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o Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá, é 'o maior símbolo religioso da Região do ltapocu. PÁGINA 6

Pinho Moreira é .

a .opção do
PMDB. para substituir LHS

\ .

o Pl\1DB j� considera a possibilidade de lançar
a candidatura do ex-prefeito de Criciúma Eduardo

Pinho .Moreira para o governo estadual, nam:mência
da confirmação de Luiz Henrique da Silveira como

candidato a vice-presidente da República na chapa
deJosé Serra. Os deputados doPMDB terão reunião

h9j<p, em Florianópolis, p\tra discutir a nova situação
política. <0 deputado estadual Ivo I Konell não vê

problemas para as pretensões eleitorais do partido.
no Estado, desde que LHS participe e "alavanque" I

a candidatura de Pinho Moreira,
PÁGINA 3

Jaraguá Esquerdo é

um dos mais. antigos
o Bairro Jaragud Esquerdo

nasceu às margens do Rio Jaragu� -r-,

e hoje concentra uma população
de cerca de 4 mil pessoas. A po
luição do Rio Jaraguá tem sido um

dos principais problemas enfren

tados pelos moradores, que aindá
utilizam a ponte pênsil para a tra-

vessia. r PÁGINA 5 J

l
I I
r

lntercambistas húngaros pas
saram o fim d� semana em

Jaraguá do Sul e conheceram
a cultura dos descendentes
húngaros que residem nos bair
ros Garibaldi e Santo Estevão.
Página 4

I
II

Voluntários da Rede Feminina
de Combate ao Câncer realiza
ram pedágio no sábado pela I

manhã para .arrecadar dinheiro
e comprar luva de massagem
para as pacientes. Página 4

\
- I

.Aprescntação oficial

da equipe de,bocha
A equipe de bocha Baependr/

FME foi apresentada oficialmente

na noite sexta-feira, nas dependên
ciasdo clube. Nove atletas vão re-

I 'presentar oMunicípio em competi
ções estaduais e nacionais.

PÁGINA 8
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serviço de emergência da ins

tituição, [á é por si só escan-

daloso.
'

U1'ge encontrar a solução ade

quada e compete ao, Executivo e

ào. secretário municipal de'Saú
de, Luiz Pereira, encontrar a saí

da, logo. Se assim não for, a

população continuará privada
de um serviço que deve funcio

nar corn absoluta presteza e

eficiência, e não inspirar inse
gurança e desconfiança, que é o

que, infelizmente, acontece hoje.
Épreciso contornaressepeno do

de turbulências, que só serve para
alimentar interesses políticos de

alguns e recolocar a instituiçâo
dentro das normas adminis-.
trativas coerentes e adequadas.

Certamente algumas situa

ções, envolvendo o setor pú
blico, pedem atitudes enérgicas

. de quem tem poder para agir e

decidir. E a iniciativa nesse caso

,
é do Executivo Municipal.
Seria lamentável ver os gua
ramirenses desperdiçando mais
uni ano, que pode ser de tra

balho e prosperidade. para o

. hospital local, numa discussão
oca e vazia em torno de ques
tões"que já deveriam ter sido
solucionadas.

TERÇA-F�IRA, 9 de abril de 2002

_.....
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Indices das bolsas:
'tentando' entender'
MÀURO GIORGI -Analista da Novação Corretora de. Valores

.

.

I

(mauro@novacao.com.br) .

Os noticiários bombardeiam diariamente como se comportam
as bolsas' ao redor do mundo divulgando índices, que deveriam
refletir'feaIÚ1ente corno foram os negócios namédia nestes diversos
mercados. No en,tâIlto é illlPortante entender como são compostos
.estes números'; para sabér.s� realmente seu investimento deve ser

balizado porelesou não.
'
..

Os índices são uma necessidade e uma "praga" na economia
mundial, e as bolsas não ficam fora disto. Não há como comparar
um investimento com outro sem a ajuda de índices que servem

para que a base de cálculo seja consistente e igualpara todos.
O índice mais antigo é o da bolsa de Nova York, chamado de

Dow Jones, eé o,mais observado no mundo. Ele é composto por
33 empresas corri peso igual, sem ponderação nenhuma, e é

I

considerado importante pela série histórica.Mas devido a sua pouca
abrangência e conseqüente concentração, distorce a comparação
entre o investimentos. Nos EUA a base de comparação mais
utilizada é a do índice Standar&Poor's 500 (S&P500), que abrange
as 500 maiores empresas americanas, com diferentes pesos entre
as empresas. Outro índice muito seguido e comentado é Nasdaq,
da bolsa eletrônica americana. A importância deste começou a

crescer nos anos 90 com o crescimento da indústria de tecnologia,
. '.' {

qU�,corr��Rond�, a 1n�ioria 'dás emp�esas do índice. Também é

. pQnderadoe ten,i importância na escala de risco de aplicações em
bolsa aÓ"rêtiór do mundo. .

.

A, idéia não é descrever um por um os mais importantes
indicadores das principais bolsas, portanto, vamos observar/

diretaIll�m� o Ibovespa,
) Paia·enté,iiider o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo é

preciso saber que a quantidade I de empresas com volume de

;,negócios representativos nunca foi compatível com o número de
.

empresas abertas com registro na Bovespa. Além disto, o mercado

:, .
de ações nunca conseguiu competir em volume de aplicações versus
II rénda fixa, logo é um mercado pequeno e concentrado. E o

Ibovespa é o reflexo disto. Já houve época de concentração em

Banco do Brasil, Pêtrobras, Paranapanema, Vale do Rio Doce,
.

Telebrás, e agora Telemar e o setor de telecomunicações corno
.

um todo.
Para o investidor que possui cotas de um fundo de ações é

importante que ele saiba qual é a composição do fundo, para que
possa comparar ou não com o desempenho do Ibovespa. Isto
serve também para o investidor que tem ações e compara o

desempenho de sua carteira com o da bolsa. Estas diferenças
precisam ser ressaltadas, com o perigo de uma comparaçãomalfeita
e uma conclusão errada.

, A discussão se o Ibovespa é muito concentrado,
\
ou se a

quantidade de empresas com liquidez é pequena, é a mesma de

quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Logo, a conclusão que'
sempre se chega é q�e há necessidade de incentivar a abertura de

capital das empresas, ao mesmo tempo que' se conscientize o

investidor que a bolsa é um investimento de risco calculado e de
médio e longo prazos.

Mais uma vez, a.importância do Ibovespa é grande como base
de comparação entre investimentos, mas é traiçoeira como' única
base. O investidor precisa pesquisar e buscar cada vez mais

informações sobre os fundos oferecidos pelos diversos admi
nistradores do mercado, analisando no regulamento qual a política
de investimentos.

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

Basta!
É lamentável, sob todos os

.

aspectos; o ambiente de di

vergência e intolerância que

persiste no Hospital Municipal
Santo -f\ntônio, deGuaramirim.
A falta de entendimento entre

parte dos médicos e direção
administrativa, com reflexos so

bre o bom funcionamento da

instituição, há muito já deveria
ter sido superada. Quando a tema de gestão não cabe mais .

falta de cooperação e razoa- (
E riem as lideranças de hoje

bilidade se estendem por tanto" aceitam um hospital funcio- .

tempo, num estabelecimento nando no velho modelo. Sabe

que depende da injeção de mos dapreocupação do prefeito
recursos públicos para se .

Mário Sérgio Peixer, desde o

manter- são quase R$ 400mil início do mandato; de moder

que Ia Prefeitura repassará este nizar a instituição. Entretanto,
ano -, é preciso que outras os acontecimentos registrados
vozes se levantem na comu- nos últimos tempos, envolven
nidade para condenar a de- do o hospital, estão a pedir ação
sarmorua. mais enérgica do Executivo,

Ninguém duvida das inten-" para evitar que da situação de

ções sérias do E*ecutivo de confusão e divergência não

Guaramirim em relação ao hos- passe para o vexame. Aliás,
pital municipal, que durante fato recente confirmando falha
tantos anos foi usado para grave de atendimento, corno foi

demagogias políticas na co- o caso do vendedor de peças
munidade, transformado num

"

João Mari� Gaspar, que não foi
canal de assistencialismo e que,' socorrido na quinta-feira da

agora, abruptamente, precisa semana passada porque não ha
adaptar-se -à nova realidade via médico plantonista no ho

trazida pela Lei de, Respon- . rário em que sofreu uma des

sabilidade Fiscal. O velho sis- carga elétrica e precisou do

r Urge encontrar a
solução adequatia e

compele ao Executivo
e ao secretário'

municipal de Saúde,
Luiz Pereira,

,

encontrar.a saída _j
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I CHEGANDO: EX-PREFEITO DE CRlCIÚMA EDUARDO PINHO MOREIRA COTADO PARA CANDIDATO DO PMDB

Partido já'dá como certo que
- ,

LuizHenrique será vice de Serra
Pepebistas já anunciam a candidatura do vice-prefeito

, Moacir Bertoldi como um fato. Em duas reuniões
realizadas na semana passada, umamais reservada e com
aparticipação apenas de lideranças, realizada na segunda
feira, e a outra, aberta, feita na sede do Jeep Club, no
Bairro Ilha da Figueira, quinta-feira, o partido
praticamente selou a candidatura de Bertoldi, que já não
pode mais retroceder no seu projeto politico. Bertoldi
foi o último a colocar o nome na lista dos candidatos da

região, apesar de cogitado há bastante tempo - numa

atitude que o presidente do PPB, José Carlos Neves, o
Gê, considera positiva. Colocar o nome na rua muito
cedo só atrapalha e dá desgaste, diz Neves.

FL9�ÓPOllS/]ARAGUÁ
DO SUL- O ex-prefeito de

Criciúma Eduardo Pinho

Moreira é o nome que o

PMDB está cogitando para
substituir Luiz Henrique da
Silveira como candidato do

partido às eleições para
-

o

governo estadual. A banca

da peemedebista na Assem
bléia Legislativa terá reunião
hoje, ao meio-dia, em Flo

rianópolis, com LHS, que se

desincompatibilizou quinta
feira da Prefeitura de Join-

I ville, para tratar dessa de

finição. Dos dez deputados
estaduais do PMDB, oito
apóiam o lançamento de

PinhoMoreira para substituir
LHS, segundo informa o

deputado estadual IvoKonell.
- O partido pretende

agir de imediato na con

firmação de Moreira para
não deixar vácuo e evitar

qualquer obstáculo -, diz
o deputado, que não vê
dificuldades namudança do ,

principio, na chapa de Pinho
Moreira, se o partido não

acertar coligação com outra

legenda e sair com chapa
pura.

TUCANOS '- Konell

não acredita que o PMDB

reprise no Estado o acordo
que o partido fez em rú�el
nacional com o PSDB, defi
nindo como candidatos

José Serra, para presidente
da República, tendo �uiz
Henrique de vice. O_mais

provável, avalia'o deputado
estadual, é que o PSDB saia

com candidato próprio ao

governo estadual- Leonel

Pavan - e que apenas uma

parte dos tucanos se apró
xime do partido, a ala que já
participa do governo em

Joinville, através do vice

prefeitoMarco Tebaldi, que
na última quinta-feira as-

I sumiu a Prefeitura dó vizi

nhó Município, com a mis

são de completar omandato
'

de LHS. (MILTON RAASCH)

EXCESSOApOIO
A indagação que corre na
região é: se sairão tantos

candidatos quanto já se
manifestaram no Vale do

Itapocu ou se os partidos
ainda vão discutirmelhor
essa questão. Pelo que se

vê, a estratégia dos par
tidos, agora, está sendo
lançar os nomes para se

preocupar com a questão
do excesso de candida

tos, depois. Isso só au

menta a expectativa geral
sobre o que irá acontecer.
Se todos os candidatos
hão mesmo para a dis

puta de votos ou se

acontecerão desistências.
Até o momento, nenhu
ma proposta surgiu para
reunir as legendas e dis
cutiro assunto, do ponto de
vista do interesse regional.

Influenciou na decisão de

Bertoldi, que a princípio
relutava bastante ao falar
do assunto, o apoio do

partido nas cidades da

Microrregião do Vale do
'

Itapocu. A aceitação do
nome de Bertoldi está
sendo de 100%, afirma o

presidente do diretório em
Jaraguá do Sul, Gê Neves. J

Em algumas cidades,
como Guararnirirn, a acei
tação do nome de Bertoldi
é tanta que, se ele não

concorrer agora, poderá
causar decepção, cujas
conseqüências serãoclificeis
de contornar mais tarde.
Com a decisão de Bertoldi,
a maioria dos partidos,
com envergadura, estão
com nomes já colocados

para 'estas eleições.

, Arquivo/CP: Edson Junkes

Luiz Henrique (E) terá Pinho Moreira como substituto

ganizadas pelo partido,
naquele ano, para o ex-,

governador Paulo Afonso

Vieira.Atualmente, continua
radicado e exercendo a ati

vidade de médico cardiolo

gista em Criciúma, além de

participar do diretório es

tadual e constar como lide

rança peemedebista na

Região Sul do Estado. O

deputado federal e ex

prefeito de Blumenau Re

natoVianna deverá sair, em

futuro candidato do partido,
"desde que LHS alavanque
a campanha do colega,
apoiando-o e prestigiando
o tanto quanto, isto for

possível, e valendo-se da

repercussão que ele próprio
alcançará, lançando-se can-

'I didato a vice-presidente da
\ '

República".
Moreira pretendia, con

correr ao governo estadual

em 1998, mas perdeu a

indicação nas prévias or-

t-

Niuravêparticipação deLHS como estratégiapeemedebista
quer outra coisa. Ela diver

ge dos peemedêbistas que
vêem a candidatura de
LHS corno um fato pra-

]ARAGUÁ DO SUL - A

presidente do Diretório do
PSDB, Niura Dematchi
dos Santos, vê a possibi
lidade de o ex-prefeito de

Joinville Luiz Henrique da

Silveira sair candidato a

vice-presidente da Repú
blica mais como estratégia
politica dos peemedebistas
no Estado do que qual-

\

PSDB realizapesquisashojeemquatro cidades damicrorregião

anos, notadamente as di- I

, vergências entre o deputa-'
do estadual Ivo Konell

(PMDB) e o prefeito Iri

neu Pasold (PSDB). Se

gundo ela, a politica pre
cisa ser vista também sob

o enfoque dos partidos, e

não só do ponto de vista

das rivalidades pessoais.
(MR)

Niura, a política é dinâ-

mica e, se efetivamente,
acontecer a aliança de pe-?
e�edebistas e tucanos

)

ENTRE ASPAS"
para as próximas eleições,
será acatada. Ela não con

sidera obstáculos intrans-

"Saio pela porta da frente da Prefeitura, para
entrar pela porta da' frente do Palácio Santa
Catarina." (Ex-prefeito de Chapecó e candidato
do PT ao Governo do Estado, José Fritsch, rio

discurso de despedida, real izado sexta-feira,
quando transmitiu a chefia do governo

municipal para o vice-prefeito Pedro Uczai)

ricamente consumado, e

entende que outros acon

tecimentos podem marcai

a cena politica nacional nos
próximos dias e mudar o
rumo dos acontecimentos.

De qualquer forma, diz

poníveis pata os tucanos

a rivalidade com o PMDB,
que marcou a política ja
raguàense nos últimos

]ARAGUÁ DO' SUL - O
,

PSDB fará reuniões hoje
em quatro municípios da

microrregião para sondar
as opiniões dos membros
dos vários diretórios sobre

questões que interessam ao

partido no Vale do Itapo
cu. Os tucanos estarão

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Kriut Anders Júnior
CRM 887,9

Dr. Daniel Antonio wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

respondendo ao ques
tionário de dez questões,
elaborado pela coorde

nação regional, visando
recolher as opiniões das
bases sobre a participação
nas eleições de outubro
deste ano. Acontecerão

reuniões nos diretórios de

Massaranduba, Corupá,
Guaramirim e Jaraguá do
Sul.

Nos municípios de

Schroeder e São João do

Itaperiú a consulta já foi
concluída. Em Jaraguá
do Sul, a reunião inicia às

19h30, no Edifício Mar-

ket Place, na Rua Reinol

do Rau, Centro. O pre
feito Irineu Pasold já
confirmou presença, mas
o deputado federal Vi

cente Caropreso, com

compromissos assumi

dos em Brasília, não po
'derá comparecer. (MR)

Posto Mime 1 Posto Mime 6 'Posto Rio do Júlio
Rua Walter fltcll\luardt AD lado da Caraguã' Rua Mãl. Castelo Branco
laraguá do Sul- se Jafaguá do SuJ·-SC Schroede:r - se

.

Posto Mime 3 Posto Mime '7 Posto Apiúna
Rua Bernardo Dlmbusch Rua Reinaldo Rau Rua Quintjnb Bocaiúva

Jarag�á do Sul - se ;)atilgu� do Sul - se Apiúna. - se

Post� Mine 5 Posto Mime 8 Auto Posto Vító'na
Rua Epítácio Pessoa Rua Pref. WaldemarGrubba Rua Brusqúe
Jaraguá do Sul- se Jaraguá do Sul-SC ltajaí - se

Huumrnm ,ql!e GostOSO!!!
Ex erimente as novidades nas suas Lojas Mime.
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ICÂNCER: MÁQUINA É IMPORTANTE PARA O TRATAMENTO DE MULHERES QUE RETIRARÀM A MAMA

RFCC faz pedágio para comprar
luvade massagem às pacientes

}ARAGuA DO SUL - As
voluntárias da Rede Femi

aina de Combate ao Cân

cer trabalharam no sábado

pela manhã na realização
de pedágio nas principais\

ruas doMunicípio (Reinol-
do Rau e Marechal Deo
doro da Fonseca). Como
dia 7 de, abril, domingo, é

a data que registra o Dia

Mundial da ?aúde, a enti

dade, preocupadà em
,

orientar a comunidade, ,

distribuiu panfletos infor
mativos,e adesivos alusivos
ao câncer de mama. Em tra

balho conjunto, as volun
tárias arrecadaram contri

buições à medida que en

tregavam o material e con

seguiram montante de R$
1.744,00. "Começamos a

trabalhar cedo e percebe
mos que a comunidade
está receptiva a esta ati- '

vidade e estão nos ajudan
do conforme suas condi

ções", diz Iris Müller Kru
ger; uma das voluntárias.

A presidente da rede,
Raquel Garcia,,, informa
qut:; o objetivo principal
desta arrecadação' é anga
riar recursos para a aqui
sição de uma máquina, a

luva de massagem. "Este

Cesar Junkes/CPs

Voluntárias da rede conseguiram árrecadar valor de R$ 1.744,00 no pedágio.

I

equipamento é de g;:ande
importância às mulheres'
que retiram o seio e· ficam

com o braço inchado. A
luva efetua massagem
passiva nas pacientes, con
tribuindo em muito com

o tratamento e recupe
ração das mesmas:', ex
plica, acrescentando que o

equipamento custa aproxi
madamente R$ 14 mil.
Como hão conseguiram

reunir todo o valor neces

sário, no mês de maio a re

de vai realizar tarde de jogos.
I O'encarte distribuído à

'

comunidade aponta ma

neiras deprevenir o câncer
\ e a importância de levar o

assunto a sério, indepen
dente da idade. ''A principal
arma contra o câncer de

mama é a prevenção. To
das as mulheres precisam
realizar o auto-exame,

entre sete e dez dias após a

menstruação, tateando
toda região da mama para
sentir se há nódulos, re-

, tração ou desvio do ma

milo, alteração de conter

no, coloração ou secreção
sangüínea", alerta, enfa
tizando que, quando des

coberto em fase inicial, o
câncer pode ser curado'

.

com cirurgias ou tratame?-
tos. (FABIANE RIBAS)

)

TerceiraRodadeViola reuniu20 conjuntosnoGiardini+-enzi
}ARAGuA DO SUL - A

Associação de Moradores

do Bairro Vila Lenzi, em
conjunto com a APP (As
sociação de Pais e Profes

sores) da Escola Giardini
Lenzi, promoveu neste fim
de semana a terceira Roda
de Viola, nas dependências
da instituição de ensino. O

encontro, que te� por ob

jetivo incentivar a integra
ção da comunidade, con-,

, tou com a participação de

aproximadamente 20

conjuntos, todos morado
res daquela localidade.

Cinco representantes
do Centro Cultural de

'Ja{aguá do Sul formaram

a comissão julgadora do
evento e avaliaram o ritmo,
a afinação e a postura de

palco. �'O peso maior será
com certeza aafinação", con
sidera o presidente da as

sociação de moradores dos

bairros Vila Lenzi e Nova

Brasília, Alvaril Gomes.
As competições foram '

realizadas em duas catego
rias, Infanto-juvenil eAdul
to (acima de 15 anos), e os
cinco primeiros foram pre
miados com tr�féus, "Ti
vemos pessoas que mos

traram Q' talento com a

viola, com acordeão, vio-·
Ião, além de duplas de

cantores", diz Gomes. (FR)

eu lado responsável
alto. Saberá expressar.

�;'1Wl5�ere as cobranças,
Câncer - Momento certo para
cceleroro passo nas finanças,
P ano é coloque os

na ponta do

ontratempos no

ocê esta rá muito

s amigos vão se

seus conselhos. A
ental será o grande

lance a,

Virgem - Algo inesperado vai
sua vida profissionol.
rtornento estará
as o astral será
o amor, não force a

Emissora deTVhúngara faz
imagens e entrevistas em JS

, - /

}ARAGuA DO SUL - A

cultura, as! tradições' e os

f
costumes que marcam a

identidade húngara nó

Município serão' pauta do

,programa RTL Kluh, da
emissora de TV Fokusz, da

Hungria. A equipe jornalís
tica .da emissora e uma

antropóloga estiveram etn
Jaraguá do Sul neste fim de

semana para perceber co
mo a cultura daquele país

I
é cultivada aqui no Brasil.

Os intercambistas partici
param de uma programa-

- "/d IAçao orgamz,a a pe a s-

sociação Húngara, que teve
in'ício no sábado. '

Eles foram recepcio
nados no Museu Histórico

Emílio da Silva, de Jaraguá
do Sul, onde conferiram a

exposição "Um olhar bra

sileiro no verão húngaro
de 2001"; efetuaram filma

gens, entrevistas e toma

ram café a moda húngara
e brasileira com autori
dades políticas do Municí
pio: Ainda visitaram o mo-,
numento da Colonização
Húngara - n� Casa do

Colonizador -, conhece

ram pont,os turísticos e co-.
lheram imagens da comu

nidãde húngara localizada

nos bairros Garibaldi e

Santo Estevão.

Impressionada com a "

beleza natural e à. orga
nização da cidade, a an

tropóloga Catarina Óry
Kovacs diz que, apesar de

os dois países contarem

com culturas distintas, é

possível manter a tradição
dos antepassados, preser
var a memória, a história e

manter a identidade do

povo de origem. "Esse

intercâmb{b que esta�os
realizando é importante
também para repassarmos
(: ensinarmos um pouco
mais da, nossa, cultura,
algumas danças para o

grupo folclórico de Ja
raguá do Sul, alémda troca
de conhecimentos, da inte

gração entre os pessoas,"
A jornalista Orsolya

Viragh; o ciriegrafista
Horkai pia e a antro

póloga retornaram on

tem para a Hungria, O di

retor de Eventos da as

sociação; Hilário Schewer,
diz que a intenção é di_r

vulgar também o traba

lho da associação e

viabilizar intercâmbio pa
ra a 'Hungria, no pró-
'ximo .ano. (FABIANE RIBAS)

Intercambistas fizeram imagens de Jaraguá do Sul

ua leonina deixará
ciável. Bom dia

seu círculo de

_Mlrl1�l1contrar pessoas�êTIStOntes. r:l,ma tenso na paixão.
Escorpião - Você estará

a brigar pelas suas
, A carreira receberá
estímulos. Sua
anceira tende a

.

o - Ti re proveito da
nça para se dar

mpliar os seus

Bom dia para

importantes

._���=� ;�::er
ciumenta com-o seu amor.

Peixes .,'. Atividades
em casa renderão
s sentidos, Será

aproximar de quem
brir as portas do
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SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
....

,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua JOI. Th.odoro Riboiro, 165 -

ex. Postal 84 - Fon. (47) 371-0555 -

Fax (47) 371-0403
.-mail - indumak@netuno.com.br

1Y!!l!!�·''-<''
Indústrias de

Máquinas Kreis ltda.

A Rua Presidente Epitácio Pessoa, na década de

30, nem de longe se compara com a atual. A foto

apresenta o trecho onde hoje se localiza o Edifí-

cio Jaraguá e o. Colégio E?angélico Jaráguá. O
prédio em enxaimel com�ça a aparecer nas, f�tos
tiradas a partir de 1912, e constituía-se numa

;,edificação de dois pavimentos. Uma raridade.
histórica destruída pelo progresso.

,

CWWiAd"....,. ......iado.SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaragu� do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv;br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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j

TERÇA�FEIRA, 9 de abrll de 2002

POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL IMOMENTOS D,E REFLEXÃO: PA. CLAUDETE BEI�E ULRICH E P. CARLOS LUIZ ULRICH

'.:4 História de nossa, gente não podeficar só·
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 68 ANOS
Em 1934, José Marcelino Müller �udava-se da atual Rua 29 (Emílio
Carlos Jourdan) para a Rua 6 (procópio Gomes de Oliveira) num
amplo terreno margeando o Rio Itapocu, onde plantou parte dele

,/

com árvores que o tempo se encarregou de chamar de Bosque da

Saúde, onde hoje está situada a ponte em homenagem li Olavo

_ Marquardt. Ao lado desse bosque construiu um prédio assobradado
.

e um salão, onde se realizavam bailes, reuniões e um cinema, que'
posteriormente Fbi convertido em iris�alações fabris da Companhia
Máquinas Famac, hoje em processo de demoliçãó. Terminava o ter
reno com um dstabelecimento fabril que c�ntava com fundição; ofi
cina mecânica, fábrica de carros e máquinas detoda a espécie. Infor-

r

mava a publicidade em torno do prédio que també� contava com

restaurante, aprimorado para veranear, situado à margem do rio,
aprazível, conforto e preços módicos.

HÁ lSANOS
I

Em 1987, o ducado informava que o inverno também era violento.
,

Geav� semanas inteiras. A gente g,uase não tinha agasalho. Quem ti

nha sapato usava-o só para festas; o que se usava era o tamanco. Os

homens sé defendiam com "la jaqueta" e com o chapéu; as mulheres
, � �

vestiam uma calça de homem debaixo da saia e um lenço na cabeça,
amarrado debaixo do queixo. As crianças se amontoavam em cima

I

do fogão de lenha. Para a escola ia-se com um casaquinho da mãe,
ou com um jaquetão do pai e sempre descalços, pisando em cima de

grossa camada de gelo. À noite dormia-se bem: as camas eram de

madeira maciça, colchão de! palha por baixo e .colchão de penas de

ganso por cima (o pyomim). As outras duas estações eram bonitas.

Era gostoso trabalhar, plantai- e colher. Eram dias alegres, de festa,
de mutirões, de novenas e de visitas entre vizinhos. Os guris brinca
vam de pegar até tarde. H�je em dia o verão continua sendo o mes

mo, o inverno parece que melhorou (?). Mas há gente que não gosta
.

do climadesta terra. Nunca houve enchentes para fazer "flagelados",
apesar de chover muito efIl: alguns anos.A VEGEtAÇÃO
DA VILA - No início a mata era fechada com

muitamadeira de lei, arbustos, silvado, taquaruçú, e maxuxais. Uma

floresta tropical, ninho de feras, répteis, pássaros e borboletas

multicolores, Todavia, teria um destino cruel. Na década de 1920- \

1930 esta beleza �omeçou a desaparecer. Começaram as roçadas, as
.

derrubadas e as queimadas para dar lugar às coivaras, as roças e aos
,

.... (
pastos.

HÁ 3 ÁNOS
Em 1999, o Museu Parque Malwee era um dos cartões postais de

\
I

• \

Jaraguá do Sul e estava sendo remodelado. O setor de cultura popu-
lar e transportes, anexo ao Museu I, era o mais novo empreendimen
to para abrigar peças antigas, tais) como engenho

.

de cana-de-açúcar, prensa de farinha, ferraria, máquinas de costura,
bicicletas' e charretes compunha o novo espaço, de 376 metros qua
drados, que retráta o trabalho dos imigrantes no final do século e os

meios de locomoção utilizados na época. A restauração do prédio
resultava no remanejamento das 1.650 peças expostas nos

museus I e II. Máquinas ganhavam novos locais, cedendo espaço a

pontas de flechas indigenas encontradas no Vale do

Itapocu, antes da chegada dos colonizadores, e a concha de melado

pertencente ao fundador de Jaraguá do Sul, Emílio Carloss Jourdan.

Abençoados sejanlos labirintos denos,savida!
Labirintos da vida ...

Têm entrada? Labirintos da vida ...

Têm saída?

Múltiplas e diferentes entradas e saídas ...
Labirintos da vida.:' .

Dão muitas voltas ...

Encontros desencontros...

Sabores dissabores...
Saberes construídos no vaivém dos labirintos da vida.

Brisa criadora da vida - Espírito Santo

conduza e fortaleça nossos pés ...diferentes e únicos .. :

Abençoe nossas entradas e saídas pelos labirintos da vida ...

Conduzindo-nos para hovos horizontes ...

Alegria e doçura do Novo Céu e da No�a Terra!
A vida é dom de Deus. É presente! É graç�! A vida ,é o centro do projeto de Deus, sentido úlri
mo de toda a criação.E a vida tem uma vocação. Seu alvo é a plenitude - á vida em abundân

cia. A vida de cada um de 'nós não Se faz somente em sentido horizontal ou, vertical. Ela dá mui

tas voltas. Ela tem curvas, pedras, espinhos, .. flores e belezas... alegrias e tristezas... vitórias e der-

rotas... dias e noites ... saúde e doenças...
I

A nossa vida pode ser comparada com um labirinto. Labirinto com entradas e saídas, encontros
e desencontros, sabores e dissabores É justamente no vaivém do labirinto da vida que a sab�doria
da existência vai sendo construída A vida precisa ser construída nas relações que vão sendo

estabelecidas com as outras pessoas, com a natureza, com � sociedade, com a comunidade ... É
assim que vão sendo gestados novos horizontes, onde.a ética e a dignidade humaná precisam estar

na ordem do dia. Desta forma, a vida é novamente resgatada em sua totalidade ...

,

Os labirintos da vida, portanto, querem nos ensinar a buscar a alegria e a doçura do novÇl céu e

da nova terra.para todas as pessoas, A vida SÓ tem sentido quando supera a dimensão individualista

da existência e se lança para a solidariedade, ao amor ao próximo... Os labirintos da vida nos

ajudam a olhar para as outras pessoas, a sairmos de nosso egoísmo e a vislumbrarmos novas

perspectivas e horizontes, visando a plenitude da vida.
'

"Entrega o teu.caminho ao Senhor, confia nEle, e o mais Ele fará." Salmo 37.5

Entrega QS lab'irintos da tua vida nas mãos de Deus, e ele guiará os teus pés por todos os caminhos,

�rc�lp
Italiano

,INAUGURAÇÃO DA SEDE

FLORIANI

"
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

Graziea tutti!

3711-8222
DEVANIR .DANNA

Rua Helnolqo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul" SC
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BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, el 3 qtos, sala, eoz., 2
-bwc., gar, el ehur. ,100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9�05-3941 ..

BARRA VELHA - Vende-se ou troea
se, em alv., el 3 qtos, mobiliada e

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

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

'

91044588. <

. � .

ImovelS

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

ANA PAULA IV - Vende-se; mista, el
7,5xll,0 + gar. 3,5xl1,0, terreno el
270m2 +fone. R$16.000,00"aceita
carro no nego Tratar: 273-0461.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - permuta
se casa, ,3 qtos, 2 bwc, sala,
cozinha + edícula, centro.
R$ 70.000,00. Por residéneia em

Jaraguá do Sul. Tratar; (47),
361-6226, el Luis.

BARRA 'DO RIO CERRO - Vende-se,
em alv., el 70m2,lárea de 432m2, a
500m da Malwee, el qto, eoz., bwc,
gar., el telefone convencionai.
R$ 29.000,00, neg .. cl carro.
Tratar: 9101-4214, el Ruy.
Necessito 'negociar el urgência,
motivo de mudança.

BARRA DO SUL - vende-se, 800 m

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

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

BARRA VELHA - casa de alvenaria,
no centro, à 700m da 'Praia. Casa
com lfx9 e terreno com 13x25.
Valor à-como. Aceita-se negociação.
Tratar: 373-1848. el Renice,

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

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

CENtENÁRIO - Vende-se, de 2

pisos, semi-acabada, el 360m2, 'el
+ 1 casa de alv. nos fundos, el
75m2. R$ 45.000,00 (as duas).

, Tratar: 370-3109.

CHÁCARA - Vende-se outroca-se,
próx. a praia. 'Tratar: 372-0665.

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

CURITIBA =Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, el 3 qtos, Z bwc,
gar. pI 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do Sul, até
R$ 50.000,00. Tratar; 371-4626.

CURITIBA - Vende-se, alv., el 3
qtos e demais dep. Terreno el
2.500m2 e casa el 144m2
construído. R$ 65.000,00 ou troco
por casa de menor valor em Jguá do
Sui. Tratar: (41) 265-7047.

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

terreno el 1400m. Tratar: 371:0742.

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos, 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,

garagem pj2 carros. Próx ao

Pama, em frente ao n" ,134. Tratar:
2750845.

ES.TRADA NOVA - Vende-se, alv.,
nova, 93m2, 2 qtos, R$ 25.500,00.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

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

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro
Avaí, madeira, el 54m2. R$

,

12.000,00. Tratar: 373-3128, el
Wilson.

I

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se por lmóvel de menor valor,
prôx, Homago, 3 qtos e demais

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

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeirá, por casa do mesmo

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

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

LOT. SANTO ANTONIO - yende-se,
casa de alv., el 70m2. Terreno
quitado 12x27, tudo. por
R$ 17.000,00., Tratar: .276-1306, el
sr. Pedro. Aceita-se 'carro até
R$ 9,00Ó,00.
,NEREU RAMOS·- Vende-se ou

troca-se, por casa na Ilha da Figueira,
alv., el 3. qtos e demais dep,

. R$ 45.000,00. Tratar: 275-0051.

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

dep., Centro, 660m2. R$ 25.000,00
+ ünanc. CEF. Tratar: 3.11-4497.

NOVA BRASILlA - Vende-se, nova.
Tratar: 9953-2627.

'

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

Jaraguá. Tratar: 276-3257.
-

PORTO BELO -Vende-se, vende-se,
3 qtes, centro, e1133m2. Tratar:-
(47) 369-4922, el Roberto.'

.

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

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

376-1350, cl Cleiton.
'

SANTO ANTONIO - Vende-se ou troca
se: el 120m2• R. Ilda Friedel Lafin,
lote 254. Tratar: 276-0070, el José.

SANTO ANTONIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno.

R$ 20.000,00., Motivo de mudança.
Iratar:,276-1044, el João.

'

SÃO FRANCISCO DO 'SUL - Vendé-se,
Bahia da Babitonga, mista, fundos
pI Bahia, el 2 qtos, saia e coz .. R$
20.000;00, aceita-se propostas.
Tratar: (47) 379-1559, c/Tlto.

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

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

SCHREODER � Vende-se, alv., em
,

constr. CI 1 qto. Terreno de

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

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

, R$ 23.000,00, aceita-se carro e

imóvel de menor valor. Tratar:
273-0378, pela manhã ou noite. cl
Chirlei.

TROCA-5E CAIBRO -e- eomp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
el eaxilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-5E - por sala comercial ou

apto., alv., el 150m2, próx. Weg II.

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

VENDE-5E OU tROCA-5E - alv., c!
300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, el Sérgio.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, el
3 qtos, gar. PI 2 carros, murada',
cerca de alumínio. R$ 33.000,00 +

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

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

9112-4110, comWilson.

VILA NOVA - Vende-se, em alv, el
2 qtos, 2 bwe, área eonst. cl
140m2, terreno cl 450m2, cl
piscina. R$ 70.000,00. Tratar: 371-
4225, cl Alceu.

VILA LENZI - Vende-se, CI 96m2•
Terreno cl 480m2, el mais 2 meia

água, nos fundos, fica 2 telefones.

R$ 65.000,00, neg., aceita troca per
menor valor. Tratar:275-2860, el '

Sàndro.

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

, 9104-4588.

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

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

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

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

LAGUNA - vende-se, apto. Ed.

Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte

cl sacada, 1 qto., 1 wc,

lavanderia, cozinha, sala cl
sacada. R$ 70.000,00, aceita-se,
imóvel em Meia Praia (Itapema).
Tratar: 370-8336 ou 9973-3560, cl
Osmar

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, cl
2 qtos. R$ 35.000,00. Tratar:

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, cl 1 qto
el sacada, 1 qto simples, 1 bwe,
eoz., área de serviço e gar,
coberta. R$ 15,000,00 + presto de

0,4557 CUB aomês. Tratar: 310-
8336,9997-5561 ou 9121-5516, cl'
Marcelo ou Suzalin.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., cl 2 qtos, gar., chur. e
salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$
8.006,00 + 1/2 eub por mês.
Tratar: 370-7698, cl Vilson.

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

sae., sala de jantar/estar/Tv, eoz.
.

e lav. cl móveis sob medida. Novo,
el piscina e salão.de festa, el 2 ,

vagas na gar. Valor a nego, Tratar:
370-8336, el Osmar.

VILA.RAU - Vende-se,
R$ 17.000,00 + financ. Caixa
Econômica Federal, ou trocá-se por
terreno. Tratar: 370-0816, el
Silmara.

- )
,

AGUA VERDE - Vende-se" próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE- Vende-se, c/,318m2,
próx, Salão. R$11.500"OO.Tratar:
9979-9970, hor. Comi.

AMIZADE - vende-se terreno, el
13,5x23m, PIÓX. Salão Amizadei
Tratar: 371-2357 ou 387-561'2

o jeito- certo e saudável
. de emagrecer.

Reúniões 'todas as terças-feiras, às 15n, em sala
anexa à Paróquia Evang. Luterana -

Centro, Jgllá do Sul.
Assista auma reunião sem compromisso, ,

Informações pelo téléfone (47) 635-1049

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHÁCARA EtOLÓGICA
RIO MOLHA

A CHANCE DE REALIZAR
UM SONHO.

A OPORTUNIDADE DE FECHAR
UM GRANDE NEGÓCIO

ÁREAS A PARTIR DE R$ 27.000,00.
VENHA ESCOLHER A SUA!

RIO MOLHA, APÓS A GRUTA, 350M
À ESQUERDA NA SERVIDÃO. DAS PALMEIRÁS,
À 6KM DO CENTRO, PRÓXIMO DE TUDO QUE

\ VOCÊ PRECISA.. '

UGUE (47) 370-8563.

VISITE-NOS
DE 211 FEIRA A ,DOMINGO DAS 9:00 AS 11:00HS

DAS 14:00. AS 17:00HS

I'
"

II
I

AMIZADE - Vende-se eu troca-se

por carro, terreno. cf 13x29. Tratar:
2760629:

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

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

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

AMIZADE - Vende-se, lotes. Aceita
se earró no. negôlco, Tratar: 371-

-

6418 eu 9973-5212.

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
Cf 416M2, 2km ap'ós a Malwee.
R$ 10.000,00, cf escritura. Tratar:
9973-8386.CRECI8490.

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

'BARRA VELHA - vende-se, terr�ne
próx. aereperte. Valer R$ 3.000,00.
Tratar: 37()'9282.

BARRA VELHA - Vende-se, entre o.
'

mar e a lagea, 20x50m, fundes pf
lagea. R$.2.500,OO, aceito. carro..
Trata!: 9121-3950, cf Reberte.

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

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

.

CENTRO - Vende-se, c/622m2, cf
galpão. de 135m2, tede murado.:
tratar: 371-9157.

\

CZERNIEWICZ - yende-se, cf
405m21eeal alto., após a Sear.

\ R$ 19.000,00, estuda propesta.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

ENSEADA - Vende-se, Balneário.
Majerka. R$ 3.000,00. Tratar:
37().8145, após as 17hs, c/ Laurita.

J

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, Jesé
l'eedere Ribeiro., 14x28. R$
19.000,00. Tratar: 371-6640, cf Jeãe.
J

�

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cf
. 350m2, próx. salão.. R$ 10.6.Q_O,OO
entro + 12x R$ 450,00. Tratar:
9979-9970.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cf
726m2. Rua Jeão Manoel Lepes Braga,
228, subida Aearaí. Aeeita-se carro. no.

negôcio. R$ 30.000,00. Tratar:
370-6406, hor.cornl, eu 9975-1792, cf
Ronlldo.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cf
8:750m2, R. João Januárlo Ayrosc,
.fundos. R$ 376-1537, cf Sr. Olegário,
aceita-se íÍpte cf parte de pagte.

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

JOINVILLE - Vende-se, no. Jardim
Santa Mônica, cf 390m2, quadra E,
lote 10. Valer a cornb. Tratar:
373-2912, cf Valdeeir.

LOT. SOUZA - Vende-se, cf 540m2
(18xl0). R$ 4.500,00. Tratar:
91044588.

MASSARANDUBA - vende-se, terreno.
no. centre, 18x20, casa de alvenaria

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

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do.

mar, cond, fechado. Ótima loc,

R$15.00b,oo. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no. centre,
cf 617m2• Tratar: 376-1011 eu

376-2691/, cf Guido.

RIO CERRO II - Vende-se, cf
2.543m2, bem pf chácara, próx.
Met. Lembardi. Trata�: 376-0035.
,

.

SÀNTA LUZIA - Vende-se, cf
101.000m2, próx. Max Gums.
Tratar: 274-8125.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende-se,
terreno. quitado.. R$ 9.000,00, àeeite
carro. de igual eu mener valer.
Tratar: 273-0378.

SÃO LUIS - Vende-se, cf 700m2,
lete 36. Rua Guilherme Hursehka,.
R$ 16.000,00. Tratar: 376-2229, cf
·Angeliea.

SCHROEDER � Vende-se, cf
126.000m2, à 200mts do.

.

calçamento.. Tratar: 374-1588.

TERRENO - Cempra-se, cf 1.100m2,
mínimo. 25m de frente. Pago. a vista
eu treco. pf imóvel no. leeal. Tratar:
371-8009, cf Pérela.

TERRENO - Vende-se, cf 420m2, cf
'

duas casas, 1 madeira e eutra alv.
R$ 33.000,00. Tratar: 276-0287 eu

276-0373.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se, cf
450m2, próx. CTG Trete ao. Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769. I

VILA RAU - Vende-se, 4. R$ 30.000,00. (

Tratar: 371-3409, cf Bemadete, em
qualquer herárieou 9111-1831, cem
Patrícia após as 18:00hs.

-

VILA RAU - Vende-se, próx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, cf
2.600m2, cf casa mad., luz e água.
Terreno. cf escritura. R$ 23.000,00.
Tratar: 273-6230..

VILA LENZI - vende-se, terreno.
cem área teta I de 644,00 m2,
próximo. ao. Cclêglo Giardini Lenzi,
na rua Jaime Gadetti, no. valer de

R$19.000,OO. Acerta-se propostas,
Tratar: 371-6310comere, eu 9975-
9543 cf Patricia.

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

CENTRO - Vende-se, escritório, cf
toda infraestrutura montada. Tratar:
371-3216. V�nda: R$ 20.000;00

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

CENTRO - Vende-se, na Mal.
Deodoro, Valer a comb, Tratar: 371-
9116 eu 37()'5598, cf lvone eu tvo ..

CENTRO - Aluga-se, salas
confortávels, cf ar, mebiliada, fax,
ramal exclusive' e secretária. Centro.
Med. Odontológlco, 3· andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar:
372-2651 eu 371-6505.

\lILA LENZI - Vende-se, locadora,
ótimo. pente. Tratar: 275-3937..

R. MAX WILLIAN - Aluga-se, cem
25m2• R$ 350,00. Tratar: 371-9431,
cf José.

/

Vende'se, chácara toda
mobiliada, cf lagos, casas,
campo de futebol suíço, etc,
R$170_000,OO,. nego Tratar:
275-2990. CRECI 00177O-J.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão.
Caeilda, cf 200.000m2, cf
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

GARIBALDI - Vende-se, mini
chácara, 10km da Malwee,
tetalmente plana cf lagoa.
4._770m2• R$19.000,OO ..
Tratar: 9122-4198.

MASSARANDUBA - Vende-se,
7km do. centro, área de 60.500m2,
cf casa de mad., rancho.
lagoas. plantação, Tratar:
379-1031; a ne!te.

'

RIO CERRO - Vende-se sitio, cf
área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo.
-

Transportadora Marquardt.
Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se, área. a
partir de 27.000m2, cf
Infraestrutura, privacidade, Junto
à natureza. 6km do centro.
Tratar; 370-8563_

RIO MOLHA - Vende-se,
40_8.50m2, verdadeiro paraíso, cf
chalé suíço, 85m2, suíte e

demais dep., gar. cf área de

lazer, lagoa, galpão cf qultlnete,
ete, Tratar: 370-8563_

SANTA LUZIA -. vende-se, 2
chácaras, cf 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8425, cf Menegheli.

TRES RIOS DO NORTE - Vende
se, chácara cf 12 morgos, cf
fende de água. Valer a corno.
Tratar; 371-9431.

VENDE,sE - cf 80.000m2,
possuindo casa de 2 pises,
alv., lagoa. Tratar: 9113-9337,
cf Vera. I

VENDE,sE um sítio. cf 104.000m2 J

à 1.500m da Praia. Tratar:

(47) 345-3458, c) Rosi
eu Carmem.

Para formação de socorrista, com professores
especializados, 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
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Ref. 045 - Terreno cf
1.047,ÓOm2, 'rifa
Schmith -Ilha da

Figueira.
R$ 15.000,00
·(negociáveis)

Ref. 013 - Vende terreno cf
690m2• Rua 426, Ilha da

Figueira. R$ 10.000,00
(super lJegociável)

Ref. 006 - Vende ou tmca,
casa de alv., cf 140m2 em

terreno todo,murado de
.

390m2• Bairro {Jardim
Centenário. R$ 45.000,00.
Troca por sala 'comI. ou apto

PLANTÃO DE VENDAS
o

9104-4588

/
-

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

CEP 89251-100 - Jaraguá do Sl!1 \

Tel. (47) 371-9565
Home Page: www.rhbrosil.com.br
E-mail: jaragu_9@rhbrasil.com.br

ENCAMINHAR CURRÍCULOS PARA O E-MAJ" mdg@rhbrosil-mm.br
PÁRA AS SEGUINTES VAGAS:'

.

GERENTEDE VENDAS Experiência em óreammenid e rnoIemólim ÔHÍnceirn. DispooiIiIdOOe paro atuar em JarO!Jl'Í do Sul
ENCANADOR INDUSTRiAl
MECÂNICO MONTADOR
ENGENHEIRO(A} DEAUMINTOS -

PROJmSTAEngerlleiroe�trii1aoulémioem e�k..Jetrônim. Experiênciaem projetosde painéise�lrimsde prol"!ÕO. siooooisrno
e exciloáil de geiodores. e motores e1é1rims. Conheomenlo de norrnm Iémims.
MECÂÍ#KOMANUTENÇÃO 1Ü1]l Experiênda em "",uinm do órealêxll.
GERENTEDE SETOR DE CORn 1fX1Il Experiência em pr..... de mrIe e mm coordenaçio de ",ipe. Ensi10 superior mmp�lo.
ANAUSTADESISIlMASExperiência em desenvolvimenlo de sistemos paro a área de produçio. ExperiênOO ein liIk2 migrooOO p<ra
0r0de.1,,1ês lémio. .

DES,ENHISTA DEMODA PIENOHooM"le paro desenho [[IIIIUOI e mm i1lorrnillim.
QUIM/CO IÊXl1LfornlcJ!ÕO ou experiên<iImiIim de ebsll1O<Cooheanenloemse'" de tinlurllÍllêxlil OporIuni<ble p<I1I efeliwÇio
oues1Í!!iGlse<lllKlJindocunq_.,perior).
MECANICOMANIJTENfAOfxperEnáa na ireaWnenlicia.· '--

SUPERVISOR DE PRODUÇAO Pre/"etKiahlen� mm experilncia em área 01rne.!1iôa. Holi1i1ode paro IderolllD, nego<io!Do,
in/ormólial sistemas de lpIIdode. Superiormrnp�IO ou lIInIIl1i1o. .

ENCAMINHAR CURRÍCULOS PARA OE-MAJ" !Ok!O<re®rh�1 Íom.hr
PAfIA AS SEGUINTES VAGAS: ' ..

OU/MKO TÊX11L- mm e"",riêrNiJ em kmoralário de desenvoMmenlo de mres ou linhrllio. NelESllÍlll "''''' lécnioo na irea e

mnhetinenlo em coIonnelriL
PROJmSTA-mnhetinenloemAuloCAll eexperi!nriommprojetosde ...ilase"'.......tosinduslrlcis. freI.TéaimerriMeâJnim.
COBRADOR - mm experilncia em mbnmm e� (selorÔlImio). Ne<essirio poIlUir arro ou mol� ,

COORDENADOR DE QUAUDADE-mnheameõlO em lemunenl.. de quaIiIode Il\ e ISO 9000. i

GOVERNANTA- 2. Gt-.. mmplelo e mm mnhe<irnenl.. do iOlOII1Q. ou aIemõó. Poro rm em TOi.llOlé-l!'.
VENDEOOR fX!FIINO-experiênciJ no área de tansparles (freies). Ne<essirio lermrro e .,�III próprio.
atUE DE DEI'OSITO- mm 2. grtru mmplel� Prel. mm xperiência em móveis.
AflAUSTA DE ESCRITA fISCAl-mm experEnáa mmpro,.,oo de 2 anos. Ptr atuar em indúsIriL
UDER DEPRODUÇAO-mméxperiência na rÍlllO�xll (beneliàunenl"),
IfCEPCIONISTA-; J!IIII'atI.u no mntrole de enlroda e sáOO de veiuki
nCNKOMETAWRGKO- mm lOIlI1CJIiio Iémim na irea pelo [ T. Tupy e experiência em me!olir!lm
ENCARREGADO DE COSIVRA-mm qperilncia na fuooio.
MODWSTA<-· paro aluar mm'moldes ��I..juvenis.

.

I

OPERADOR DE CAD f PLOTTER - mm ex� em enaixe de peplS, sislema In_ooim II!dra.
CONTADOROUCO((TABIUSTA-possoJrexperiên<il ......ovoclaemkropImeoI..mnli.l>eis'PtrooluaremesailóriodemnkÍliliible.
OPERADOR DEMAQUINA OIC-"" sai>apr�eoperll "",UM CNe
ENGENHEIRO ELETrlIGSTA -neGlSSÍIÍOexperiêrNiJ na área comerrid e coohecinenlo de iIQ!ês e esprIlhoI.
VENDEDOR EXTERNO- pilO oIuar no rllllO de .,perrnermdos. Necessirio poIlUi ve"� pr6pr;o e experiênriL •

VENDEDORREI'RESENTANTE-poIlUiarroe .,�iII. N........ mnhe<imenl.. em hi!rMm, pnel.ll1Ólim,meáinim. e1ekolémim
ou ""001CJIÍI0 iIWstrü. .

.

ANAUSTA DE CUSTOS- experiência rríninxI de 3 anos em lor. de pr'lD e eslruiunJlÕO ruslo< P..a aluar em lbirama-Se
ENGENHEIRO INDUSTRIAl-mm e"",riêrNiJ em prO<éssos i1dustriJis.monul. e chão de liJbrim_ Poro 0i00i em lbironn-Se

ENCAMINHAR CURRÍCULOS PARA OE-MAl" jessi:@rbb!1!5lrom.br
PARA AS SEGUINTES VAGAS:
CONTAOOR Com Ensino Superior mrnp�l� I
MICANICO DE AUTOMOVElS Com experiência ém monu�11!iio de veilll>s importados.
INSPETOR DE VENDAS Supe� mmpÉlo mm e"",riêrNiJ em Empr... de Atmentos. .

I

•

COORDENADOR DEPR0DllÇ40 Experiência em ...cenorio (fOOriaJ9io de Móveis, operoçiio de "",uilas e mmul"'!õo).
ANAUSTA DE ptIlGOS E SAlARIOS Experiência mm remooeruçio mm hOOliOOdes e rompetêm
ANAUSTADETREINAMENTOComelCjll!liênriL

,

ASSIS7EN1f S{JClAl � experiência em empresa. i
ASSISnNTE nOlKOSu"".. em Engenhrrio Quimim, Atmenlos OU Adninistra{OO. I'
REPRESENTANTE COMIRaAl Com experiência em vendos de embc.Iogens. •

ANAUSTA DEMARKmNG Com Superior mmp�1o e experiênciJmrnprovach
ANAUSTA DE PROOSSOS Com expellência em Empr... lêx�
lABORATpRISTA Com experiênciJ em desenvolvimenlo de <DreS e aiI!iies paro Empr... Têxtl.

(OMPARECER A RHBRASll - JARAGIIÁ DO SU"
ARfAADMIN/Sl!IAnvA .

AUXILIAR DE VENDAS Experiência na área de vendas em empresa. eooheámenlo em le�.yendos e inloonáliaL
AUXILIAR AlIMINISTRAnvo 'P GrtJJ Cornp�IO, mm expeo-iêncio em Te�·vem

AUXILlARADMINISTRA,!,O-Cu....oo3'grau '--- .

ÁREA """""",""iIIiIsIriaI.7tcNIC'7JElETR0N/C4 ElETROMECÂNICAOUnLECOMUNlCAÇÕESNe<essiriofonnapi>�1a. Experiêncianacoor�
deilsl.de ",ipcmenl.. de illormólial eleleloniJ,mmuleiW>dembe<men1o pila 1e�looiae pIIkllKIlllo.AIuoçõommosuporte
Iéoim.
TÉCNKO EM ElETRÔNICA Rec!m-formodo, prelerenaom.r.te resiclr no região de Corupá.

ÁREA COMERaAl
VENDEDOR REPRBENTANTEP...,i IIITD e .,�iII. Necessiriocoohecinentos em Iidráulim, pneumálioo, meciI1im, e��olémim.
REl'RESENTANTECOMIRCIAL Posstir "",esaconslillÍllJ, veiw�.lelefooe e fwt Ptroaluarmmvendosde rnoIerioisdemnstruçiio
livilnasri<kxlesde lDges, �umenou, Sõo8enlooo Sul e FIorimópoIis.
REI'RESENTANTE COMERCIAL 'P grau Complelo;mm ."",riêrKiJ em vendos de embalagens. Paro aluar em Joroguá do Sul.
VENDEDOR EXTERNOCom experiência na'órea de If1I1SporIes (freies), neGlSSÍIÍO Ter mrro e ceIuiJr próprio.
VENDEDOR EXTERNOPtra oluar na [IJIIO de .,permer..oo111e11!1!irio poIlU� veiaJ� próprio e expeo-iêncio.
VENDEDOR INTERNO- Com experi6encia em lIfiIos """""""

ÁREÀImAGONAl _

AUXlUAR DEPRoouqOMorocloresdesd.roeder.
AUXIUAR DE PIIODUÇAO Para_ com IrDba"" pesndo.
AUXILIAR DE C011NHJ, E SERVIÇOS GERAIS Com expeo-iêncio em mzMo e �..,.za. Pila sd.roeder e JlIlI9uá '" Sul
AUXIIlAR DEPROPUÇAO t.\oradorespróxinos 00 PorIm de JarO!Jl'Í.
MICANKO DE. VEIC}JlOS Com experiênciJ em i1jeçiio e1ekônim.
EMPREGADA DOMI5nCA Com experilncia e re/erêOOas.
OPEII_ADOR DEEMPILHI)DEIRACom ai"" e experiência. (Codaslro)
MECANKO DE AUTOMOVElS Com experiência de dois IIIOS no IuIl!ÕO-
OPERIjDOR DEMAQUINA DE BORDAR Com experiência em "'ino ZSK - 12 mbnp!les.
naLAOCom e"",riênrio_eresiden� nomo V'eiras.ou ine<Ioções. _ •

AUXILIARDEPROOUÇAoCom 1.Groo",",�loeresiden"'lXIS�doslxi"..AgIXIVerde,Via lfnzi, Vi� Rou. Estrado Nova.
VáriasYOlJlS! _

AUXilIAR DE PR!lDUÇAOMoradoresdo Ilha da f1Jueio. próx. Pedreio Rio B[lIl(O. Com l'.grtru mrnp�lo.
.

TORNEIRO MECANKO Com mnhe<imenlo em �iIura e illerprelajOO de desenho rne<Dnioo. (úxfastro)
OPERADOR DE fPRUSORA Com experiênciJ:
TORNEIRO MECANKO l' grtJJ. mm experiênôJ.
AUXIUAR DE SERVIÇOS GERAIS 1'''00, pamaluaremrozinhoelmpero.
ENfESTADOR E TAIJIADOR (Õm experiênàa.
ESTAMPADOR l'Groo, mmexperiênôJ.
IMPIlESSOII DE OIf SET I' Grau, mm experiênôJ.
SOlDADOR Com e"",riênàa.
(COBRADOR Com e�emmbrllfl!ll e�("Ior ÔHÍncero), ne<eIlÚrio possW ano ou mol�
,EMPREGADA DOMES11CA (/II CASEIROS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banco Volkswagen • Cons6rcio Nacional Volkswagen

Horário de
atendimento:

J
De. segunda a sexta: 8h às 19h

Sábados: 8h às llh

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

O pagamenlo, em dinheiro, será efetivado pela Caraguó Veiculas o partir do 3g parcela poga pele-neve Consorciado. Promoção válido olé 15/0312002. Preço do dia 28/0212002. Freie. pintura melálica e opcionais não inclusos. Presioçães variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem taxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veiculas estõo em conformidade com o PROCONVE Programo de Controle do Poluição do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de contribuição mensal reduzido (de 1,67% para 1.25% até a contemplação). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reservo de 3,5%. 05 modelos. códigos e vclcres estõo sujeitos o alferaçpes conforme o político de comercialização do Fábrica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CQRREIO DO POVO
'

LOCAL: UNERJ - Bloco A -

TERÇA-FEIRA, 9 de abril de 2002

CORPO & AÇÃO

13h30 ou a noite:

CiJ5ESC
,

SERViÇO 'SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES·DE JARAGUÁ DO SUL

-,

O QUE É: O Projeto busca incrementar e promover o esporte recreativo, onde o SESC e parcerias, através çJeste evento
proporcionarão maior conhecimento ao público em geral sobre '0 que existe de melhor no esporte dentro da nossa

cidsde.>;
' , ,

4' feira:
15h: Abertura do evento I;l da visitação aos estaodes
15h30: Conhecendo a "Ação Livre"
16h30: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica ) Prof.· Jefersoo
17h30: Orientações Nutricionais - Prof.· Nelson
18h30: Espaço para "Ação Livre"
19h30: Aulão SESC de Ginástica
20h30: Palestra

" A importância da Atividade Física", Prof. Nelson - No auditório da UNERJ

5" feira:
, 15h: Abertura dos estandes
15h30: Aulão dá Capoeira do Grupo Corpo e Movimento
16h: Apresentação de Capoeira do Grupo Corpo e Movimento
16h30: Aulão de Lian Gong'( Ginástica Terapêutica)
17h30: Aulão SESC de Dança Infantil
18h:'Palestra" A importância da Atividade Física" Prof. Nelson - No auditório da UN'ERJ
19h30: Aulão SESC Ginástica
20h30: Aulão de Lambaeróbica Prof.· José Roberto

�ATA: 17, 18 e 19 de Abril de 2002 HORÁRIO: 15h às 22h

PROGRAMACÃO

SERViÇOS DE JARDINA�EM
Jratar: 91134116 ou 370-1531, cl
sr. Martin, em qualquer horário.

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA

Procura-se, tenho 18 anos,
2· grau comp., e,xperiência e.ôtlrno

,conhecimento de informática.
Tratar: 372 3922, cl Karen

SERViÇO DE PEDREIRO EM �ERAL
'

- Tratar: 370-6170 ou 9112-3916.

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

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia pI cuidar
enquanto ninguém está na

residência. Tratar: 9603-3383, cl
Euda.

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de l.angerie, atuação na

região, direto dafábrlca.vexlge
experiência no ramo. Tratar: (47)
33%198.

PROCURO EMPREGO - Secretária,
recepcionista. telefonista ou

balconista. Tenho 20 anos e 2. grau
compl. Tratar: 370-1113. NECESSITAMOS Dl; AJUDA - Casal

cl 3 filhos. oferecem para
trabalhar e cuidar de chácaras OU

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

Ação Social de Guaramirim.
Tratar: 373-0748, cl Denise ou

Catarina.

PROCURO EMPREGO - em

malharia, metalúrgica ou empregada
doméstica. Tratar: 392-3051.

VENDEDORES - precisa-se, com
experiência. Tratar: 3'7'1-5353.

.SERVIÇOS JARDINAGEM -Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 as

VERDUREI:R4
PR.OCÓPIO

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

I

DAMA DE COMPANHIA - senhora
se oferece p trabalhar, cl ref. e
experiência. Tratar: 370-2718.

I

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, Água Verde ou

proximidades.Tratar: 370-6687.

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

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL
Procura-se trabalho, faço free lance,
casamentos, nascimentos de bebês
em hospital, filmagens, eventos em

geral. Tratar: 371-6238, cl Andréa.

* Téinilt[ .m Eilfermqge
* Téinico em (ontabilido
* Técnico emAlimento

\1
"

" '-, ' ,

.
f1cnico em Comércio EX/é"

,IDIOMrAS
Inglês e.Espanhol
-

PROGRAMACAO DE CURSOS
,

CURSO CH PERíODO HORÁRIO ' VALOR

Regimes de Tributos 8h A definir 13h30 às 221Í R$95,00

das Pessoas Jurídicas 1+1 R$48,00

Como Secretariar 121:1 19/4 e 20/4 6D -14h30 às 22h30 R$95,00

com Sucesso 6" e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$48,00

Habltídades de Negociação 12h 19/04 e 20/0� 6ª -14h30 às 22h30 R$120,00

6" e Sábado 1+1 R$64,00
\

Sistema Just in Time i2h 22/04 a 25/04 19h às ,22h R$80,00

2" a 5" \

I

Desenvolvimento de Líderes 20h 06/05 a 10/05 18h30 às 22h30 , RS145,00

2" a 6D 1+1 R$72,50

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaragua do Sul- se
fone/Fax: (47)'370-0251
E-mail: iaraguadosul@sc.senac.br

6' feira:
15h: Abertura dos éstandes
116h: Oficina dos Escoteiros
17h30: Palestra" A importância da Atividade Física" Prof. Nelson - No auditório da UNERJ

18h30: Apresentação de ASANCO (Arte Marcial) Academia Corpo e Mente

19h30:Palestra: Defesa Pessoal - Prof.· Rodrigo - Academia Corpo e Mente
, 20h30: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica) Prof,· Jeferson

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

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

��T'?�-;T; ."' . �"��";,,,_,, ""@__c,

+

' ..,.
'

",., AGENDAJ)E CURSQS:

DICAS DEORATÓR/� E-APRESENT�ÇÃO PESSOAL, .

DÃTA: 13 DE ABRIL DE 2002 - HORARIO: DAS 8H:00 AS 12H:00' -) 14H:00 AS 18H:00

\

TÉCNICAS DE VENDAS
DATA: 2� E 26 DE A8RlbDE 2002- HO�RIO: DAS 19H:00 ÀS 22H:00

REtACÕESHUMANAS, .

DATA: 09 E 10 DE MAIO, DE 2002 - HQRÁRIO: DAS 19H:00 ÀS 22H:00

MOTIVACÃOA CHAVEPARA O SUCESSO
HÓRÁRIO: 19H:00,ÀS 22H:00

OFICINAS
MOSIACO PARA ADOLESCENTES EADULTOS

INíCIO: ABRIL DE 2002 .s: TURMAS DE MANHÃ À TARDE E À NOITE

TERAPIA DÓ JEAR.MANUAL
INíCIO: ABR.IL DE 200�-04-08 - TURMAS À TARDE E À NOITE

FOTOGRÁF.ÍÂPARA AMADORES
INíCIO: DE 15 A 18 DE ABRlh DE 2002 .; TÚRMAs À NOITE

CULINÁRIA BÁSICA
INíCIO: ABRIL Dn002 - TURMAS À TARDE

INFORMACÕES E INSCRICÕES PELO
FONE: 312-0138 COM FABRíC/A

• I

CI)
=
'OJj
1-
'-

1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 9 de abril de 2002
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EX: R$ 20.000,00 =.1�º·meses, parcela de R$ 21.
•

" o;oOo�\"" '0
00 00 o

0.0 i 1 .

EX: R$28:000;00 ��&Omeses, parcela deR$ 299,
EX: R$ 36.000,00 = 120 meses, parcela de R$ 385,00
EX: R$ 56.000,00 = 120' meses, parcela de R$ 599,00

CORREIO DO POVO 5

HUMANA

URGENTE

recruta e seleciona para admissão
imediata os seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS
o ACOUGUEIRO (4270·S)- Que resido no centro ou proximidades de Guaromirim otJ Schroed".
o ANALISTA DE CUSTOS (3468·E)- Conheamenlo 10101 no área de cuslos.
oANALISTA DE PEDIDOS (4261·E) - Minimo cu�ando AdminisITlllão. FOIá análise de pedidos, redaliío de lexlos e cólculos
IAmbos osséxos).
oANAUSTA DEMARKE11NG (4255-E) -Coo. superior em Administroçõo, Comunknçõo e Propaganda ou afins. Idiomas: Inglês
e Espanhol (báskos).lrá coordenar e execulor o plano deMorketing. Disponibiliddde paro viogens, empreendedor, mpoddode
pOla orienlOl equipes, bem como realizar atividades oper"ionais (colocar o mão na mossa). Ambos os sexos.
o ASSISTENTE DEMARKETlNG (4329-E) - Mínimo segundo grau comp�IO. Preferência que sai� in�ês e espanhol (báskos).
Irá conferir e emitir pedidos; registrar salic�açõesfsugeslões e redamlllões de dienles, bem como dar relorno aos mesmos.

.

Preslará informações lécnicas no atendimenlo0800 ,e àuxdiorá nos d,emais serviços do selor. Suo masculin•.
o ASSISTENTE SOCIAL (4015·E) - Alompanhamenlo cios c�aboradores, familiares e·comunidade. ExperiêIKia comprovada
em carteiro de no mínimo cinco anoS.
o ASSISTENTE TÉCNICO (4244·E) - Formação superior em Engenharia Quimica, de Alimenlos ou Administração. Cursos na
área deVendns/Comercial. Forá visil.. lécricm, afXesenllJlõo dos produtose seus beneficios, aplimçõo, lêmk.. em nega<ÍlJlões/
argumenllllões e atendimenlo lelefônico. DiSponibilidade paro viagens. Ter carfeira de habilillllão.
o AUXILIAR CONTÁBil (4371·S) - Experiência em Esuita Rscal/Conlabilidade/luao Real. Irá cadificar Nol.. Rscais, fará a
emissão do Relalório e da GIA.
o AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONTÁBil (421 O·S) -Com segundo grau ou cursando o lerceiro, porém deve ler boa
experiência na área. Para Guaramirim.
o AUXILIAR QUíMICO lÊXTll(3420·E)- Experiência deum ano no romolêxlil. Curso do CETlQ. Aluará na preparaçãoe
desenvolvimenlo de cores.

o CONFERENTE DE CARGAS (4360·S) - 2' grau ou cursando. Experiênaa 'I" área e que lenha inf�mótica.
o CORRETOR DE IMÓVEIS (4289·S) - Sexo feminino e que lenha o (RECI.
o COZINHEIRA (4128-S) - Qu; resida em Jaraguá ou Corupá. .

o DESENHISTA PROJETISTA (4342·S) - Conhecimenlo no romo melolúrgico. Cursa lémico vollado à área mecânka ou rursando
o 3' grau. Forá desenhos lêmkos, desenvolvimenlo de máquinas e equipamenlos poro a área de coostru!ÕD a.1. Conhecimenlo
em projelos elétricos e h�ráulicos .

o ENGENHEIRO CIVil (4042·E) - Profissional.com experiênaa em pré·moldados (imprescindivel).
o ENGENHEIRO CIVil (4053·E) -çom experiência em programa demlculos de esfruturosmelál.... Será respansóvellémico
daempresa.
o ESTAMPADOR (4372 - 4355·S) - Experiência na função. Não exige escolaridade. '

o ESTOFADOR (36B3·E) - Experiência de no minimo um ano.

o FRESADOR (4356·E! - Nlllões de medidns e conhecimenlo de máquines da área melalúrgica. Experiência minima de seis
meses.

o INSPETOR DE VENDAS (4323·E) - Cursa superior de Engenharia Quimica ou Alimenlos. Ter perfil para Vendos. Ser
comunkaHvo, criativo e desembaraçado.
o INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (4127·S)- Falar, (er e e",ever inglês. Ter dispanibilidadede horários.
oLABORATORISTA (4294-E)- Deverá ler curso espedfko na área, como Têmico de Alimenlos. Além da função especifica,
auxilimá noTreinamenlo/Desenvolvimenlo de Represenlanles e Oienles.
;,MECÂNICO DE CAMINHÃO (4369·E) - Fará manulençãa geral em caminhões.
o MONTAGEM ElETRÔNICA (4348-E) - Fará a monlagem de pl"os elelrônicas. Ambos os sexai.
o MOTORISTA (4370·S) - Experiênda na área e carteira de Habilillllão E e cursa MOPI.

.

o OPERADOR DE EXTRUSORA- Seis meses de experiêncin em Máquina Exlrusora para filme de polielileno. Não exige
e��ode.

.

o PINTOR DE MÓVEIS (4176·E) - Fará pinturaem móveis. Necessário que lenha no minimo seis meses de experiência.
o PINTOR A PISTOLA (4359·E)-Deverá ler noções de medidos e conheamenlo de máquinas da área melalúrg.a. ExperiêIKia
mínima de seis meses.
o RECEPCIONISTA (4256-E) - Curso superior de Administrlllão, Secrelário Executivo ou Economia (pocle eslar
rursando). Deverá ler i�glês e espanhol básicos). Pessoa dinâmica, com iniciativa, habilidade pma solúção de problemase
boslanledesenvoltura.
o REPRESENTANTE COMERCIAl (4279·S)-D... vogaS, ambos os sexos. Uma para0 r'!ião deJ�nvil� e outra poro Blumenou.
Dá preferência o candidalos com firmo registrado.
o TALHADOR(a) (3730-E)-lráriscar, enfeslare cortm.
o TECE�O (4280·E) - Duas vagos. Candidalos coin prática em meia-malha e molelon.
o TECElÃO (4315-E) - Não exige escolaridocle. Experiência em Inlerlock.
o TÉCNICO ElETRÔNICO (4270·S)- Experiência de um ano na função. Conhecimenlo lolal em informática, inlernel, bem
como em mapulenção de compuladores e periféricos. Ter carteira de habilillllão.
o TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiência de dois anos em lançamenlos (onlábeis. Pade ler
o Curso TÓlnico e 3'grau em Conlabilidade. ,

o TÉCNICO PLENO (3801·E) - Sexo masculino. Deverá ler no minimo formação em Eletricidade, Eletrônica ou Informática.
Necessá(io conheamenlo em in!lallJlÕO le�fônkae comunknção de dodos. Ha�l�ade paracoordenm equipe. Deveráier carro
próprio.
o TORNEIRO MECÂNICO (4357·E) - Noções de medidas e conhecimenlo de máquinas da áreamelalúrgica. Pradução de

, máquinns da área alimenlida e lêxtiL
o VENDEDOR DE VEíCUl�S (4266·E)
VAGASBRElmAUI'T
o ATINDENTE DE AÇOUGUE (4351· 4296) - I' grau, ambos os sexos.

o ATENDENTE DE FRIOS (4352 -4353) - I' grau, ambos do sexo masrulino.
o AUXILIAR DE CAIXA (4300·4301) - 2' grau complelo otJ cursondo. Ambos os sexos,
o AUXILIAR DE DEPÓSITO (4341)� I' grau ou cursando 2', masculino e bom porte fisico.
o AUXILIAR DE PADEIRO (4349) - Feminina, I' grau complelo otJ cursando segundo e cpnhecimenla básico em padaria.
o CAIXA (4349) - 2' grau complelo e curso de informática. Ambos os sexos.
o EMPACOTADORA (4284) - 2' grau ou cursando, sexo feminino. Fmá p"oles, conferência de nolas fiscais e auxiliará na

orrumoção da �ia.
o GARAGISTA (38664260)-I'grau complelo ,

o GUARDA (4298) - 2' grau ou cursando. Idade aama de 25 anos. Irá controlar a enlrada esaida de diinles.
o RECOlHEDOR DE CARRINHOS (4299)-1' grau e idade "imo de 25 anos. Sexomasculino.
o REPOSITOR (4350) - 2' grau, masculina. <'

oSEGURANÇA PATRIMONIAL (4273) - 2'grau complelo, com rurso devigilanle e altura minima de 1.l5!]!_
o VENDEDORA (4285 - 4325 -4326�432B) - 2' grou complelo e sexo feminino.
o ZELADOR (CONDOMíNIO SHOP,PING) (3B65)- 2 vagns (duas masculina). Com primeiro grau incomplelo.
o ZElADORA (GUARAMIRIM) (4302)- Com primeira grau incomplelo.

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
ex. Postal 200 - CEP 89.255-000

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

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

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

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

'--CHEVY'- 500 SL, 88. Torro! Valor
R$ 3,500,00. Tratar: 276-3223.

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

-

CHEVY - Vende-se, 92, DL,
branca, rodas esp., capota
marítima, ótimo estado.
R$ 6,200,00. Tratar: 273-1001.

CHEVY - Vende·s·e ou troca-se, 93,
branca, ate. camping.
R$ 5.300,00. Tratar: 370-3244 ou
91124950.

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

! Schroeder. Tratar: 9103-2082. c/
Lurdes.

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

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 3,700,00. Tratar:
37(){)690.

CHEVETTE- vende-se, 88. R$ 3.900,00,
bege met. Tratar: 997�955.

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

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

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

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
rodas esport., gas. R$ 3,500,00.
Tratar: 275·1817,

.

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

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

273-100,1, cfWaldir.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
excelente estado, R$ 1.800,00
entro + 22x R$ 190,00. tratar:
371-0002 ou 275·3979, após 18hs,
c/ Fabrício.

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

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

CORSA - vende·se, Super, '97/97, -

4p. Tratar: 9953-1878 c/
Leonardo.

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

CORSA - Vende-se, 94, 1.0.
R$ 8.800,00. Tratar: 371-9730.

CORSA - Vende-se, super, 4p,
97, único dono, compl. - ar e

direção, Valor a comb.-Tratar:
376-1496 ou 9975-6766, após
14h30 c/ Evandro.

CORSA SEDAN - 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, 00/00, 1.0, prata, gas., .c/
rodas liga leve. Tratar: 372-0676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende

se, 00, 16V, branco, 30.000km.
R$ 15.100,00. Tratar: 9104-2468.

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

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

CORSA WIND - Vende-se, 95,
motor novo, ar quente/frio, lirnp,
traseiro. R$ 7.000,00 + 10x

R$ 287,00. Tratar: 370-4192,c/
Marlsaou Vilmar.

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

CORSA WII':ID - Vende-se, 4p,
99/00, azul. R$ 10.000,00 + 15x

R$ 240,00. Tratar: 9�91-9532.

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

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

0-20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drlve turbo de fábrica.
R$ 30.000,00. Tratar: 273·10'01.

0-20 - Vende-se ou troca-se,
conquest, 96, motor turbo plus..
150cv, compl. R$ 32.000,00.
Tratar: 371·8�Ol ou 9979-8090.

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

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

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

NÃO PERCA!
Carta de Crédito

para imóveis
R$ 20_000,00
117x R$ 214,00
R$ 50.000,00
117x R$ 548,00

Tratar: 275-0051

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

.

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para

compra do' seu imóvel.

Informações: (47)
335-0S7S'ou 9981-3627

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados
.

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

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

KADETT - Vende-se, 96, f�8,
azul, compl. - ar, rodas

esportivas. Tratar: 9975-2765.

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

MA�AJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada. R$ 1.400,00. Tratar:
37(){)670.

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

MONZA - Vende-se, Classic, 89,
bordó. R$ 6.400,00, àvista ou

J

R$ 2.400,00 e assumir

parcelas. Tratar: 371·4284,
c/ Rubens.

MONZA - Vende-se ou troca-se,
SLE, 813, ótimo estado. Tratar:
376-0580.

MONZA - SLE, ano 90, compl. -

ar. Valor R$ 4.500,00 e assumir
12 parcelas. Tratar: 276-1044,
falar com João.

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

370-8622.

OMEGA - Vende-se. CD, 94,
preto, bancos de' couro. R$
15.500,00. Tratar: 378-1408 ou

9973-5067.

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: 99.75-0383.

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

S 10 - Vende-se, 98, SC, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.00.0km originais.
R$ 29.000,00. Tratar:'9973-4576
ou 370-7753, cf Fernando.

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

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., branco. R$ 20.000,00.
Tratar: 371·5343.

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

VEC.TRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 371-9730.

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

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

FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco c/ capota, marítima e

isufilme, ótimo estado, motor
novo. R$ 6.500,00. Tratar: 273-
1001, c/ Valdir.

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

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

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

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

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

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1,5,
4p, vermelho. Tratar: 370·3113.

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

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

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, c/ som. R$ 10.5'00,00.
Tratar: 9905-3398.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, ar cond., dlr., trio
elétr., alr bag duplo, compl.
Tratar: 9ll3-10ll, cf Jaime.

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

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

(47) 370-4826.

CHEVETTE

Vende-se, SL

89, branco, álc.
R$ 3.700,00.

Tratar:
I

370-0690.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IJKI-KARRAO" VEíCULOS lTDA

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA
ACEITA-SE EM CONSIGNAÇÃO

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, completo. R$ 7 .70b,00 à vista

si troca. Tratar:9902-8433.

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

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

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

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

TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNO - Vende-se, 91, verde.
R$ 6.100,00. Tratar: 273-1001, em
ótimo estado.

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

\ I

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

UNO - Vende-se ou troca-se, 93,
.

4p. Tratar: 371-1335.

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/94,
compl., dir. hidr. Valor a corno.
Tratar: 376-2070, hor. comi., ou
9117-2650, à noite, c/Tatlaea,

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
vid./tv. eletr. R$ 8.600,00. Tratàr:
273-1001.

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

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

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

outro de menor valor. Tratar: 9111-
6209 cl Marcelo.

ESCORT - Vende-se, L, 83,
personalizado, ótimo estado,
aceito menor ou maior valor.
Tratar: 370-8563.

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

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

ESCORT - Vende-se, SW, 4p, 97,
compl. R$ 17.000,00 ou troco por
carro de menor valor. Tratar:
370-0581ou 9102-1413.

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

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

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

ESCORT - Vende-se.Bl., 86/86,
álc., ótimo estado. Tratar: 9103-
7893, cl Cristiano.

ESCORT'- Vende-se, 86.
R$ 3.000,00. Tratar: 371-9730.

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

ESCORT HOBBY- Vende-se, 1.0,
94, pára-choque personalizado,
vermelho. R$ 7.200,00. Tratar,
9102-8213.

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

. F-1000 - Vende-se, 97, gás

AUTOMÓVEIS
1'1111111111111l1li

Corsa Sedan
Celta cl opc.
Gal MI, 4p
corsa Wind, 4p
corsa Wind, 4p
Gal MI compl.
Uno Mille, SX, 4p
Palio EDX, 4p
Gol I

.

Goll Plus
Escort GL 1.8
Gol CL 1.6
Saveiro CL 1.8
Santana GLS, 4p
Uno 1.5
Gol CL 1.6

Pampa gabo dupla
Gol CL 1.6

�

prata
prata

I
branco
vermelho
prata
preto
azul
branco
azul·
branco
prata
branco

bege'
verde

92 branco
90 branco
89 bege
87 branco

Rod. BR-280 km 58 �/n· - Guaramirim-SC - � 373-0504

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

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

, \

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

CORCEL VeRde-se, 77, iiz'Il
(impecável). R$ 2.500,00. Tratar:
37H'056.

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

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

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

DEL REY - Vende-se, 84, vid. elét.,
em bom estado de conservação.
R$ 2.900,00. l;ratar: (49)
9992-4729, após às 15 horas, cl
Claiton.

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

ESCORT - vende-se, super, ano 95

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

FONE: (47) 371-0695
Rua Marechal Deodoro da_Fonseca, 1269

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

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

F-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
rner', ótimo estado. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5353.

-...,
,

FIESTA - Vende-se, 01, cl
�O.OOOkm, rodas liga leve, 4p,
branco, R$ 14.950,00. Tratar: 371-

8116, cl Marlene.

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

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

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

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

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-.2990 (com.).

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.

NOY,OS ,E ULS,ADOS
A p�Rrl'R R$ 27�/OO

t
MOTOS em até 60 MESES,

A PARTIR RS 80/18
Grupos especiais com contemplaçôes todo mês
iFfNANCIAMENTO TOnA LINHA HONUA
Só 10%' de entrado e saldo 'em ntê 36X Fixo

\

'I
'CARROS em at.é '60 MESE,S'.�. • 'o, '

"

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-29·99
'Wdl(étMarqucl'rd't, 1'27 - Fone 3:7d-S800;'
·(Próx. ao Porque M�n. 'dá Eventos)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 9 de abril de 20�2 CORREIO DO POVO 7
\

estado, cl aro esportlvo, R$ 2.000,00.
Tratar: 370-3545, cl Valdinei.

90, bom estado. R$ 4.900,00.
Tratar: 9104-7233, cl Armand�.

/

GOL - CL 1.6, 92, gasolina, verde
. metálico, rodas de liga leve, em
ótimo. estado. Valor R$ 4_900,00 +

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

após 15h, cl Martlze.

ÁGUIA GOL - Vende-se, 92, CL, 1.6,. verde
met., ôtlmascondições.
R$ 6.500,00_ Tratar: 9111-7012 ou

275-3191, a noite cl Roni.

FUSCA - Vende-se, '80, amarelo claro, (
R$ 2.70Ó,OO. Tratar: 3,70-6316. I

.
/

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

MOTOS NOVAS E USADAS
.GÔl-Vende-se, 95, 1000, prata,
aerofoleo traseiro. R$ 7.500,00 ou

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

Veículo Ano Comb. Cor
RF 93 G Vermelha
XT 225 00 G Azul
Ind. 250 98 G Preta
DT 200 95 G Preta
NX 200 98 G Vem
XlX 250 89 -.G, Preta
C8450DX 90 G . Vermelha
C8400 85 G Preta
Titan 125 02 G Vermelha,
TitO" 125 00 G Vermelha
.Iltan 125 99 G Azul
Titan 125 98 G Vermelha
8is 100 00 .6 Vril
Y8R 125 02 G Preta
8MW 325i 93 G Gnza

BR 280 Km 57, n21149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: {47}373-09:17 /373-1381-Guaramirim-SC

GOL - Vende-se, Special, 99,
vermelho, cl 58.000km, único
dono. R$ 10.800,00. Tratar: 9104-
4412, cl Alisson.

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

/'

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
Valor R$ 7_500,00. Tratar:
373-3298, el Pedro. GOL _IBX, ano 85, cor branco.

Valor a combinar. Tratar: 370-2;175.
FUSCA - Vende-se, 76. Tratar:
9963-7641..

GOL - Vende-se; GIII, 16V, 00, com
ar, único dono. R$ 18.300,00.
Tratar: 372·0764, ou 9953-9966.

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

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

(]illl . GOL - Vende-se, CL, 1.6, 89.
R$ 4.000;00 entr. e assumir
financ. Tratar: 370-2146, cl
Odêzlo.

GOL - Vende-se, S, 83, gas.,
verde. Tratar: 9963-8002. GOL PLUS - Vende-se, 95, gas,

Tratar: 9963-7641.
GOL - Vende-se, 95, prata, aerototeo
tras, R$ 7.350,00 ou 1.900 + 36x R$
274,00. Tratar: 376-1772.

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

GOL -1.8, a.álcool, ano 92, em
ótimo estado.Valor R$ 6.400,00.
Tratar: 370-Q724 ou 9975-4667,
falar com Fernando:

Rua Gov. Lacerda, 169 - Jaraguá do Sul - se
GOL PLUS ,.Vende-se, 96.
Tratar: 371-7212. GOL - vende-se, MI, 97, 8 v, verde

personalizado. R$ 11:000,00. "
Tratar: 371-7260.

VERONA - Vende-se, GLX, 90, 1.8,
gás. R$ 6.500,00, aceita troca.
Tratar: 370-2227 ou 9975-18Ó4.

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

Especializada
em estofamento
automobilístico

GOL - Vende-se, CL, 1.6, prata, rodas.
R$ 9.800,00. Tratar: 9975-1110.VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,

cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2x R$
300,00. Aceito carro menor valor.
Tratar: 9955-8931, c/Jaime.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-7341
ou 370-1824, somente a noite .•PAMPA - Vende-Sr' 95, d.h. R$

7.000,00. Tratar: 371-9730.
GOL SPEC1Al - Vende-se, 99,
vermelho, único dono. Tratar: 9104-

4412, cl Alisson.FUSCA - vende-se, 76, branco,
gas. Tratar: 9963-7641RANGER - Vende-se, XLT, 4.0, 99,

el 34.000km, el gás natural. Valor
+ financ. Tratar: (47) 9996-2525.

GOL SPECIAl - Vende-se. 00100./
branco. Valor a eomb. Tratar: 370-4810.FUS.CA - Vende-se, 77, 1.300,

branco,.ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-9190, el Porsírio.RANGER - Vende-se, LXB, 97,

preto met., 4p novos, convertida a

gás.Tratar: 372-2316.

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

BRASILlA - vende-se, bege, 77,
.

bom estado. Valor a comb. Tratar:
9955-5884.

'FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à vista.

I Tratar: 275-3729, el Claudete, a ,

partir das 18 horas. '

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92, _

.branco, gas, Tratar: 9903-2936.
GOL - Vende-se, 96, 1.0.
R$ 19..000,00. Tratar: 37NF30.

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU, '

impecável, cl som. Entr. + finane.
Tratar: 370-4071, ou 9112-9320.

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

KOMBI - Vende-se, 82, diesel. R$
4.000,00. Tratar: 370-1778, el Dinarti.BRASILI.A - Vende-se, 7.9, branca,

ótimo estado. Aceita metade do
valor em material d� eonst.
R$ 1.500,00. Tratar: 376-3666.

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

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

KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 7.800,00. Tratar: 276-3?23.,VERSAllHES - Vende-se ou troca

se, guia,.2.0, 94, eompl. R$
6.000,00 entro e assumir financ.
Tratar: 9991-9940, el Clóvis.

GOL -Vende-se, 88, branco, ale.
R$ 4.000,00. Tratar: 371-9699,

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

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

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, CL, 1.6, 901FUSCA - Vende-se, 77, bege, ótimo

�

i

REPRES,ENTANTE PARA:
Jaraguá do Sul e Região'
Silver Serviços Ltda
Rua: Barão do Rio Branco, 627"-

Fones: (47) 371-8153 / 9122-6233

c O n s ó r c' j' o -

UNIAO

GRUPO ESPECIAL
I

(Dia das M6es)
CRÉ,DITO
R$ 8.422,00
R$ 9.660,00
R$ 10.296,00'
R$ 1l.997,00
R$ 13.289,00
R$ 14.263,00
R$ 15.537,00
R$ 16.100,00
Três contemplações

PARCELAS
R$ 125,28
R$ 143,07
R$ 153,15

( .

R$ 178,45
R$ 197,67
R$ 212,17
R$ 231-,11
R$ 239,48

mensais

pRÊMIO EX!RA
DIADASMAES

, RTdl SEGUROSETE DIAS EM PO
RA DUAS PESSOAS

(pACOTE DE V\AGEM), PA
.

.

I'

ATENÇÃO: O sorteio entre os consorciados s-erá na 1°assembléia, dia 11/05/02.

. /'

085.:( Dispomos de crédit,o de R$ 3.695,00 até R$ 71.000,00
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KOMBI TREILER - Vende-se, 77,
motor novo: cl frigobar, pia, fogão,
cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

KOMBI - Vende-se, 9:1, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: 275-0329.

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

'

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

LOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, som,
desem. traseiro, imposto pago.
Impecável. R$ 9.700,OO.'Tratar:
276-0440.

tOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas, alarme, som e

desemb., imposto pago. R$
9.700,00. Tratar: 276-0440.

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

PARATI - Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 37Q,3113.

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

PARArl - Vende-se CL 1.6, 90, azul
met., ga�. Tratar: 9905-2848.

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

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

PASSAT - Vende-se, TS, 80, ótimo

estado. R$ 2.500,00. Tratar: 273-
1001.

PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
bom estado. R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157.

PASSAT POINTER - Vende-se, 88,
1:8, álcool, preto. R$ 5.000,00.
Tratar: (47) 379-1062 ou 9963-
5090.

POLO CLASSIC - Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97 i branco, compl. -

ar. Troca-se por apto prôx, centro
ou assume financ. Tratar: 9955-
4946.

POLO CLASSIC - vende-se, 97/97,
completo, com ar, direção, vidros,
travas, cd e rodas. Exqelente
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 Fioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, compl., 95,
GIi, 2.0, inteiro. Tratar: 37.1-1988,
cl Marcos.

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

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

SANTANA - Vende-se, 95, CU 1.8,
4p. R$ 11.500;00 ou financio.
Tratar: 273-1001, cl Valdir.

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

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
96, compl., gás natural. R$
13.500,00. Tratar: 373-2563..

<'

SAVEIRO -r- Vende-se, CL 1.8, 92,
cl opc., 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, Valor R$ 3.500,00. Tratar:
9905-2385.

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

VOYAGE - vende-se, 88. R$
4.000,00. Tratar: 31'0:0;290.

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

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

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

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

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,

mOior 4 cilindros, branco R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível motor novo, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:
9992-6016 ou 373-0335, após 1811.

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

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

9973-3560, c/Osmar

JEEP - vende-se, Toyota,' curto, 4x4,
motor 608, 71, em ótimo estado.

R$ 14.500,00. Aceito troca de menor
valor. Tratar: 370-p724 ou

9975-4667.

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2,000,00. Tratar: 371-6238.

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

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

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,60. Tratar:
37Q,3244 ou 9112-4950.

"' TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
87, caro Madeira, verde.
R$16.500,00. Tratar: 37Q,3244 ou
9112-4950. Aceita troca.

\

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

alongado: Aceita-se carro de menor

valor na neg, Valar a comb. Tratar:
37Q,8094, cl Antonio.

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, cornpl., cl ar.
R$ 5.000,00. Tratar: 37:1-9375, cl Adir.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 37:1-7842,'275-
0435 ou 372-0136, cl Edilene.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmbio automático, prata; compl. R$
28.000,00. Aceita-se carro 1.0, valor

1'\

E-mail: autotec@netuno.com.br
Rua Reinoldo Rau, 806 I sala 4 1_

Centro - Jaraguá do Sul -' SC

máximo R$ 8.000,00. Tratar: 37:1-
3993 ou 9973-8281.

cl rodular. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, cl Braulio.

'

, MERCEDES - Vende-se, 88, 300-E,
irnpecável.cornpl, azul marinho.

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

CAMINHÃO PUMA - Vende-Se,
95, com baú. Tratar: 9973-9120
ou 37Q,2261.

VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca

se, 6.90, aceito caminhão cl
carroceria de menor valor.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

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

PEUGEOT - 504, diesel, revisada,
vendo ou troco. R$ 14.800,00 ..
Tratar: 37Q,8622.

CB HONDA 400 - Vende-se, 8.3. R$
1.800,00. Tratar: 9121-5180, cl
Jaison.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pI 15ton., 1590, branco,

CB 450 - Vende-se, 89. R$
3.000,00. Tratar: 37Q,1161.

, f
Mania de Vender Barato

(

p.. '\I\st3

Mesa para Telefone 3490WolfMotta

,Mogno/Marfim.

9x1340
Total: R$ 120,60 , I

Rack Simbal 3150'
padrão Mogno/Marfim

, AVista R$ 65,90

/ I

Loja I: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180-- Centro - Jaragliádo Sul-SC-' Fone: (47) 371-5800
Loja Z: Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupã- 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 deAgosto, 2333 .; Centro - Guaramirim - SC-, Fone: (47) 373-0794

9x24S1
Total: R$ 220,59 ,

Escrivaninha

_Henn para
Computador;

A Vista R$ 139,90

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEDRO MOVEIS
* Cozinhas
Planejadas;
*Mesase
Cadeiras;
* Estantes e

� Sofás;
.

I * Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO
1'\1

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
finane. Tratar: 37-3-3001 ou 9952-
7084 c/ Mara - hor. Cornl.

CBX 200 - Vende-se ou troco, c/
9.000km. R$ 2.800,00 + prestações,
aceita-se moto de menor valor.
Tratar: 373-1580.

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

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

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.

CG - vende-se titan, Okm. R$ 816,00
de entrada, saldo 36 x R$ 158,00.
Brinde Capacete. Tratar: 373-3001 ou

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

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. Tratar: 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: 275-0325.

f;ALCON - 400, azul, ano 00.
R$ 8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 horário comercial, c/ Mara.

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

GARELI - 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 Faleon, 00. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

HONDA.- XR 200, R$ 2.900,00 entro
+ 39x R$ 98,00 por mês. Tratar:

9973-8955, falar com Nick.

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 370-6360 ou

370-1186, c/ Evertom.
.

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

Dream, pago a vista. Tratar: 275-3191.

. HYOSUNG - Vende-se, motinho super
cab 50Ce, 97/98, amarela, gas., Valor
a eomb. Tratar: 370-8649.

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,
c/ Antonio.

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.900,00
entro + 39x R$ 98,00.. Tratar: 9973-8955. '

YAMAHA - vende-sé, YZ 125, 92.
R$ 2,800,00. Tratar: 370-0724 ou

9975-4667.

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

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.
CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.000,00 ' R$ 135,00
24.000,00 : R$ 180,00
30.000,00 R$ 230,00
36.000,00 R$ 275,00
41.600,00 R$ 320,00
48.000,00 1.. R$ 370,00
53.700,00 , R$ 415,00
60.000,00 R$ 460,00

65.000,00 R$ 508,00
71.000,00 R$ 550,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 33�0575, el Paulo ou

( 9981-3627, pare. reduz.

•

serViços
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA

"Vendo "loccçõo "Conserto ·Montagem
Irmáqulnas Indústria
e ComÍlrclo LIda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Molores Estacionários • Molossera
* Lava Jalo

"

* Roeadeira * Assistência 24hs* Aspirador * MÓlobombas ..

'b• Compressor, ele... * Enlre oulros.. : www.lrmaqumas.q.nel
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - JaragulÍ do Sul

(47) 371-9423,
9952-1838

AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONCERTO

,
,

AUTO ELETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

Automotivo
Som

Alarme
Tr.avQ? elétricas

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

50 •
diversos

373-2850, c/ Adriana.ALUGO QUARTO - na rua da Unerj.
Valor a comb. Tratar: 372-2603, c/
Marli. APARELHO DE SOM - marca CCE

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

ALUGA-5E - quarto em residência

p/ moça em Jaraguá. Tratar: 37-3- -

1949, hor. cornl. até 17h ou 9122-

9867,após 17h.
.

APARELHO Pf GINÁSTICA - Vende

se, Atletie Way, c/ rnals.de 60 tipos
de éxereíeios . .Tratar: 9991·2356.ALUGA-SE - quitinete, pref.

Mobiliada. Tratar: 372·5025 ou 372-

5031, c/ Paulo. APARELHO TELEFÔNICO - Vende

se, sem fio, da AIWA, azul c/
.branco. R$ 80,00. Tratar: 376·3062,
c/ Elaine.

ANTENA DE CELULAR - Vende-se,
rural. Tratar: 9111·6982 ou

276-1007.

AQUECEDORES (1) - vende-se, a
gás. Tratar: 9992·7162.ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,

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

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

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

sé, 3 em 1, drenagem linfática,
hlonisador e isométrico, Tratar:

ARRECADO roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

VENDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em 'nossa cidade
Mais ou menos a 5km do Centro

Clientela formada

VENDE-SE -O ponto comertial, estoque avaliado em R$ 45.000,00
(ao preçode custo damercadoria) eos equipamentos da loja.

AlUGA-SE - a sala com 70,oom', com carência de trêsmeses para o primeiro pagamento.
Valor: R$ 40.000,00.Aceita-secarro ou imóvel como pàrte do pagamento .

'ii' 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

índios do Piraí. Tratar: 371·7341.

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

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
2 qtos e 1 varanda. R$ 200,00.
Tratar: 9952'8563, c/ Edson.

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

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

ASSADEIRA DE FRANGO - vende

se, p/ 30 frangos. R$ 300,00.
Tratar: 373·2887.

ASSADOR DE CARNE - Vende-se, a
gás. R$150,00. Tratar: 371-4547.

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

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

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, c/ partida elêt., c/
motor Jonhson 30hp, 91, c/
carretinha. Valor a eomb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095.

BASSET COFAP - compra-se, filhote
macho, pura. Paga-se até
R$ 60,00. Tratar: 371-6475, c/ Jô.

.BATERIA - vende-se, Dolphin azul

marinho em ótimo estado e um

miCrofone sem fio, Tratar:
372·4402 C/ Sêrgio.

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

.

BERÇO· vende-se, valor a eomb.
Tratar: 373-3787 c/ Noeli.

BETONEIRA - Vende-se, nova,
1401. Tratar: 370·0670, c/ Páulista.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA -

Vende-se, mareà Calai. Valor a

eomb., seminova. Tratar: 371-4921,
c/ Marilene.

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

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

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.

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

CARRINHO DE BEBÊCf COBERTOR
- troca-se por bicicleta ergométriea.
Tratar: 370-9282

.

CARRINHO DE CACHORRO QUENTE
- Vende-se. R$ 960,00. 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, Erieson KF
788. Tratar: 379-1119, c/ Marisa,
h0,r- comI.

CELULAR - Troca-se, da Global, 2
mese de uso, por um playstation.

.

Tratar: 9123-0146, c/ Samuel.

CELULAR - Troco, Erieson 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 c/
cartão, tem pouco tempo de uso,

R$ 200,00, Tratar: 376·3363, c/
Cristiane.

CELULAR - Troca-se, Sansung
Voieer Compaet, pré-pago global,
por um computador usado. Tratar:
370-9806, c/ Marcos ou 9104-3040,

CELULAR LG - Vende-se,' de cartão
,

c/ erêdito. R$ 270,00. Tratar:
372-0395.

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

9975·1299, c/ Prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de /
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

-

CILINDRO - Vende-se, acetileno.
Tratar: 370-0670, c/ Paulista.

COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e seleis de
blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371·9543ou 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,
Pentium 133, monitor c/ 15', digital
+ acessórios. R$ 550,00, Tratar:
9103-7893.

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratà'r: 9992-7162, ,

CONJ. DE MÓVEIS· Vende-se p/
comércio, serninovos, juntamente
c/ toda linha de roupas
masculinas, femininas, infantis,
moda Intlrna e bijouterias. Valor a
eombi. Tratar: 370·5518, c/ Paulo.

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

."

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

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre,Construa ouReforme seu Imóvel Comercial, Residencial ouRural

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

I Trabalhamos com autorizaçãodo BancoCentral-Possuímos outros valores e outros prazos,
Informações no telefone (47) 322-7988

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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modero reta, Yamata. Valor a comb.
Tratar: 9113-7636.

DISK MAN - vende-se da marca

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

R$ 430,00. Tratar: 370-0464. FRIGOBAR - Compra-se, 80 litros,
pago à vista. Tratar: 9953-5554.

ESTOJO DE'MISSANGAS - Vende

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

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

'

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

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

Especialista em Prótese
Vr. Air F; <90Yí.o-Vorn.e.lhw
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -draii@netuno.com.br

MÁQ. DE COSTURAj- Vende-se ou

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

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

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

DIVIDE-5E APTO - Precisa-se de

moças, apto mobiliado no centro,
novo. Tratar: 372-6090, cl
Alexandra. MÁQ. DE ESTAMPAR,- Vende-se,

marca rnogar. Valor a cornb. Tratar:
379-1970.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
370-0422.

'

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

ENDOCRINOLOGIA
Vr. V�Marcclo-WebeY"SLWa

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

DIVIDE-5E APTO - Procura-se moça
ou moço. Tratar: 275-1760, cl
Carlos, após 18hs. M�Q. DE FAZER SORVETES - Vende

se, italiana, modo 2001, 3 anos de

garantia. Aceita-se carro no nego
Tratar: (47) 379-1119 cl Ailton ou

379-1868, cl Dalila ou Marco.

ESCORA DE EUCALíPTO - Vende
se. Seminovos, cl 2,70 de comp.
por R$ 0,50 cada. Tratar: 370-8221
ou 9118-3241.

GANGORRAS - Vende-se,
R$ 120,00. Tratar: 370-1973 ou.
9975-1299, cl Prof. Adernar,

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

, ENDOCRINOLOGIA

V�CUweY"�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Vr�C�T�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

GARAGEM - Aluga-se. Tratar:
372-3283. MAQ. DE FAZER SORVE'I'E

ITALIANO - Vende-se, na garantia.
Tratar: 372-1652.

DIVIDE-5E APTO - próx. Hospital
São José. Tratar: 372-3283.

FERRAMENTAS - Vende-se, várias
para torno. Tratar: 371-0742, cl
Mário. GELADEIRA - Compra-se. Tratar:

376-3434.DIVIDE-SE APTO - cl estudante.
Tratar: 9993-8575, cl Adriano'. MÁQUINA - Vende-se, cobertura cl

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

FILMADORA - Vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joe!. GRADES PARA JANELA -

1.80xl.50. R$ 70,00. Tratar: 9903-
7156, cl Paulo.

.

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se
DIVIDE-5E APTO - Procura-se moça,

, apto no centro. Tratar: 9122-6408,
371-6543 h.c. ou 371-3068, cl
Marise.

'

FILHOTE DE PINCHER - Vende-se.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

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

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.
MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloche (Yamata) e tricô (Elgin
Brother Eletrônic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de
menor valor. R$ 375-1080.

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

marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T.
R$.27.000,OO e marca Toyota, ano
90,2,5 + R$ 24.000,00. Tratar:
(47) 635-5151.

PINTURA - Fazemos pintura em
.

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

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

FILMADORA - Vende-se. Tratar: '

9121-2362, cl Joilce. IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500
A3, ploter de recorte; boca de 25. Preço
'de ocasião. Tratar: 370-8563.

PLAY GRAUND ESCORREGADOR

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

MÁQUINA DE FRALDA - Vende-se,
descatável. Tratar: 372-3164, cl
Fernando.

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

até 3x. Tratar: 373-3805 ou 9111-

0125, cl Marli ou Valdir.

QUITINETE OU CASA - Procura-se

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

se. Tratar: 371-7842, cl Edilene.
ESCORREGADOR - vende-se, pI
playgrund. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cl prof.
Adernar.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, seminova.
R$ 240,00. Tratar: 37Ó-7703.

PLAY STATION II - Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00. Tratar:
376-2206. !

RETRIEVER DO LAVRADOR - Vendo

filhotes, pretos e chocolates, cl
Pedigree. Tratar: 370-7978 ou

9975-0219.

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

IMPRESSORA MATRICIAL

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

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

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

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxagua,
centrifuga, frontal. R$ 300,00.

.

Tratar: 376-3434.

PNEUMÁTICO - vende-se, pI
Truck. Tratar: 9992-7162. RODAS (4) - Vende-se, originais

para Voyagen. Tratar: 9992-7162.INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - Vende-se, completa,
em funcionamento. Preço a comb.
Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

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

ESTANTES DE FERRO - Vende-se,
branca. R$ 200,00. Tratar: 274-
,8329 ou 274-8264, cl Simone.

ESTEIRA ELÉTRICA - Vende-se, cl
apenas 3 meses de' uso, cl nota
fiscal. R$ 350,00. Tratar: 276-3345,
cl José ou Sandra.

PNEUS - vende-se, pI moto de

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

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

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

Hansai. R$ 3.500,00 à vista ou

R$ 2.000,00 de entrada e o resto

parcelado. Tratar: 9975-4523, cl
Rosa.

<'

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

INFESTADEIRA DE MALHAS -

Vende-se, em ótimo estado, cl
1,70 de largura. Valor a comb.
Tratar: 373-323'2 ou 9909-0502.

PORTÃO DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar: 371-
9431, cl Narana. RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado

de verniz. Valor a comb. Tratar:
370-2718.PRATELEIRAS - Vende-se ou troca

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

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

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

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$ ,

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

ESTEIRA MECÂNICA - seminova .

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

ISOPOR - vende-se, 135m2 pI
'isolamento. Tratar: 9992-7162. ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,

roupas usadas, em bom estado, de

O a 6 meses, para meninos e

meninas. Tratar: 370-9228', cl
Rosane.

FREEZER - Vende-se, metalfrio,
vertical, 280L, 5 gavetas.
R$ 250,00. Tratar: 371-6056.

JATO, DE AREIA - vende-se, .

completo, compressor e cabines.
R$ 3.800,00. Aceita carro no nego
Tratar: 9113-7636.

ESTUFA - Vende-se, de bolinho,
pastéis, etc. R$ 50,00. Tratar:
376-2103.

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

PRATELEIRAS - Vende-se, ideais

para lojas, de vidros e gôndolas cl 5
e 6 divisões. Novas, cl 3 meses de

uso, ótimo estado.Tratar: 371-7842.

FREEZER - Vende-se, horizontal,
2201, azul, silencioso.
R$ 400,00 ou 2x R$ 200,00. Tratar:
376-1540.

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

ETERNITE � Vende-se, 40 folhas,
6mm, medidas l,10x2,44.

JETSKY YAMAHA - Vende-se,
sentado, 91, cl carretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo.

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

PRECISA-5E - de moça pI dividir
apto no centro. Tratar: 371-5824,
371-7631 ou 9962-7692.

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

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

9973-8747.
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ELEGENDO NOVA DIRETORIA DA AMBATIM

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO TIFA MARTINS

A AMBATI'M convoca todos os moradores do Bairro Tifa
Martins para ASSEMBLÉIA GERAL, a realizar-se no dia

20/04/2002 às 19:00 horas em primeira convocação com

50% + 1 dos associados; e, em segunda convocação às,
19:30 horas com qualquer número de sócios presentes.
A Assembléia terá por local a Escola Maria Nilda Salai

Stâhelin, próximo a Igréja Santa Ana, loteamento Ana Paula

IV, Bairro. Tifa Martins.

Composição da Diretoria /

São admitidos no quadro associativo da Associação todos os
moradores, residentes no, Bairro Tifa Martins, e que sejam
maiores de 16 anos.

Diretoria administrativa
Presidente - Vice Presid.ente - 1ª Secretário(a) e 22

Secretário(a); 1ª Tesoureiro(a) e 22 Tesoureiro(a); -12 Suplente
e-22 Suplente
consejho Fiscal

Composta por onze membros titulares, eleitos juntamente com

a Diretoria.

Atenção
As chapas deverão ser apresentadas à diretoria no mínimo

15(quinze), dias. antes da data de eleição, em duas vias,
especificando nome função de cada membro que concorre a

diretoria e ao conselho fiscal.
Os eleitores deverão apresentar no ato da votação a carteira
de identidade é comprovante de residência (talão de água, luz
ou telefone).

Manoel Sabei
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Tifa

Martins

JOGO DE MOVEIS PI LOJA -

Vende-se, valor a comb., cl 1 ano

de uso. Tratar: 370-.5518.
MESA - Ve�de-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370-0464.

PROCURA-5E - pessoa pI dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cl Ana.

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

SERRA FITA - vende-se para
açougue. Tratar: 376-1699.MESA - Vende-se, marfim, cl

tampo de vidro, p/6 cad,
estofadas, R$ 250,00. Tratar: 372-
4153, cl Alex.

PROCURA-5E - moça para dividir

apto mobiliado, só precisa de

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

LANCHONETE - Vende-se, na
Reinoldo Rau, R$ 5.00Q,OO.
Aluguel: R$ 335,00, parcela-se.
Tratar: 371-4626.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI
usuários de inf. e escolas de ed.

/ infantil. Tratar: 370-3623 ou

371-5006.

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

373-3036, cl Alceu.

,

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

LAVA JATO - Vende-se, profissional,
da Porta técnica, trifásico, 2.200 libras
de pressão. Tratar: 9992-8489. MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992-8489. Valor a comb. Vendas e Serviços

f) Intelbra.l
111111 HDL
�.-
1111111

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937. MICRO-COMPUTADOR - Vende-se,

cl DVD e CD Roon, ambos LG,
monitor 15 pol., disco de 30GB, _

128 memória, cl windows 98,
original. R$ 1.750,00, aceita troca.
Tratar: 9955-8931.

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

LIVRO - Compra-se, Mundo de

Sofia, paga-se R$ 12,00. Tratar:
376-0512, cl Adriana. MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.

Tratar: 9121-2362, cl Joilce.
-* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

LOCADORA - Vende-se, compl., cl
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090.
PAINÉIS LUMINOSOS - Vende-se,
estruturas novas e compl. Preço de

ocasião. Tratar: 370-8563.

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

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

LUMINOSO - Vende-se, l,Oxl,70.
R$ 90,00. Tratar: 372-2316. . PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.500,00. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cl Simone.

Fone/Fax: 275-2992
LUSTRE (2) - vende-se. Tratar:
9992-7162 .: Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: srncrotenetuno.com.br - Site: www.sincrote.i.gb.netPEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cl catraca e 40m fio. R$MÃQ. COSTURA - Vende-se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TABELA DE BASQUETE - Vende-se,
infantil, e/base. R.$ 150,00. Tratar:
370·1973 ou 9975-1299, el Prof.
Ademar.

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

TEAR CIRCULAR - Vende-se.

Tratar: 376-1933 ou 376-2228, el
,Ar-raldo.

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

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

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

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

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

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

TÍTULO PATRIMONIAL - Vende-se, Beira
Rio: R$ 200,00. Tratar: 9\397-.5371,

OFICUNA DE TORNEIRO - Vende

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

I

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

VENTILADOR INDUSTRIAL - vende

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

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

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

VESTIDO DE PRENDA - Vende-sé,
el armação e bombaxinha. Valor a
eomb. Tratar: 373-1775.

VIDEOCASSETE - vende-se, marca
Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável.
Tratar: 373-1036. ,

VIDEOCASSETE - Vende-se, Sernp/
Toshiba, 5 eab. ou troco por 486,
pago diferença. Tratar: 9952-1872,
e/Gilmar.�

VIDEOGAME - Vende-se, mega drive

III, novo, na caixa, el 2 fitas. R$
80,00. Tratar: 275-0134, cl João,
após 18h.

.

.

TOCA DISCO - Vende-se, profissional, c
. VIDEOGAME - Vende-se, Play

, PS 47, pró-linha. R$100,00. Tratar: Station, 17 CD's. R$ 350,00. Tratar
I

274-8141, el Virgílio. 370-7866.

TOLDO - Vende-se, semi-novo. R$
100,00 nego Tratar: 370-90Q5.

TOLDO - Vende-se 3,60 x 1,20 x

0,50. R$150,OO. tratar: 274-8329
ou 274-8264, el Simone.

.

TROCA-5E - carro no valor de R$
30.000,00 pI casa de material.
Tratar: 370-1161.

TV 14' - Vende-se, colorida, em
. ótimo estado. R$ 150,00. Tratar:
9122-7410.

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

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

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

amplificada, auto falante 12, com 5
entradas pI instrumento e mais 4

pI aparelho de som. R$ 500,00 .

Tratar: 9111-1731.

Nesta Copa,'

um golaço
que,m marca

empresa!
DÊ O CARTAO
VERMELHO, t::�)

GráficaCP

./
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CAUSAS:
.

CIVis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB1SC7835

.

* Rosane MQ de Oliveira Werner
O�B/SC7566

•
•

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

Rua Henrique Piazera, 100 .. Centro .. 372-0296· V (47) 275-0279 * 9963-6820

DESTACANDO A SUA EMPRESA

� Tudo para construção, reformas e projetos

PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros.
- Esquadrias - Portões

Av. Pref Waldérhar Grubba, 183'9, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370 ..7550
.

I
.

Especializada em �adeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 .. Rio Molha <'
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelm, 43 .. próximo Hotel Etalan .. Centrb Rua Reinoido Rau, 520 .. Jaraguá do Sui .. SC-
,

li'

Engenharte Pinturas Ltda

Loja das Tintas Regina

Para anunciar
3711919

2.
7'
5

:3
5
4-
7'

arquitetura
design

I Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

�CORTILEX-Jrlill.. CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
Pc:u&M'e-q�p"",cv.le«.-bom,�

'<, Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro - Acessórios de

'"

Madeira e 'Dourados Tecidos Nacionais e Importados

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

PROMOÇÃO ESPECIAL PARA ABRIL
"

.
-

MÓVEIS
G'OMES

COl\1PRE EM ATÉ 1 + 4x si JUROS
!

(COM CHEQUE)

ESTOFADOS

3x2 LUGARES

VIENA

�1,+ 4x R$ -64,00'

COMPRE EM ATÉ

5x si JUROS (1+4x)
DORMITQWO

rOMZ�\

ROUPEIRO

5PTS
\

JUPARANÃ
1 + 4x.

R$ 157,68

fAÇA-NOS UMA VISITA

372,-0002e.lA\.l:
Endereço: Rua Venâncio da Silva Porto; 219 - Nova' Brasília - Jaraguá do Sul - se _

, ,
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o QUE SE FALA NO SENADO
, CA�OS WILSON QUER gamento de multa. Caberá

ATENÇÃO ESPECIAL A IDOSO ao Poder Executivo fisca

EM HOSPITAL -- A Comis- lizar o cumprimentada lei.

são de Assuntos Sociais de- Em defesa da propos
libera nos próximos meses ta, Carlos Wilson disse que
sobre projeto do senador a Constituição já garante a

Carlos Wilson (P'rB-PE) dignidade e o bem-estar dos

que obriga os hospitais pú- idosos, impondo às famí

blicos e privados a possuir lias, à sociedade e ao Esta

ambulatórios e unidades de do o dever de ampará-los,
internação destinados prê- Em razão, é asseguràda aos
ferencialmente ao atendi-, maiores de 65 anos a gratui
menta de pes'soas com dadenostransportescoleti
mais de 65 anos. vos urbanos, e o Código

O projeto, que será vo- 'de Processo Civil dá a eles

tado em decisão termina- prioridade nos processos
tiva, determina que o hospi-, em �ue figuram c?mo par
tal que nã.g oferecer esses 'te. (JORNAL DO SENA

serviços ficará sujeito ao pa- DO, ed. 1.435, pág. 4).

\,
,

Os Paganinido As do Ouro
o Ás dÓ Ouro Boliche Clube, filiado ao Clube Atléti
co Baependi, aconteceu com um jantar, patrocinado
pelos aniversariantes Ingo Robl, Ingo Wagner, José
Dalmarco (Juca) e Carlos Chiodini.
------�--,�----,------------

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
O \\FICO!"

Prevendo a J[lroxlmf, emancipação da antiga
colônia, as tropas portuguesas que constituíam

, ,

a guarnição do Rio de Janeiro iniciaram um pro-

nunciamento, a fim de forçar o príncipe regente
a jurar as bases da Constitulção emanada das
cortes de Lisboa, e a fazê-lo regressar ao/reino.

\ ,

Operando a reação, o Senado da Câmara enviou

uma delegação ao Paço, sob a presidência de José
Clemente Pereira. E horas depois, a 9 de janeiro
de 1822; José Clemente trJnqüilizava os brasi
leiros com estas palavras famosas pronunciadas
pelo príncipe, e que, repetidas por ele, da janela
do Paço, foram recebidas com delírio:

-- Como é para bem de todos e felicidade ge
rai da nação, diga ao povo que fico!
J.M. DE IIJIACEDO -- "ANO BIOGRÁFICO�/,'VOL. I, PÁGINA 215.

/

!,l."lTabelionato,

de, Notas e

Protestos de

OsnildoBartel
• 373..0404

.: Jornal
:

\

CORREIOOOpovo
,

Aqui tem
informação!

,

Distrito de Veszprém (110)

Por que "antigamente" Itajaí do Norte (Rio a instalação de um enge-
e "outrora"? ,XCI H cíli x E 1897 'nh d

'

er oJ' m acon-' o e açucar em terras

cessionária transferiu o arrendadas aos conde e

(Continuação "do 109) seu contrato para a So-, condessa d'Eu, que tinha
ciedade Colonizadora recebido em patrimônio

I I
'

4. São fervorosos cató- Hanseática. Foram me- dotal pelas leis n? 1904,
licos? - Pouco. didos 170 mil hectares e de 11/1/1870, acresci-
5. Falam húngaro ou criados três distritos co- das pela de 25/8/1873.

,
outra língu�? -,- Falam loniais: Itapocu, Piraí e Por contrato com a prin
húngaro ou alemão, \ Itajaí - I]ercílio -, co-. cesa Isabel, de 11/1/
6. Quantas vezes por nhecidos pelo nome co- 1876, obrigava-se a abrir

ano o,s padres visitam mum de Hansa. Mas an- vias de comunicação, co-
)

.

as capelas? - Seis ve- tes disso os começos eram Ionizar as margens dos

zes por 'ano, bastante difíceis. A colo':' rios, promover as vendas
"

7. Em que língua os pa- nização deste território é legais, forros e arrenda-

dres pregam?- Em intimamente ligada ao mentos. Os lotes vendi

alemão:
'

nome do "coronel"Jour- dos tiveram 25 hectares

8. Tem eles manifesta- dain. Emílio CarlosJour- ou 250 mil metros qua
do o desejo d� ter pa- dain nasceu 19/7!1838, drados. As terras foram '.

dre nacional? - Nun- na cidade de Namur, na arrendadas para 15 anos,
ca manifestaram este, Bélgica. Chegou ao Bra- com a possibilidade de

desejo. sil com 25 anos de idade, (compra após 10 anos.
,

\

9. Podem sustentar o pa- ,em, 1863, já como enge- Jourdain arrendou para si

dre? - Não podem. nheiro formado. Enga- um área onde se encon
jou-se no corpo de enge- tra atualmente Jaraguá.

'Desde 1892 os fran- nheiros no posto de, sar- Ele chegou ali' em 20 de

ciscanos, sediados em: gento, na guerra do Para- abril de 1876, com' 60 tra
Rodeio, davam assis� guai, atingindo o posto - balhadores, sendo"ape
tência religiosa aos ha- de primeiro-tenente. Foi nas seis brancos. Conta

bitantes dos vales dos reformado pelo 'decreto va com 17 famílias esta

rios Garibaldi, Jaraguá, de 16/3/1870, receben- .belecidas no Bairro Ita

Itapocu, até Corupá. do o posto de tenente pocu. Construíra uma

Próx1mol a Jaraguá (se- honorário. Vindo a saber estrada para cargueiros
de), surgiram as primei- conde d'Eu que se acha- da colônia a Joinville e

ras capelas. Jaraguá, va desempregadoJour� um caminho para a serra

pertencendo
à

Paróquia de cuja atividade tivera em demanda do Rio Ne

de Rodeio (Blumenau),
.

provas vantajosas duran- 'gro. Para si instalou uma

foi visitada regularmen- te a campanha do ''Para-
\ usina de açúcar-, Posteri

te, de dois em dois me- guay", facilitou a celebra- ormente povoou-se de

ses, pelos padres fran- ção do contrato entre o elementos de outras co_::
ciscanos, ministro do Império e o lônias e imigrantes chega-

Quanto à história da referido engenheiro bel- dos ao País, entre os quais
fundação de Jaraguá do

'

ga para: 1. ''Verificar la muitos húngaros. Com o

Sul, 'em 1895, a Sede- demarcação dos terrenos advento da República, o
dade C'(;lonizadora já medidosl na margem patrimônio dotal voltou

Hamburguesa assinou direita do Rio Itapocu", ao domínio da nação e

contrato com o gover- e 2. ''Medir. Demarcar e alguns anos após passou
no comprometendo-se tombar", o terreno de à jurisdição dos gover
a medir lotes coloniais , uma área de 25 léguas nos (1893)� Em 1883;
e a introduzir anual- quadradas escolhldas nos

.
por decreto do governo,

mente 6 mil imigrantes. vales dos rios Itapocu e Jaraguá foi anexada a

As tef!as concedidas fi- Negro. O "coronel"Jour� Joinville. Em 1934 tor

cavam situadas às mar- . dain veio a Santa Cata- nou-se município autô

gens do Rio Itapocu e
(
tina a empreender para si nomo. De Jaraguá origi-

Garibaldi
, \

'

nou, em 1958, o Muni- ,

cípio de Corupá"..
Igreja Santo Este-.

vão, rei da Hungria,
Ijuhy -c-RS-Jornal
,Húngaro Sul-ame

ricano (DMH), São

Paulo, 19/7/1929, pu
blica uma carta da dou
tora Irén Bellon, Ijuhy
Ramada: "Os pobres
banidos húngaros, per-

I

seguidos pelo destino
e radicados aqui em
Ijuhy, não têm nenhu

ma associação, entida
de social.ou escola. Cin

co famílias falam o hún

garo, as outras 25 enten
dem também o alemão.

Junto um artigo de Ijuhy
Correio Serrano que fa
la da' consagração da

bandeira tricolor hún

gara da Virgem Maria,
que aconteceu em 12 de

,

junho".
\ Jornal Húngaro Sul

americano (DMH),
S)ão�Paulo, !

10/7/1929:
"Na inauguração da

nova igreja, dia 10 do

mês passado, após a

consagração da ban

deira brasileira e tam

bém da bandeira naci

onal húngara tricolor,
de quatro 'metros de

comprimento, ambas
foram içadas na facha

da da igreja. Quando
foi benzida, a igreja re

cebeu o nome de San

to Estevão Rei. Não se�
se, entrementes, em vir
tude da absorção e as

similaçâo pela maioria

dos colonos alemães,
dos poucos húngaros '

que construíram a igre- ,

ja, ela ainda conserva o
nome do santo a quem
foi devotada" .

CONTINUA.
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LIVROS NA PRAÇA I

"Os Bucovinos do Brasil"
o escritorAyrton Gon

çalves Celestino convidan
do o CORREIO DO POVO

para o lançamento de mais
um livro, de sua autoria,
com o título OS BUCO
VINOS DO BRASIL ... e

a História de Rio Negro,
queaconteceu no último 4

de abril, às 20 horas, no
Centro de Cultura Agosti
nho Paizani Filho, em Rio'

Negro (PR); Como de ou
tras vezes, Rio Negro, que
é sensível a tais aconteci

mentos, na área de cultura,
deve ter lotado o centro de

cultura, para aplaudir o nas

cimento de mais um livro,
tendo corno pano de fun

do o Rio Negro, que tanto
ama, e de Ida Zettel, mi
nha falecida mãe que lá foi
criada.

A escritora Oksana Bo

ruszenko, assim semanifes

�a: "A 'obra é de estilo ca

loroso, de quem tem amor

a sua Terra, a sua gente e,

assim, consegue dar vida e'

proximidade aos aconteci

mentos; reflete também a

seriedade e minúcia no tra
tamento dos dados, quali
dades necessárias para dar
valor científico ao traba-

,

lho".

Quando cumprimenta
mos o ilustre escritor, nos deu
a conhecer que o livro tem 662

páginas, fartamente ilustra
do com mais deimilfotos,
em cores e preto e branco.

Como jaraguádo Sul e

região também foi' coloni
zada por. bucovinos, daí

porque o livro certamente

interessará esta parte de

Santa Catarina, damos o

endereço para contatos:

Centro de Cultura Agosti
nho Paizani Filho - Rua

.

Getúlio Vargas, 680 -

83800-000 - Rio Negro
(PR) - Brasil. Telefonei
fax (047) 645-1311 (EVS).

.-----------------------------------------------�----------------

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Educação e Cultura

Gerência de Cultura

AR�UI\(O HISTÓRICO DR JAR5A6UÁ DO SUL

A importância de um

arquivo está na sua

função de recolher,
organizar e

disponibilizar para
consultas, de acordo

com a legislação vi
gente, os registros que
contam em seu acer

vo. Deste modo, ad
ministradores encon
tram subsídios para
suas ações, os histori
adores fontes de pes
quisa e os cidadãos a

'

comprovação de seus

direitos. Assim, torna
se centro para informação, de memória, de história, que necessita de estrutura para
atendei aos anseios da administração da comunidade, sendo testemunha de seus

atos através' dos tempos.

Antiga Estação Rodoviária. e Praça dos Expedicionários - 1943
,

.

GERAL TER çÀ� E E I R8, 9 de...abrlLde20ll2.

''No início des
te ano, nós, profes
soras e crianças.do
Centro Educacio
nal Dente de Leite,
tivemos uma gran
de surpresa: nossa

mensagem de paz
foi encontrada!

Em outubro
do ano 2000, reali

zamos. um projeto sobre ÁGUA, o qual mos o telefonema da amiga Rosane, urna
.

englobou vários assuntos: poluição, pre- simpática menina de 12 anos. Ela reside

servação, importância para a vida, ciclo da emJoinville e encontrou nossa garrafa em
águ�, entre outros. Na ocasião, também urna praia próxima a esta cidade.

falamos sobre a PAZ MUNDIAL e <::0- Rosane,juntamentecomseusp�s,veio
mo conviver bem com aspessqas. nos visitar e passou a tarde do dia na nos-

Para'melhor compreender o tema tra- sa escola ..

balhado, no dia 25 de outubro daquele ano A beleza dessa história está na boa von

realizamos um,a aula-passeio até o Rio tade humana: de um lado, nossa animada

Itapocu, próximo à nossa escola, onde as turma de ,crianças de 2 a 6 anos que, em

crianças puderam observar o grau de po- um gostoso passeio, pediam paz e pro

luição do rio e a vegetação existente à teção aomeio ambiente.Do outro, Rosane

margem deste. e seus pais, que bem dispostos e sensibili-

Como intuito de vivenciarmelhor esta zados com o fato, vieram ao nosso en

atividade, para que fosse lembrada com en- contra para nos conhecermelhor e apoiar
tusiasmo e carinho, colocamos na água.

.

nossa, 'causa e pedido' (como diziam, as
uma garrafa com uma mensagem de paz e ' crianças).
de apelo quanto à preservação da natureza, Foi maravilhoso! E fica o pedido: Va-

A mensagem foi elaborada pelas cri- mos cuidar' da natureza!

anças e professoras e continh� nosso tele- Professoras Elizete Feliponi e Rita

fone, endereço e e-mail. de Cacia de Quadro - C.E. Dente de

E�
.

janeiro do presente ano, recebe- Leite".

Revenda de maior crescimento do Brasil
No último Encontro Nacional dos Reven

dedores Oficiais da Canon, ocorrido no dia
28 'de janeiro de 2002, em Recife, a Heliotec
foi agraciada çom o ''Prêmio Revenda deMaior

Crescimento do Brasil no Ano de 2.001"..

Na foto, o flagrante do momento da en- '

trega da placa alusiva ao prêmio, recebida pelo
sr. Adilson João de Sousa, sócio-proprietário
da �mpresa, entregue pelo ,sr. Jun IwasaI?"
presidente, e sr. OdilonNogueira.gerente Na
cional de Vendas da Canon do Brasil.

Na oportunidade também foi apresenta
do vídeo da fuauguração da la linha de produ
ção daCanon no Brasil, na cidade deManausl
AM, e divulgado' aporte de investimento de

US$ 20 milhões e Metas de Crescimento de.
50% para o ano de 2002 no Brasil.

Estes fatos novos mostram de forma inequívoca que a Canon trabalha arduamente
I

para alcançar a mesma posição de liderança que ocupa no mercado mundial.

A Heliotec atua em todo? Estado de Santa Catarina, com Copiadoras Canon desde'

1992, 'completando este ano J O anos de atividade.

Grande Abraço a todos.
Adilson e sua equipe.
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I ENQUÊTE

QUAISASMEIlIORIASQUE O Bairro Jaraguá Esquerdo precisa?

"Moro há 39 anos neste bairro e acho que um posto
I de saúde é o que mais faz falta para a maioria dos
moradores. A gente pede em todas as reuniões da

associação de moradores e a Prefeitura já prometeu,
mas foi na época das eleições. Também é necessário
outra creche, pois a que existe está sempre com as

vagas preenchidas. Outro problema é a velocidade
dos carros, que não respeitam os limites,
especialmente nos finais de.sernana."

"Acho que deveria existir mais fiscalização da·
Prefeitura nos terrenos baldios, que estão abandonados,
cheios de mato e lixo. Também é fundamental que seja
concluído o asfaltamento da Rua João Januário Ayroso
até o Parque Malwee. Esta obra é a mais necessária

para o bairro porque iria facilitar o acesso à Barra do
Rio Cerro. O excesso de velocidade é outro problema'
grave. Os carros trafegam a 120 km por hora. Deveria
haver guardas de trânsito por aqu i."

"Falta ônibus. Os horários são poucos e não existe
I

ônibus em muitas ruas. Também seria importante a

abertura total da Rua Carlos Tribess para facilitar o
acesso dos moradores ao Bairro São Luís. Outra coisa
é o asfalto até o final da João Januário Ayroso, que já
foi prometido e até agora não foi feito. Eu moro há 42
anos aqui no Jaraguá Esquerdo. Desde a época em

que era tudo só mato. A situação melhorou bastante,
mas ainda falta bastante coisa."

"A nossa rua (Alfredo Behnke) precisa de melhorias,
como asfalto ou mesmo um paralelepípedo. Outra coisa

que os moradores precisam muito é de mais ônibus.
Nenhum deles entra aqui nesta rua e é um sacrifício,
principalmente para as pessoas mais velhas. O asfalto
até o final da João Januário Ayroso também faz tempo
que estão prometendo, mas até agora ninguém sabe

quando a obra vai começar No geral, o bairro é muito
bom. Moro.aqui há 40 anos e me sinto muito bem."

HllllEGARD DALABONA, 65 ANOS, ENFERMEIRA APOSENTAM ADRIANO CORRÊA, 28 ANOS, COMERCIANTE ERNA KLEMAN MARQUARDT, 67 ANOS, DONA DE CASA AUDA KONELL, 67 ANOS, DONA DE CASA

BAIRROJARAGUÁ ESQUERDO É
um dos mais antigos do Município
A ocupação da margem
esquerda do Rio Jaraguá deu
início ao bairro, que antes do

processo de industrialização do

Município mantinha

características rurais, com
famílias inteiras vivendo da
atividade agropecuária ou

hortigranjeira. Os moradores
mais antigos lembram quando
ainda podiam ter uma criação de

gado e plantações diversas.
"Havia um morro enorme bem

ao lado da nossa propriedade",
comenta a dona de casa Ema

Marquardt, que foi para o

Jaràguá Esquerdo há 40 anos,

quando casou. Atualmente Ema,
que já tem os. filhos criados e

não tem mais roça para tomar

conta, gasta seu tempo livre

cuidando de uma área que faz

parte da margem do Rio Jaraguá,
bem em frent� à sua: casa. O

local, segundo Ema, estava cheio
de lixo e mato. Há cinco anos

que ela faz questão de manter o

local limpo, florido � bem

cuidado. "Creio que se todos os

moradores limpassem a margem
do rio que fica em frente à casa,

o Jaraguá Esquerdo seria mais
I bonito", afirma a moradora, que
tem prestado 'um serviço a toda
a comunidade com a atenção
que dá ao local onde mora.

Outro 'exemplo de que deve ser

seguido é o dos proprietários do
Posto Amizade, que há mais de

.

um ano têm se preocupado em

humanizar as .margens do Rio

Jaraguá através de ações que
visam, especialmente, impedir a

erosão das margens e evitar a

poluição do Rio.

De acordo com um dos

proprietários do posto, Adriano

Corrêa, o local era só mato e lixo.
A primeira .atitude foi limpar o
local e melhorar o aspecto da
área. "Plantamos touceiras de

palmeira-real nas margens para
impedir e erosão e aproveitamos
o pomar que já existia", comenta
Corrêa.
De acordo com dados

forpecidos pelo IBGE (Instituto
Brasileiro "de Geografia e

Estatística) o Bairro Jaraguá
Esquerdo
tem cerca de 4 mil pessoas.
Possui razoável infra-estrutura,
com vários pontos de comércio e

prestação de serviços.

Bairros recebem assessoria da

administração pública municipal
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ICONHECIMENTO: ENCONTRO INCENTIVA TRABALHO DE MUSEÓLOGOS

Evento
\ •

cerca de cemreuniu

pessoas no Seminário de Corupá
CORupA - A Igreja � a

prjncipal defensora da arte,
dos museus e da sensibili

dade artística dos seres hu

manos,A afirmação é do pa
dre Osnildo Carlos Klann,
responsável pela palestra de
abertura do 16° Encontro
de Núcleos de Estudos

Museológicos, que come

çou ontem e encerra ama

nhã, no Seminário Sagrado
Coração deJesus. O evento,

que tem a participação de

aproximadamente cem

pessoas da RegiãoNorte de

Santa Catarina, � promo
vido três vezes pQ_r ano pela
Fundação Catarinense de

,

Cultura, sempre em uma

cidade diferente e com um

tema distinto.
De acordo com a co

ordenadora do Nemu (Nú
deo de Estudos Museoló-

.

gicos) e gerente de Museus

da Fundação Catàrinense de
Cultura, Elizabete Neves

Pires, o objetivo étreinar os
trabalhadores de museus

para que executem suas fun

ções com mais eficiência.
"Repassamos O básico. O
suficiente, necessário para
que o pessoal que trabalha
em museu tenha o conhe
'cimento suficiente no dire-'
cionamento de suas ativida
des e seu tipo de acervo",
afirma a coordenadora,
que, além dos encontros"
também oferece atendi
mento individual a todos os
museus de Santa Catarina.

A coordenadora do

"

excelente porque o Muni-.

cípio de Corupá está come

çando a se conscientizar

sobre a importância da pre
servação da história através

do cuidado do seu patri-

monlO arquitetônico e

cultural. Ela cita como

exemplo a restauração de

um dos prédios mais anti

gos do Município, que ser

mu de sede para a primeira
escola, e especialmente a

necessidade de preservação
e manutenção do maior

símbolo religioso da região,
representado pelo Seminá-

'

rio Sagrado Coração de

Jesus.
O Seminário possui um

museu de animais em

palhados (taxidermia), acer
vo de fotos antigas, de ima
gens sacras e da cultura

indígena.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Cesar Junkes/CP

Cerca de cem pessoas estão participando do encontro

Oficinas qualificam os

trabalhadores de museus
As oficinas começaram ontem à tarde e prdsseguem

até amanhã. Antes da solenidad� de encerramento haverá
uma avaliação do encontro. As oficinas são as seguintes:
''Noções da Documentação Museológica", com Hélina

, !,

Baumel, de Curitiba; "Higienização e acondicionamento

do Acervo Fotográfico", com a técnica do Museu da

Imagem e do Som de SC, Denise Tomasi; "Instalação
de museus de pequeno porte", com a gerente de Museus

da FCC, Elizabete Pires; "Objetos indígenas no Museu",
com o diretor do Museu da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina), Gelei Coelho; "planejamento e ação
de conservação", com a museóloga Ângela Paiva;

"Elaboração de Projetos para Leis de Incentivo àCultura",
com assessora do chefe de Gabinete do vice-governador
de Santa Catarina), Maria Tereza Colares, e "Elaboração
de Projeto Museográfico", com a arquiteta Elisa

Guimarães Ennes, de Florianópolis. (MHM) ,

Nemu informa que esta

'iniciativa�urgiu por ocasião
do Fórum de Dirigentes
Culturais de Santa Catarina,
realizado em 1997. "Senti

necessidade de criar situa- ,

ções onde fosse possível
trabalharcommais eficiência

átingindo o maior número
possível de pessoas, sempre
com encontros regionais,
respeitando as características
de cada local", argumenta
Elizabete. Em Santa Ca- '

tarina, ainda segundo Eli
zabete, existem 143 museus

catalogados pela Gerência
\ '

de Organização e Funcio-

namento de Museus da

Fundação Catarinense de
Cultura. "Além de congre,
gar museus, universidades,
fundações culturais, tam
bém incentiva a criação de
núcleos regionais com as

mesmas finalidades", refor
ça a coordenadora.

Na avaliação Ida se

cretária de Educação e Cul
tura de Corupá, Bernadete
Hilbrecht, a oportunidade é

SãoCristóvão comemora20anosde fundação emgrandeestilo
}ARAGUA DO SUL - concretização dos objeti- lebradas em local impro- vendidos na hora do al-

Aproximadamente mil vos. Aexposição relembra, visado, dentro da própria moço. O churrasco é sere

pessoas compareceram às através de fotos, toda a di- comunidade. A curto pra- vida no' estilo espeto cor-

comemorações dos 20 retoria e também os fatos zo, o dinheiro arrecadado rido, o que agrada muito
anos de fundação da Co- rnãis marcantes, como a pri- em festas e outras promo- os participantes, que são

munidade São Cristóvão, meira missa e o primeiro ções será utilizado para as servidos em aburidância. Es-
no Bairro Amizade, rea- casamento no local. obras de reforma e amplia- ta técnica está sendo tam-

lizadas no domingo.' O De acordo com o vice- ção do galpão e do salão bém utilizada em outras fes-

ponto alto da festa foi a presidente da Comunidade de festas. tas, como a de São Francis-

exposição de fotos relati- São Cristóvão, Mário Pap- Além, do aspecto cul- co de Assis. "Fomos os pri-
vasao tempo de existência pen, uma das principais tural da festa, a gastrono- meiros a fazer festa com

da comunidade, que sem- metas da diretoria é a cons- mia também teve seupon- espeto corrido e nunca ti-

pr� teve na atuação dos mo- trução da igreja. Por 'en- to forte. Mais de 600 car- vemos prejuízo", afirma
\ radares o apoio para a. quánto, as missas são ce- tões de churrascos foram Pappen. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 9 de abril de 2002

OTAS

SELO DE QUALIDADE

ENEM
A diretora regional de Ensino;' Iara Pereira Oliveira, e a

integradora de Ensino, Maria de Fátima de Souza Bona,
participam de reunião, hoje, na sede da Secretaria de Estado de

Educação, em Florianópolis. Receberão instruções sobre o

recebimento das inscrições ao Enem (Exame Nacional do

Ensino Médio), que iniciaram ontem na região. Os alunos
,

que estão concluindo o EnsinoMédio este ano deverão fazer

as inscrições nas escolas da rede pública estadual.

DOADORES
,

Os contabilistas querem marcar a passagem do Dia do

Contabilista, no próximo dia 25, incentivando a doação de

s.angue.A campanha é nacional e. acontecerá de 22 a 26 de abril,
CO!I} envolvimento do conselho federal e dos conselhos
regionais de contabilidade. Abrindo a campanha, o vice

governador Paulo Bauer compareceu ontem pela manhã no
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina para
fazer doação. O título da campanha: ''Ao doar sangue, o

contabilista investe na vida".

TRÂNSITO
A Assembléia Legislativa do Estado promulgou lei, ontem,
que retira os radares eletrônicos,' conhecidos como "pardais",
das rodovias estaduais catarinenses, substituindo-os, onde
ficar comprovado que o trecho rodovifrio oferece perigo, por
lombadas eletrônicas. A nova legislação vigorará tão longo
seja publicada noDiário Oficial do Estado. Poderá, entretanto,
sofrer contestação do governo estadual, através do DER,
mediante a alegação de inconstitucionalidade.

(

.DESIGN
Empresas de várias regiões do País participarão do 10 Salão de

Design, que acontecerá no período de 19 a 28 de abril, no
Shopping Breithaupt, em Jaraguá do Sul. O evento tem por

,

finalidade mostrar ao público, investidores e clientes do setor,

peças· criadas através da linguagem do design, partindo da

trilogia funcionalidade, estética e economia. A engenheiraScheiIa
Webber, que participa da organização do evento, informa que
paralelamente s'�rão realizadas oficinas e palestras.

,

TRANSGÊNICOS
.

A Comissão de Agricultura da Assembléia Legislativa do Es
tado realiza no próximo dia 25 de abril uma audiência pública
em SãoMiguel do Oeste, no Extremo Oeste, para debater de
núncia chegada aos deputados estaduais, de que plantações
transgénicas (modificadas geneticamente) já existem em várias

propriedades rurais no Estado, apesar de proibido pela le

gisJação estadual. O presidente da comissão, deputado Moacir
Sopelsa, diz que 40% da soja produzida no Estado é transgênica.
I

.

AUTOCAD
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
promove no período de 6 a 13 de julho, no Senai (Serviço
Nacional de AprendizagemIndustrial), curso de Autocad para

empresários. O objetivo é capacitar os empreendedores da região
para o uso adequado desse tipo de recúrso proporcionado pela
informática, orientado-os sobre os comandos necessários para a

execução de desenhosmecânicos. Os interessados podem fazer

inscrições pelo telefone 371-1044.
l
,

'

,

A Câmara de Vereadores deJaraguá do Sul e a Federação dós
Contabilistas do Estado, juntamente com o Sincont (Sindicato
dos Contabilistas), estão anunciando para o próximo dia 18

de abril, às 19 horas, a solenidade de entrega dó Selo Catarinense
daQualidade das Empresas de Serviços Contábeis deJaraguá
do Sul e Região, O ato vai acontecer no auditório' da Scar I

(Sociedade Cultura Artística), em JaragUá do Sul.
.
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I DERROTA: MALWEE, COM JOGADORES MESCLADOS, PERDEU JOGO EM CASA

Equipe não resistiu ao

melhor futebol da '%1jo"
]ARAGUÁ DO SUL - Jo

,gando com uma equipe for

mada por jogadores em fase

de recuperação de contusões
e juvenis, aMalwee não resis
tiu ao maior volume de jogo
do adversário e perdeu por
3 a 1 para a Anjo Química
nanoite de ontem, pela tercei-

i

ra rodada da Copa Santa Ca-: ,

tarina, em partida disputada
no ginásio Wolfgang Weege,
em Jaraguá do Sul. Hoje, às

21 horas, a Malwee volta à

quadra, desta vez cóntra .o

Atlântico, de Erechim, pela
liga Nacional. Amanhã o ti

me jaraguaense viaja para São

Ludgero onde, também com

uma equipe mista, irá enfren

tar a Incoplast, às 20h30, pela

I Fotos: Téo Bago/CP

Entrega do novo veículo fói realizada na noite de ontem, na sede dos bombeiros

Bombeiros de Corupá recebem caminhão da
Defesa Civil do Estado de Santa Catarina

CORUPÁ - A Defesa

Ci�il do Estado de Santa
guarnição de Corupá é um

modelo da década de 60,
água, o caminhão ainda
conta com uma cabine de

Catarina entregou ontem à guarnição que comporta que será encaminhado para
noite um caminhão ABT até quatro socorristas, pro- o Museu NacionaL dos

,

(Autobomba-tanque); or- porcionando \ mais segu- Bombeiros da cidade de

çado em aproximadamente rança aos bombeiros, além Joinville.
R$150mil, para a guarnição de ter espaço' para mais A guarnição dos bombei-
do Corpo de Bombeiros três pessoas na cabine prin- ros do Município conta com
Voluntários de Corupá. A cipal. ''A diferença entre o uma ambulância, uma uni-
solenidade de entrega do novo caminhão e o que dade de resgate (que é uma

veículo foi realizada na es- tínhamos antes é a agilida- viatura máis equipada) e o

trutura da corporação e reu- de e a segurança para os caminhão. "Dispomos de
niu os comandantes dos voluntários, .além de ser uma estrutura boa, mas seria

bombeiros e polícia das mais moderno e mais melhor se tivéssemos mais

Cidades da região, além de econômico por ser diesel", uma ambulância e mais um

representantes políticos. destaca o instrutor Lauro auto tanque para dar suporte
Com capacidade para Reck. ao caminhão � transportar

carregar 3,5 mil litros de O caminhão antigo da água. (FABIANE RIBAS)
<,

Homem morre ao perder controle do carro

,

Com time bastante 'desfalcado, Malwee foi derrotada

forma, o técnico Fernando
Ferreti procurou apertar a

dar ritmo de jogo.
'

Embora o resultado te

nha sido adverso, Ferreti disse
que a derrota estava prevista
.ern virtude das prioridades
estabelecidas pela Comissão

Técnica para, o calendário
2002. "Jogarnos sem os nos

sos principais jogadores pois
estamos poupando-os para a

partida contra o Erechim. O '

time que atuou contra aAnjo
Química tem potencial para
disputar qualquer competi

fez o gol dos jaraguaenses aos ção e ganhar o título. Jo-,
13'20. Mesmo com a derro- gamos mal, mas estávamos

sem pivôs e com alguns
, jogadorés longe de sua forma
/

ideal", disse o treinador.
( ,

Ajinc/Urban?/FME traz resultados positivos

marcação e conseguiu que a

Malwee tomasse uma postu
ra mais ofensiva. Com pou
cas chances de gol 'dos dois

lados, o primeiro tempo aca- ,

bou O a O.

competição catarinense.
AMalwee entrou em qua·

dramostrando estar em igual
dade de condições com seu

adversário. A Anjo Química,
que possui oito-ex-jogadores
de Jaraguá do Sul, além do

técnico, Manoel Dalpasquale,
começou marcando na qua
dra defensiva e partindo para
o gol apenas em jogadas de

contra-ataque. Com Cacau e

Cazuza voltando de contu-

Na segunda etapa o time
de Criciútna soube aprovei-

\
tar melhor as chances e ven-

ceu por 3 a 1, com gols d� Piu

piu, aos 8,'17;Dão, aos 13'42,
e Xande aos 17'50. Marcel

]ARAGUÁ DO SUL - O cemmetros da BR-280, no perdeu o controle do carro,

Corpo de Bombeiros Vo- Km 71,8, próximo ao Au- acabou capotando e caindo
luntários do Município foi tódromo Jaraguá Motor num barranco.
acionado para prestar aten- Clube, no Bairro Nereu A vítima, que residia em

dimento ao acidente regis- Ramos. Corupá, entrou em óbito no

trado na manhã de ontem, \ O condutor do veícu- local do acidente. Segundo
por volta de 7hl0 (horário lo Ford Courrier, placa informações dos bombeiros,
aproximado). Apenas às 14 LZO-4973, de Jaraguá do o corpo de Schutz foi
horas um ciclista avistou o 'Sill, Valdemar Valmor arremessado para fora do
veículo tombado em uma Schutz, de 40 anos, trafe- veículo. Ele apresentava
barroca, a pouco menos de gava pelo local quando '- fratura do tórax. (PR)

ta, Ferreti procurou fazerum

rodízio entre os atletas dispo
níveis para � partida para lhessões e totalmente fora de

leiro, que acontecerá na ci

dade de Caxias do Sul" em
maio. Além de Mayara, o
nada-dor Willian Maul (12
anos) também disputará
nesta prova.

Os próximos desafios

da equipe jaraguaense serão
neste final de semana, com
a última etapa do terceiro

Circuito Mercosul de Tra

vessias, que acontece em

, Balneário Camboriú, no dia
13. Alémdeste evento,
também haverá a 1 a et�pa
do Circuito Pró-swim de

Natação, na cidade de Blu

menau, no dia 13.,

de ouro em revezamento.

O destaque da equipe
_

ficou por conta da nada

dora Mayara Martins, com
três medalhas de ouro in

dividuais nas provas de 400
metros livre, 100 metros

livre e 100 metros costas.

Esta nadadora foi revelada
no Circuito Interescolar de

Natação, "Troféu Ernani

Volpi Coitinho", de 2000.

Já no ano passado foi re

velação no Circuito Catari

nense deNatação Pró-swim
(divisão não federados). O
grande desafio da atleta será
o Campeon�to Sul-brasi-

]ARAGUÁDO SUL-Este

fim de semana foi realizada
a primeira etapa do Ca�
peonato Estadual Mirim

Petiz deNatação, rio Sesi, em
Blumenau. As competições
envolveram aproximada
mente 250 nadadores de
dez clubes de Santa Catarina.

A equipe Ajinc/Urbano/
FME participou com oito

nadadores nas categoria petiz
I e II (11 e 12 anos) e des

tacou-se no campeonato
com 15 medalhas indivi

duais, sendo sete de ouro,

três de Pnl;ta e cinco de bron

ze, além de oito medalhas

, LOTERIAS ,

Loteria Federal
Megasena Lotomania concurso 03629
concurso: 351 concurso: 204

15 - 16 - 24 - 41 - 59 - 60 l° - Prêmio: 15.690
06 - 16 - 17 - 27 - 2° - Prêmio: 44.473
30 - 38 - 40"- 44 - 3° - Prêmio: 46.649

Quina 45 - 46 - 49 - 50 -

4° - Prêmio: 26.583
concurso: 977 55 - 59 - 62 - 67 -

5° - Prêmio: 41.300
_-

27 - 36 - 53 - 54 - 69 70 - 88 - 89 - 96

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

�VIAÇA�CANARINHO-='\!I"""""'""'...............�""""""-

UnrttDlh'fr1.mBA1í\��1 cPeevYJ�ls�
Lazer � Turismo· Fretamento

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tet. (047) 371-1422 - www.canartnho.com.br
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BOCHA: SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO OFICIAL DO GRUPO REUNIU DI,RIGENTES E PATROCINADORES

EqUi� B�ndi/FME de Bocha
,

, J

foi apresentada ria sexta-feira
]ARAGUÁ DO SUL - A

apresentação oficial da '

equipe ,Baependi/FME de
Bocha foi realizada na noite
de sexta-feira, nas depen
dências do Clube Atlético

Baependi. 0' encontro con
tou com a participação de

dirigentes do grupo, re

presentantes da �ME
(Fundação Municipal de
Esportes);patrocinadores e

imprensa. Com 6 objetivo
de tornar esta modalidade

esportiva mais competitiva '

e na elite da bocha de Santa

Catarina, o time foi for- .»

mado por atletas de ponta,
que acumulam diversos tí

rulosna carreira esportiva.
O ditjl.gente da equipe

de bocha, Carlos Américo,
acr�dita que o grupo esta

bel? formado" conta com

atletas 'de alto nível. "Esta
mos confiantes na equipe,
acredito que estamos mais

próximos de trazer títulos

para Jaraguá do Sul", des
taca. Assim corno o futsal,
h, natação e o vôlei, a bocha
também será uma modali

dade esportiva que terá

Teo Bogo/CP
Equipe que vai representar o Município em competições estaduais e nacionais

autonomia para administrar
recurso dos flatrocinadores
e da Prefeitura e se organizar
o calendário das com

petições. "Estamos ericami
nhando este projeto-para a

Câmara de Vereadores para
aprovação desta idéia",
informa o, gerente de Es

portes da Fundação Muni

cipal de Esportes, Ivo dos

Anjos.
'

'- '

Entre os destaques estão
os bochófilos .Adão Mo-

reira, de São Bento do Sul,
que foi 'campeão da 'Taça
Santa Catarina, da Taça
Ouro i� vice-campeão bra
sileiro em 2001; Dorvalino '

Puchmann, o Lebre, veio de
São Ludgero e conta com

os títulos de campeão da

Taça, Brasil e vice-campeão
do brasileiro;Juarez Gabiati;

,
o

.

vermelho, capta com as,

mesmas conquistas que
Lebre e mais o título de

campeão dos Jase aogos

Abertos de Santa Catarina),
onde .disputou pela cidade

de Chapecó, e Marco An

tônio Facin Alves, que foi

considerado ri melhor bola
dor de trio de Santa Catarina.

O próximo desafio da

equipe Baependi/FME será

o Campeonato Estadual de

Trios Bocha S,ul, que será'

disputado no Bairro das.

Nações, em Timbó� entre os

dias 26 e 28 de abril.

(FABIANE RIBAS) ,

, Chuvaprejudicou o desempenho de pilotos ,no arrancadão
I ]ARAGUÁ D'O SUL - Curitiba, Ponta Grossa, Mas mesmo assim o evento Catarinense de Arrancada

/

Apesar do mau tempo ter Campo Largo,' Mafra, Rio foi feito e transcorreu bem", foi realizada no mês de

tornado a pista do Autó- Negro, Blurnenau.Florianó- , relata. Ele informa que, ao março, na cidade de Join-
dromoJaraguá Motor Clu- polis, joiaville, São Paulo, todo, foram distribuídos 27 ville, e a próxima será em

be em pura lama, a segunda ,
entre outras. troféus e 40 medalhas. Mafra, em maio.

etapa dd Copa Catarinense
«:

Um dos organizadores Spézia comunica que, ao A próxima atividade a

de' Arrancada foi realizada do evento, Silvio Spézia, diz fim da copa catarinense, os ser realizada no autódromo

neste fim de semana. O quy a chuva prejudicou bas- três melhores pilotos de cada de Jaraguá do Sul será a

evento foi disputado em 14 tante as provas. ''A com- categoria vão conçorrer ao ,Copa Norte de Motove-

categorias e reuniu aproxi- petição é de velocidade e a sorteio de uma moto CG locidade, nos dias 27 e 28

madamente 60 pi�otos chuva acabou atrapalhando 125, avaliad� em R$ 4,5 mil. deste mês.
I

vindos de cidades como o desempenho dos pilotos. A primeira etapa da Copa (FABIANE RIBAS)

CORREIO DO POVO

530/ó

íNOKE OE PREFERÊNCIA
DO púeuco PESQUISADO
EMJARAG!)Á DO SUL,
FONTE, POOIIIUM PESQUISAS

JGRNAL

SPORTI AS
,

FESTIVAL DE PÁSCOA , \

O Drive-in Society convida a sociedad� fl participar do
, Festival de Páscoa, que será realizado nos dias 13 e 14

de abril, nas quadras do soçaite.Amodalidade é praticada
com cinco atletas. O valor da inscrição é de R$ 50,00, com
direito a sete cervejas. Haverá premiação a todas as equipes
participantes. Mais inforrnações pelo telefone 371-8659.

MOLEQUE BOM DE BOLA
As duas.últimas rodadas da etapa municipaldo Moleque
Bom de Bola/2002, que seriam realizadas quinta e sexta

feira foram transferidas para amanhã e quinta-feira,
devido ao mau tempo da semana passada. Os horários e

locais definidos no congresso técnico serãó\mantídos: os
jogos da próxima quarta-feira e da manhã de quinta
feira, no campo da Vila Lalau; as partidas finais, seguidas
pela cerimônia de encerramento da competição, ocorrerão
na tarde de quinta-feira.A competição iniciou na segunda
feira, envolvendo cerca de 500 estudantes com, idade de
10 a 14 anos em jogos disputados também nos campos
da Arsepum e do João Pessoa.

'

CAMPEONATO VARZEANO
s-

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
novidades em sua organização: o patrocínio da Rede de

Postos Mime' e a transmissão de partidas pela Rádio

Jaraguá. O congresso técnico será na chácara do Posto
Mime (no Balrro Rio Molha), a partir das 20h30 de

hoje, quando também líaverá a cerimônia. de lançamento
da competição e o sorteio dos jogos - um por rodada.

FUTEBOL DE CAMPO

As inscrições para o Campeonato Municipal de 'Futebol
de Campo podem ser efetuadas até o dia 17 de abril, na
CME (Comissão Municipal de Esportes), no valor de

R$ 100,00 por equipe, podendo inscrever 25 atletas, a

partir dos 18 anos. No dia 17 de abril, às 20 horas;\está
agendado o congresso técnico da competição, na sala de
reuniões da CME. O encontro vai reunir os' dirigentes
das equipes inscritas e os organizadores do evento para
discutirem assuntos como o regulamento dos jogos, além'
do sorteio.

�Il�n� '!J�ll II]
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NOSSO NEGÓCIO
É SEGURO

M Sul Amél'Íca Seguros I � AGF Brasil Seguros
� Vera Cruz Seguras • AXA Seguros Brasil
M HonnQwr Segúros
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Asslne o melhor [ornnl. 371-19l9
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