

800m da rua principal. Casa
el 270m e terreno el 1400m.
Tratar: 371-0742.

NERE;U RAMOS - Vende-se,
alv., toda murada, el 3 qtos e

demais dep., Centro, 660m2.

R$ 25.000,00 + finane. CEF.
Tratar: 371-4497.

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

Tratar: 274-8125.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
em constr.,'el 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, el Vilson.

VENDE-5E OU TROCA-5E - alv.,
el 300m2 e terreno de

1500m2, por sítio. Aceita-se
terreno ou caminhão. Tratar:

371-5640, el Sérgio.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende

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

valor. Tratar: 273-0378.
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 n2
134. Tratar: 275-0845.

CENTRO '- Vende-se, el 622m2,
el galpão de 135m2, todo

murado. Tratar: 371-9157.'

NOVA BRASILIA - Vende-se,
nova. R$ 65.000,00. Tratar:
9953-2627, el Samir. VILA LALAU - Vende-se,

180m2, el 3 qtos, gar. PI 2
carros; murada, cerca de
alumínio. R$ 33.000,00 +

flnanc, Pela PREVI. Tratar: 371-

0695 ou 9993-0623.

SCHROEDER - Vende-se, el
126.000m2, à 200mts do

calçamento; Tratar: 374-1588.VILA NOVA - Vende-se ou,

troca-se, el 186,20m2, Ed.
Porto Belo, el 4 qtos, 1 suíte,
lavabo, bwe soe., 2 sae., sala

de [antar/estar/Tv, eoz. e lav.

el móveis sob medida. Novo,
el piscina e salão de fe.sta, el
2 vagas na gar. Valor a nego
Tratar: 370-8336, el Osmar.

CENTRO - Vende-se, el
750,00m2. \Tratar: 372-3947.

CZERNIEWICZ - Vende-se, el
405m2 local alto, após a Sear.

R$ 19.000,00, estuda

proposta. Tratar: 9973-8386.
CRECI 8490.

NOVA SANTA ROSA - PR
Vende-se ou troca-se, por outra
em Jaraguá. Tratar: 276-3257. TERRENO - Compra-se, el

1.100m2, mínimo 25m de
frente. Pago a vista ou troco

pI imóvel no local. Tratar:

371-8009, el Pérola.

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

9973-8386. CRECI 8490.

<,
PORTO BELO - Vende-se,
vende-se, 3 qtos, centro, el
133m2. Tratar: (47) 369-4922,
c;1 Roberto.

VILA LALAU - vende-se,
sobrado el 156m2, apto e sala
comercial. R. 'Bernardo
Dornbuseh, 2021. Terreno de

esquina. Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com Wilson.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Daleelis, alv, R$ 15.000,00.
Tratar: 373-1118, el Jair ou

Vanilda. Aceita-se contraproposta.

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

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

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

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

3383, el Euda.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 16.000,00 + finane. Caixa
Econômica Federal, ou troca

se por terreno. Tratar:

370-0816, el Silmara.
,<

VILA LENZI - Vende-se, CI
96m2. Terreno el 480m2. R.
lat. Antonio Carlos Ferreira, ei
2 telefones. R$ 65.000,00.
Tratar: 275-2860, el Sandro.

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

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende

se, el 450m2, próx. CTG Trote
ao Galope. H$ 4.500,00.
Tratar: 9113-1769.

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

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

6640, el João.10.3 ::, -

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de
menor valor, próx. Homago, 3

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

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

VILA RAU - Vende-se, 4. R$
30.000,00. Tratar: 37:\.-3409,
ei Bernadete, em qualquer

.

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

Se, 35 heet. Tifa Martins.
Tratar: 376-0253.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou

troca-se, el 120m2. R. Ilda
Friedel Lafin, lote 254. Tratar:

276-0070, ei José.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes,
8.450m2. Valor a combinar.

Tratar: 371-6640.VILA LENZI - Vende-se, alv., 3
qtos, 2 bwc 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 LENZI - vende-se, terreno
com área total de 644,00 m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor. de
R$ 19.000,00. Acerta-se
propostas. Tratar: 371-6310
comere. ·ou 9975-9543 el Patricia.

JOINVlLLE - Vende-se ou troce-se
de madeira, por oasa 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.

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

AMIZADE - Vende-se, el
318m2, p�x. S�ão. R$
11.500,00. Tratar: 9979-
9970, hor. ComI. JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, el 726m2. Rua João
Manoel Lopes Braga, 228,
subida Aearaí. Aceita-se carro

no negócio. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-6406, hor.eoml.
ou 9975-1792, el Ronildo.

SÃO FRANCISCO DO SUL

Vende-se, Bahia da Babltonga,
mista, fundos pI Bahia, el 2

qtos, sala e eoz. R$ 20.000,00,
aceita-se propostas. Tratar: (47)
379-1559, el Tito.

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

387-5612

VILA RAU - vende-se, na Cohab,
7 peças, com escritura.

R$ 28.000,00. Tratar:371-9852
LOT. SANTO ANTONIO - Vende

se, alv., 100m2. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

'

'VILA LENZI - Vende-se, próx.
CoI. Giardine Lenzi, el 637m2.
R$ 16.500,00. Tratar: 9122-
4198. CRECI 9238, el Walter.10.2 ',. � : lo AMIZADE - Vende-se, 530m,

Rua Emílio Butzke. Tratar:
9973-5212.

LOT. SANTO ANTONIO - Vende

se, casa de alv., el 70m2.
Terreno quitado 12x27, tudo
por R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, el sr. Pedro. Aeeita
se carro até R$ 9.000,00�

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar
el urgência. Tratar: 9992-2575,
el Keliy.

'

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371-7061. 10.4 '

..• :,-,

CENTRO - Vende-se ou troea

se, grande, recém reformado
no Edif. Jaraguá. Tratar: 9963-
8588 ou (11) 6976-4612, el
Germano ou Cecília.

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

JOINVILLE - Vende-se, no
Jardim Santa Mônica, 'el
390m2, quadra E, lote 10.

Valor a eomb. Tratar: 373-

2912, el valdecír.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno e/'muro. R$
20.000,60. Tratar: 9104-4588.

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

R$ 20.000,00

MASSARA,NDUBA - 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

Rgueira, alv., el 3 qtos e

demais dep. R$ 45.000,60.
Tratar: 275-0051.

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

SCHREODER - Vende-se, alv.,
em eonstr. CI 1 qto. Terreno
de 450,OOm2. 'R$ 10.000,00.
Tratar: 9104-4588.

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

LOT. SOUZA - Vende-se, el
540m2 (18xl0). R$ 4.500,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se, na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. Tratar;
371-9116 ou 370-5598, el
Ivone ou Ivo.

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

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

, etc. R$ 23.000,00, aceita-se
carro e imóvel de menor velor.;

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centro, 18x20,
casa de alvenaria em

construção. R$ 12.000,00,
negociável. Tratar: 373-0999

cl Eurico.

ED. JARAGUÁ - Vende-se ou

troca-se, aceita-se 2 aptos de
menor valor, em Jaraguá ou

Joinvilie. Tratar: (l1rS2976-
9448, cl Germano ou Cecília.

CENTRO - Aluga-se, salas
confortáveis, cl ar, mobiliada,
fax, ramal exclusivo e

secretária. Centro Med.

Odontológico, 32 andar. Rua
Guilherme Weege, "50. Tratar:
372-2651 ou 371-6505.

'

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

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.

Donga Matos, Mar Grosso, 1
suíte cl sacada, 1 qto., 1 wc, �

'lavanderia, cozinha, sala cl
sacada. R$ 70.000,00, aceita
se imóvel em Meia Praia

(Itapema). Tratar: 370-8336
ou 9973-3560, cl Osmar

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, CI 416M2, 2km após a

Malwee. R$ 10.000,00, cl
escritura. Tratar: 9973-8386.
CRECI 8490.

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

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

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2

do mar, cond, fechado. Ótima
loc. R$ 15.000,00. Tratar:
372-3812.BARRA DO SUL - Vende-se,

próx. lagoa. R$ 3.500,00.,
Tratar: 276-0605, após 17h. '

R. MAX WILLlAN - Aluga-se,
POMERODE - Vende-se, no com 25m2. R$ 350,00. Tratar:

centro, cl 617m2. Tratar: 376-
.

371-9431, cl José.

1011 ou 376-2691, cl Guido.

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a

10 pessoas, cl 40m da praia.
Tratar: (47) 369-4922, cl

,

Roberto.

BARRA VELHA - vende-se,
terren,o próx. aeroporto. R$
3.000,00. Tratar: 3�0-9282.

10.5 ........ :

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

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

BARRA VELHA - Vende-se,
entre o mar e a lagoa,
20x50m, fundos pI lagoa,
R$ 2.500,00, aceito carro.

Tratar: 9121-3950, el Roberto.

Vende-se, chácara toda

mobiliada, cl lagos, casas,
campo de futebol suíço, etc.
R$ 170.000,00, nego Tratar:
275-2990. CRECI 001770-J.

SANTA LliJZIA - vende-se, cl
101.000ni2, próx. Max Gums.RESIDENCIAL JARDIM DAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Langerie, atuação na

região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar:

(47) 339-6198.

20.2 ., ;

CUIDO DE CRIANÇAS - qualquer
hor. Tratar: 372-2603, c/ Marli.

DAMA DE COMPANHIA - p/
pessoas idosas, c/ ref. e

experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar, Água Verde ou prox.
Tratar: 370-6687.

-
\

DOBRAÇAO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.
PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

PROCURO EMPREGO -

Secretária, recepcionista,
telefonista ou balconista.
Tenho 20 anos e 22 grau
cornpl. Tratar: 370-1113.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

SERVIÇQS DE JARDINAGEM-

Tratar: 9113-4116 ou 370-

1531, c/ sr. Martin, em
qualquer horário.

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

9112-3916.

SECRETÁRIA OU
RECEPCIONISTA - Procura-se,
tenho 18 anos.zs grau comp.,
experiência e ótimo
conhecimento de lntormátíca.
Tratar: 372 3922, c/ Karen

SENHORA - Oferece-se para
morar na casa de praia p/
cuidar enquanto ninguém está
na residência. Tratar: 9603-.

3383, c/ 'Euda.

NECESSITAMOS DE AJUDA -

Casal ,c/ 3 filhos, oferecem para
trabalhar e cuidar' de chácaras
ou alguma coisa p/ a família,
comida, roupa, etc. Comunicar
se com a Ação Social de
Guaramirim. Tratar: 373-0748,
c/ Denise ou Catarina.

,.

CURSOS TÉCNICOS

IDISC OFERECE CURSO
Para formação de socorrista, com professores
especializados, incluíndo certificado.
início: 10 de abril
Período: 3 m�ses
Horário: f9:30h.
Turmas: 29 e 49, / 39 e 59
Valor:

<' .
.

Apostila: R$ 50,00 Mensalidade: R$ 100,00
TRATAR: 372-2651 OU 371-6505

TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: Formar profissionais que além de competência geral de iniciar

a atividade comercial no âmbito da economia mundial, estarão
habilitados a conhecer o setor de comércio exterior, tanto importação,
exportação, politica cambial, despacho aduaneiro, SISCOMEX, etc, de
forma a atuar profissionalmente como operador de comércio exterior,
dentro das mais diferenciadas rotinas. /

TÉCNIéo EM CONTABILIDADE
Objetivo: Habilitar pessoas para atuarem na área contábil capacitando-as
a utilizare� modernas técnicas e .tecnologia de ponta, com vistas 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: ioroguodosul@sc.senoc.br

��)%�� iYJ[l"iJ'\)
.

�� �t�!)'�lrfjf�\lt'ê��
'M.(Marechal Deodoro da: FOl1s�a, 1085

q�ntro - Ja,.aguá do SullSO
.....

Tel.: (047) 371 ..2551

,/

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

HORÁRIOS DISPONíV�IS.PARA ESPANHOL ADULTO

NíVEl DIA HORÁRIO PROFESSOR INíCIO

Nível I 6g 19h âs 21h. Luciana 1S/03
Nível I Sábado lSh âs 17h Lucitma 16/03

Luciana
'-

Nívell Sf! feira 18h âs 20h 14/03
-, Nível2 6g feiras /. 9h âs 11h Luciana lS/03

/

, Nível2 3g feiras 20h âs 22h Luciana 12/03
I

Nível2 Sábado' , /13h ás lSh Luciana 16/03
Nível3 Sábado 10h30 âs 12h30 Luciana 16/03

\

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

--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Téo Bogo

Allegro Restaurante Bar: Hoje, às 20 horas, Toninho Bahia mostra todo
seu talento musical, no sábado, às 21 horas, Daniel Fagundes mostra seu

excelente repertório de clássicos da MPB.
Notre: Hoje, show com a Banda "INVASÃO BÁSICA".

Sexta-feira: show com o Grupo "TIHUANA" (a partir da meia-noite)
Sábado: Boate Notre normal, com a animação do DJ Marcelo Luis

Semana que vem rola uma festa prá lá de criativa no La Santidad.

Informações na Quinta feira que vem ... Até mais...

MeUuwopçM-cUM�
* Diariamente à partir das 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas ••51"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• SEGURANÇA: JOVEM FOI ASSALTADO POR SEIS RAPAZES NO CENTRO DE JARAGUÃ De.StiC" lfi'esporteabre caIet(dário com
Moradores do centro de JS pedem desafio de ciclismo na serra

mais rondas policiais na região
i i

I ]ARAGuA DO SUL - o

assalto ocorrido na madru

gada de terça-feira, na Rua

Expedicionário CaboHarry
Hadlich, próximo à Verdu
reira Raquel, no centro da ci
dade, deixou os moradores

da localidade bastante pre
ocupados com a questão da
segurança.Wagner Sales, de
22 anos, foi assaltado por
seis rapazes. Os ladrões cer
caram Sales -e levaram a

quantia de R$ 15,00, uma ja-

queta, além de o agredir.
"Depois que pegarammeus

pertences passaram a me

desferir socos e fugiram do

local", relata.
APM conseguiu encon

trar três dos assaltantes, O
menorJ.N.P., 16 anos; o de

sempregado Marcelo Boet
tger, 22 anos; e o também

desempregado Marcelo

Meldova, 20 anos" foram
detidos e encaminhados à

Delegacia de Polícia deJara-

Identificado o corpo encontrado
nas proximidades da Petrobras
G�RIM-ADe

legacia de Pàlícia Civil do

Município descobriu a

verdadeira identidade do

corpo encontrado na ma

nhã do dia 23,· às margens
da BR-280, próximo à

Petrobras - entrada do

Bairro Corticeira -, em

Guaramirim. Trata-se de
Pedro Aragones Rodrigues,
de 25 anos, natural. da ci

dade de Bacabau, no Ma

ranhão. Avítima estava presa
no presídio deJoinville des
de o dia 14 de junho do ano

passado, quando foi trans
ferido para a penitenciária da
capital do Estado, no dia 22

de janeiro deste ano, de onde
encontrava-se foragido.

Junto ao corpo da víti

ma os policiais militares en
contraram a doçumentaçâo
de Everaldo Harnandes, de
28 anos, natural São Paulo.
A família de Harnandes
compareceu ao IML (Insti
tuto Médico Legal) para fa
zer reconhecimento e infor
mou que o corpo não era o

mesmo da identificação.
A vítima foi assassinada

com cerca de dez disparos
de pistola, sendo atingido
quatro vezes na éabeça, qua
tro no tórax e os demais nos

braços. A delegada Jurema
Wulf prossegue com ais in-'

vestigações para elucidar os
fatos e motivos do crime.
(FR)

Armas apreendidas serão

repassadas', para a polícia
FLORIANÓPOliS - O de

putado Ivo Konell protoco
lou projeto de lei transferin
do para as policias as armas

apreendidas de assaltantes,
seqüestradores e traficantes.
A intençãoé equipar as polí
cias Civil e Militar com o

mesmo poder de fogo dos cri
minosos. "A prisão demargi
nais tem permitido a apreen
são desses armamentos mo

dernos e que, normalmente,
ficam à disposição do Poder

Judiciário.
Com a liberação dessas

armas, os policiais estarão

bem mais preparados para
combater a criminalidade da

sociedade", explica.

De acordo com a propo
sição, a transferência das ar

mas de fogo para a Secre
taria de Segurança Pública
-obedecerá os termos da le

gislação federal vigente. Já a

distribuição aos policiais ci

vis e militares dependerá das
normas intern�s de cada cor
poração.

Konell acha que os poli
ciais. não podem ser surpre
endidos pelos, criminosos,
principalmente no que diz

respeito ao armamento.

"Não se pode admitir que as

quadrilhas utilizem podero
sas armas importadas, de
forte calibre, de longo alcan-,

ce e precisão"; reclama.

guá do Sul. Outro integran
te do grupo, Fábio Macha�
do, 21 anos, está foragido.

- O que nós estamos

questionando aqui é a falta

de ronda ou a necessidade

de reforço nesta região. Os
policiais estão se preocupan
do muito com os bairros e

estão deixando a desejar nas
regiões centrais do Municí

pio �, criticaa vítima.
APolíciaMilitar informa

que existem três viaturas
,

efetuando rondas no perío
do da madrugada, sendo
uma exclusivamente para o
centro de Jaraguá do Sul,
outra para os bairros e a ter

ceira faz atendimento geral.
"Se há necessidade de mai

or policiamento em deter
minada localidade, a comu
nidade d�'ve reclamar e fa

remos trabalho mais acen

tuado até amenizar o pro
blema", diz um dos polici
ais militares' de plantão. (FR)

Malwee/FMEjoga contra Blumenau

pela Copa Santa Catarina
]ARAGuA DO SUL - A

comissão técnica alterou os

planos e a equipe Malwee/
PME entra em -quadra hoje
contra Blumenau, pela Co

pa Santa Catarina, com a

equipe principal. A mu

dança da estratégia deve-se
à disponibilidade do grupo
de jogadores que não tem

jogos rrogramados até a

próxima quarta-feira.
O auxiliar técnico João

Carlos Barbosa, que vai

dirigir o time mais uma vez
no lugar do técnico Fer

nando Ferreti, que se en

contra na Espanha dirigin
do a seleção brasileira, afir
mou que a Malwee vai mar

car ofensivamente o time

de Blumenau. "Esta é uma

tática que vem dando certo
e não temos motivos para
alterá�la." Barbosa vai a

proveitar o treino de ama

nhã para trabalhar as con

clusões. "Falta tranqüilida
de para o grupo concluir
com êxito as jogadas ofen
sivas."

Depois da Semana Santa
a equipe jaraguaense retoma
os treinos normalmente. Os

três jogadores lesionados já
estão fazendo trabalhos
físicos e, segundo o prepa
rador físico Giovani Ci

prandi, os três deverão estar
aptos para a partida contra

os atuais campeões da Liga
Nacional. "Os atletas têm
feito seus respectivos trata

mentos aplicadamente e

têm �andes possibilidades
de voltar a jogar na próxima
semana."

A próxima partida será

quarta-feira, pela Liga
Nacional, contra Carlos
Barbosa (RS), às 20h30, no
ginásio do Parque Mal

wee. No sábado, também
em Jaraguá do Sul, no
mesmo. horário, a Malwee
enfrenta o Atlântico, de
Erechim (RS). Pela Copa
Santa Catarina o próximo
compromisso da equipe
jaraguaense será nó dia 8

de abril, contra aAnjo Quí
mica, de Criciúma.

Grande Leilão
MÁQUINAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS.
MÓVEIS. MOTORES. ELETRODOMÉSTICOS.

Quinta-feira 04 de abril
Se você precisa de máquinas, ferramentas, equipamentos, moveis e outros objetos úteis

para sua empresa ou negócio, atenção: dia 4 de abril, a Marcatto Leilões vai realizar um

grandeleilão.
. Além de uma' ótima oportunidade de adquirir os mais variados bens a preços abaixo da

média, estaé uma excelente forma de investimento para os mais diversos segmentos.
Aproveite esta oportunidade e faça um ótimo negócio. Llgu� para a Marcatto e lntorme-se.

FLORIANÓPOLIS ___: A

Fesporte (Fundação Catari

nense de Desportos) abre

hoje o calendário deste ano
com Ó 10Desafio das Serras

de Ciclismo. É um evento

em parceria com a Fede

ração Catarinense de Ciclis

mo, inédito no País, por se

tratar de uma competição
noturna, aproveitando a

iluminação recém inaugu-
\

rada das serras Dona Fran-

cisca e Rio do Rastro.

O Desafio das Serras

tem confirmado, por en-.

quanto, a participação de 80

ciclistas de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo e Goiás,
número que deverá aumen
tar hoje, prazo final de ins

crição. Haverá premiação
por etapa e para o campeão.
geral do Desafio até o

quinto colocado, totalizando
R$ 10 mil. O campeão ge
ral, segundo o regulamento
da Federação Catarinense

de Ciclismo, será apontado
pela soma de pontos das

duas etapas.
A primeira etapa come-

NOTAS

ça às 18 horas do dia 28, na
largada em frente ao Cen

treventos Cau Hansen.
Deste local os atletas se di-

rigem à Serra Dona Fran

cisca, para uma subida de 33
quilômetros, e chegada no

Mirante, depois de uma
.

hora de prova. Terminada
esta etapa os ciclistas voltam
a Joinville para janta e per
noite no Colégio Estadual

Arnaldo Douat.

A concentração para a

segunda etapa será em

Orleans, no Sul do Estado,
. I

no Colégio Toneza Cascaes,
com almaço no Tênis

Clube. Depois do descanso

os ciclistas voltam a se reunir

para a largada às 18 horas
na Praça Nereu Ramos. A

subida da Serra do Rio do

Rastro terá37,5 quilômetros,
com mais ou menos 1 hora

e 20 minutos de p�ov'a, e

chegada no Mirante, onde
também será realizada a

premiação, seguida de um

jantar em São Joaquim, na
sede da AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil).

\ '

JOGOS DE FUNCIONÁRIOS
A Província Marista vai promover a quarta edição do

jomafus Gagos Maristas de Funcionários) entre os dias

12 e 14 d� abril, no ginásio de esportes e dependências
do Colégio Marista Frei Rogério, em Joaçaba. Serão

disputadas as modalidades de futebol suíço, voleibol
feminino, tênis de mesamasculino e feminino, truco (livre),
canastra (livre), dominó (livre) e recreativa mista. O

Colégio Marista São Luís será representado em todas as

modalidades.

LOTERIAS

Lotomania

concurso: 201

01-04-15-16-

19 - 38 - 40 - 48 -

59 - 61 _ 62 - 64 _

74 - 75 - 82 - 83 -

87 - 88 - 89 - 96

26/3/2002

Duplasena
concurso: 38

10 prêmio: -,

02 - 18 _ 19 - 31 - 39 - 46

20 prêmio:
15 - 22 - 24 - 29 - 45 - 48

27/3/2002

Megasena
concurso: 348

19 - 30 - 33 -

39 - 40 - S2

27/3/2002

Loteria Federal

Não .houve extração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mármores e Granito
Marmoraria Kraisch Ind. c om . Ltda.

10 lugar em Marmoraria

Qualidade reconhecida, pelo 30 ano consecutivo
o bom gosto e a beleza e arrojo dos materiais oferecidos, fazem com que a empresa

seja destaque em toda a região e também no literal catai'inense.

Rua 28 de Agosto, 142 - Centro - Guaramirim - se
I .

,

Fone: 373..;0522 - Fax: 373-0307

,CARAGUÁ

10 Lugar em Veículos Novos

A suaAgência VolI<swagen para Jaraguá do Sul e Região

�u'a Bernardo Dornbusch, 800 - Jaraguá do Sul -se - 371-4000
E-mail: caragua@netunó.com.br

O F I \C lN A DE L,A T O A R I A E PI N T U R A

. Não precisa ser autori�ada. Tem que ser especializada.
.

,

1° Lugar em Oficina' de Latoaria e Pintura

. Rua Major Júlio Ferreira, 244 - Vila talau- Jaraguá do Sul- Tel/Fax:371-S0S7

1° Lugar em Lanchonete

Paraná e Nilton proprietários do Smurfs Lanches desde
02/07/2001, atendendo de 2a a 2a, 'a partir das

.

17:00 hs com todos os tipos de lanches, petiscos e pizzas,

'Agradecemos nossos clientes e amigos pela preferência
R u a Re in o I d o R a u , 51 9 - Ce n tro - 3 7 1- 244 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Centro de Excelência no Tratamento
da Saúde em Santa Catarina

Rua Jorge Czerniewicz - Centro - Jaraguá do Sul - SC - 371-1300

vidraçaria

fIle

10 Lugar em Vidraçaria
Há 5 anos oferecendo qualidade em vidros, espelhos
e molduras com profissionais altamente capacitados
para oferecer o melhor atendimento e acabamento.

"Se nós queremos vender e você quer comprar, vamos negociar!"

Rua Friedrich w. Sonnenhohl, 314 - Vila Lalau - Jguá do Sul - se - 371-0568

M"UNDO DOI
BRINQUEDOI

10 Lugar em ,Brinquedos

Rua Reinoldo Rau, 696 - Centro '" Jaraguá do Sul - se

Fone: 370-7454 - Fax: 370-0978

10 Lugar em Danceteria

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rogério Lunelli

10 Lugar em Eletrecista
, ,

"É gratificante receber este prêmio da Podhium pesquisas corno a melhor eletricista
do ano, é pela terceira vez que recebo esta homenagem e fico muito honrado
e agradecido pela escolha. Agradeço a meus funcionários e a minha esposa

pela colaboraçâo e dedicaçâo."
\,

23 anos de experência em instalações elétrica
/ (I

Instalações Elétricas, Residenciais, Prediais e Comerciais

Rua 13 d� Maio,� 411 - Sala 01 - Czerniewlcz - Jaraquá do Sul - sc

Fone: 372-3500 .. 275-355'3 - 99,73-9947
, I

•

I )

Cooperativa do Trabalho Médico de Jaraguá do Sul

Pesquisa da Podhium revela Unimed como melhor empresa de
assistência médica

A Unimed Jaraguá do Sul recebeu no dia 22 de março o certificado de melhor empresa na categoria Plano
de Assistência Médica conferido pela Podhium Pesquisas e Publicidades. O resultado está baseado na

pesquisa de opinião públíca realizado na cidade de Jaraguá do sul.no período de 17 a 21 de dezembro. A
Unimed foi indicada por 82,3% das pessoas entrevistadas.

'

Foram entregues 550 questionários para maiores de 16 anos residentes em Jaraguá do Sul. Para os

dirigentes da Unimed Jaraguá do Sul, a pesquisa é um reconhecimento do trabalho da cooperativa
voltado ao bom atendimento dos clientes e à promoção da saúde e da qualidade de vida da comunidade
em toda a região.

'

A Unimed Jaraguá do Sul atende os municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e

Schroeder. Tem cerca de 12 mil clientes, 122 médicos cooperados, 16 funcionários, dez laboratórios, 13
clínicas e seis hospitais credenciados. Em junho do ano pássado lançou o plano Uniflex Amigo,
diferenciado dos demais pela excelente relação custo benefício e pelo atendimento de profissionais da

\ á,rea de ação.
'

Rua Marina Frutuoso, 149 - Centro - Jguá do Sul - SC - 371-2257

Corretora de Seguros,
A. Garcia ltda.

10 Lugar em Corretora de Seguros
A Corretora de Seguros Garcia, há 27 anos no mercado, agradece aos clientes,
amigos e a comunidade em geral pela indicação na pesquisa de opinião pública
realizada pela Podhium - Pesquisas &: Publlddade como a melhor corretora de

seguros da região, resultado de nosso trabalho personalizado, diferenciado e

profissional outorgando-nos o Prêmio de Destaque Empresarial e Profissional do ano.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1336 - Jaraguá do Sul - sc

Fone: 371: 1788 garcia@segurosggrcia.com.br

, 'ilEi" E� J: R</;;/O.,J,; � I\R
Comercial, He Peças Ltda:

POSTO AUTORIZAD(\)

10 Lugar em Eletrodomésticos - Peças e Consertos

Assistência e conserto de eletrodornéstícos, ferramentas
elétricas, refrigeração, lavadoras de alta,pressão, peças e e acessórios.

Rua Márina Frutuoso,873 - Centro - Jaraguá do Sul - 371-2200
l '

,
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CONFIE EM QUEM SEMPRE ESTÁ AO SEU LADO
"Mais que um despachante, um amigo."

10 Lugar em Despachante
,."

/ \

"Esse troféu é o resultado do empenho da nossa equipe e ,

.devemos isso aos nossos amigos e clientes pelo
reconhecimento e pela' confiança no nosso serviço."�

.I' '-
'

Rua GOvernador Jorge Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul- se - 275.,2779
I I

I
I �

10 Lugar em Escola de Natação, Musculação e Danças

Presidente Epitácio Pessoa, 1081 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

Fone: 275-1862

10 LUGAR - Locutor
de RádioAM
e colunista social

10 LUGAR
Diversões Eletrônicas

l° Lugar em Artigos para Noivas e Locação de Trajes Finos---
,

,

Há mais de 10 anos em preferência e qualidade no aluguel
de trajes para festas e casamentos.

' /

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 184 - Centro - Jguá do Sul - sc

Fone: 371..;3349 - E;.mail: celin�@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Celina
,

Cabelereiros

10 Lugar em cabelereira

o melhor inestimento é aquele que você faz em você mesma!

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90 - Sala 02 - Jaraguá do Sul - se

Fone: 371-9014 - E-mail: celina@netuno.com.br

Recursos Humanos
® de Jaraguá do Sul Lida.

l° Lugar em Agência de Empregos
Promovendo o encontro entre profissionais que buscam

oportunidades e empresas que buscam 'talentos.

Rua Epitácio Pessoa - 383'- c�ntro,->J�raguá do Sul - 371-9565'
Site: www.rhbrastl.com.bre.ê-maíl: jaragua@rhbrasil.cor:n.br

,
',I • :

: !Ô,Lu:gar �'� é�,���á�,��,�êC:haduras
� -'

., \"',. "'\:.'; ..-'-'�;'.. .'. �.,_.-.,:

No mercado desde 1974, oferece completa linha de chaves nacionais
e importadas com o tradicional serviço "chave em 1 minuto".
Também oferece fechaduras para residências e automóveis,

além de instalar fechaduras de'seçurança. A empresa
já é tradicional pelo atendimento, à domicílio a qualquer hora.

275-2467 - 9973-8221 - (370-1125 após as 19 hs)
Rua Reinaldo Rau, 21 - Próximo Estrada de Ferro - Jaraguá do Sul

Cestas e Presentes

e,i".
I
-,

10 Lugar em Cestas para Café da Manhã

\ . J

.Café da Manhã .Chá da Tarde .Aperitivo
.Executiva .Materr:-idade .Frutas é Flores

ou outras ocasiões especiais

Rua Neco Spezia, 98 - Jaraguá Esquerdo - Jguá do Sul' - se - 372;'0316

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I'
,

]ARAGUÁ DO SUL - O

atirador da FME (Fundação
Municipal de Esportes)'
Samuel Leandro Lopes
obteve a quarta colocação
da modalidade carabina

deitada, na primeira prova

�este ano do Campeonato
Brasileiro de Tiro - 4,a

Copa General Leônidas Pi

res Gonçalves -, e mante

ve-se no segundo lugar do
ranking nacional. Realizada
entre os dias' 19 e 23 deste

mês, na cidade do Rio de

Janeiro/R], a competição
ainda envolveu prova válida

pela terceira seletiva aoMun
dial da Finlândia, na qual o ,

atleta, jaraguacnse também

conseguiu a quarta posição
e passou do quinto para o

terceiro lugar na briga por
uma vaga na seleção brasi

leira de tiro.
- Mesmo não sendo

campeão, aumentei minha

Samuel Lopes, mesmo não sendo campeão, melhorou a posição no ranking
Divulgação

pontuação nas duas provas
e fui o atleta com melhor

desempenho na competição
-, comemora Samuel Lo

pes, lembrando que ainda

resta uma seletiva - a ser

Jaraguaenses conquistam
medalhas na Copa,AABBI I

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/FME
conquistou dez medalhas na
Copa AABB de Natação,
realizada 1'10 último domin

go, na piscina da AABB

(Associação Atlética Banco

'do Brasil), em ]oinville, on-'
_ 'de competiram atletas de

. dez. clubes, representando
Florianópolis, SãoBento do
SÜl e Blumenau, além deJa
raguá do Sul e o município
anfitrião\ O destaque da

equipe jaraguaense foi Ra

quel Mayer (11 anos), que
conquistou duas medalhas
de ouro e uma de bronze.

- Ela vem se revelando
uma promessa para a equi-

I

pe, pois tem se saído muito
bem em todas as compe
tições do Estado, tendo
indusive competido na eta

pa final do Troféu Gusta

vo Borges do ano passa
do, após disputar vaga com
mais

�

de 600 nadadorasI '

Ronaldo Fructuozo.

Outros sete atletas da

Ajinc/Urbano/FME con

seguiram medalhas em suas
categorias na competição:
Flávia de Masi (11 an?s),
com prata nos SOm costas;

Kelly Barbosa (10 anos),
Mídia P. Andrade (10 anos)
e Rodrigo Demarchi (12
anos), com bronze nos Som:

costas; LuanaMannes Tages
(10 anos), Aléxis Schroeder

(10 anos) e Henrique Fruc

tuozo (11 anos), também
com bronze, mas nos SOm

peito. A equipe de ]araguá
do Sul competiu ainda com

Marie Nasário, Moacir Karl
Lawin (10 ano�), Emily
Franzner, Adriana Les

smann, Otávio de Azevedo

(11 anos), ThaiartaraDias (13'
anos), Dimas Pereira, Ca
mila Schmitz, Evandro

Pereira]r. (14 anos),Marcos
Leonardo Dias (15 anos) e

AndersenAmaral (16 anos).
brasileiras de sua categoria O próximo compromis-
-, acrescenta o técnico so será a Travessia Unipraias.

disputada em abril, no Mu

nicípio de Rezende/RJ -

para definir a equipe que

representará o Brasil no

Mundial da Finlândia, em
julho deste ano. Ele informa

que a seleção brasileira nor
malmente é integrada por
nove atletas, sendo três de
cada modalidade (carabina
deitada, 3 x 40 e ar compri
mido). número de inscrições supe

rou o do ano passado, quan
do 17 escolas estiveram re

presentadas por 15 equipes
masculinas e cinco femininas.

"O total de estabelecimen
tos de ensino quase dupli
cou e a participação das me

ninas aumentou em 140%",
comemora.

De acordo com o regu
lamento, o campeão da equi
pe masculina e o da femi
nina vão representar]araguá
do Sul nas próximas fases

do Moleque Bom de Bola,
em datas e locais ainda a se

rem definidos pela Fesporte
(Federação Catarinense de

Desporto). No ano pas
sado, a EMEF Anna Tôwe

Nagel representou no femi

nino e a EEB ]osé Duarte

Magalhães, no masculino.

, ?�
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I POSiÇÃO: ATIRADOR FICOU EM 4° WGAR NA, CARABINA OBrADA, 00 CAMPEONATO BlWiIlBROD��cademia Imp�stá em

Samuel Lopes está em 3° na � lZ'lugarnorankingdeequipes
]ARAGUÁDO SUL-Na- nadador Alberto João Mar-

seletiva nçtn:) oMundialdaFmlândia :::�,:c�=�:: .
�:,,�'��:�:,�:t�:

1-'......... ......, de semana passado da Tra- Soares, na Master C. Am-
vessia Parú, válida pela ter- bos completaram a prova
ceira etapa do Campeona- e marcaram um ponto no

to Brasileiro deÁguasAber - ratiking brasileiro. Com estes

tas. Num percurso de �ês resultados, a academia de
mil metros, a prova aconte- ]araguá do Sul melhorou
ceu em Florianópolis, na, a posição no ranking de
Praia de Jurerê (Norte da vequipes e detém a 12a colo-

Ilha de Santa Catarina), e cação, entre 116 clubes e

contou com a presença de academias participantes.
nadadores de àlto nível téc- O próximo desafio da

nico, integrantes da seleção Academia Impulso será a

brasileira de travessias. As sétima e última etapa do
duas primeiras etapas f<?ram terceiro Circuito Mercosul

disputadas. no Rio Grande de Travessias, que será

do Sul, nas cidades de Ta- realizada em Balrieário

pe:> e Arambaré. Camboriú, no dia 13 de

A jaraguaense Marlise abril. Esta será a travessia

Klemann conquistou a Unipraias, que conta com

medalha de prata na cate- 2,3 mil metros de p�rcurso.

goria Master C, de 35 a 39 Os cinco primeiros coloca-

anos, e marcou oito pontos dos de cada categoria re-

para o ranking brasileiro. O cebem troféus. (FR)

. Moleque Bom de Bola

tem início na segunda-feira

Abertas inscrições para o

CampeonatoEscolLlrMirim
]ARAGUÁDO SUL - As

inscrições para, o Campeo
nato Escolar Mirim/2002
podem ser efetuadas até o

dia 5 de abril, riaFME (Fun
dação Municipal de Espor
tes), de segunda a sexta-feira,
das 7h4S às llh4S e das 13

às 17 horas. Destinada a
�

alunos com idade até 13

anos, que estejammatricula

dos em escolas das redes

municipal, estadual e parti
cular de ensino de ]araguá
do Sul, a competição envol
verá as modalidades de

atletismo, basquete, futebol
de salão, handebol, 'vôlei, ;

xadrez e tênis de mesa. Com

exceção do futsal, que reu

nirá apenas meninos, as

demais modalidades serão

disputadas por equipes
masculinas e femininas.

Promovido pela FME,
o Campeonato Escolar Mi

rim será realizado de 17 a

21 de abril. O congresso
técnico está marcado para
o dia 9 de abril, a partir das
15 horas, no auditório da

EscolaWizard Idiomas. Ha

verá premiação com troféu

à escola campeã de cada
modalidade e medalhas pa
ra primeiro aoterceiro lugar. ,

]ARAGUÁ DO SUL - A

etapa municipal do Mole

que Bom de Bola/2002 vai

reunir 33 equipes, sendo 21

no masculino e 12 no fe

minino, a partir do dia 1 até

5 de abril. Os participantes
são atletas vindos de 23 uni

dades escolares. Promovida

pela FME (FundaçãoMuni
cipal de Esportes), a com

petição vai envolver cerca de
500 estudantes com idade de

10 a 14 anos em jogos dis

putados nos campos daAr
sepum (Associação Recrea

tiva dos Servidores Públi-
-

,

cos),da Vila Lalau e doJoão
Pessoa, com as finais mar

cadas para o Estádio João
Marcatto.

A diretora de Promo

ções de Eventos/FME,
ÇleideMosca, salienta que o,
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