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Cerimônia ativaBatalhão daPM
e .coníirma major no Comando
o 14° Batalhão da Polícia Militar foi

ativado oficialmente ontem, em cerimônia re

alizada no final da tarde no Ginásio deEspor
tes Arthur Müller, que também confirmou o

major Fernando Rodrigues de Menezes no co

mando da guarnição. Ele substituí ao capitão

Amarildo de Assis Alves, que permanece
como subcomandante. A cerimônia não foi

�ealizada no quartel por causa do mau tempo.
O vice-governador Paulo Bauer compareceu
na solenidade.

(

PÁGINA 6

Fotos: Téo Bogo/CP Rio C.erro sofre com"Major Fernando Rodrigues de Menezes (E) recebe o comando da guarnição do capitão Amarildo de Assis Alves

falta de água constante

Bairro (homenageia
)

imigrante alemão
I .

o Bairro Czerniewicz re-

cebeu esse nome em home

nagem ao imigrante alemão

Jorge Czerniewicz, que se

instalou no local por volta.de
1900 com um comércio e

transporte fluvial feito por bal

sas e chalanas.
PÁGINA 5

Cesar Junkes/CP

Etapa municipal do Moleque Bom
de Bola teve início na manhã de
ontem nos estádios da Arsepum,
Vila lalau e João Pessoa. O
evento está envolvendo cerca de
500 estudantes. PÁGINA 8

Amin anuncia que
fica e será candidato
o governador Esperidião

Amin (PPB) anunciou ontem que
não deixará o governo e que no'
momento certo sairá candidato à ,

reeleição; seus adversários devem
deixar os cargos públicos até

sexta-feira.
PÁGINA 3

Os moradores do Bairro Rio

Cerro II estão insatisfeitos com o

abastecimento de água do Sarnae,
que não atende com eficiência a

comunidade do bairro. O pro
blema €xiste há mais de um ano.

PAGINA 48

Policia prende 67

pessoas no' sábado
As polícias Militar e Civil de JS

e Corupá trabalharam em conjunto
na detenção de 67 pessoas suspeitas
de praticar desordem no Bairro Rio
NataI, no sábado pela manhã.

PÁGINA 7
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LUCIANA C. KLEIN - Mestra em Ungua Inglesa pela Universidade Federal de Santa
Catarina e professora do curso de Letras do Unerf (Centro Universitário de Jaraguá do Su�

)

Também sou a favor do provão
DOUTOR MALCON TAFNER - Coordenador do lCPG (Instituto Catarinense de Pós

Graduação)

Muitos condenam o Exame Nacional de Cursos do MEC (Ministério da

Educação e Cultura), conhecido como Provão, principalmente os alunos e a

UNE (União Nacional dos Estudantes). Aliás, quem não está cansado de ver a

UNE se contrapondo a tudo e a todos. Porém, o que os alunos não perceberam
. ainda é que não são eles que estão sendo avaliados, mas sim suas instituições de

origem, Notem que sempre foram �s dirigentes da instituição quem estiveram

mais preocupados com a nota do Provão. É claro que os alunos também ficam

apreensivos e ansiosos, mas, creiam-me, os dirigentes ficam mascando ferro no
mesmo período.

E o que podemos aprender disso? A lição é que finalmente a sociedade
brasileira pode ver uma radiografia de suas instituições de ensino. Não é o

método mais perfeito, mas não deixa de ser um exame de avaliação. Vamos a um

exemplo prático. Você se trataria com ,um médico formado em uma instituição
cuja nota, em uma escala de A até E, tirou a mais baixa? Pois bern.iaté antes do
Provão não tínhamos nem como saber se o curso era bom ou não. A princípio
todos os médicos eram bons. Será, que vivíamos em um paraiso e não sabíamos?
Eu acho que não. Agora temos uma escala que podemos julgar um pouco da

qualidade dos profissionais formados por nossas instituições.
,E já que estamos falando em cursos de medicina, saibam que até nóvembro

de 2001 a maioria dos cursos do País não tinha qualificação suficiente, de
acordo com o Provão do MEC. Vejamos as estatísticas: de todos os 83 cursos

avaliados no País, apenas 0,3% obtiveram nota máxima (A) e 20,5% tiraram B.
'Os outros 66,2% tiveram classificação entre C, D e E. O que isso significa?
Significa que os destes cursos com notasD e E serão reavaliados peloMEC e os

cursos com nota C possuem qualidade duvidosa. E principalmente que a sabe

quem são eles, quais são suas notas e onde eles estão.
,

Portanto, é preferível ter um Provão que não agrada a todos e saber o que
está acontecendo, a não ter qualquer tipo de avaliação e nem aminima noção do
que está ocorrendo. E isso não apenas em medicina, mas em qualquer tipo de
ensino.

Cidadão Global

A globalização vem sendo usada como' justificativa para a internacionalização
dos mais diversos ramos das atividades-econômicas e educacionais que nos

rodeiam. O êxito profissional e pessoal tem sido atrelado a: maior ou menor

capacidade do indivíduo de 'se globalizar' e integrar a grande ordem mundial

vigente. Todo esse processo vem gerando frutos.estudiosos têm buscado entender
e prever as mudanças que se sucedem e que muitas, vezes vão além do previsto,
A grande questão que surge daí é como cada indivíduo se adapta a essas mudanças,
e quanto elas alteram os valores pessoais de cada um, Parece razoável argumentar
que cada país deveria ter o direito de preservar sua 'individualidade', Percebemos,
no entanto, que existe um domínio econômico predominante e, se quisermos
mostrar quem somos e a que viemos, temos que integrar essa comunidade global
e questionar os valores que ela nos impõe. Sendo assim, apesar da discussão que
se trava a respeito da dominância de um país sobre o outro, mi de uma

homogeneização econômico-cultural- onde geralmente o mais rico prevalece
- parece relevante questionarmos-esse domínio, mas somente conhecendo os

valores de outras culturas e reconhecendo nossas diferenças é que conseguiremos
promover uma atmosfera de globalização pacífica, onde as particularidades de
cada cultura sejam entendidas como parte da riqueza de cada: povo. Somos

diferentes, não melhores ou piores que os outros. Dentro desse contexto, o

Unerj (CentroUniversitário de Jaraguá do Sul) e a California .State University,
Hayward (CSUH) promovem o Módulo Internacio�al do Transnational
Executive MBA em Jaraguá do Sul visando incrementar o processo de

internacionalização da instituição e das empresas da região. O evento oferecerá
a 25 alunos americanos a oportunidade de conhecer e entender a dinâmica do
Mercosul e visitar empresas, como Butzke, Calçados Bibi, Condor, Rohden e

_
Tekano período de 4 a 9 de abril. Além das atividades acadêmicas programadas,
a comunidade empresarial de Jaraguá do Sul, incentivada pela participação da

Acijs nesta parceria, terá a chance de interagir com os empresários americanos e

desencadear 'a partir daí relações comerciais mais pontuais. Acredita-se que assim
o Centro Universitário de Jaraguá do Sul está exercendo sua função de
internacionalizar o contexto comunitário de jaraguá do Sul, numa iniciativa que
colabora com a abertura do foco de visão de todos aqueles cidadãos do mundo
abertos à ótica da globalização onde se respeita a cultura genuína de cada um e se

aprende com ela.
'

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

Por uma sociedade mais justa
o Seminário Regional de

Formação, ocorrido ontem em

Jaraguá do Sul e promovido
pela Associação Catarinense de
C�nselheiros Tutelares, trouxe
à tona toda a problemática
enfrentada por muitos Cori

selhos dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Santa

Catarina, que, apesar de trans

corridos 11 anos da promul
gação da lei que garante os

direitos das crianças e ado
lescentes em situação de risco,
ainda sofrem peta falta de

políticas públicas pára o setor.

O seminário que aconteceu

ontem é o primeiro de uma

série de 20 a serem realizados

até maio em todo o Estado de
Santa Catarina com o objetivo
de traçar um perfil completo
da situação dos conselhos e das

condições de trabalho dessas
entidades. O objetivo final é

diminuir a distância entre o que
diz a lei e a realidade que Cerca

as vítimas da exploração sexual

infantil, evasão escolar, aban
dono, maus-tratos e negligência.

Em Santa Catarina os da

dos apontam que pelo menos

uma entre quatro meninas se

rá vítima de abuso sexual an

tes de chegar aos 18 anos de

idade. A exploração do tra

balho infantil também é outro

r o objetivo final é
diminuir a distância entre

o que diz a lei e a
realidade que cerca as

, vítimas da exploração
sexual infantil, evasão I

escolar, abandono, maus
tratos e negligência

_...J

problema sério, que precisa
ser resolvido com a máxima

urgência. O que a organização
do seminário pretende é

cobrar dos presidentes de

conselhos mais atuação, que
promovam mais ações no

sentido de inibir os, casos e

punir os responsáveis.
A intenção da Associação

dos Conselheiros Tutelares

de Santa Catarina pretende,
através desses seminários,
cobrar a falta de compromisso
com a efetividade do Sistema

de Garantias previsto pelo
ECA (Estatuto da Criança e do

Adolescente), no sentido que
todos Os municípios tenham'

efetivamente seus conselhos

tutelares e de direitosinstalados
e em funcionamento, com toda
a infra-estrutura r:ecessária para
o bom atendimento.

Outro aspecto importante,
abordado durante o seminário

é a necessidade de integração
dos operadores do ECA, que
são os conselhos tutelares;
secretarias de Educação, Saúde,

- -ªssistência social, ONGs, câ

maras municipais, Ministério
Público, Judiciário, polícias e

outras entidades afins. O re

levante neste aspecto é per
ceber que os problemas rela

cionados aos direitos das

crianças e dos adolescentes

devem ser pensados em sua

totalidade, com o envolvi

mento de todas as áreas da

scciedade.
O grande desafio da As

sociação Catarinense de Conse

lheiros Tutelares é fazer com

que a lei seja cumprida através

de práticas já estabelecidas,
como o funcionamento do
FIA (Fundo da Infância e da

Adolescência), aplicação de

programas de execução das
medidas de proteção'e socioe
ducativos e todas as demais

políticas públicas que atendam

as reais demandas das crianças
e dos adolescentes. Há mais de
uma década o Brasil prornul-
_gou a Constituição com claras
diretrizes para a área da infân

cia e aprovou o Estatuto da

Criança e do Adolescente, mas

percebe-se, hoje, uma acentuada
distância entre a lei e a prática.
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, • RETA FINAL: AMIN ANUNCIA QUE PERMANECE NO COMANDO DO GQVERNO E QUE DEVERÁ CONCORRER A REElEIÇAQ

Posição do governador deve
acelerar decisões nos partidos

Os trabalhadores daJustiça Federal planejam uma greve
de 24 horas para esta quinta-feira, no Estado, para
pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal) pelo
atendimento das reivindicações. A paralisação foi
deliberada em assembléia dos Servidores da Justiça do

Trabalho.realizada no dia 20 demarço.A categoria insiste
na aprovação do Projeto de Lei 5314/01, que corrige
distorções salariais no Plano de Cargos' e Salários. O

projeto, já aprovado nas comissões técnicas da Câmara

Federal, por unanimidade, teve a tramitação bloqueada.
Os trabalhadores querem a matéria tramitando com

urgência, em Brasília.

ADVERSÁRIOS - A
semana é decisiva também

para as pretensões eleitorais
dos possíveis adversários
do governador Amin. Os
prefeitos de Joinville, Luiz
Henrique da Silveira

(PMDB); de Chapecó.]o
sé Fritsch (PT), e de Bal
neário Camboriú, Leonel
Pavan (PSDB), terão de
deixar seus postos até

sexta-feira, obrigato-
riamente, se desejarem
concorrer ao governo
estadual, como até agora
têm declarado. Em Join
ville, o prefeito Luiz Hen
rique deve passar o go
verno ao vice-prefeito,
Marco Tebaldi (PSDB),
quinta-feira. Igualmente em
Chapecó, o petista José
Fritsch será substituído por
outro petista, Pedro Uczai,
e em Balneário Camboriú,
Pavan terá como substituto
Rubens Spernau, também
tucano. (MILTON RAASCH)

FLORIANÓPOLIS/
JOINVILLE/BALNEÁRIO
CAMBORlÚ/CHAPECÓ - O

governador Esperidião
Amin (PPB) anunciou

ontem à tarde que perma
necerá no governo para
poder' reorganizar a estru

tura administrativa, bastan
te alterada em função da

desincompatibilização da
maioria dos atuais secretá
rios de Estado, e que no

certo colocará o nome à

disposição do partido para
concorrer à reeleição. A
decisão do governador de-.

'\
ve desatar o nó em que ha-
via se transformado a polí- .

tica catarinense, com as

legendas em compasso de

espera na tomada de posi
ções.

Pela legislação, Amin só
teria que se desincompati- .

bilizar se pretendesse con

correr ao Senado, hipótese'
desde o início rejeitad� pe
las bases e que, se concre-

PSDB com o PPB (tanto
que o prefeito de Joinville
seguiu esta semana para
Brasília com a intenção de
reclamar que o mesmo

entendimento que existe
�

entre o PMDB e o PSDB,
em Brasília, seja garantido
nas bases); mas, até ontem
à tarde, o assunto ainda era
uma incógnita.

Se depender do depu
tado federal e presidente
estadual do PSDB,Vicente

Caropreso, os tucanos sai

rão com candidatos pró
prios, tendo o prefeito
Leonel Pavan, de Balneário
Camboriú, concorrendo
ao Governo do Estado. Já
o PFL do vice-governador
Paulo Bauer terá que de

cÚlir a permanência ou

não no bloco do-Governo
do Estado, o que depende
também do rumo que os

tucanos tomarem e das

imposições da verticaliza

ção, se não for alterada.

tizada, deixaria o-PPB pra
ticamente sem alternativa

para as eleições estaduais,
na impossibilidade de

/

apresentar outro nome à

altura do governador ou
em condições de concor

rer com o prefeito de Join
ville e pré-candidato do

PMDB, Luiz Henrique da
Silveira. A decisão do

governador, comunicada
durante entrevista à im-

•

prensa da Capital, foi on
tem mesmo confirmada

pelo vice-governador Pau
lo Bauer, na passagem por
Jaraguá do Sul.

Além de recompor a

equipe de governo, que
segundo o governador se
guirá os princípios nortea
dores da coligação Mais
Santa Catarina, para que o

trabalho saia completo,
Amin tem a tarefa de.
confirmar os aliados. Du

rante a semana falou-se
muito da aproximação do

MANOEL TOBIAS SOLIDARIEDADE
As associações de mor�
dores dos bairros Vila

Nova, Barra do Rio Mo
lha e Rio Molha realizarão
a "Primeira Semana da

Solidariedade", no perío
do de 8 a 13 de abril. A

finalidade é arrecadar
donativos em roupas e

alimentos nestas comuni-
,

dades, que serão depois
repassados para a Pro

moção Humana, e, poste
riormente, entregues para
as famílias mais carentes

das referidas localidades.
Todasas residências serão
visitadas por grupos de
voluntários que estarão

percorrendo as comuni

dades.

A Câmara de Vereadores
de Guaramirim aprovou
moção manifeStando
votos de agradecimento·
ao atleta Manoel Tobias'

pela participação em

veiculação na televisão,
objetivando a divulgação
da promoção "Sorte
Solidária", iniciativa da
Sociedade Atiradores

Diana, que busca recursos
para a construção da nova
sede social. A promoç�o
tem alcance estadual e

conta com a participação
de mais de 30 entidades

beneficentes, que partici-'
pam davenda das cautelas,
habilitando-se a receber

parte da renda.
Pefelistas confirmamhoje datapara lançarMaristela candidata

JARAGUÁ DO SUL - mar as novas datas, confor
Lideranças pefelistas da me entendimento prelimi
Microrregião do Vale do nar que já tiveram em outra

Itapocu estarão reunidos reunião realizada na semana

hoje, às 19h30, para tratar passada. A quéstão da com
sobre dois encontros que posição com outras legen-
estão sendo programados das não está sendo discutida

pelo partido, para os dias 19 neste momento e só virá
e 20 de abril, para o lan- numa próxima etapa.
çamento da candidatura da Várias lideranças esta-

vereadora Maristela Menel duais, como o vice-gover
para deputado estadual e nadar Paulo Bauer e o pre
reunião emCorupá, respec- sidente estadual do partido,
tivamente. Ambos os acon- Paulo Bornhausen, e nacio
tecimentos estavam previs- nais, como os senadoresJor
tos para este final de semana, ge Bornhausen e Geraldo
mais precisamente na sexta- Althoff, estão sendo convi
feira e sábado,' 11las o par- dadas. O evento emCorupá
tido decidiu pelo adiamento. visa prestigiar os correligio-

Na reunião de hoje, os, náriosdovizinhoMunicípio.
pefelistas deverão confir- . (MR>

ENTRE ASPAS
_

"Estou concretizando um sonho." (Coman
dante do 14° Batalhão da Polícia Militar de

Jaraçua do Sul, major Fernando Rodrigues de

Menezes, comentando que sempre era sua
vontade voltar um dia a residir em Jaraçuá do

Sul, onde nasceu em 1955)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Edson JunkeslCP
Maristela será candidata à Assembléia Legislativa

.otan.. dllpClnlv.lon

RuI':.l:,rM�!nit
Jârogúil:dQ:�ul ,,50,

RU.�1o
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ICOBRANÇA: ACCT COBRA MAIS ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Seminário quer diminuir
distância entre lei e prática

]ARAGuA DO SUL -

Sair da teoria e partir para'
a prática. Este foi o prin
cipal enfoque, do Se

minário Regional de

Formação, promovido
pela Associação Catari

nense de Conselheiros

Tutelares e que aconteceu

durante todo o dia 'de
ontem no auditório da

Arnvali (Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu). O seminário de
ontem foi o primeiro de

,uma sérif de 20 que serão

realizados em todo o

Estado de Santa Catarina
no período de abril a

maio, quando acontece o

Seminário Estadual de

Formação 'e uma audiên
cia pública, marcada para'
o dia 16 de maio, no

Plenário da Assembléia

Legislativa. Participaram
do seminário regional
aproximadamente 80

pessoas; entre represen
tantes dosmunicípios que

integram a Amvali, pro
fissionais que atuam nesta

área e entidades afins.
'

Diminuir a distância
entre a lei que garante os

direitos das crianças e o

que é praticado nos mu

nicípios é o objetivo dos

organizadores dos semi

nários, segundo o presi
dente da Associação Ca�
tarinense de Con s e

lheiros Tutelares, Paulo
Vend e lino Kons. Ele

afirma que através 'desses
seminários será possível
obtei um diagnóstico
claro, preciso e honesto
da situação dos conse

lhos, atuação e problem�s

Cesar Junkes/CPs

Presidente da Associação, Paulo'Vendelino KOlÍs
I ,

mais comuns enfrentados

pelos conselhos no que se

refere especialmente ao

desrespeito dos direitos
dascrianças e dos adoles
centes. "Chega de fazer

de conta. Precisamos agir
e fazer com que a lei seja
cumprida", enfatiza Kons,

<'

que está na presidência da

associação desde 1997.
O presidente da asso

ciação ressalta que a inten

ção é, fazer com que to

dos os municípios te

nham seus conselhos tute-
-Iares instalados e em fun

cionamento, com a infra

estrutura necessária. "Sa-
I

bemos que em alguns
municípios o conselho
não tem nem carro. Co
mo vai fazer um bom

atendimento se não tem

a mínima condição de

trabalho?", questiona
Kons. Ele 'afirma que dos

293 municípios catari

nenses não chega a dez o

número que mantém

conselhos atuando, com
eficiência razoável. "Mes
mo assim, esses ainda

correm apenas da repa
ração do direito violado,
sem trabalho preven
tivo." "Temos que nos

antecipar à violação e

quando ela acontecer va

mos cobrar judicial
mente", avisa Kons.

Na avaliação da presi
dente do Conselho Tu

telar da Criança e do Ado-
\

lescente de Jaraguá do Sul,
Tânia Krause, o Sistema

de Informação para a

Infância, e Adolescência,
denominado de Sipia vai

ajudar em muito na atua-:
ção do conselho. Este sis

tema de informação está

em funcionamento'apenas
nos municípios de Blume

nau e Chapecó. Serve, se
gundo Kons, para se ter

um diagnóstico das de
mandas em todo o Esta

do. ''Aqui estamos em si

tuação privilegiada e todos

os casos de violação dos

direitos das crianças e dos
adolescentes têm acompa
nhamento profissional",
argumenta Tânia. (MARIA
HELENA DE MORAES)

m pouco
derá faltar toto

Câncer- Prudência será'a
palavrá de ordem se quiser

imentos. Cuide
a sua saúde e

com intrigas no

sse dia não será fácil.
a vontade de se

mpra primeiro os

romissos. Há sinal de
desen s na intimidade.

Virgelll- Fique longe de
om os familiares.
aleável em suas
-

o leve problemas
IS para casa e vice-

Entidades assistenciais formam núcleo

para atuação conjunta emJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - As

entidades assistenciais farão

no dia 15 de abril a primei
ra reunião para discutir a

atuação conjunta, através '

de um núcleo comum.

A finalidade é juntar
esforços na busca dos
mesmos objetivos, segun
do a líder de Serviços da

Comunidade do Rotary
Club Pérola do Vale, de

Jaraguá do Sul, Magali
Herrmann, incentivadora
do projeto.

O núcleo deverá, con- .

gregar representantes da

Adavi, Ajadefi, Apae,

Ama, ·Casa da Amizade,
Gapa e Novo Amanhã.

'

/Segundo Magali, a ex

pectativa é conseguir me
lhores resultados com a

atuação conjunta, na orga
nização de eventos, capta
ção de recursos S realização
de cursos e treinamentos,
assim como para oportu
nizar melhor troca de ex

periências.
__:_ A idéia já estava em

discussão e começa a ser

colocada em prática -,
informa Magali, des
tacando que' será buscada

a orientação técnica da

Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul) na

implementação desse pro
jeto.

A primeira promoção
conjunta destas entidades;
com o objetivo de promo
ver a integração das entida

des, vai acontecer neste sá-
, bado, com o show do gru
po "Metralha Beatles A

gain", no Big Bowiling, a

partir das 23 horas. Os in

gressos já estão sendo ven
didos a R$ 10,00 (avulso),
e também as mesas, a R$
15,00 e R$ 20,001 depen
dendo da localização.

R·
I�

..•.
' .

. �
RÁDIOJARAGUÁ

AM 1010

preensiva e

Iara sua

cio. Há sinal de briga

Proteja o que já
fetiva e

te. Há tendência
contras ou

excesso de ciúme no

rornonce.

Há sinal de atritos

tes, que poderão
iras aos seus planos.
ater jogo de
romance.
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28- CORREIODOPOVO

POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

'.i'l História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

, seu tempofoi bem empregado.
Barão do 'I tapocu

,

'RAA
HÁ 68 ANOS
Em 1934, o lavrador Otto Wille, de 30 anos de idade, morador da
Estrada Itapocu-Hansa, guiando uma parelha de cavalos, cujas rédeas

passou no pescoço, levando em uma das mãos a balança do carro e

na outra o garfo para ciscos, seguindo para arar o terreno. Momen
tos depois, voltaram em disparada os animais. Sua esposa e uma cu

nhada" desconfiando de um desastre, correram para a roça, encontra

do caído em uma poça de sangue o indigitado colono. Chamada a

vizinhança e as autoridades que compareceram na p�ssoa do delega
do João Rudolf e médico dr. Batalha, constataram dois ferimentos
no pescoço, produzidos por instrumento perfurante. Embora todas
as pesquisas, não foipossível apurar se se tratava de acidente ou cri

me, pois a vítima faleceu sem articular palavra.

HÁ 15 ANOS
Em' 1987 - Os herdeiros da Duquesa - em continuação, abordam
O CLIMA DO DDCADO --:- informam qué o clima da Vila Du

quesa era temperado quente e úmido, com dias de calor e chuva. As

quatro estações eram bem definidas, dias encobertos por um

mormaço e falta de ar. A pessoa transpira o dia todo. Nesta estação
há muitas trovoadas" quase todos os dias, à tarde. Primeiro vem os

trovões, os relâmpagos, escurece' tudo, vem o vento e uma pancada
forte de água, arranca árvores e destelha casas.

A lavoura sofre muito e há colonos que pfecisam semear tudo outra

vez. Quando acontecem aqueles sinais os colonos largam a roça e

correm para casão Um càso típico foi contado pelo sr, Antonio Ped�i:
"Em 1932 fiz uma casinha ecobri-a com 12 folhas de zinco.

Exatamente onde mora o Celestino, hoje. Mas o castigo da minha
vaidade não tardou. Foi na festa de Santa Luzia de 1932, quando a,

,turma me pegou para festeiro. O sr.

Henrique havia-me dito: ''Vem, vamos embora porque essa vem do
Ribeirão Grande. NãQ liguei e continuei na festa. Caíram cinco raios;
um atingiu a igreja, outro levou uma parede da casa do Zinke e um

outro ainda derrubou a pinguela sobre o rio, Mas não morreu nin

guém. Depois da chuva corri para casa com a família.

Quando cheguei no Lorenço, ele me disse: 'Olha, seu palácio virou
galinha choca', e o Severino acrescentou: 'vai ver se �ocê acha ainda
seu zinco'. O quinto raio caíra na minha casa. De fato,
não deu mais para aproveitar nada. O zinco ficou torto e metade das
folhas sumiu no mato. Ajuntei o que pude e cobri um ranchinho para
a vaca."

HÁ 3 ANÓS
Em 1999, técnicos do Ministério dos Transportes analisavam a alte

ração proposta pelo prefeito Geraldo Werninghaus, no cruzamento
"

das rodovias BR-101 e BR-280. É que o prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) e o presidente da Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), Eduardo H�m, estiveram em audiência
com o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, solicitando modifi

cação no projeto, com alargamento da pista. Segundo o engenheiro
João José da Silveira Vieira, mesmo que as alterações
não sejam feitas, o tráfego no local ficaria normalizado. Naquele tre

cho passavam diariamente pela BR-101 20 mil

veículos, enquanto pela BR-280 o volume era de 10 mil. Para Jaraguá
do Sul, as obras de conclusão do viaduto eram tão importantes
quanto a própria duplicação da 101. Tudo porque as empresas
estabelecidasno Munjcípio e que exportam produtos através do Por-
to de São Francisco doSul.'

,

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 2 de abril de 2002

IARTIGO: unz HENRIQUE ORTIZ ORTIZ - Estudante de Direito

Ditatura sobre os pobres
O sistema "Neoliberal" apresenta a pe

nalidade como paradoxo à pretensão de re

medial com um "Estado Máximo" policial
e penitenciário o "Estado Mínimo" eco

nômico e social que é a causa fundamental
da escalada da insegurança tanto objetiva
como subjetiva na totalidade dos países,

.

tanto no primeiro mundo como aqui.
O que estamos vendo todos os dias é que

a desregulamentação da economia e a

desestruturação do Estado Social estão, com
certeza, acarretando e exigindo o fortaleci

mento de um Estado Policial e Penal e aí, '

podemos nos perguntar, será que esse mo

delo irá resolver o problema da criminalidade
ou o que se -yê são as estatísticas aumenta

rem?
A adoção do modelo americano, que é o

aprisionamento maciço dos pobres, daque:
les considerados inúteis a este sistema e dos

insubmissos à ditadura do mercado des

regulamentado, só tende a agravar dos ma

les de que já sofre a sociedade brasileira em

,seu caminho extremamente difícil e penoso�
rumo a uma democracia que não seja de fa

chada, corno a deslegitimação das institui

ções legais e judiciárias" a ,escalada da
criminalidade violenta que nos apavora to

dos os dias', o crescimento diário das práti-

DIRETORIA 2002/2004:

1) Diretor Presidente: Valdir José Bressarí

2) ,Vice-Presidente: Paulo Ademir Floriani

3) l' Secretário: Gilberto Pradi Floriani

4) 2' Secretário: BelinlMoser

5) l' Tesoureiro: Esaias Cirico

6) 2' Tesoureiro: Luiz Antonio Giórgi

7) Diretor de Eventos: Joãozinho Julio Depiné

8) Coordenador de Eventos: Dirceu Felix Henn

9) Diretor Artístico: James Vota

10) Diretor de Patrimônio: Waldir Paulo Satler

11) Diretor Cultural: Maria Tereza de Amorim Nora'

12)Departamento de Comunicação: Clarlce M. Bressan

13) Departamento de Coral: Ana Roseli Moser Zocatelli

14) Departamento de Jogos: Gilson Rafaelli

cas ilegais de repressãõ e a distribuição de

sigual e não eqüitativa dos direitos dos ci

dadãos.
Por outro lado, vemos a "violência ins

titucionalizada que inscreve-se em uma tra-
I

dição nacional multissecular de controle dos
miseráveis pela força, tradição oriunda da

escravidão e dos conflitos agrários, que se

viu fortalecida por duas décadas de ditadu

ra militar, quando a luta contra a 'subversão

interna' se disfarçou em repressão aos

'delinqüentes'. Ela apóia-se em uma concep
ção hierárquica e paternalista da cidadania,
fundada na oposição cultural entre feras e

doutores, os 'selvagens' e os 'cultos', que ten
de a assimilar marginais, trabalhadores e

criminosos, de modo que a manutenção da

ordem de classe e a manutenção da ordem

pública se confundem" (Roberto da Matta
- "Carnavais, malandros e heróis")

.

Para desgosto daqueles zeladores do
Éden Neoliberal, o que urge mesmo aqui e
na maioria dos países é lutarmos com afin

co não contra os ditos criminosos, mas con
tra a pobreza e a desigualdade, isto é, contra
a insegurança social que, em todo lugar, im
pele ao crime e normatiza a economia infor

mal de predação que alimenta a violência e

a corrupção.

�rculo
Italiano

ASSEMBLÉIA GERAL

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

2- Eleito o novo Conselho Fiscal eanova Diretoria, assim compos
tos:

CONSELHO FISCAL:
<,

1) Adelir Francisco Cainello

2) Ademar Possamai

3) Afonso A. Bortolini
,

- 4) Almir Floriani

5) Devanir Danna

6) Humberto Pradi

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
em ali, c/70m2, área de 432m2, a

500m da' Malwee, c/ qto, coz. bwe,
gar. c/ telefone ccnvencíonal. R$
29,000,00, neg.. c/ carro, Tratar:

9101-4214, c/ Ruy, Necessito

negociar c/ urgência, motivo de

mudança,

ALUGA-SE - casa anualmente.
Tratar: 370-9282,

AMI,ZADE - Vende-se ou troca-se,
c/168m2, Tratar: 370-1410, BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

da Lagoa, R$ 16,000,00, Tratar:
373-8375,

ANA PAULA IV - Vende-se, mista, c/
7,5x11,0 + gar. 3,5x11,0, terreno c/
270m2 + fone, R$ 1c6,OOO,qo, aceita
carro no neg, Tratar: 273-0461, BARRA VELHA - Troca-se sobrado

por casa em Jaraguá. Tratar:
370-9282,BALNEÁRIO CAMBORIÚ - permuta

se casa, 3 'qtos. 2 bwe, sala, coz. +

edícula, centro, R$ 70,pOO,00. Por
residência em Jaraguá do Sul.
Tratar: (47) 361-6226, c/ Luis,

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, c/ 3 qtos, sala, eoz., 2

bwc, gar, c/ chur, ,100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

BARRÁ VELHA - Vende-se ou troea

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

demais dep. R. Jo"sé Ceará da
Costa, Aceita-se casa de menor

valor em Jaraguá ou imediações,
Valor aprox. R$ 25,000,00. Tratar
371-5592, c/ João.

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

'

BARRA VELHA - Vende-se, mista,
c/156m2. R$ 25,000,00, Tratar:
376-1804, c/ Loreno.

BARRA VELHA - Vende-se, nova,

lugar sossegado, perto de tudo.
R$ 60.000,00. Tratar: (47)

,

456-2730, com Constantino,

CHÁCARA -; V�nde-se ou troca-se,
próx, a praia. Tratar: 372-0665,

CHICO DE PAULO - Vende-se,
mad. 80m2. Terreno c/580m2,
R$ 20,000,00. Tratar: 9104-4588.

CURITIBA - Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, c/ 3 qtos, 2 bwe,
gar. p/ 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do Sul, até
R$ 50.000,00. Tratar: ,371-4629'-
CURITIBA - Vende-se, alv, c/ 3
qtos e demais dep. Terreno c/
2,500m2 e casa C/144m2
construído, R$ 65,000,00 ou troco

por casa de menor valor km Jguá
do Sul. Tratar: (41) 265-7047.

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

terreno c/ 1400m, Tratar: 371-0�4�.
CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
c/267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2 saias,
cozinha, área de serviço, garagem p/
2 carros, Próx ao Pama, em frente ao

n' 134, Tratar: 275-0845,

ESTRADA NOVA -' Vende-se, alv.,

. dar a sua vida!podemu,

Pes
úde

o jeito certo e saudável
de emagrecer.

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

1
Centro, [guá do Sul.

Assista a 'uma reunião sem compromisso,
Informaçõespelo telefone (47) 635-1049

nova, 93m2, 2 qtos. R$ 25,500,00.
Tratar: 9973-8386, CRECI 8490,

GUAMIRANGA - Vende-se, prôx.
Dalcelis, alv. R$ 15,000,00, Tratar:

373-1118, c/ Jair ou Vanilda. Aeeita
se contraproposta,

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro Avaí,
madeira, c/54m2, R$ 12.0ÇlO,00.
Tratar: 373-3128, c/ Wilson,

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

dep, em alv, nova, R$ 40,000',00.
Tratar 371-0695,

JOINVlllE - Vende-se ou troca-se

de- madeira, por casa do mesmo

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

lOT_ SANTO ANTONIO - Vende-se,
'

alv, 100m2. R$ 18,000,00, Tratar:

9104-4;;88,

lOT_ SANTO ANTONIO � Vende-se,
casa de alv., c/70m2, Terreno quitado'
1.2x27, tudo por R$ 17.000,00, Tratar:
276-1306, c/ sr. Pedro. Aceita-se
carro até R$ 9,000,00"

MASSARANDUBA - Vende-se, alv,

162m2, semi-acabada, c/ terreno de
20,000m2. R$ 45,000-;00, Tratar:
(47) 379-0021 ou 379-2696, a/ Anita

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se, por casa na Ilha da Figueira,
alv., c/ 3 qtos e demais dep.
R$ 45,000,00. Tratar: 275-0051.

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

dep. Centro, 660m2. R$ 25,000,00
+ financ. CEP, Tratar: 371-4497,

NOVA BRASILlA ,- Vende-se, nova.

Tratar: 9953-2627,

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

PORT9 BELO - Vende-se, vende-se,
3 qtos, centro, c/133m2, Tratar:

(47) 369-4922, c/ Roberto,

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

RIO DA lUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, 51, coz. bwe, lav, g�r. Valor
a combinar. Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, c/ .Cleiton.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou troea

se, c/120m2. R, Ilda Friedel Lafin,

10,te 254, Tratar: 276-0070, c/ José,

SANTO AIÍÍTONIO - Vende-se, 2 '

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

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

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

SÃO lUIZ - Procuro, p/ alugar c/

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

Jaraguá. Tratar: 996(3-8588
ou (11) 6976-4612, c/ Germano
ou Cecília,

1" Faça seu empréstimo e concorra á diversos prêmios
'" Empr-éstimos feitos de 10 a 12 vezes pagos em dia,
a última parcela é de graça.,
'" Liberação no dia

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 83

urgência. Tratar; 9992-2575, c/ Kelly.

SCHROEDER' - Vende-se, alv.,
120m2, terreno c/ muro. R$
20,000,00, Tratar: 9104-4588.

SCHREODER '- Vende-se, alv., em

eonstr. cy r.qto. Terreno de 450,00m2.
R$ 10,000,00, Tratar: 9104-4588,

SOBRADO - vende-se c! 3 quartos,
copa, cozinha', e bwe etc. R$
23.000,00, aceita-se carro e imóvel
de menor vaiar. Tratar: 273-0378,
pela manhã ou noite. c/ Chirlei.

TROCA-SE CAIBRO - eomp., por 1
casa de 7x10 + 6 janelas, 6 portas
c/ caxilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640,

TROCA-SE - por sala comercial ou

apto" alv, c/150m2, próx. Weg II.

R$ 45,000,00, Tratar: 9104-4588,

VENDE-SE OU TROCA-SE - alv. el
300m2 e' terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, c/ Sérgio,

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

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

VILA LALAU - vende-se, sobrado c/,
156m2, apto e sal; comercial. R.
.Bernardo Dornbuseh, 2021.' Terreno
de' esquina, Tratar: 370-1777 ou

9112-4110, com Wilson.

VilA LENZI - Vende-se, C/96m2. (
Terreno c/480m2, c/ mais 2 meia

água, nos fundos, fica 2 telefones.
R$ 65,000,00, neg., aceita troca

por menor vaiar, Tratar: 275-2860,
c/ Sandro.

VILA lENZI - Vende-se, alv. e 2 de
mad. Por apenas R$' 40,000,00,
Rua Antônio Carlos Ferreira. Tratar:
9104-4588,

VILA lENZl, - Vende-se, alv, 3 qtos,
2 bwe e demais dep, Terreno C/468m2,
e casa c/ 118m�. No mesmo terreno
uma 1/2 água c/ 3 peças,
R$ 55,000,00. Tratar: 372-0815.

VILA RAU - vende-se, na Cohab, 7

peças, com escritura, R$ 28.000,OQ,
Tratar:371-9852.

DIVIDO APTO e,/ 1 qto, não precisa
ter móveis, somente dormitório.

Tratar:�'371-1500, c/ Rose.

ED_ JARAGUÁ - Vende-se ou troca

se, aceita-se 2 aptos de menor

vaiar, em Jaraguá ou Jotnville ,

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

lAGUNA - vende-se, apto, Ed.

Donga Matos, Mar -Grosso, 1 suíte

c/ sacada, 1 qto, 1 wc,

lavanderia, cozinha, sala c/
sacada, R$ 70.000,00, aceita-se
imóvel em Meia Praia (Itapema),
Tratar: 370-8336 ou 9973-35pO, c/
Osmar

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

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

LOTo DIVINÓPOLlS - Vende-se, c/
2 qtos. R$ 35,0,00,00. Tratar:
9104-4588.

\

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, c/ 1 qto

'

c/ sacada, 1 qto simples, 1 bwc,
coz., área de serviço e gar,
coberta. R$ 15.000,OÓ + prest. de
0,4557 CUB ao mês, Tratar:
370-8336, 9997-5561 ou

9121-5516, c/ Marcelo ou Suzalin.

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

SANTO ANTÓNIO - Vende-se, em

, constr. c/ 2 qtos, gar. ehur. e

salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de
R$ 8,'CiOO,00 + 1/2 cub por mês,
Tratar: 370-7698, c/ Vilson:

VilA NÇlVA - Vende-se ou troca-se,
c/ 186,20m2, Ed, Porto Belo,
c/ 4 qtos, 1 suíte, lavabo, bwc
soe. 2 sac. sala de

jantar/estaryrv, coz. e lav, c/
'móveis sob medida. Novo, c/
piscina e salão de festa, c/ 2

vagas na gar. Valor a neg. Tratar:
370-8336, c/ Osmar.

VilA RAU - Vende-se,
R$ 16.000,00 +vfinanc. Caixa
Econômica Federal, ou

troca-se por terreno, Tratar:
370-0816, c/ Silmara.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE'- Vende-se, prôx.
Unerj. R. dos Imigrantes, 8.450m2.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640_

,AMIZADE - Vende-se, c/318m2,
'próx. Salão. R$ 11.500,00. Tratar:

9979-9970, hor. ComI.

AMIZADE - vende-se terreno, c/
13,5x23m, prôx. Salão Amizade.
Tratar: 371-2357 ou 387-5612

AMIZADE - Vende-se ou troca-se por
carro, terreno c/ 13x29. Tratar: 276-0629.

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

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

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

AMIZADE - Vende-se, lotes. Aeeita-

'�;l��;�n�u ��;ó}:�2:��tar:
AMIZADE - Vende-se, (13,5x27), prôx,
salão. R$ 10.000,00. Tratar: 381-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
C/416M2, 2km após a Malwee.

'

R$ 10.000,00, c/ escritura. Tratar:
9973-8386. CRECI 8490.

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

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

BARRA VELHA - Vende-se, 'entre o

mar e a lagoa, 20x50m, fundos p/
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.

Tratar: 9121-3950, c/ Roberto.

CENTRO - Vende-se, Massaranduba,
18x20, casa ai. em constr.

R$ 12.000,00 neg, Tratar: 373-
0999, c/ Eurico.

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

'

CENTRO - Vende-se, c/ 750,00m2,
Tratar: 372-3947,

ENSEADA - Vende-se, 8alneário
'Majorka. R$ 3,000,00. Tratar:

370-8145, apôs as 17hs, c/ Laurita,

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

R$ 19,000,00, Tratar: 371-6640, c/
João,

'

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/
350m2, próx. salão. R$ 10,600,00 entr.
+ 12x R$ 450,00, Tratar: 9979-9970.

JARAGUÁ ESQUERDO r: Vende-se, 35
hect, Tifa Martins, Tratar; 376-0253,

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
c/726m2. Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Acaraí, 'Aceita-se
carro no negócio, R$ 30,000,00,

Tratarj' 370-6406, hor.corni. ou

9975-1792, c/ Roruldo.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, c/
8.750m2, R. .João Januário Ayroso,
fundos, R$ 376-1537, c/ Sr. Olegário,
aceita-se apto c/ parte de pagto,

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

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

,373-2912, c/ Valdeeir.

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

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

NOVA BRASíLIA - Vende-se, c/
250,00m2. Tratar: 372-3947,

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond, fechado, Ótima loc,

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

POMERODE - Vende-se, no centro,
c/617m2. Tratar: 376-1011 ou

376-2691, c/ Guida.

RIO CERRO II - Vende-se, c/
2,543m2, bom p/ chácara, próx.
Met Lombardi. Tratar: 376-0035,

SANTA LUZIA - Vende-se, c/
101,000m2, prôx, M"x Gurns. Tratar:
274-8125,

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende-se,
terreno quitado. R$ 9,000,00, aceito
carro de igualou menor valor,
Tratar: 273-0378.

SCHROEDER - Vende-se, c/ 126.000(112,
à 200mts do calç. Tratar: 374-1588,

TERRENO - Compra-se, c/ 1,100m2,
mínimo 25m de frente, Pago a vista
ou troco p/ imóvel no local. Tratar:

371-8009, c/ Pérola,

TERRENO - Vende-se, c/420m2, c/ 2

casas, 1 mad, e outra alv, R$'33,000,OÓ,
,

Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

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

VILA RAU - Vende-sé, 4,
R$ 30,000,00, Tratar: 371-3409, c/
Bernadete, em qualquer hor, ou

9111-1831, c/Patrlcia, após as

18:00hs,
'

,
VILA LENZI - vende-se, terreno
com área total de 644,60m2,

- próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na' rua Jaime Gadotti, no valor de

R$ 19,000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310 comere, ou

9975-9543 cf Patricia.

CENTRO - Vende-se, escritório, c/
toda infraestrutura montada, Tratar:
371-3216, Venda: R$ 20.000,00

CENTRO - Vende-se, c/ .45m2, lat.

Pr�eóPio Gomes, R$ 18,000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se, na Mal. Deodoro,
Valor a cornb. Tratar: 371-9116 ou

370-5598, c/ Ivone ou Ivo,

CENTRO - Aluga-se, salas

confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária, Centro
Med. Odontológico, 3' andar.' Rua
Guilherme Weege', 50, Tratar:
372-2651 ou 371-6505.

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

,

suíço, etc,' R$ 170,000,00, neg.
Tratar: 275-2990, CRECI 001770-J,

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Caeilda, c/ 200.000m2, c/
nascente, luz, água e, plantação.
R$ 32,000,00. Tratar: 372-057:L.

GARIBALDI - Vende-se, mini

chácara, 10km da Malwee,

totalmente plana c/ lagoa, 4,770m2,
R$ 19,000,00, Tratar: 9122-4198,

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

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/ área
a escolherde 20.000 a' 30.000m2,
Tifa União, próximo Transportadora
Marquardt, Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - VendHe, 20_000�, c/
Infraestrutura, privacidade, Junto à
natureza, 5km do centro, Tratar:
370-8563_

RIO MOLHA - Vende-se, 40_850m2,
verdadeiro paraíso, c/ chalé suiço,
8Sm2, suite e demais dep., gar_ c/
área de lazer, lagoa, galpão c/
quitlnete, etc, Tratar: 371l-8563_

SANTA LUZIA - Vende-se, 2

chácaras, c/ 4.350m2 cada. Tratar:

274,8125, c/ Menegheli.

TRES RIOS DO NORTE - Vende-se,
chácara c/ 12 margas, c/ fonde de

água, Valor a comb. Tratar: 371-9431,

VENDE'5E - c/ 80.000m', possuindo
casa de 2 pisos, alv., lagoa. Tratar:
9113-9337, c/ Vera,

VENDE-SE um sitio c/ 104.000m' à
1,500m da Praia, Tratar: (47)
345-3458, c/ Rosi ou Carmem.

emlpregos
VENDEDORES - Jolimpae Ltda.,
admite c/ experiência. Empresa
oferece, semana de 5 dias, pgto
semana, almoço e vale transporte,
Tratar: 371-5353,

•

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

DIARISTA _) ofereço-me p/
trabalhar, Água Verde ou

proximidades. Tratar: 370-6687,

PRESTO SERViços - torno e mecânica
em geral, Tratar: 371-5640'.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 as

13h30 ou a noite,

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

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

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

NECESSITAMOS DE AJUDA, Casal c/
3 filhos, oferecem p/ trabalhar e cuidar
de.chácaras ou alguma coisa p/ a família,
comida, roupa, etc. Comunicar-se com a

Ação Social de Guaramlrirn. Tratar:
, 373-0748, c/ Denise ou Catarina.

OJtfIMÓVEIS�.,r CRECI 7146
r Rua CeI. Procópio G, de Oli-iieira, 1493

-

ii' 370-1788 - Fax: 275-2294

Ref. 026 - Casa de
madeira cf 70�:' em

terreno de 589,50m2 -

Rua lat. Chico de Paulo,

R$ 20,000,00'

Ref_ 013 - Vende terreno cf
690m2, Rua 426, Ilha da

Figueira, R$ 10,600,00
(parcelaveis)

Ref. 039 - Vende

apartamento cf suíte +

dois quartos, Residencial
Reinaldo Bartel.

R$ 18.000,00, rrais
parcelas

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

(

ÁREA OPERACIONAL
OPERADOR DE MÁQUINA CNC Que saiba programar e operar máquina CNC.
SOLDADOR Com experiência em solda TIG.
ZELADORA Para atuar em empresa de Schroeder. '.

AUXILIAR DE PRODUÇÃOMoradores de Schroeder,
AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIS Com experiência em cozinha e limpeza. Para Joraguá do Sul.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Moradores próximos 00 Portal de Jaraguá.
EMPREGADA DOMÉSTICA Com experiência e referências.
OPERADOR DE EXTRUSORA Com experiência.
MECÂNICO .DIESEL 11 grau, com experiência com caminhões e Iralores. Para empresa de Guaramirim.

GARÇON Com experiência e I' grou.
PORTEIRO Necessário I' grou e disponibilidade para trabalhar, no 2'turno.
IMPRESSOR DE OFF SET I' Grau, com experiência.
CASEIROS
EMPREGADA DOMÉSTICA

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

CEP 89251-100 - Joroguó do Sul
Tel. (47) 371-95'65

Home Poge: www.rhbrosil.com.br
E-moil: joroguo@rhbrosil.com.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: corlg@rhbrgsil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:

ENGENHEIRO(A) DE ALIMENTOS
PROJETISTA, Engenheiro eletricista ou técnico em eletro-eletrônica: Experiência em proietos de painéis elétricos de

proleção, sincronismo e excilação de geradores e motores elélricos. Conhecimento de normas técnicas.
CONTADOR Superior em Ciências Contábeis completo ou finalizando. Experiência.
'GERENTE DE SETOR DE CORTE TÊXTIL Experiência em processo de corte e com coordenação de equipe. Ensinosuperior
completo.
ANALISTA DE SISTEMAS Experiência em desenvolvimento de sistemas para a área de produção. Experiência em link2
migrando para Orocle.lóglêstécnico.

-

DESENHISTA DEMODA PLENO Habilidade para desenho manual e com informática,
,

QUíMICO TÊXTIL Forma,ôo ou experiência mínima de dois anos. Conhecimento em setor de linturaria têxlil. Oportunidade
paro efetivação ou eslágio (Sç concluindo cursosuperiorl.
AUXILIAR ENFERMEIRA DO TRABALHOExperiência em empresa de médio a grande porte. Minimo curso técnico

completo,(Cadastro)
,

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

QUíMICO TÊXTIL Com experiência em laboratário de desenvolvimento de cores ou tinturaria. Necessório curso técnico

no área e conhecimento em colorimetria.·
PROJETISTA Conhecimento em AutoCAO e experiência com proietos de máquinas e equipamentos industriais. Pref.
Técnico em Mecânico.
COORDENADOR DE QUALIDADE Conhecimento em ferramentas de qualidade QS e ISO 9000.
GOVERNANTA 2. Grau completo e com conhecimenlOs do idioma inglês ou alemôo. Para residir em Taubaté-SP.
ANALISTA DE PESSOALPara Irabglhar em escrit,ário de contabilidade. Experiênci� comprovada em toda rotinn da área.
lNCARREGADO DE COSTURA Com experiência na função,

'

MODEL/STA Para atuar com moldes infanto-iuvenis.
OPERADOR DE CAD j PLOTTER Com experiência em encaixe de pe,os, sistema Investronico / lectro.
AUXILIAR DE CUSTOS Com experiência em serviças administrativos.
CONTADOR OU CONTABILISTA Possuir experiência comprovada em lan,amentos contábeis.
ENGENHEIRO ELETRICISTA Necessário experiência na área comercial e conhecimento de inglês e e,spanhol.
ANALISTA DE CUSTO� Experiência mínima de 3 anas em formação de preço e estruturação custas. Para atuar em

Ibiroma-SC.
ENGENHEIRO INDUSTRIAL Com experiência em processas industriais, mnnutençân e chôo de fábrica. Poro atuor em
Ibiroma·SC.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAIL: iessie@rhbrasil.com.br PARA A,S SEGUINTES VAGAS:
'

ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS Experiência com remunera,ôo c;m habilidades e competências.
ANALISTA DE TREINAMENTO Com experiência.
ASSISTENTE SOCIAL Com experiência em empresa,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Curso Superior e experiência na função. Para atuor em Guoramirim.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Cursando Superior. (cadastro)
CONTADOR Com EnsinoSuperior completo.
ASSISTENTE TÉCNICO Superior em Engenharia Quimica, Aiimentas ou Administra,ão.
CHEFE DE COZINHA Com experiência.
COORDENADOR DE PRODUÇÃO Experiência em marcenaria (fabrica,ão de Máveis, operação de máquinas e

manutencânl,
PROGRÁMADOR DE PRODUÇÃO Com experiência em PCP.

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:

ÁREA TÉCNICA
TÉCNICO METALÚRGICO Com formação técnica na área pela f. T., Tupy e experiência em metalúrgica.
FERRAMENTEIRO DE BANCADA Com experiência em moldes e matrizes.
FRESADOR FERRAMENTEIRO Necessário experiência na área.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Curso técnico completo ou concluindo (possibilidade poro estágio ,_
(Cadastro)
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO Experiência em manutenção industrial.
MECÂNICO INDUSTRIAL Experiência em manutenção têxlil.
TÉCNICO QUIMICO Com experiência em Controle de Processos, Anãlise de laboratório, Superfície de A,o, PH de água.
MECA1'RÔNICOCom experiênci1 em manutenção de veículos importadas.

ÁREA COMERCIAL
COBRADOR Com experiência em cobrança e negociações (seladinanceiro). Necessário possuir carro ou molo.

VENDEDOR EXTERNO Para aluar no ramo de supermercados. Necessário possuir veiculo próprio e experiência.
VENDEDOR REPRESENTANTE Possuir carro e celular. Necessário conhecimentos em hidráulico, pneumática, mecânica,
elelrolécnicaou.aulomaçãoinduslriol.
REPRESENTANTE COMERCIAL Necessário possuir empresa constituída, veiculo, telefone e fax.
REPRESENTANTE COMERCIAL Com experiência em vendas de embalagens, cartonagem,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banco Volkswagen • Con.6rcio Nacional Volkswagen•

,Horário de
atendimento:

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

CARAGUÁ
/

/

Fone: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

o pagamento. em dinheiro. sem efetivado pela Caraguó Veiculas a partir da 3g parcela paga pelo novo Consorciado. Promoção vólida olé 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Frete, pintura melólico e opcionais não inclusos. Prestações yorióveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxa de adesão. Seguro de vida incluso no valor da prestação. Estes.
veiculas estão em confonnidade com o PROCONYE Progl"C!ma de Controle da Poluição do Ar pai' Veículos Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1,?5% até a contemplação). Taxa de administração oe 12%. Fundo de Reserva de 3.5%. Os modelos. códigos III valores estão sujeitos o alterações conforme a política de comercialização do Fóbi'ico.

f·
1
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4 CORREIODOPOVO' TERÇA-FEIRA, 2 de abril de 2002

CURSOS TÉCNICOS

TÉCNICÓ EM COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: Formar profissionais que além de competência geral de iniciar
a atividade comercial no âmbito da economia mundial, estarão

hab,ilitados 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,

I

dentro das mais diferenciadas rotinas.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

alcance da excelência de desempenho profissional que atenda as

exigências de mercado.

I Rua Adélia Fischer, 303.,- Jaraguá do Sul- S(
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

Informações: 47 - 3718930

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

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

ATENÇAO A�UNOS SESC

O SESC Jaragu� do Sul, está oferecendo Uma Grande Oportunidace
aos nossos alunos de Inglês e Espanhol.

Ao indicar uma pessoa, e esta se matricular em um de nossos curs is
de Inglês ou Espanhol, vocês terão direito à:

Você: Não pagará a última parcela de seu curso (parcela n.Q 05)
Seu arnigoía): pagará apenas 50% da 1ª parcela no ato da matrícula �" IPortanto, faça uma divulgação entre seus arnigostas) e com isso, 'I Jvocê economizará e seu arnigota) fará um Cursos de ótima qualidade

,

Participe!
Promoção valida de: 25/03/2002 à 05/04/2002 ,I

IMPORTANTE: Todos os novos alunos poderão ingressar nas turmas,
mesmo que as turmas já iniciaram, sendo que até o dia 05/04 é a

data limite de ingressar novos a/unos.
.

PODERÁ HAVERALTERAÇÃO DE HORÁR/OS.

Rua Preso Epitácio Pessoa, ,1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br/.e-�ail:cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

TÁr:JQ.RESSQAJ 8ª6,
EtE�01iE: 312�0138
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CORREIO DO POVO 5

HUMANA

URGENTE

�::l1,uta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

, . VAGASABERTAS
· AÇOUGUEIRO (4210-S)- Que resida no centro ou proximidades de Guoramirim ou S<hroeder.

·

,ANALISTA DE CUSTOS (3468-E)- Conhecimento total naáreade rostos.
• ANALISTA DE PEDIDOS (426 I -E)-Minimo cursondo Administraçõo. Fará análise de pedidos, redaçõo de textos e

. .
<álwlos. (Ambos os sexos).
•MAUSTA DEMARKETlNG (42SH)-Cursosuperiorem Adrninistroçõo, CornlR1i<açiio ePropogonda 00 afins.ldiooJos:

" Inglê! e Espanhol (básicos). Irá coordenar e executar o plano de Morketing. Disponibilidade poro viagens, empreendedor,
i (opacidade poro orientar equipes, bem como realizar ati�dades operacionais (colocar a mão na massa). Amlios os sexos.

·
• ASSISTENTEDEMARKETlNG (4329-E)-Mínimo segundo grau completo. Preferência que soiba inglês e espanhol
(básicos). Irá conferir e emitir ped�os; registror salicitações/súgestões e reclamações de clientes, bem coma dor retomo DOS

mesmos. Prestará informações témicas no atendimento 0800 e auxiliorá nos demais serviços do setor. Sexo masculino.
• ASSISTENTE SOCIAL (40 IS-E) - Acompanhamento aos colaboradores, familiares e comunidade. E�eriência
comprovada em co.rteira de no mínimo cinco anos.
• ASSISTENTE TECNICO (4244,-E)- Formação superior em �enharia Quimica, de Alimentosou Administração. Cu�os
na área de Vendas/Comercial. Fará visitas técnicas, apresentaçõo dos produtos e seus beneficios, aplicaçõo, témicas em
negociações/argumentações e atendimento telefÔllico. Dispanibil�ade para viagens. Ter carteira de habilitação.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4303-E)- Experiência em faturamento e emissiio de Notas tlS<ais. Atenderá clientes
e telefone. Caso estej� cursando ° 3' grau, auxilia na mensalidade.

'

•AUXIUAR CONTASII (431/-s)- Experiência em Esaita tlS<aIICootab��ade/llKJa Rea. lní codificar Notas fiscais, fará
a emissõo do Rel,tório e da GIA.
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL ECONTÁBIL (421O-S)-Com segundo grau ou cursando ° te"eiro; porém deve
ter boo experiênci� na área,Poro Guaramirim.
• AUXILIAR QUIM/CO TEXTII-(342D-E)-Experiência de um ano no ramo têxtil. Curso do CEnQ. Aluorá na preparaçiio
e desenvolvimento de cores.
• CAlDEIREIRO (4331-E)-Ter curso de desenho e cald�raria. Sexomasculilo. Segundo grau ou arsando. Experiência
de cinco anos na função. Aluará na fabricação de diversos peças com desenho
• CHACREIRO (436 I -S)- Casal entre 30 e 40 anos de idade, poro residirem chácora. Pode ter filhos.
• CONFERENTE DE�RGAS (4360-S)- 2'grau ou cursando. Experiência na área e que tenha informática.
• CORRETOR DE IMOVEIS (4289-S)- Sexo feminino e que tenha ° (RECI.
• COZINHEIRA (4128-S)-Que resida em Jaraguá ou Corupá.
• DESENHISTA PROJETISTA (4342-S)- Conhecimento no ramo !"etalúrgico. Cu�o técnico voltado á áreamecânica
ou cursando ° 3' grau. Fará desenhos té<nicos, desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a área de construçõo
d�1. Conhecimento em projetos elétricos e hidráulico<
• ENCANADOR INDUSTRIAI (4344-E) - Primeiro grau completo ou cu�ando. Horário normal de trabalho. Tempa de
experiência: 05 anos. Deverá ter curso de Hidráulica. Faró encanamentos de ar, vapor, gás e óleo.

'

• ENGENHEIRO CIVIL (4042-E)- Profissional com experiência em pré·moldados (imprescindivel).
• ENGENHEIRO CIVIL (40S3-E)- Com experiência em pragrama de aikulos de estruturasmetálicas. Será respansável
técnico da empresa. ,

.

• ESTAMPADOR (4312 -43SH)-Experiênciana função. Não exige escolaridade.
• ESTOFADOR (3683-E) - Experiência de no minimo um 1110.
• FRESADOR (43S6-E)- Nações de medidas e conhecimento demáquinas da áreametalúrgica. Experiênciaminima de
seis meses.
.INSPETOR DE VENDAS (4323-E) - Curso superior de Engenharia Quimica ou Alimento< Ter perfil paraVendas. Ser
(omunkQ�vo, criativo e desemb9foçodo.
"NSTRUTORDE INFORMATlCA (4 I21-S)- Falar, ler e escrever inglês. Ter disponibilidade de horários.
.IABORATORISTA (4294-E)- Deverá ter curso espacifico na área, comoJémiro de Alimentes, Além da funçõoespecilico,
auxiliarq no Treinamento!Dese.!1volVimento de Representantes e Clientes.
• MECAN/CO DE CAM�NHAO (4369-E)- Fará manutençõo geral em caminhões.
• MONTAGEM EIETRONICA (4348-E)- Faró a montagem de placas eletrõnicas. Ambos os sexos.
• MOTORISTA (4370-S) - Experiência na área e carteira de Habilitaçõo Ee cursoMOPL

_

• OPERADOR DE EXTRUSORA-Seis meses de experiência em Máquina Extrusora para flme de paliet�eno. Nõo exige
escolaridade.
• OPERADORDEPRODUÇÃO (4364 -436S-E}-I' ,,"ucomPeto.N"essário� resido no BR. 280, nas pro�midoiles
do Shopping Uniôo,
• PINTOR DEMOVEIS (4116-E)-Farápinturaem móveis. Necessário que tenho nominimo seis meses de experiêncja.
• PINTORA PISTOlA (43S9-E) - Deverá ter noções de medidas e conhecimento de máquinas da órea metalúrgica.
Experiência minima de seis meses.
• RECEPCIONISTA (42S6-E1 - Cu� superior de Administraçõo, Seuetório Executivo ou Economia (pode estar
cursondo). Deverá ter in�ês e espanhol básicos). Pessoa dinâmica, com iniciativa, habilidade para solução de problemas e
bastante desenvoltura.
• REPRESENTANTE COMERCIAI (4219-S)- Duas vagas, ambas ossexos. Uma poro a região deJoi�De e outra poro
Blumenau. Dá pref�rên,cia a candidatos com firma registrada.
• SOLDADOR EIETRICO E TIG (433H)
• SERRAlHEIRO (4336-E)
• TAIHADOR(o) (3130-E)-lrá ristar, enfestar ecortar.
• TECE�O (4280-E) - Duos vagas. Candidatos com prática em meia-malha e moleton.
• T�CEIAO (43 IS;E) - Nõo exige escolaridade, Experiência em Interlock.
• TECNICO EIETRON/CO (4270-S)- Experiência de um ano nafunçõo. Conhecimento total em informático, internet,
bem,como em manutençõo de computodores e periféricos. Ter carteira de.habilitaçõo.
• TECNICO EM CONTABILIDADEOU CONTADOR (4338-S) Expériênciade dois anos em Lançamentos ContOOeis.
Pod�ter ° Curso Técnico e 3' grau em Contabilidade. '

• TECN/CO PLENO (380 I -f) - Sexo mosculino. Deverá ter no minimo formaçõo em Eletricidade, Eletrônica ou

Informálka. Necessário conhecimento em insta�çõo telefônica e comunicação de dados. Habilidade para coordenar equipe.
Deverá ter carro próprio.
• TORNEIROMECÂNICO (43ST-E)- Nações de med�as e conhecimento de máquinas da área metalúrg!ca. Produção
de máquinas da área al(menticia e têxtil.
• VENDEDOR DE VEICUIOS (4266-E),
VAGASBRElnlAUPT
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (43SI- 4296)- I' grau, ambos os sexos.
• ATENDENTE DE FRIOS (43S2 - 43S3)- I' grau, ambos do sexo masculino.
• AUXILIAR DE CA/X_A (4300 - 430 I) - 2' grau completo ou cursando. Ambas os sexos.
• AUXiliAR DE DEPOSITO (4341)- I' grau ou cu�ando 2', masculino e bom porte fisico.
• AUXILIAR DEPADEIRO (4340)- Feminino, I' grau completo ou rursondo segundo e qmhetimento básico em podario.
• CAIXA (4349)- 2'groucompleto e curso de informática. Ambos os sexos.
• EMPACOTA�ORA (4284)- 2' grau ou cursondo, sexo feminino. Fará pacotes, conferência de nolos fiscais e auxiliará
na arrumaçõo da loja:
• GARAGISTA (3866-4260)-I'gróucompleto
• GUARDA (4298)- 2'grau ou cursando. Idade acima de 25 anas.lrá (ontrolar a entrada e saida dedientes.
• RECOIHEDOR DE CARRINHOS (4299)-1' grau e idad"dma de 25 anos. Sexo masculino.
• REPOSITOR (43S0)- 2' grau, masculino.
• SEGURAN�A PATRIMONIAL (4213)- 2'graucompleto, com curso de vigilante e altura minima de 1.75m
• VENDEDORA (428S :- 432S - 4326 - 4328) ·2' grau completo e sexo feminino.
• ZElADOR (CONDOMINIO SHOPPING) (386S) - 2 vagas (duas masculina). Com primeiro grau incompleto.
• ZElADORA (GUARAMIRIM) (4302) - Com primciro grau incompklo.

..:

RuaJorge Czenúewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
ex. Postal 200 " ap 89.255-000

. Fone (47) 371-4311 Fax {47} 275-1091
recrutamento@hllmana.com.br www��umana.com.br

,'� ..

:. .�

veículos
ASTRA - GLS, 2.0, ano 95,
completo, 4 portas, cor prata.
R$ '1'2.000,00, aceito troca por
menor vaiar. Tratar: 9101·0813.

BLAZER - Vende-se DLX 4.3, 16V,
97, cinza, cornpl., aceito troca. Tratar:

(47) 9101·30.70 ou (47) 366·0146.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde

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

CHEVY - 500 SL, 88. Torrai Valor

R$ 3.5'00,00. Tratar: 276·3223.

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

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

CHEVY :.. Vende-se ou troca-se, 9'3,
branca, atc., camping. R$ 5.300,00.
Tratar: 370·3244 ou 9:).12-�950.

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, cl
N.F., aro 14, capota marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.

Tratar: 9103-2082. cl Lurdes. r

CHEVEITE HATCH - vende-se, 80,
ótimo estado. R$ 1.700,00. Tratar:

373·3128, cl Wilson.

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

CHEVETi'E· Vende-se, 88. R$ 3.900,00,
bege met. Tratar: 9973-8955.

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

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

CHEVETTE - vence-se, 79, gas.,
dourada, impecável. Tratar: 370·
9380 ou 9111-5609.

CHEVEITE - vende-se, 86, cinza,
rodas esport., gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275·1817.

CHEVETTE - ano 87, álcool, com

reparos na lataria. R$ 3.000,00.
Tratar: 9122-2333.

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

273-1001, cl Waldir.

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

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

275·3979, após 18hs, cl Fabrício.

CORCEL 11 - 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, 9:1'197,
4p. Tratar: 9953·1878 cl 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 cl Evandro.

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, vidros verdes, travas, som,
alarme e vidro eletr. Tratar:

370·4810, na parte da tarde.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,

DOIDO, 1.0, prata, gas., cl rodas
liga leve Tratar' 372.°676

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00, 16V, branco, 30.000km.' R$
15.100,00. Tratar: 9104-2468.

CORSA SUPER - vence-se, 1.0, 96,
49.000km originais. Único dono.

Aceita-se moto até 3.000,00. R$
10.000,00. Tratar: 371-6640, cl João.

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

CORSA WIND - Vende-se, 95, torro.

R$ 8.500,0'0. Tratar: 370·8622.

CORSA WIND - Vende-se, 95, motor

novo, ar quenteytr!c, llmp, traseiro.
R$ 7.000,00 + llx R$ 287,00. Tratar:
370-4192, cl Marisa ou Vilmar.

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

CORSA WIND - vende-se, 4p, 991
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.

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

D-20 - vende-se, 92, cornpl., cabine
dupla. Tratar: 371·7212.

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

KADETT - Vende-se, 9'0, SLE, vidro
elétr. R$ 5.500,00. Tratar: 373·0131.

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +

trio eletr. Tratar: 273-1001.

KADETT - Vende-se, 96, cornpl. -

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

KADETT - Vende-se, 96, 1.8, azul,
cornpl. - ar, rodas esportivas.
Tratar: 9975·2765.

KADETT - Vende-se, 93, 1.8, gas.,
cl dir.hid. Tratar: 311-5343.

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

370·0670.

MARAJÓ • Vende-se, 87, em ótimo

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

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

276-3223.

:EMPRÉSTIMOS
Servidor público estadual, ativo ou inatiVo.
Precisando de dinheiro o GOLDIEN Gestão

Empresarial em convenio com o Banco
BMG tem a melhor taxo de juros poro
desconto em folho de pagamento.

Também temos empréstimo com Cheque
pré, e financiamento de veiwlo,

EX: R$ 20:000,00-= 120 meses, parcela de R$ 212,0.0
EX: R$ 28.000,,00 = 120 meses, parcela de R$ 299,00
EX: R$ 36.000,00 = 120 meses, parcela de R$ 385,00

�EX: R$ 56.000,00 =' :1;20 meses, parcela de R$ 599,00

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para

compra do seu imóvel.

Informações: (47)
335-057� ou 9981-3627

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco central,

MONZA - Vende-se, Classlc, 89,
bordô. R$ 6.400,00, à vista ou

R$ 2.400,00 e assumir parcelas.
Tratar: 371-4284, cl Rubens.

MONZA - vende-se, 85, SLE,
R$ 3.500,00. aceito troca.

Tratar: 9122-1157.

I MONZA - Vende-se, 94, 4p, cl d.h.,
ar cond., vidro e trava elétr., painél
dlg., freios 'ASS. R$ 5.000,00 + 29x

R$ 330,00. Tratar: 371·6916.

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, cl João.

MONZA - vende-se, GLS, 94, azul,
cornpl. + 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., cornpl.
R$ 6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371·9464 ou 371·6916.

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

MONZA CLASSIC - Vende-se, 89,
compl., vermelho perol., em bom

estado. R$ 5.200,00 ou R$
1.200,00 e assumir prest. Tratar:

370-0446, após 16h.

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

OMEGA· vende-se, 93, GLS, cornpl.
Tratar: 9975·0383 ou 370·8622.

OMEGA - vende-se, CD, 94, preto,
bancos de couro. R$ 15.500,00.
Tratar: 378·1408 ou 9973-5057.

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.

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, diplomata, 90,
cornpl., gas. Tratar: 371·7212.

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

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

5-10 - Venda-se ou troca-se, De

Luxe Diesel, 96, impecável. R$
29.000,00. Tratar: 276-3223.

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

VECTRA - Vende-se, GLS, compl.,
branco, 98. R$ 24.000,0'0. Tratar:
376·1949.

VECTRA - .vende-se, CD, 2.0, 16V,
branca, gas., 97, cornpl. Tratar:
372·0636.

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

IMPERDíVEL -

Carta de Crédito para imóveis,
reformas e construção

R$ 107_000,00
89x R$ 1.518,00
R$ 50.000,00
89x R$ 539,00
R$ 20.000,00
120x R$ 214,00

Tr.á:3702995/275OO51
Consórcio Battisttela

I'

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

S-10 DE LUXE - Vende·se, 00,
10.000km, branca. Tratar: 371-6490,
'01 Luiz.

S-10 DE LUXE - Vende·se, gabine
estendida, 97, roda liga leve, freio
ABS, dir. hid., ar cond., vid., compl.,
preta. R$ 18.500,00. Tratar: 9952·

7084, hor. com. cl Mara.

S 10 - Vende-se, 98, 6C, gás., cl
sistema de gás, doc. 2002 ok,

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

9122-1157.

FIORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903·7156, cl Paulo.

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

FIORINO TREKING - Vende-se, 96,
vermelha, cl 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, cl ar
cond. R$'11.800,00. Tratar: 373-

0358, cl Edevar.

CHEVETTE
Vende-se, SL

89, branco, álc.
R$ 3.700,00.

Tratar:
370-0690.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/ 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, cl José Rbberto.

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

,

PALIO _ Vende,se,'_!;l8, EO, único
dono, cl som, 'R$ 10.500,00:

.

Tratar: 9905-3398.

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

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

TEMPRA - vende-se, 16V, Ouro, 95,
verde met., compl. R$ 12,000,00.
Tratar: (47) 374-2016.

TEMPRA - vende-se, 2.0, 96, cl ar e
cd. R$ 11.800,00, Tratar: 370-4826.

TEMPRA - vende-se, Ouro: 92,
azul, .cornpleto. R$ 7,700,00, à vista

51 troca. Tratar:9902-8433.

TEMPRA _ Vende-se, 8V, 93,
cornpl. impecável. Tratar: 370-333+,

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

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

.

TEMPRA _ Vende-se" 95, verde

met., compl. 1;1$ 10,000,00. Tratar:
371-2115,

.

TIPO _ Vende-se. 1.6· IE, 94,
vermelho, cornpl., - ar. R$ 6.800,00:
Tratar: 9905-3644, cl Gilson.

TIPO _ Vende-se, 1.6, 95, chumbo

met., rodas esp., 'ótimo estado.
Tratar: 273-1001.

I

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

TlPO\_ 1,6 IE, ano 94, completo.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465, falar
com Cláudia.

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

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

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

UNO ELX _ Vende-se, 1,0, 4p, 96,
bordô, compl. _ ar, cl rodas
esportivas, R$ 9,300,00, Tratar:
9102-8213.

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

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

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

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

.'

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

UNO _ Vende-se, CSL, 4p, 94,
bordô, compl. R$ 7,600;00. Tratar:
9991-4104, cl Charles,

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

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

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

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

UNO _ Vende-se, 8�' CS, ótimo
estado, R$ 3.500,00, aceito moto

CG. Tratar: 373-0131, cl Élcio.

BELINA _ Vende-se, GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado, R$ 5.500,0Ó. Tratar:
273-1001,

BELINA _ GLX 1.6, 89 vermelha
com direção hidráullca, R$
3.900,00. Tratar: 9975-0383,

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde,
R$ 2,000,00. Tratar: 370-2718,

CORCEL _ Vende-se, 77, azul (imp).
R$ 2.500,00. tratar; 37)..-6056.

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

trava elétr. + ar quente e protetor de
caçamba, lona marítima. R$ 8,300,00
+ l1x R$ 387;00, Tratar: 9102-17-01,
cf" Denis.

DEL REY _ Vende-se, GLX, 89, prata,
dir.hidr., 2p, ale, R$ 3.900,00 +

8x R$ 190,00. Tratar: 376-1772.

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

ESCORT _ Hobby 1.0, ano 95, cor

prata, com manual, Em ótimo estado,

R$ 7.700,00. Tratar: 9102-8213.

ESCORT _ vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por \

outro de menorvalor. Tratar: 9111-
6209 cl Marcelo.

ESCORT _ Vende-se, L, 83,
personalizado, 6timo estado,
aceito 'menor ou maior vaiar.
Tratar: 370-8563,

ESCORT _ Vende-se, 97, GLX, 16V,
cornpl., cl ar cond., d.h., vidros,
travas elétr., des. tras., isufilme,
CD. Ótimo estado. Tratar: 371-
9311 ou 370-6267,

ESCORT _ Vende-se, SW GLX,
compl, prata. R$ 17.500,00, aceita
carro de menor vaiar. Tratar: 370-
2227 ou 9975-1804.

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,

cornpl. R$ 17.000,00 ou troco por
carro de menor vaiar. Tratar:
370-0581 ou 9102-1413,

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

ESCORT _ Vende-se, 86,
R$ 3,500,00, Tratar: 275-3711.

ESCORT _ Vende-se, XR3, conv., 89,
compl., preto, R$ 5,500,00 + flnanc,
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., práta. 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, arlair., 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.

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

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

FIESTA _ Vende-se, 97, verde

met., ótimo estado. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5353.

FIESTA _ Vende-se, 01, cl
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.

, " I
AUTOIIIOVEIS I

_1I1l1l.II'IIR.� ri' �

Corsa Sedan 01- prata I
\ I

Corsa Sedan Super 99 prata
Gal MI, 4p 99

CorsaWind, 4p 99
Corsa Wind, 4p 98

Goi'MI compl. 97

UnoMille, SX, 4p 97

Palio EDX, 4p 97
Gol I 96

. Rod, BR-280 km 58 s n" - Guaramirim-SC - V 373-0504

CARROS em até 60 MESES

Gol I Plus
Saveiro CL 1.8

Fusca 1600
Santana GLS, 4p
Uno 1.5
Gol CL 1.6

Pampa gab, 'dupla
Gol CL 1,6

KA _ Vende-se, 98, cinza.

R$ 6.000,00 entro + 29x
R$ 3�5,00, Tratar: 9975-2765.

LANDAW. - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a cornb. Tratar:

(47) 374-1935 falar cl Adelcio,

MONDEO _ Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13,500,00, aG,eita-se
veiculo de menor vaiar. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-2990 (c9m,).

MONDEO _ Troca-se carro importado
por apto. Aceita-se proposta, Tratar:

(11) 6976-9448, cl Tatiana.

PAMPA _ Vende-se, 95, vermelha,
ótimo estado, R$ 7,300,00. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382,

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

RANGER _ Vende-se, LXB, 97,
preto met., 4p novos, convertida a'

#

CONSORCIO REGATA
I

INDISCUTIVELMENTE O MELHOR

N'OVOS E\USADOS
A PARTIR RS 130,00A PARTIR RS 275,00

96

94
94
92
92
90
89

87

branco I

vemnelho �
l
j

prata ii ,\',j

O j
preto

I :;,'
azul �' !

branco I;",:
azul ;.r "

branco ;1 F'
bege li
verde

f,
verde

branco
branco

bege
branco

A PARl,IR RS 80,18

I'

!
r

I�
r
I

gás. Tratar: '372-2316.
VERSALHES - Vende-se GL 1.8, 95,
prata., compl. - ar. Valor a comb.
Tratar: 370-4430,

VERONA _ Vende-se, GLX, 90, 1:8,
gás, R$ 6.500,00, aceita troca.

Tratar: 370-2227 ou 9975-1804.

VERONA _ Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7,500,00 + 2x

R$ 300,00. Aceito carro menor

vaiar, Tratar: 9955-8931, cl Jaime.

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

BRASILIA'- Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do
valor em ma_terial de const.

R$ 1.500,00. Tratar: 376-3666.

MOTOS em até 60 MESES

Grupos especiais com contemplações todo mês
-FINANCIAMENTO TODA" LINHA HONDA
Só 1 0% de ennnde e soldo em até 36X Fixo

I:
I L
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 2 de abril de 2002 , CORREIODOPOVO 7

T
:1

"k
, t)

h;
, 'lT 200
,IX 200
XLX 250
(B 4500X
(B 400

".". TIton 125
i
TIton 125
Tilon 125
Tilon 125
Bis 100
YBR 125
BMW 325i

Cor
Vermelho
Azul
Preto
Preto
Verei!
Prelo
Vermelha
Prelo
Vermelha
Vermelha
Azul
Vermelho
Verei!
Prelo

,

Onza
(Jil()

ÁGUIA
'\" C·li j(.�__'/

MOTOS NOVAS E USADAS

SR 280 Km 57, n·1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-0917/373-1381-Guaramirim-SC

Ano
93
00
98
95
98
B9
90
B5
02
00
99
98
00
02
93

Com6.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

DETRANoSC
N'Z02

_VOlkswagen/
ESCORT - Vende-se, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado. Aceito
troca menor ou maior vaiar. Tratar:
370-8563.

FUSCA - Vende-se, 78.
R$ 2_300,00. Tratar: 275-0329.

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

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

noite.

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

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

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

partir das 18 horas.

FUSCA - Vende-se, 74, branco, em

ótimo estado. R$ 1.400,00 à vlsta.
Tratar: 373-0111fl, c/ ua.:

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo

estado, c/ aro esportivo. R$
2_000,00. Tratar: 370-3545, c/

'

Valdlnel.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.
R$ 2_700,00_ Tratar: 370-6316_

FUSCA - Vende-se, 77, 1.500,
branco. R$ 2_300,00_ Tratar:

9952-7084, c/ Mara,

FUSCA - ano 85, motor 1600, cor
branco, Aceito moto no negõcío.
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, aerotoleo
tras. R$ 7_350,00 ou 1.900 + 36x

R$ 274,00_ Tratar: 376-1772.

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

GOL PlUS - Vende-se, 9p_ Tratar:
371-7212.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CLt,
impeeãvel, c/ som. Entr. + finane.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

GOL· Vende-se, 88, branco, ale. R$
4.000,00. Tratar: 371-9699, após
15h, c/ Martlze.

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

275-3191, a noite c/ Roni.

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

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

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

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege. R$
7_500,00. Tratar: 373-3298, c/ Pedro.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, com

ar, único dono. R$ 18.300,00.
Tratar: 372-0764 ou 9953-9966.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89.
R$ 4.000,00 entro e assumir finane.
Tratar: 370-2146, c/ Odézi�.

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

GOL - 1.8, a átcoot, 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, c/ Gilberto.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor vaiar, Cl, 1,6, 90/
90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, c/ Armando.

GOL - Cl 1.6, 92', gas., verde met.,
rodas de liga leve, em ótimo estado.
R$ 4.900,00 + 16 prestações R$
236,00. Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

GOL - Vende-se, Speeial, 99,
vermelho, c/ 58.000km, úhlco
dono. R$ 10.800,00. Tratar,:
9104-4412, c/ Alisson.

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

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

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

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

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

personalizado. R$ 11.000,00.
Tratar: 37,1-7260.
GOL - Vende-se, Cl, 1.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-i110.

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,'
vermelho, único dono. Tratar: 9104-
4412, c/ Alisson.

" -'

GOL SPECIAl - Vende-se, 00/00,
branco. Valor a cornb, Tratar: 370-4810.

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

275-1444, c/ Marcelo.

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

KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.

R$ 7.800,00. Tratar: 276-3223.

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

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

KOMBI - Vende-se, 91, ótimo

estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

'

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impeeãvel. R$ 7.900,00. TrB\ar. 370-8622.

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

.

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

8.300,00. Tratar: 9991-6637.

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

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

PARATI • Vende-se Cl 1.6, 90, azul

met., gas. Tratar: 9905-2848.

PARATI • Vende-se, 92, Cl 1.8, 2P,

be�e. Tratar: 371-4225.

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

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

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em

bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
,

9122-1157.

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

PÓlO CLASSIC - Vende-se ou troea

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

Troca-se por apto prõx, centro ou

assume flnane. Tratar: 9955-4946.

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

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

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta- mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5:800,00.
Tratar: 371-6238.

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

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

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

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

"

SAVEIRO - Vende-se, Cl 1.8, 92,
c/ ope., R$ 5.000,00 entro + 20x

R$ 185,00. Tratar: 9122-9337.

VOYAGE - Vende-se ou troca-se por
moto, 84. R$ 2.900,00. Tratar:

9963-7968, depois das 18h.

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

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

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

BESTA - Vende-se, GS, 99, cornpl.,
registro no DETER e prefeitura p/
opção de serviço. R$ 25.000,00 +

24x R$ 1.090,00, nego Tratar: 371-
6916.

BUGGE - Vende-se, 99,' cor azul'.

Valor a eomb. Tratar: 370-9282.

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

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

CARONA Vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor 4 cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/
Cris.

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

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

9973-3560, c/ Osmar

JEEP - vende-se, Toyota, curto,
4x4, motor 608, 71, em ótimo
estado. R$ 14.500,00. Aceito troca

de menor vaiar. Tratar: 370-0724
ou 9975-4667.

Especializada
em estofamento

automobilístico

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

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

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

ótimo estado. R$ 4.500,00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373.

RURAL WlllYS - vende-se, 75,
matar 6Ce, mecânica excelente.
Valor a cornb., pronta p/ trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544_

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

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

TOYOTA - Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor c/
garantia, bomba nova, chassi

alongado. Aee,ita-se carro de menor

valor na nego Valor a eomb. Tratar:
370-8094, ,c/ Antonio.

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

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

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmbio automãtieo, prata, compl,
R$ 28.000,00. Aeeita-se carro 1.0,
valor mâximo R$ 8.000,00. Tratar:
371-3993 ou 9973-8281_

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
2000/2001, preta, cornpl., c/
bancos em couro. Baixa km.
R$ 33.000,00. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ 'Osmar.

MERCEDES - Vende-se, 88, 300-E,
impeeâvel,eompl., azul marinho.

R$ 28.000,00. Aceita troca. Tratar:
9991-0858.

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

.

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

PEUGEOT 306 XSI - Vende-se, 95,
branco, completo, ar, direção, vidro,
trava, alarme, tanque elétrico,'
volante eseamuteãvel,
IPVA 2002 pago. Tratar: 9955-0504.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade p/ 15ton., 1590,
.branco, é/ rodular, R$ 58.000,00.
Tratar: 9992-0343, c/ Braulio.

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

370,2f61.

MERCEDES 1113 - Vende-se, 87, c/
d.h., rodoar, ótimo estado.

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

VOlKSWAGEN - Vende-se, 86,
cinza, 6.90 c/ baú de 5m,
perfeito estado. R$ 21.000,00.
Aceita-se outro carro no nego
Tratar: 372-0391 ou 9965-887!:j.

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

Motocicletas

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.

R$ 1.800,00. Tratar: 9121-5180, c/
Jaison.

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

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
finane. Tratar: 373-3001 ou'

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

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

prestações, aceita-se moto de
menor vaiar. Tratar: 373-1580.

CBX 200 - Vende-se, 00, preta.
Valor nego Tratar: 373-1580, c/
Marli.

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

comI., c/ Murllo.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 01/
02, c/ 3.700km, vermelha. R$
5.000,00 + 12 prestações fixas de
R$ 285,56, nego Tratar: 373-0642
ou 373-4268.

CG 125 - Compra-se, 90/91.
Tratar: 376-1699, c/ Clóvis.

CG 125 - Vende-se, 83.
R$ 1.100,00. Tratar: 373-2887.

CONSTRUIR
COMPRAR
HIPOTECAR

FICOU FÁCIL
LlB,ERARMOS SEU

CRÉDITO DE 10.000,ao
À 300.000,00, em até
,14o meses s/ juros e

'

aval. (sis. cons.)

Tratar: (43) 3026-6657

CG - vende-se titan, Okm. R$
816,00 de entrada, saldo 36 x R$
158,00. Brinde Capacete. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 c/ Mara,.
hor. Cóml.

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

,

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

9952-7084, ej Mara.

CG - vende-se, 2001, verde.

R$ 3.500,00. Tratar; 373-3001 ou

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

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

CG - Vende-se, 84, vermelha, ótimo
estado. Tradu: 9965-8875_

CG - Vende-se, 85, branca, ótimo
estado. Tratar: 9965-8875.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul

metálica, R$ 2.800,00 ou 36x
R$ 118,00. Tratar: 9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 01.
R$ 3.600,00. Tratar: 2-75-0325.

FAlCON - 400, azul, ano 00. ,

R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 horãrio ccmerôlal, c/
Mara.

2 GARELl - Compra-se. Tratar c/
Raquel na portaria da

Urbano, manhã, ou Rua luis

Bortoline, 290.

GARELl - Compra-se, bom estado,
c/ doc. Em dia. Tratar: 371-6600.

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

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

HONDA - XR 200, entrada +

prestação R$ 97,00 p/ mês. Tratar:

9973-8955, falar com Nick.

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

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

Tratar: 370-1724.

XLX • 350, ano 91. Tratar: 374-1588.

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

XR ,200 - Vende-se, 99. R$
3.900,00 entro + 39x R$ 98,00 ..

Tratar: 9973-8955.

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

9975-4667.

YAMAR\\ 125 - vendo ou troco,
ano 81. R$ 350,00. Tratar:
371-1335.

VENDE-SE PEUGEOT 306 XSI
95, branco, completo, ar, direção,

vidro, trava, alarme, tanque êlétrico,
volante escamuteável,

IPVA 2002 pago. R$ 12.800,00.
Tratar: 9955-0504

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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finaciado. Tratar: 371-0695.
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MOTOR - Vende-se, poupa Yamaha,
28 cv. R$ 1.300,00. Tratar:
371-7035.CAPOTA DE FIBRA: Vende-se para'

Courier, nova. R$ 400,00. Tratar:
376-1289. SOM PI CARRO - Vende-se

Roadstar cl controle, grátis 30 fitas.
Tratar 371-1403,

.

cl Silvio.CARROCERIA DE MADEIRA -

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

9965-8875.

SOM PI CARRO - Vende-se, 4 meia

nove, 1 sub de 12 pol., marca sony,
2 cornetas marca Hinor + 1 módulo
1200W marca Puss. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-6916.

CARRO DO ANO - -Compra-se, 95 pi
frente, 4p, compl., 'preferência

Para formação de socorrista, com professores'
e'sPE?cializados, incluíndo certificado.
Início: 10 de abril

,Período: 3 meses

Horário: 19:30h
Turmas: 29 e 49 / 39 e 59
Valor:

Apostila: R$ 50,00 Mensalidade: R$ 100,00
TRATAR: 372.2651 OU 371·6505

IDISC OFERECE CURSO

'serviços
<'

I
I
II

""\5\a

Mesa para Telefone
- 3490Wolf Motta ,

•Mogno/Marfim ii

RuaEpitádoPessoa, 607, 'próx CoI. Jangada -Jaraguádosul-se

Mania de Vender Barato

INSTALAÇÃO 'E CO�CERTO
,

AUTO ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

GRUPOSGERADORES DE ENERGIA
"Venda "locação "Conserto "Montagem

Irmáqulnas Indústria
a Comércio Llda.• ME

Trabalhamos com v,entIas e consertos:
* Motores Estacionários * Motossera
* lavo Joio * Rocodeira * Assistência 24hs
: Aspirador : Mótobombas

www.irmaquinas.cjb.nelCompressor,ele Entre outros... '

R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jilraguó do Sul

9x13�o
Total: R$120,60 ,.

Rack Simbal 3150
padrão Mogno/Marfim

À Vísta R$ 65,90

Loja ,1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja 2: Av. Getúlio Vargas, 611 - Centro - Corupá - SC - Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28 de Agosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

E-mail: autotec@ne1:uno.com.br

Rua Reinaldo Rau, 806, sala 4 -

Centro - Jaraguá do Sul - se

VERDUREIRA
PROCÓPIO

9x24S1
Total: R$ 220,59 ,

Escrivaninha
Henn para
Cpmputador

À Vista R$ 139,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

CEDRO MOVEIS
* Cozinhas
Planejadas;
* Mesas e

Cadeiras;
*Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO

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

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá-do Sul- SC

diversos
AWGO QUARTO - na rua da unen. Valor
a comb. Tratar: 372-2603, cj Marli.

oxigênio marca PTU, pgto em 2x R$
200,00. Tratar: 372-2316.

ALUGA-SE - quarto para '1 pessoa,
prôx. ao centro. R$ 150,00. Tratar:

37p.154Q.

APARELHO TELEFÔNICO - Vende-se,
sem fio, da AIWA, azul cj branco. R$
80,00. Tratar: 376-30ç2, cj Elaine.

I

AQUECEDORES (1) - vende-se, a

gãs. Tratar: 9992·7162.
ALUGA-SE - quarto em residência pj
moça em Jaraguá. Tratar: 373-1949,
hor. comI. até 17h ou 9122-9867,
após 17h. ARMÁRIO - Vende-se, estante pj

escritório. R$ 120,00. Tratar: 370-6316.
ALUGA-SE - quitinete, pref. Mobiliada.
Tratar: 372-5025 ou 372-5031, cj Paulo. ARRECADO roupas e brinquedos pj

crianças carentes e para 'os índios
88 PiFaí. TFataF: :l717J41.ANTENA DE CELULAR - Vende-se,

rural. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.
ASPIRADOR - Vende-se, profissional pj
lavar estofamento. Tratar: 9992-8489.ANTENA PARABÔLlCA - Vende-se,

Tec Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:
376-2305, cj Vanderlei, após 18:30. ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a

gãs. R$ 150,00. T.ratar: 371-4547.
APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3 em 1, drenagem linfática,
hionisador e tsométrtco. Tratar: 3713-
2850, cj Adriana.

BALEIRO - vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787. cj Noeli.

BANHEIRA HIDRO,. - Vende-se,
nova, compl. pj instalação. R$
650,00. Tratar: 371-4497.

APARELHO DE SOM - marca CCE .com

controle, 3 CDs, 2 meses de uso. R� .

:?50,00. Tratar: 375-2190, cj Viviane.
BARRACA - Vende-se, 5 pessoas, 2

qtos e 1 varanda. R$ 200,00. Tratar:APARELHO DE SOLDA - Vende-se,

9952-8563, cj Edson.

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

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, cj partida elét., cj motor
Jonhson 30hp. 91, cj carretinha. Valor

. a comb. Tratar: 376-1827 ou 370-4095.

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

'

BATERIA - vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um microfone
sem fio. Tratar: 372-4402 Cj Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende-se. Valor
a comb. Tratar: 9121-2362, cj Joilce.

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

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende-se,'
marca Calai. Valor a comb., seminova.
Tratar: 371-4921, cj Marilene.

comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de

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

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

COMPUTADOR - Vende-se, 486 +

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

COMPUTADOR - Vende-se, 350,
completo. R$ 900,00. Tratar: 371-4491.

CONCHA - vende-se. para retro

escavadeira. 'Tratar: 9992-7162.

CONJ_ DE MÔVEIS - Vende-se pjcomércio,
seminovos, juntamente cj toda linha de

roupas masc., fem., ,infantis, moda íntima·
e bijouterias. Valor a comb. Tratar:

370-5518, cj Paulo.

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

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

DISK MAN - vende-se da marca

Sony, semi-novo. R$ 110,00.
Tratar: 370-7398, cj Plínio.

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

DIVIDE-SE APTO - Precls-a-s e de

moças, apto mobiliado no centro,
novo. Tratar: 372-6090, cj Alexandra.

DIVIDE-SE APTO - Procura-se moça
ou moço. Tratar: 215-1760, cj
Carlos, após 18hs.

DIVIDE-SE .APTO - Procura-se moça,

apto mobiliado no centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-SE APTO -' cj estudante.
Tratar: 9993-8575, cj Adriano.

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

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

ESTEIRA MECÂNICA - seminová. R$
150,00. Tratar: 375-2190, cj Viviane.

ETERNITE - Vende-se, 40 folhas,
6mm, medldas 1,10x2,44. R$
430,00. Tratar: 370-0464.

ESTOJO DE iVIISSANGAS - Vende-se,
várias peças cj 4 alicates. R$ 250,00,
neg, Tratar: 376-3572, cj Ticiani.

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em

Joinville, estantes, mesas cj
:cadeiras, estofados, etc. Tratar:

(47) 453-1023 ou 3025-4549.

ESTUDANTES - que vão pj Joinvilie
a noite e queiram dividir
combustível.

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

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

CARRINHO DE CACHORRO QUENTE -

Vende-se. R$ 800,00. Tratar: 370-2718.

CARTUCHO - Compra-se, vazio de

impressora. Tratar: (45) 9965-6980.

-\
CELULAR - Foi roubado, celular

baby, cor vermelha. Paga-se
recompensa a quem recupera-lo.
Tratar: 379-2170.

CELULAR - Vende-se, Ericson KF 788.
Tratar: 379cll19, cj .Marisa, hor. comI.

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

CELULAR - Troca-se, da Global, 2
mese de uso, por um playstation.
Tratar: 9123-0146, cj Samuel.

CELULAR - Troco, Ericson de cartão

por esteira elétrica. Tratar: 370-9282.

CELULAR - Vende-se, Nokia. R$
150,00. Tratar: 9111-6982 ou 276-1007.

CELULAR - Vende-se, global cj cartão,
tem pouco -ternpo de uso. R$ 200,00.
Tratar: 376-3363, cj Cristiane.

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

9975-1299, cj Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se, portãtil,
Cj duas bocas, ideal pj camping ou pj
quem gosta de cozinhar em pequenos
espaços. R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

C9LEÇÃO DE SELOS - Vende-se,

VEND�-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em nossa cidade
Mais ou menos a Skm do Centro

Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comercial, estoque avaliado em R$45.ooo,OO
(aO preço de custo damercadoria) eos equipamentos da loja.

ALUGA-SE - a sala com 70,OOm2, com carência de trêsmeses para o primeiro pagamento •

Valor: R$ 40.000,00. Aceita-secarro ou imóvel como parte do pagamento.

til 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

Tratar: 9975-4984.

ESCORA DE EUCALíPTO - Vende-se.

Seminovos, cf 2,70m. por R$ 0,50cada.
Tratar: 370-8221 ou 9118-3241.

FERRAMENTAS - Vende-se, várias

para torno. Tratar: 371-0742, cj Mãrio .

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

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

Samae. R$'250,00. Tratar: 273-6113,
após 17�.
GAl:PÕES - 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. Tratar: 371-7976.

GBADElRA -ComiJaSe.Tratar: 376-3434.,

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AÚ'" 'F- <9�Lo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

-

E-mail-drair@netuno.com.br

IiNDOCRINOLOGIA
Dr.D� MOU"ce:Lo-Weber SílNCI/

.

F0nelF�: �75:;-3786 - Sala 801 \

bà ���__=- ���z

ENDOCRINOLOGIA
\ Dr: CUwer.\OWS�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

i

.

JF";;>Y�f=i*1'!i'iiik.. . ....

,
•.
"''''

CIRURGIÃ-DENTISTA.;. PERIODON
'DrCMC�T�
Fone/Fax: 37 j:��.i-!�.;:;l?àl�Q?�

FILMADORA ., Vende-se. Tratar:

9121-2362, cj Joilce.

FILMADORA - Vende-se,' M9000,
Panasonic, grande. R$ 1.500,00 ou

até 3x. Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, cj Marli ou Valdir.

FILMADORA - Vende-se, JVC, colar.

Tratar: 371-7976.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cj Noeli.

FOGÃO - vende-se, auto-limpante, marca

Aquarium, 6 bocas.Tratar: 372-2955. �

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, marca

semer auto limpante, bom estado.
Tratar: 372-2955.

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

FREEZER - Vende-se, metalfrio,
vertical, 280L, 5 gavetas. R$
2.500,00. Tratar: 371-6056.

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

2x R$ 200,00. Tratar: 37j>-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.

GRADES PARA JANELA - 1.80xl.50.
R$ 70,00. Tratar: 9903-7156, cj Paulo.

,

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. Preço
de ocasião. Tratar: 370-8563.

IMPRESSORA DE CÓDIGO - Vende'
se. Tratar: 371-784:2, cj Edilene.

IMPRESSORA MATRICIAL - Compra-se,
marca Citizen, usada, em boas condições.
Tratar: 371-9201, cl Raimundo.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - Vende-se, completa, em

funcionamento. Preço a comb. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382.

'

INFESTADEIRA DE MALHAS -

Vende-se, em ótimo estado, cj 1,70
de largura. Valor a comb, Tratar:
373-3232 ou 9909-0502.

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

JATO DE AREIA - vende-se,
completo, compressor e cabines. R$
3.800,00. Aceita carro no nego
Tratar: 9113-7636.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cj carretlnha, R$
4.000,00. Tratar: 9902-034a, cj
Eduardo.

Compre,Construa ou Reforme seu ImóvelComercial, 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

CRÉDITO PARA ',MÓVE,S

Trabalhamos com autorização do BanooCentral- POSSUÚTIOS outros valores c outros prazos.
, Informacões no telefone (471 322-7988

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC.1835
*'Rosane Ma de Oliveira Werner
OAB/SC7566

II
.,

Rua Henrique Piazerâ, 100 - Centro - 372,-0296

CLÍNICA DE �SSAGEM

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

'

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

DESTACANDO A SUA EMPRESA

�i Tudo para construção, reformas e projetos
PERFLEX

Av. Pref. Waldernar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMFI'Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para col;>�rtura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

yJ;;y
í"iJ�n i"J\\ r-. (""":::J �n rn J:\ A��U'�

'#
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADA� MONTEIRO ."' .. ,, •• �'"
* ISOLANTE TERMICO � ,.�

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Para anunciar
37:1. 19:IL9

I Engenharte Pinturas Ltda
Loja des Tint.as Regina

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, .474

(:êNAI�i·
2'
7'
S

arquitetura
design

.3
Si
41
7'

1Jr gQI.!tr!�g
P�M- e-quoudade-para. J.e.W bo11'II�o-

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida,
Persianas: Verticais e Hofízcntats e Micro - Acessórios de
Madeira e oouraocs Tecidos Nacionais e Impolj:ados

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

OORMITÓRIOS, COZINHAS, ESTOFAOOS
E MUITO MAIS PARA SEU LAR.u

VOCÊ, ENCONTRA AQUI!

MÓVEIS
GOMES

e.lA\.1!:Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - jaraguá do Sul - se _ 372-0002

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SÉ FALA NO SENADO
Csatos BEZERRA QUER

GARANTIR DIREITOS A

AVULSOS - A CAS (Co
missão deAssuntos Sociais)
deve apreciar, em caráter

terminativo, ao retomar os
seus trabalhos, projeto de lei
do senador Carlos Bezerra

(PMDB-M1) que estende
aos trabalhadores avulsos os

, mesmos benefícios assegu
rados aos trabalhadores re

gulares pela CLT (Consoli
dação das Leis do Traba
lho).

SegundoBezerra, aCons
tituição federal de 1988 já
previa a igualdade de direi
tos entre o trabalhador com
vínculo empregatício per
manente e o trabalhador

avulso, faltando, apenas,
detalhar e tornar prática essa
norma.

Pelo que se prevê o pro
jeto, os trabalhadores avul
sos passariam a ter, entre

outros, direito à indeniza-

ção compensatória nas des
pedidas arbitrárias ou sem

justa causa, equivalente a

. 8% da remuneração anual,
contagem de tempo de ser
viço prestado como avul

so, para efeito de recebi
mento de seguro-desem- .

prego, FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de

Serviço) ou acréscimo sa�

larial, 130 salário, adicional'
noturno e hora reduzida na
jornada, salário-farnília, jor
riada de 8 horas de traba
lho diárias ou 44 horas se

manais, repouso semanal,
remuneração de serviço
extraordinário, férias anuais
remuneradas em um terço
a mais que o salário nor

mal, licença-gestante e licen

'ça-paternidade, aviso pré
vio proporcional ao tem

po de serviço e adicional
de insalubridade.

OORNAL DO SENADO, EDIÇÃO

1.435, PÁGINA 3)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
O \\CICLO DO ALÇAPÃO" (184)

Sessão de 30 de junho, em 1894. A Câmara discute, no
meio de enorme agitação, os poderes discricionários concedi-

dos a Floriano, cuja rnensaqern anuncia, aliás, a derrota dos

revolucionários no Sul. Discursa o senhor Augusto Montenegro,
. e cruzam-se os apartes.

O sr: Belisário de Sousa- V, Exa. acredita que está fecha-

do o ciclo das revoluções?
O sr: Augusto Montenegro - Eu dizia que nesse tempo

estávamos ingenuamente convencidos de que estava fechado ...

O sr., Belisário de Sousa- Mas pergunto se acredita que
está fechado hoje?

O sr: Erico Coelho - HOje, só há uma cousa aberta: o

alçapão da Polícia.

ANAIS DA CÂMARA

!1, .1TabelionatoI'· de Notas e

Protestos de

Osnildo Bartel
.373-0404

."Jornal
CORREIO00POVO

Aqui tem
informação!

Grande Leilão
MÁQUINAS. FERRAMENTAS. EQUIPAMENTOS.
MÓVEIS. MOTORES. ELETRODOMÉSTICOS.

Quinta-feira 04 de abril
Se você precisa de máquinas, ferramentas, equipamentos, móveis e outros objetos úteis

para sua empresa ou negócio, atenção: dia 4 de abril, a Marcatto LeilOes vai realizar um

grande leil30,
Além de uma ótima oportunidade de adquirir os mais variados bens a preços abaixo da

média, esta é uma excelente forma de inVestimento para osmais diversos segmentos.
Aproveite esta oportunidade e faça um ótimo neg6cio, Llgue·paraa Marealto e Informe-se.

(CONTINUAÇÃO DO 108)

Garibaldi

Europa, não conhecia

este fenômeno psico
lógico doentio, seme

lhante ao de índios di

zimados por ganm

peiros.

Igreja Santo Estevão,
rei da Hungria, Jaraguá
do Sul (SC) Capela de

Santo Estevão, rei da

Hungria, GeorgWolf -,
SC

Diário do frei Lucínio

Korte, 18/7/1892: "Rio
Garibaldi, um vale amplo
e vasto com 66 colônias
habitadas por húngaros.
O na 9 é terreno da igre
ja. Os húngaros se ale

grarammuito por verem

um padre pela primeira
vez em seu meio. Nossa

ceia miserável, horrível
fumaceira, nenhuma

porta etc.

-Termo de benzi

mento da Capela de San
to Estevão em Jaraguá
na 31. Em virtude da

faculdade concedida aos

27 de fevereiro de 1893,
benzi aos 3 de maio de

1894 a nova capela (es
cola) de Santo Estevão

em Jaraguá na ,31, usan
do neste ato da fórmula

prescrita no Ritual Ro

mano. E para constar fiz

este termo, que assinei.

Blumenau, aos 17 de

março de 1894. Padre

Luciano OSF.
- Livro do Tombo

da Paróquia Blumenau:

"Na região de Garibaldi

surgia uma capela-escola
dedicada a Santo Este

vão, inaugurada a 2/5/
1894, no Georg Wolf

(Garibaldi) .

"

-,-Tombo de Rodeio,

.. J-GS
Distrito de Veszprém

Por que "antigamente"
e "outrora"? XCI

As razões da deca

dência da colônia de

vem ser procuradas nos
seguintes fatos: 1) Ad
versidades climáticas e

geográficas: calor de

450, inundações, mOS
quitos, formigas, lagar
tos, bernes, vermes,
malária, feridas nas per
nas. 2) Método de tra

balho: devastação das

florestas, que tinha co
mo conseqüência a

I mudança desfavorável

do clima, e falta de

chuva, o que, por sua

vez, fazia com que a

areia queimasse todas

as plantações e, final

mente, ou inexistência

da adubação adequa
da. 3) Avanço agressivo
da pecuária que expul
sou a lavoura, princi
palmente os pequenos

agricultores, que não

possuíram capital sufi
ciente para esta agricul
tura extensiva. 4) Am
biente,primitivo e hos

til, solidão e decep
ções. A colônia e Caiuá

não, tinham nem mé

dico nem farmácia e

missa só raras vezes. A

autoridade fechou em

1941 a escola� proibiu
qualquer agremiação
húngara. Tudo isso çon-

/

tribuiu para que, na dé-

cada de 1940, a pe

quena colônia tenha

por ano, emmédia, dois
suicídios, numa popu
lação (agricultores bra
çais) tão sadia que, na

ano 1895: "Finalmente

nos anos 1890--1892 foi

colonizado, ainda o

vasto distrito de Jaraguá,
por colonos hungareses
e filhos de italianos dos

Cedros e Pomeranos."
- Livro da Crônica

do Convento deRodeio,
1895: "Capelas: Jaraguá
Santa Stefânia - 50

famílias - 200 alunos."
-'- Breve relação da

Comunidade Escolar

Católica da Barra de

Serro, 1899, incluída na

urna da pedra fundamen-,
tal da nova escola em

1908. Os primeiros ha

bitantes da linhaJaraguá
foram sete ou oito bra

sileiros intrusos, os quais
estavam colocados to

dos abaixo da Barra do

Rio Molha, vizinho do

Itapocu. O Alto Jaraguá
e Garibaldi inteiramente
colonizados por imigran
tes hungar�ses... Entre
os 34 membros funda

dores da sociedade dois

eram hungareses.... A
escola fundada em 1899

foi freqüentada por 24

alunos, dos quais dois

eram hungareses: Miguel
Eigner eJosef Stengher.
-Livro do Tombo

de Rodeio, 1900: "Cape
las: Jaraguá, ad S.

Stephanum, 62 famílias,
314 almas."

-Diário de frei Lu

cínio, 1909: "Foram pu
blicadas as provisões das'
capelas: Santa Stephani...

"

- Carta do padre
Ernesto Schultz, encar

regado do Distrito de

Jaraguá, 21/10/1910:
"Temos duas capelas
brasileiras, três capelas

-

(109)

italianas e seis cape
las alemãs: Rio Mo

lha, St. Stephan, S.

S. Trinidade, Santa

Cruz, Rio Garibaldi,
Hansa (Humboldt).
Na Capela Santo Este
vão as missas foram

celebradas sempre às 4

horas da tarde de sá

bado e domingo ...
Pertencem à Capela
Santo Estevão 60 fa

mílias.

-Questionário
preenchido provavel
mente em 1911, da

Secretaria Provinciae

Inmaculatae Conceptionis
Brasiliae, preparada
pela Província Fran

ciscana, apl1esentan
do alguns dados sobre

os colonos húngaros,
chamados em Jaraguá
"ungareses", residen
tes na região. A auto

ridade eclesiástica

desejava saber, antes
que existisse a paró-

, quia, se um padre da

quela língua poderia se

incumbir de seus con

terrâneos:

1. 'Quantas capelas
dos húngaros acham-se
na zona de Jaraguá -

quatro: Rio Garibaldi,
com 25 famílias; Santo
Estevão, na 30, com 70
famílias; S.S. Trinidáde,
na 80, com 45 famílias,
e Rio Molha, com 20

famílias.

2. Estado. de cape
las? - Têm quase tudo
e é propriedade particu
lar.

3. Quantos colonos
húngaros? - Mais ou

menos 160 famílias.

(CONTINUA)
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Unerj e Acijs promovem conferência

de imprensa nesta quinta-feira, às 18h
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IDIFICUU)ADE: SISTEMA DE ABASTECIMENTO NÃO SATISF� A COMUNIDADE

Rio .Cerro II está sem

água há mais de .15 dias
]ARAGuA DO SUL -

Com todo este calor os

moradores do Bairro Rio
Cerro II estão sem água há
mais de 15 dias. De acor

do com o morador Rena
to Peichontcoski, 35 anos,
o problema da falta de

água é crônico, mas nos

últimos tempos sófez pi
orar. "Desde que o Samae

(Serviço Autônomo Muni
cipal de Agua e Esgo�o) fez
as ligações que sofremos
com a falta de água. As
pessoas que têm poço não

reclamam, mas quem não

têm, como eu, passa mui
to trabalho", desabafa

Peichontcoski, que se vê

obrigado a buscar água
nos vizinhos e armazenar

em casa. "Estou seguindo
o conselho do pessoal do
Samae, que parece esque
cer o riscoda dengue", afir
ma o morador, que diz
não saber a quem recorrer

para 'solucionar o proble
ma.

A falta de água, segun
do Peichontcoski, é devi
do a distância do bairro ao

reservatório mais próxi
mo. "No Samae me disse
ram que tinha. de comprar
uma caixa maior, de mil li
tros. Mas se não tem água
nem para encher a caixa de
250 litros, que tenho, como

,

vai ser com uma de rnilli

tros?, questiona ele.
'O problema tem atra-

,

palhado a vida de toda a

família de PeichorÍtcoski.
"Estamos racionando os

banhos e as crianças, às ve
zes; não' têm água nem

para lavar o rosto quando
acordam", reclama.

Ele mesmo afirma sen

tir-se constrangido com a

situação. "Estudo à noite

Renato Peichontcoski reclama do descaso do Samae

na Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul),
pago meus impostos, te
nho emprego, família-e não
tenho direito a tomar um

banho antes de ir para a

Unerj", desabafa. Na ava

liação do morador, o

Samae vendeu um produ
to que não tem 'para entre

gar.
O diretor-administrati

vo do Samae, Nelson

Klitzke, admite que existe
o problema de abasteci
mento no Rio Cerro e tam

bém na região do Rio da
Luz. "Estamos trabalhan
do num programa, de me

lhoria do abastecimento

para as regiões mais distan
tes, que espero seja implan
tado ainda no transcorrer

deste ano", afirma Klitzke.
Mesmo assim, ele salienta

que. os moradores devem

colaborar adotando medi
das preventivas, como ins
talar uma caixa d'água com
mais capacidade. "A média

de consumo de água emJa
raguá do Sul é de 120 li

tros por dia, por pessoa",
informa o diretor do Sa

mae.

Ainda de acordo com

Klitzke, o problema de

abastecimento nas regiões
do Rio Cerro e Rio da Luz

-

é devido a distância do bair
ro em relação ao reservató
rio, o R1, localizado nas

proximidades do Kohlba
eh e que fica num nível abai
xo do indicado para que a

água tenha pressão sufici

ente para chegar até as tor

neiras,

Uma das alternativas

que está sendo estudada

pelo Samae é a substituição
do reservatório. "Estamos

pensando em usar o reser

vatório ,2 para abastecer
essas regiões e instalar um

sistema de bombeamento,
denominado de "booster",
para dar pressão à água",
esclarece klitzke. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

]ARAGUA DO SUL -

Acontece nesta quinta-fei
ra, às 18 horas, naAcijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul),
a Conferência de Impren
sa e apresentação dos ob

jetivos da vinda de 25 mes

trandos e três professores
do Transnational Executivo
MBA, da Califórnia State

University, Hayward, para
intercâmbio acadêmico.

Quem promove o encon-

tro é a Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do

Sul), emparceria com Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul).
Durante o encontro

com representantes dos
meios de comunicação, a

Unerj apresentará detalhes
do projeto visando parce
rias internacionais entre

Santa Catarina e os Esta

dos Unidos, que inicia na

área- de Gestão de Negó
cios. A conferência de im

prensa contará com as pre
senças do presidente da

Acijs, Paulo Mattos, do

pró-reitor de Pós-gradua- _

ção, Pesquisa e Extensão da

Unerj: professor-doutor
Pedro Guilherme Kraus,
e do diretor do Trans-.
national Executive MBÁ,
da Califórnia State Univer

sity, professor Shyam Ka

math.

}ARAGuA DO SUL - A

dona de casa IlseWischral,
61 anos,moradora da Rua'

Cabo Harry Hadlich, no
centro da cidade, colheu
de seu pomar um mara

cujá tamanho gigante. A
,

fruta, que pesa 2,3 quilos,
foi colhida esta semana,
mas somente poderá ser

consumida no dia 1 de

outubro. "Esse tipo de \

maracujá só pode ser consumido depois de seis meses, quando estará bem maduro e

com sabor", explica Ilse. Ela conta que o maracujá foi plantado ano passado e faz parte
de um tipo que reproduz frutos acima do tamanho considerado normal.
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QUAIS ASMELHORIAS QUE O Bairro Czerniewicz precisa?

RAUUNA ZILSDORF, 61 ANOS, DONA DE CASA

"Moro há 40 anos neste bairro e considero um dos
melhores do Município. Aqui temos praticamente
tudo o que é necessário e o que não tem por aqui a
gente encontra no Centro, que é bem perto, Não
tenho mais filhos pequenos, mas o que parece que
falta é uma creche para as crianças pequenas.
Também faz falta um bom supermercado, mas isso

já está sendo providenciado e em breve parece que
vai inaugurar um aqui no bairro."

"Apesar de este ser um dos melhores bairros do
,M unicípio devido à proximidade com o Centro, acho
que está faltando uma creche; especialmente para
as crianças que têm menos de cinco anos de idade.
O comércio daqui também é meio fraco, mas a

gente pode ir ao Centro, que é perto. Agora parece

que vamos ter um supermercado, o que acho muito
bom. Moro aqui neste bairro há 30 anos e não

I tenho muito a reclamar,"
.

"O nosso bairro é muito bom. Estamos bem servidos
de tudo o que é necessário, mas acho que uma

creche seriabem-vinda. Mais pontos de comércio
também facilitaria a vida de quem depende apenas'
de ônibus e precisa ir até o centro da cidade para
fazer as compras. Outro problema aqui é com a

sujeira do ribeirão. Os próprios moradores não

respeitam e colocam lixo no ribeirão, poluindo a

água e causando transtornos quando chove."

"Fui um dos primeiros moradores da minha rua

(Henrique Marquardtl. Estou aqui há 20 anos e

posso confessar que os problemas não são muitos

mas são sempre os mesmos. Até agora não deram

jeito na situação da rua, que não tem calçamento
aqui no final e vive esburacada, cheia de pedras
soltas. É difícil sair em dias de chuva. A água
causa multa-erosão e leva a rua embora, deixando
buracos e dificuldade aos pedestres."

CERENA MAES, 61 ANOS, DONA'DE CASA, DIRCE RIBEIRO, 41 ANOS, VIGILANTE SEBASTIÃO DOS SANTOS, 61 ANOS, APOSENTADO

Moradores antigos ainda
no Bairro Czerniewicz
o Bairro Czerniewicz, um dos
mais próximos do centro da

cidade, . tem uma população
estimada em 4.166 habitantes,

. segundo último censo do

IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística).
Considerado um dos maiores

bairros do Município devido

ao número expressivo de

moradores, o Czerniewicz tem

uma infra-estrutura satisfatória,
que atende a população de

forma razoável. A

proximidade com o centro da

cidade acarreta facilidades para
os morado,res, que têm acesso

.

às benfeitorias do Centro sem

precisar percorrer grandes
distâncias .

Grande parte dos moradores

do Czerniewicz está no bairro

há mais de 10 anos. Alguns
moradores nasceram rio local

e ainda guardam na lem

brança a época em que a

tranqüilidade era marca

registrada do bairro, que ainda

apresenta aspectos de cidade

de interior, como a gruta

sao maiorta

dedicada à Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro .

Apesar da proximidade com

o centro da cidade, o ,

Czerniewicz é um dos pontos
de maior concentração de área

verde. A parte alta de Rua I

Henrique Marquardt é
praticamente isolada e o,

acesso até, iá é bastante difícil.
I

É considerado um dos pontos
mais críticos do bairro por já
ter apresentado inúmeros
problemas de erosão e

deslizamento de terra.

Fotos: Cesar Junkes/Cp'

A Gruta Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é considerada um dos
pontos de atração turística do Bairro Czerniewicz

UM POUCO DA HISTÓRIA
o nome do bairro é uma homenagem ao imigrante Jorge
Czerniewicz, que se instalou em Jaraguá do Sul por volta de>1900,
como proprietário de uma casa comercial e de uma chalana e

uma balsa, utilizados no transporte de pessoas da região e
.

também de viajantes em trânsito, que não dispunham de, outro
meio de transporte. O uso de balsas e chalanas acabou somente

em 1913, quando foi inaugurada a ponte metálica sobre o Rió
\

Itapocu. Até essa data, o rio era o meio de transporte mais
eficiente na região.
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ICERIMÔNIA: BATALHÃO DA POLfclA MILITAR FOI ATIVADO ONTEM, COM TRANSFERENCIA DE COMANDO Colégio São Luís faz seminário
sobre o "Programa.Vida Feliz'MaiorMenezes assumeocomando"

-geral da PM em .laraguá do Sul
-"

Énsino Fundamental até a

3" série do Ensino Médio,
da rede de ensino público,
que tem como objetivos
dar espaço e oportunizar
eventos de educação,
cultura e lazer orientado,
em ambientes escolares e

comunitários, visando o

desenvolvimento pessoal,
a convivência em grupos
e a cidadania participativa.

<,

]ARAGuA DO SUL - A

'União Catarinense de

Educação realiza hoje,
com irúcio às 20 horas, no
Salão Nobre do Colégio
Marista São Luís, semi
nário de apresentação do

"Programa Vida Feliz".

Trata-se de programa com

duração de sete anos diri

gido a crianças e adoles

centes, desde a 5" série do

]ARAGuA DO Sul. - O

major Fernando Rodri

gues de Menezes assumiu

ontem o comando do 14°
,

Batalhão da PolíciaMilitar,
em substituição ao capitão
Amarildo de Assis Alves,
que permanece como

subcomandante. A ceri-.
mônia, que estava prevista
para acontecer no quartel,
teve de ser realizada no

Ginásio' de Esportes Ar
thur Müller, por causa do
mau tempo. O vice-gover
nador Paulo Bauer e o co

mandante geral da Polícia
Militar no Estado,Walmor

Backes, compareceram ao

ato, além deioutras autori
dades e convidados.

A cerimônia que assina
lou simultaneamente a as

-sunção de comando pelo
major Menezes e a ativa

ção do batalhão, criado

através do Decreto 2.731,
do )governador Esperidião
Amin, em 30 de julho do
ano passado, foi conduzi
da pelo coronel Backes,
que cumpriu um dos últi
mos atos na condição de
oficialmaior da Polícia Mi
litar no Estado. Até sexta

feira ele estará'deixando o

comando geral, afastando
se para poder concorrer li
mandato eletivo, assim
como vários secretários
estaduais e outros ocupan
tes de funções no governo
estadual.

Vários outros oficiais

que ocupam funções no

Comando de Policia

mento do Li_toral compa
receram, assim como a

Banda do 62° Batalhão de

Infantaria, de Joinville,
executou o Hino Nacional.

Participaram da cerimônia

também um grupo de 40

novos policiais militares,
do grupo de 80 que
recentemente participou
de concurso público e que
ainda está freqüentando o

curso de Formação da
Polícia Militar, para in

corporação ainda 'durante
este ano.

Com a cerimônia

realizada ontem, iniciá a

fase de efetiva implemen
tação do 14° Batalhão na

cidade, que atende ainda

aos municípios, de Gua

ramirim, Schroeder, Mas
saranduba e Corupá.

A previsão é de instalar
um efetivo superior a 400

homens, até que o ba

talhão seja completado.
Nesse processo, mais três

tenentes chegaram ontem

a ] araguá do Sul, pro
cedentes de Chapecó (1) e

de São Miguel do Oeste

(2), e .outros oficiais' e

soldados serão acres

centados.
A ampliação será feita

aos poucos. Ainda na

.cerimônia, foi lida uma

mensagem de reconheci

mento pelos trabalhos

prestados pelo capitão Al
ves, que comandou a Po

lícia Militar no Município
nos últimos quatro .anos e

dez meses.
No período, buscou o

I apoio dos emptesários e

da comunidade para ad

quirir novas, viaturas, ar
mas e equipamentos, tor
nando a Polícia Militar de

]araguá ,do Sul uma das

mais bem equipadas do

Estado; instàlou a base

operacional do Bairro Ilha
da Figueira 'e desenvolve�
o, Proerd. (MILTON RAASCH)

o Jornal CORREIO DO POVO agradece os votos

de Feliz Páscoa ao vereadorMarcos Scarpato, Colégio
Marista São Luis, coordenadormicrorregional do PT,
Dionei Walter da Silva, Sabino Comunicaç,ão,
deputados federais Carlito Merss e Eni Voltolini,
DanieleAngela Lenzi, Instituto EducacionalJangada,
professor Emerson Gonçalves e Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim).

J

J,"

Sua carga na hora certa no lugar certol
371-0363 brasil@netuno,com,br !

,

----�-�---- --------�����-------------�....
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Uno bate de frente com caminhão na

serra de Corupá/São Bento do Sul
}ARAGuA DO SUL - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Jaraguá do Sul
foi acionado para prestar
atendimento ao acidente
ocorrido no fim de tarde
de ontem, perto das 17

horas, na BR-280, na serra

entre Corupá e São Bento

do Sul. O veículo Uno, de
Corupá, conduzido por
Inácio Cabral, 50 anos, tra
fegava no sentido Corupá
quando colidiu .frontal-

mente com um caminhão
de Mafra, que dirigia a

caminho de São Bento do
Sul.

Conforme informa

ções dos socorristas, o

motorista do caminhão
relatou que a visibilidade
na pista estava prejudica
da pela umidade e pela
neblina. "O caminhonei
ro disse que o condutor
do Uno foi tentar fazer
uma ultrapassagem epão

• AZAR: JOVEM DESCUIDOU-SE E'MORREU AO MERGULHAR NO RIO ITAPOCU

Pivotto caiu num poço em

local considerado perigoso
conseguiu retornar à pista

,

em tempo de evitar a coli

são", informa.
A vítima sofreu fratura

exposta do fêmur da perna
esquerda, corte profundo }ARAGuA DO SUL -

na coxa direita e escoria- Imprudência ocasionou a

ções pelos braços. Cabral morte do jovem Samuel
1: nh d h dos Santos Pivotto, de 19foi encami a o ao ospital
de Corupá e, em seguida, anos. Ocalor da tarde de

pa�a Ó, Hospital São José, .'

.

sábado. atraiu o rapaz e a

d J. id
"

S·ul de i namorada', assim como
e ar�gua o , on e la

.

passar por cirurgia na per-
outras pessoas da comu-

na. (FR) nidade do Bairro Vila Rau,
a banhar-se no leito do Rio

I

Rua Reinaldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-239'3

LOTERIAS
26/3/2002

Dupla sena

concurso: 38

10 faixa:

02 - 18 - 19 - 31 - 39 - 46

20 faixa:

15 - 22 - 24 - 29 - 45 - 48

30/3/2002
Megasena
concurso: 349

I

08 - 09 - 28 - 32 - 38 - 54

Quina
concurso: 974

22 - 42 - 61 - 64 - 72 II

Lotomania li
concurso: 202 II

,

05 - 07 - 09 - 11 - 15 -

26 - 39 - 45 - 56 - 60 -;

P 1 - 62 - 64 - 70 - 73 -

80 - 81 - 82 c 85 - 96
I

Loteria Federal

concurso 03627

1° - Prêmio: 28.102
2° - Prêmio: 35,293
3° - Prêmio: 01,096
4° - Prêmio: 50.900
5° - Prêmio: 53.379

Blásio Mannes
Dír, Presidente

CIC 004.366319-20

Joel Marques de Oliveira
Contador

_-

CRC I PR-028775/0-9 T-SC
CIC 470.611.119 -68

BM - Empreendimentos e Participações S.A
CNPJ 81.004.657/0001-29

Relatório da Administracão

Em cumprimento às disposições legais e estatutàrias, submetemos a

apreciação dos senbores acionistas, o balanço patrimonial e a

demonstração de resultado do exer cício findo em 31 de dezembro de
2.001.

GJ!aramirim (SC), 30 de março de 2002.

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2000 E 31/12/2001

(valores expresso em reais)

ATIVO 31/12/2001 31/12/2000
Circulante 26.548,93 -x-

Disponibilidades 26.548,93 -x-

Permanente 6.145.547,24 6.191.611,08
Investimentos 5.375.801,49 5,421.865,33
Imobilizado 769.745,75 769.745,75

Total do Ativo .6.172.096,17 6.191..611,08
PASS.IVO 31/12/2001 31/12/2000

Circulante 346.639,62 346.639,62
Empr.. e Fnctos, 51,48 -x-

Divid. a pagar
, 346.639,62 346.639,62

Patrhnônio Líquido 5�825.405,07 5.844.971,46
Capital Social 1.119,999,00 1.119.999,00
Reserva Legal 72.976,68 72.976,68
'ReseÍva de Lucros 4.651.995,78 3.612.078,54 !

Resultado do Exercício (19.566,39) 1,039.917,24

Total do Ativo 6.172.096,17 6.191.6li,08

DEMONSTRAÇÃO DO'RESULTADO DO EXERCíCIO

·CONTAS 31/12/2001 31/12/2000

Despesas Operacionais (19.566,39) 1.459.533,54
(-) Desp. Administrativas (8.122,82) (1.786,65)
(-) Desp. Financeiras (1.347,92) (11,64)
(+) Res. Equiv. Patrim. (10,095,65) 1.46.1.331,83
(=) Lucro Líquido (19.566,39) 1.459.533,54 .

Destinações Estatutárias -x- (419.616,30)
(-) Reserva legal -x- (72.976,68)
(-) Dividendos propostos -x- (346.639,62)
(=) Lucro Lía. do exercício (19.566,39) 1.039.917,24

Guaramirim (SC), 31 de dezembro de 2001

Itapocu.
Num descuido de Pi-

votto, que segundo infor

mações do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul não sabia

nadar,
. acabou caindo em

um pO.ço, conhecido como

"poço da espuma", de

aproximadamente quatro

metros de profundidade.
O fato' foi registrado rra

'tarde de sábado, por volta
das 17h20.

-'-- Conversando com

a namorada dele, ela nos

contou que ele acabou

mergulhando para pegar o
.

chinelo que havia perdido
na água e demorou de

mais para retornar à su

perfície. Quando chega
mos no local com equipe
de socorro tivemos que
chamar os mergulhadores.
Pivotto acabou ficando,

submerso e preso embaixo

d'água por cerca de 50

minutos -, relata lJ'm dos

socorristas.

Os bombeiros ressal

tam que o local' é impró
prio para banho por ter

correnteza, buracos fun

dos e multas pedras. "As
pessoas precisam' se cons-

,

cientizar de que o rio, � pe
rigoso e_que para nadar é

preciso conhecer a técnica,
elas têm de se cwdarmais",
enfatiza'o bombei�o. "Se
for o caso de nadar em rio,
que seja em a1gum lugar se
guro, que conheça, sempre
acompanhado de outras

pessoas, além de ter cau

tela com bebidas alcoólicas.

A embriaguez põe em ris

co a vida das pessas", ori
.

enta. (FABIANE RIBAS)

Polícias Militar e Civil prenderam
67 pessoas no sábado, em Corupá

CORupA - A Polícia

Militar de Jaraguá do Sul

e Corupá, em' conjunto
com a Polícia Civil do

Município, trabalharam
juntas na- detenção de 67

pessoas suspeitas de es

tarem praticando desor

dem e perturbando o

sossego de moradores do ..»

Bairro Rio Natal, locali
dade pertencente à cidade

de São Bento do Sul, di
visa com Corupá. A de
núncia foi efetivada na

manhã de sábado, por
volta das 8h30.

Segundo informações
do comissário Vanderlei

Zocatelli, responsável pela
Delegacia de Polícia Civil

de Corupá, um grupo de

pessoas ateou fogo contra

o rancho de propriedade
de Henrique Kachun

bowski, 62 anos, locali-

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

zado na Estrada Rio

Natal. "Quando Kachun

bowski levantou no sá

bado pela manhã perce
beu o estrago. O fogo
destruiu o rancho". Em

seguida, o grupo seguiu
para a estação ferroviária

a dispararam tiros de ar

ma de fogo contra o local;
furtaram uma bicicléta e

'atearam fogo na pro
priedade da família Lud

wiski, além de arremessar

pedras contra a casa de
Mariano Olchewski, que
brando as telhas da resi

dência.
- Depois que a po

lícia foi acionada, encon
tramos esse grupo de 67

pessoas com mochilas
nas costas seguindo estra

da em direção a Corupá.
Prendemos todos e os

trouxemos para a delf;�

_!IiiCANARINHO
I m00i� �r'0"'''P'qi&'íl''tO'rt· "Sílft*-.,fuil"" "dp"'l 'w'rid'a'séW trinlí Tl-1illSp{)rfãtYlU.r d�:ViQas'. ;h e

lazer � Turismo � Fretamento

gacia. Entre eles, o menor
G.G.S., 17 anos, que estava

de
. porte de Uq1' revólver

calibre 38, �onfessou ter

sido o autor dos,disparos .

contra a estàção 'ferroviâ-
.

ria -, informa Zocatelli,
Ele diz que o .menor vai

responder um auto de.

investigação de ato in

fracional. Os outros in

tegrantes do grupo foram.
revistados � foram en

contradas duas caixas de

foguetes, duas caixas de

bombas, placas danifi-,

cadas, dois facões, 22 facas
e várias garrafas com be
bibas alcoólicas.' ''Agora
vou preparar a documen

tação e encàminhar para
a delegacia de São Bento

I
do Sul, para onde foram

.

mandados todos os inte

gr,antes do grupo", des
taca. (FR)

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann. 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tet. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTE

objetivo' dos jogos é pro
mover a. integração entre

as equipes e ainda trazer o

público de volta ao es

tádio. "Isso tem se confir
mado a cada rodada, pois
as pessoas estão compare
cendo e prestigiando os

jogos da comunidade. Fim
de semana passado, por
exemplo, aproximada
mente 400 pessoas foram
assistir à terceira rodada",

'

diz um dos organiz�dores
da competição, Donizeti
Aparecido Gonçalves.

A decisão será realizada
no próximo sábado, no
Estádio João Lúcio da

Costa, a partir das 16 ho
ras. Na preliminar, haverá
confronto entre as equipes
dos veteranos do Caxias e

João Pessoa. (FR)

TERÇA-FEIRA, 2 de abril de 2002

MOLEQUE: CAMPEONATO CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE SOO ATLETAS

• •�

nucio
Jaraguá do Sul - A

etapa municipal do Mo

leque .Bom de Bola/2002
teve início namanhã de on
tem nos estádios do João
Pessoa, Arsepum (As
sociação Recreativa dos
Servidores Públicos) e da
Vila Lalau. Ao todo, a

competição envolve 33

equipes, sendo 21 no mas

culino e 12 no feminino,
contando com cerca de 20
atletas cada equipe. Esta
primeira fase pro'ssegue até
sexta-feira, dia 5, reali
zando uma média de 63

partidas. Promovido pela
FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes), 'o evento

conta com 500 participan
tes vindos de 23 unidades
escolares das redesmunici

pal, est�dual e particular de
ensino, com idade entre 10
e 14 anos.

A diretora de Esportes
da FME, Cleide Mosca,

Cesar Junkes/CP

Emef Roland Dornbusch venceu ontem a EEB Machado deAssis por 2 aI'

destaca que este ano onú

\mero de participantes au

mentou consideravelmen
te. Ela atribui este .acrés
cimo no número de en-

\

volvidos à organização do

evento, ao fato de o fute

bol ser o esporte mais po
pular e difundido 'entre 'as

crianças, inclusive entre as

Intelbras quer melhorar

classificação com vitória
BENTO GoNÇALVES-É

pensando apenas na vitória

diante do Bento Gonçalves '

ERS) que a equipe da Intel

bras/SãoJosé entra.em qua
dra neste sábado, na serra'

gaúcha. O jogo é válido pela ,

sa rodada da 2a fase da Su

perliga Masculina de Vôlei

2001/02 e inicia às 20h30 no

GinásioMunicipal deBento
Gonçalves. As duas equipes
estão separadas por apenas
um ponto e a vitória da In

telbras/São José representa

subirna tabela geral.
- Vencemos 'no pri

meiro turno num jogo emo

cionante e estamos motiva

dos para repetir o resultado

agora -, afirma o ponta
Zaga, destaque do ranking
de saque da Superliga Mas
culina. O time fez um jogo
equilibrado na rodada ante

rior, em Santo André, e quer
tirar proveito do bom

ritmo adquirido nos treina-"
mentos da semana para su

perar o Bento Gonçalves,

CORREIO DO, rovo

530/0

meninas, e pela grande
divulgação do campeo
nato em nível estadual.

"Não podemos deixar de

merlcionar o belíssimo tra

balho que está sendo de
senvolvido pelos profes
sores nas escolas. São esses

profissionais da educação
física que estãomotivando

as crianças a participarem
cada vez mais de eventos

na cidade e incentivando o

esporte como atividade

alternativa", considera.
A fase microrregional

está programada para o

fim de maio, início de

junho, na cidade de Guara
mirim. (FABIANE' RIBAS)

Tupye cmdas são os finalistas
da Taça Severino Ropelato

JARAGuA DO SUL - A
J terceira rodada da 1 a Copa
Coremaco, Taça Severino

Ropelato, foi realizada no

sábado passado na Socie
dade Esportiva João Pes

soa, em Jaraguá do Sul. A

equipe do João Pessoa en

trou em campo para en

frentar o Caxias e acabou

empatando a partida por
1 a 1. O time da Comé�cial
confrontou-se com o Tu

py e também tiveram re

sultados iguais, 1 a 1. As equi
pes do Tupy e do Caxias
confirmaram o favoritis
mo e garantiram vaga para
a final da primeira Copa
Coremaco de Futebol.

A diretoria da Socie
dade João Pessoa mostra

se satisfeita com o evento,
enfatizando que o maior

Comercial e Tupy empataram' por 1 a 1
Téo Bogo/CP

�u;mmll'I'l NOSSO NEGÓCIO

lalli]iJiiIJil:I'111131Iill�i É SEGURO

• Sul Américo Seguros • AGF Brasil Seguros
� Vero Cruz Seguro!; � AXA Seguros Brasil
• Hannover Seguro!;

"Fa� {41l21S..o3,3$131*-12S$
RlKl pq.tor Ferdinondo Schlünzeri, 62 " Cerrrro " .I(lWguó d<> Sul

E· rnoil: f'lr.sel�s(ª,t(-)rrCl.çóm. br

Moleque Bom de. Bola teve
. ;/

na manhã de ontem

íNDICE DE PREFERÊNCIA
DO PÚOUCO PBOIJISADO
EM JARAGUÁ DO SUL

FO�: PODHIUM PESQUISAS

CAMPEONATO VARZEANO
A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu a

inscrição de 14 equipes para o 20° Campeonato Varzeano
Raul Valdir Rodrigues, que este ano apresenta duas no

vidades em sua organização: o patrocínio da Rede de

Postos.Mime e a transmissão 'de partidas pela Rádio Jara
guá. O congresso técnico será na chácara do Posto Mime

(no Bairro Rio Molha), a partir das 19h30 do dia 9 de

abril, quando também haverá a cerimônia de lançamento
da competição e o sorteio dos jogos - um por rodada.

NATAÇÃO
O próximo compromisso da equipe Ajinc/Urbano/
FME será aTravessia Unipraias, sétima e última etapa
do terceiro Circuito Mercosul de Travessias, que será

realizada na sexta-feira, em Balneário Camboriú.

Assine o melhor [omnl. 371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




