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estofados li! colchões

Supermercados apressam a etiquetagem de preços, preparando-se para a fiscalização do Procon. PAGINA 10

Ação judicial desagrada Pasold,
- ,

que descarta acordo com PMDB
o prefeito Irineu Pasold anunciou ontem que

irá licenci�-se do PSDB se o partido confirmar
acordo político com o PMDB para as eleições,
Pasold tomou a decisão em repúdio ao apoio do
diretório estadual do P1IDB a uma ação judicial
contra aPrefeitura, iniciada pelo deputado estadual
Ivo Konell, para contestar os valores cobrados no

IPTU. ''Não coaduno com quem tenta por modos
rasteiros prejudicar a população", afirma o prefeito
_em nota divulgada à imprensa. Ele consultou cor

religionários antes de tomar a posição. Pasold quei
xa-se das atitudes e ataques do deputado, que, segun
do ele, inviabilizam sua participação na aliança.

PÁGINA 3'

I Colisão frontal mata

jovem na SC-413

o jovemWellingtonAntônio da
,

Fonseca, 24 anos, perdeu o contro
le da moto, invadiu a pista contrá
ria e bateu de frente com o veículo

Passat, que vinha de Blumenau,
O acidente ocorreu na Rodovia

SC-413, na tarde de ontem.
PÁGINA 11\

. I

o padre Adalto Chitolina (foto) é um

dos coordenadores do 10' Encontro
de Religiosos Oehonianos Jovens da
América, que começou na segunda
feira e termina dia 18, com a par
ticipação de 41 jovens religiosos de
seis países. PAGINA 9

Bairros da periferia
sem infra-estrutura

O Bairro Jaraguá 99, que inclui
o Jaraguá 84, é um dos mais ca

rentes. A Prefeitura tem projeto de

melhorias e está trabalhando na

terraplenagem de uma área para
construção de casas.

PÁGINA 5

PME e Posto Mime
fmnam parceria para.
o Varzeano/2002
PÁGINA 12

Nesta Copa,quem
marca um golaço
é a sua empresa!

Este é o ano da Copa, em que nossa seleção pode tornar-se Penta Campeã
(bom, é o que a gente espera, né?!). Milhões de brasileiros vão torcer e vibrar

a cada jogo do Brasil e a Gráfica CP, em ritmo de Mundial, prepara o

brinde ideal para você marcar um golaço nesta Copa: tabela exclusiva e

personalizada com a marca da sua empresa para presentear seus clientes,
fornecedores; colaboradores (e porque não até seus concorrentes?).

Tá vendo só? A Gráfica CP faz o passe perfeilo pra você marcar esse

golaço! Enlre em contato com nosso pessoal e peça um orçamenlo sem

compromisso. GráficaCP
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Em, defesa do

patrimônio público
, _";., r-,

JAIMEI:lúà,�:_Deputado estadual (PPS) epresidente da Comissão
".,

de Transportes da Assembléia Legislativa
Imaginem-uma empresa autárquica, cujo lucro mensal é de R$ 500 mil e

'metade das ações dela é colocada a venda por R$ 400 mil?Isso significa dizer, no
mínimo, que quem ingressar nesse ótimo negócio, em dois meses, vai se ressarcir
do investimento e lucrar R$ 100 mil. Essa autarquia que gera um lucro de R$ 6

milhões por ano é o Porto de São Francisco do Sul.

No primeiro dia de abril, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento
Urbano da Assembléia, da qual tenho a honra de presidir, realizou em São

Francisco do Sul, uma audiência pública paradiscutir o projeto de lei do Executivo
..que trata da autorização para constituir aempresa de economiamista se Portos.
'Ca]lsa 'estranheza que um projeto dessa envergadura e dessa importância não

renha .tido nenhuma discussão prévia com a comunidade' do Norte do Estado e,

principalmente, com a população de São Francisco do Sul. O Porto representa
em torno de8'0% pára a economia doMunicípio e, np entanto, sequer o prefeito
da cidade sabia da existência do projeto. ,

Pelo que parece, o governo do Estado tencionou apressar a votação na

Assembléia Legislativa, comprometendo um patrirriônio público importante
-para Santa Catarina; seguindo o modelo de dilapidação do governo federal.

Que negócio é esse que o governo de Santa Catarina está querendo impor à
população? Onde está o compromisso com o patrimônio público? Durante a

audiência, o diretor do Porto disse que era importante criar a empresa de economia'
mistae extinguir a autarquia para viabilizar eventuais empréstimos dei BNDES.
A venda de 49% das ações do Porto de São Francisco do Sul não pode ser

tratada dessa forma. Haveremos de continuar esse debate na Comissão de

Transportes com os div:ersos segmentos envolvidos na questão portuária, Vamos
defender amanutenção do Porto como empresa pública com gestão tripartite na

administração (trabalhadores, empresários e poder público).
{�

Dia dei índio
r A demarcação das

terras indígenas é

apontada como solução
para boa parte dos

,

problemas de migração
existente hoje entre as

várias tribos ...J

como mendigos.
O problema enfrentado pela

tribo de índios guaranis, que

ocupa há mais de sete anos uma
área de terra em Araquari, é um
exemplo local do desrespeito
aos povos indígenas. Nesta

,

aldeia, cerca de 50 índios vivem
a situação de miséria e sobre
vivem graças às campanhas
realizadas por algumas pessoas'
em Jaraguã do Sul, que se sen

sibilizaram diante da situação
de precariedade em que vivem

Além da' situação'dificil de
sobrevivência, eles ainda en

frentam a possibilidade de per
der a terra onde estão devido a

uma disputa judicial da área,
que ainda não foi demarcada.
A situação, é tão delicada e já
gerou ameaças aos índios, que
sentem-se pressionados mas

não sabem o que fazer.

Outra situação bem próxima
e que ilustra a triste situação dos
índios pode ser vista embaixo
da ponte da Reinaldo Rau, que
hámeses é.ocupadapor famílias
de índios vindos doRio Grande
do Sul. Eles, são forçados a

, ,

Semana que vem, o Brasil

comemora oDia do Índio. Cer
tamente em muitas escolas os

alunos vão repetir a tradição de
pintar o rosto e colocar penas
na cabeça, sem, no entanto,
tomar consciência da i�por
tância dos povos indígenas na

formação do que hoje se chama

de povo brasileiro.
Trucidados pelos brancos

,

que vieram daEuropa em busca
de riquezas, os índios brasilei
ros que restaram foram con

finados em reservas e desqua
lificados como seres humanos.

Atualmente, nem de longe lem
bram os índios da época do des
cobrimento do Brasil, quando
eram livres para exercitar seu

modo de vida, sem receios de

perseguições.
O aniquilamento dos povos/

indígenas não foi um fato
isolado que aconteceu apenas
no Brasil. A colonização dos
Estados Unidos também viti

mau os índios americanos e,

hoje, o que se sabe sobre o as

sunto é contado em filmes, sen
do, que a maioria,deles coloca

o índio como bandido da
história. Aqui no Brasil o índio
não foi taxado de bandido, mas

também foi exterminado em

nome de uma .civilização que
encontrou no cristianismo os

argumentos para explicar .0
genocídio e a escravidão dos
índios brasileiros.

Apesar da omissão demóns
trada no passado, atualmente a

Igreja tem demonstrado muita

preocupação com a situação de
miséria em que vivem os índios

brasileiros. Tanto que o lema da

Campanha da Fraternidade
deste ano destaca a necessida

de urgente da demarcação das

terras indígenas.
'/

A demarcação das terrá;
indígenas é apontada como so

lução para boa parte dos pro
blemas de migração existente

hoje entre as várias tribos.
Muitas nã� têm rnais paradeiro
fixo e passam a perambular,
sofrendo todos os tipos de dis
criminação e sendo tratados

'Saúde
. '"

econorruzara

DR.W.B. FALCONE - Médico do trabalho e bacharel emDireito

'Alvissareiras as notícias emanadas da Secretaria de Saúde em relação ao PST
,. ·.(Prbgtam� .de Saúde do Trabalhador), sob tutela federal. Passa-se a fazer
,c fiscalizações pr�V'entivas, através daVigilância Sanitária, e nos postos de trabalhos
,

das empresas, evú:ando-se os acidentes de trabalho. Os sindicatos não devem se

furtar de orientar os seus sindicalizados (ou não), para ter-se um somatório de

ações o mais positivo possível.
Esta notícia nos toca de perto, haja vista que por diversas vezes falei no

Conselho Municipal de Saúde -;- quer ao secretário dr. Aírton Silva, quer a sua

predecessora, dra.Nanci Zimmerman - sobre o grandenúmero de trabalhadores

que procura os postos de saúde, com doenças relacionadas a não observância das
'NRs (Normas Regulamentadoras) do MT (Ministério do Trabalho).

Foi dito qlle a: competência' seria da Delegacia Regional do Trabalho. A

municipalização deste serviço contribuirá positivamente com as finanças da
'

saúde local, uma vez que evitará gastos com os acidentes.ise realmente for feito
um trabalho não tíbio.

-

Os médicos, ao perceber que o problema' do
Z

paciente atendido da rede

pública é de origem e responsabilidade da Medicina dó Trabalho, e por
conseqüência do médico do trabalho da empresa, além .de colocar no atestado
do paciente um aviso ao empregador, deveria também avisar a Secretaria de,

Saúde, ou esta, através da informática do postg de'saúde, ir ao encontro destes
casos que não são poucos. Cito as diversas dores nas costas (respon�ãveis por
80% dos auxilias-doença do INSS), dores .de cabeça, problemas de visão e

audição, por falta de ergonomia adequada, calos excessivo, iluminação deficiente
e ruídos exacerbados nos postos de trabalho.

,

Agradeço o ar-condicionado colocado no Posto Amizade, luu antiga, quejá
deu até Ibope na rádio e processo em andamento na justiça criminal. Lembro
9U€ pela N� 17:5.2.b do MT, o pos�� de trabalho que exija do intelecto, deve ter
a �I!m�eratura a:ír.ibiente entre 20 e 23° C.

Ni�mpresas, pormenor que sejam, têm que: para admitir, demitir, mudança
de',função ou afastamento do trabalho por mais de 15 dias e exames periódicos,
passar o colaborador por um médico do trabalho, profissional competente para

dii:imirj� orientar o empregador e empregado. Evita-se, desta forma, gastos
futuros coma saúde, absénteísmo e ações na Justiça do Trabalho:

procurat; sustento em outros

locais, onde vendem suas'

cestarias para sobreviver.
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o prefeito Irineu Pasold (PSDB) teme pelo que poderá
acontecer nas eleições no Vale do Itapocu se os partidos
não encontrarem um caminho para reduzir o número

de candidatos na região. PelaMatemáticapura, com tanto

gente disputando Ce dividindo) v�tos, a microrregião
corre sério risco de não reconquistar a representação
política que já teve em outros tempos; com três

deputados atuando naAssembléia Legislativa d� Estado.
O desabafo foi feito terça-feira, na entrevista semanal à

imprensa, antes do fato novo registrado ontem, quando
Pasold, descontertte com'o PMDB, ameaçou ficar

.

eqüidistante do processo,' cuidando Somente dos
interesses do Municípo.

RETICENTE
O vereador Cacá Pa

vanello (PFL) não ,é dos
mais entusiasmados
com a candidatura da

vereadora Maris tela
Menel para deputado
estadual pelo PFL. Con
forme o vereador, o

partido vinha trabalhan
do o nome de Alcides
Pavanello e teve que dar;
uma virada muito brus
ca com a desistência do

FUTURO,
Nessa avaliação, Paso'�d

. _mostra preocupação tam

bém com o deputado fe
deral Vicente Caropreso
(PDB), que embora todo
o t;rabalho realizado, depa
ra-se com uma situação
política completamente
diferente de 1998, quando
foi eleito, além de ter contra
si o fato de que os candi
datos a deputado federal

precisam fazer votação
altíssima. mesmo.

RESPEITADO
A força estratégica do sindicalistae pré-candidato a depu
tado estadual pelo PPS, Gildo Alves, não passa desper
cebida aos adversários. Tucanos, pepebistas e pefelistas
não deixam de considerar Alves com boas chances de
êxito nas eleições de outubro próximo, levando em conta

o segmento em que atua, com ramificações em todo o

Estado. Sem conta�,que ele sempre �e bem nas disputas
.

das quais participou.

'ENTRE ASPAS---
\\A burocracia e o atraso na liberação das verbas faz
com que à: duplicação da BR-280, entre a BR-IOl e

Jaraquá do Sul, pareça um sonho, distante de ser

realizado." (Engenheiro Almir Machado, presidente do
consórcio de Iguatemi-Sotepa, que deverá-fazer o trecho
entre as cidades de Jaraguá do Sul e BR-IOI, em palestra
aos empresários, sequnda-feira.vna Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

Dr. Pedro Chuji Nishimori

'·.M.·.·.!.•.
·

..

..

..

:.. '.···.:�..... ':·.· •.�:'i· D.r. Ivo K�:; ��Jers/Júnior
_.�. CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

POLÍTICA

I RIXA: PASOLD SE LICENCIA DO PSDB SE O PARTIDO FIZER ALIANÇA COM O PMDB PARA AS ELEiÇÕES

Reação é por causa do apoio do
. .'

�,

PMDB .à ação, judicial de Konell
I

]ARAGuA DO SUL - O

'prefeito Irineu Pasold

(PSDB) anunciou ontem

que irá licenciai-sé' do par
tido caso o acordo'político
dos tucanos com o PMDB

fique concretizado. A deci- ,

são foi anunciada em nota

distribuída para a imprensa
ontem à tarde (leia abaixo a

nota na íntegra), numa rea-

, ção do prefeito contra a de
,

cisão do diretório estadual

do PMDB em apoiar o de

putado estadual Ivo Konell,
num-processo contra a Pre

feitura de Jaraguá do S�l
para contestar os valores que
estão sendo cobrados do

IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano).

O prefeito r�cebeu terça
feira a notificação do Tri

bunal deJustiça do Estado,

I Arquivo/CP:, Edson Junkes

Pasold perdeu a paciência com as críticas de Konell

exagerados", segundo ele, e
com a planta de valores ve-

, ,

nais dos imóveis fixada "por
, \

decreto".
A Ação Direta de In

constitucionalidade, com
pedido de suspensão dos
efeitos do ato do Executivo,
com data de 1 de abril de

PMDB,' através do advoga
do. Sérgio Mar Pinto, de
Florianópolis. \

O prefeito diz que quer
.

ser coe_tente com a decla

ração dada. há alguns dias,

pessoas que não ajudam
Jaraguá do Sul", Conforme
o prefeito, o mesmo vale

dizer também parapartidos
políticos, no caso o PMDB;
quando avaliza a iniciativa

do deputado estadual.
- Não tem nenhu�

significado, seria até uma

incoerência de minha parte,
fazer acordqs com quem
não ajuda Jaraguá do Sul

�, disse l?asold, ontem, ao.

\
comentar a divulgação da

\nota.

Na nota, declara que não

"coaduna com a idéia de

parceria política com quem

A nota divulgada ontem à tarde pelo prefeito dê-Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul, lO de abril de 2002

tel(lta, por modos rasteiros,
, prejudicar toda a população
do Município", e defende
novamente que o partido
saia com candidatos pró
prios no Estado, sem aliar

se com o PMDB. O prefei
to se queixa dos ataques que

.
o deputado fez ultimamente
contra o Executivo, como
a participação na sessão da

Câmar� de Vereadores para
criticar dívidas daPrefeitura
e ao pôr em dúvida a viabili

dade projeto do coritorao

ferroviário, entre outros, Iculminando com a ação de ;
.

con-testação ao IPTU. IO prefeito consultou o

partido antes de fazer a di,

vulgaçâo, Na terça-feira à

noite, ele aproveitou a reu

nião do PSDB no Edifício
M�ket Place para'discutii
'sua posição-e, ontem, ouviu
também o deputado federal
e presidente estadual do
PSDB, Vicente Caropreso,
O deputado Konell não foi
localizado ontem, por tele

fone, para falar sobre o as

sunto. (MilTON RAASCH)

\

2002, ingressou em nome

o que confirmou a infor- do diretório estadual do

mação que o deputado es

tadual .divulgara 'há dias,
dando conta de que iria con
testar na Justiça? sistema

adotado para a cobrança do
Impsto Predial e Territorial

Urbano, com "aumentos " de que "não faz acordo com

"Tendo em vista as, constantes tentativas de prejudicar a administração de Jaraguá do Sul, ora por declarações na

imprensa e por último com uma ação judicial que obteve guarida e foi levada adiante pelo Diretório Estadual do

PMDB, reputo como inoportuna e inconveniente qualquer tratativa com tal sigla visando as eleições para o governo
da Estado. )

Defendo com veemência, pela grandiosidade e exemplos administrativos do PSDB - Partido da SocialDemocracia \

Brasileira, o lançamento de candidatura própria pata gerir os destinos dei Santa Catarina, respaldados pelo
reconhecimento da população catarinense. I

Não coaduno com a idéia de parceria política com quem tenta por modos rasteiros, prejudicar toda a população
do meu Município. Desse modo.icaso se concretize a coligação PSDB/PMDB, para a eleição de gove�nador em
2002, por não concordar, licencio-me do meu partido, considerando-me sem compromisso político-eleitoral com
a chapa majoritária."
,

Irineu Pasold

Prefeito Municipal
PSDB - Partidodà Social Democracia Brasileita

- I,
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•MARÉ BOA: PT ESPERAVA CRESCIMENTO DE LULA EM MAIO, DIZ MILTON MENDES DE OLIVEIRA

Partido está tão animado que
, '

quer as duas vagas do Senado
]ARAGuA DO SUL - o

presidente estadual do PT,
Milton Mendes de Oliveira,
disse ontem que o partido

,

esperava crescimento tão

significatido do candidato às

eleições presidenciais, Luí�
Inácio Lula da Silva, só em

maio'e que a legenda foi de
,certa forma surpreendida
pelos resultados ds pesquisa
do Datafolha, divulgados
esta semana. "Esperávamos
uma reação forte na Segun
da quinzena demaio. Agora,
estávamos preocupados
ainda com algumas ques
tões, como por exemplo
episódio envolvendo o .Mo
vimento dos Sem-Terra",
avaliou Oliveira.

Ele não nega que o entu
siasmo cresce no partido, a

, ponto de oPTaspirar a con
quista das duas vagas para
o Senado, que disputará com
o PPB, PPB e PMDB, re
petindo um feito político de

'1986, quando o PMDB
. \

'

elegeu d01S senadores: Nel-
son Wedekin e Dirceu Car
neiro. Serão candidatos pe
tistas, o próprio Milton

Mendes e Luci Choinaki. O

partido está apostando na

valorização do Senado, se
gundo Oliveira, que através'
de nomes fortes pode am

pliar o apoio a Lula. O Sena

do, segundo ele, não pode
visto como plataforma de

políticos ap?sentados. "De
cisões importantes, 'como

,

Cesa, Junkes/CP

Presidente' estadual do PT (3° da E para D), com correligionários, ontem à tarde, em JS
I

por exemplo a das alterações
na CLT dependem do Sena

do", destaca.
Ele próprio será candi

dato ao Senadopelo PT, jun
tamente com Luci Choinaki.
Na reunião que manteve on

tem à farde com correligio
nários de Jaraguá do Sul e

'

Guaramirim, na sede do Sin

dicato dos Trabalhadores do
Mobiliário e da Construção
Civil, o presidente estadual do
partido, também comentou

os resultados da pesquisa
,

. Datafolha, divulgada esta'
.

semana. Segundo ele, o cres

cimento de Lula reflete o

crescimento do PT como

agremiação partidária, na
medida em que está cada vez
mais organizado nas cidades,
vilas e bairros. Ele vê também
urna nova condição indivi-

dual em Lula, como candi

dato, porque acumulou co
nhecimento e muita expe

riência, ao longo das em

preitadas eleitorais das quais
participou, desde a derrota

para o ex-presidente Fer

nando Collor.
ESPERA - O partido

também vive a expectativa
da posição'que será to

mada pelo pré-candidato
do PMDB, Luiz Henrique
da Silveira, caso efetiva
mente ele deixe de parti
cipar das eleições estaduais
em Santa Catarina, para ser
candidato a vice-presidente
da República, na chapá
de José Serra. Conforme

Oliveira, a opção de LHS,
se concretizada, será boa

para o partido pelos dois

ângulos. ''Abre espaço e au-

CI investiga obra pública em'Guaramirim
,

, '

GUARAMIRIM -:-.Os ve

readores do PMI;?B e do
PT estão requerendo a for

mação de uma CI (Comis
são de Inquérito) na Câmara
Municipal para averiguar os
gastos feitos pela Prefeitu

ra na construção da Praça
Cantalicio Flores.no Centro;
uma das obras concreti

zadas pelo prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL). Exis
tem diferenças de números
e valores' a serem esclare
cidos, diz à presidente da
Câmara de Vereadores,
Evaldojunckes, que assinou

o requerimento pela criação
.da CI, juntamente com os

peemedebistas Francisco Luiz
de Souza (o Chiquinho),Osni
Bylaardt e Ismário Freitag.

Segundo eles, existem'
duas prestações .de éont�s
conflitantes. Uma no valorde

\ R$ 33mil�ecebidahá tempos
e a estimando os gastos com
a obra da praça em R$ 19,Cf
mil. Os números.não fecham

também nos dados 'sobre

cargas de barro utilizadas na

obra.,Na primeira informa

ção eram 97 cargas e na se

gunda 495. O segundo rela-

tório do Executivo chegou
à Câmara Ide Vereado
res terça-feira, pouso antes

das 18 horas,supostamen
te numa tentativa do Exe

cutivo de dirimir todas as

, dúvidas e evitar a for

mação da C1. Os adver
sários Salim Dequêch
(PFL) eAltairAguiar (pPBy
recusaram-se a participar
da CI, ao terem os nomes

convocados por junckes,
quando encerrava a sessão

nesta terça-feira.]unckes te
rá que solicitar substitutos.

(MR)

menta as chances do can- ,

didato a governador José
Fritsch (P'I) no Estado e

soma pouco na chapa de

Serra, principal adve�sário
de Lula na disputa pela
sucessão de Fernando

Henrique Cardoso." (MILTON
RAASCH)

OTAS EGIONAIS
O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital
Municipal Santo Antônio, Osnildo Bartel, promete
processar judicialmente os vereadores que insistirem

em atacá-lo públicamente, com declarações que con

sidera ofensivas, acusando-o de estar inviabilizando o

bom andamento administrativo do hospital. Bartel
prefere não falar em nomes, mas sabe-se que os

vereadores SalimJoséDequêch (PFL), EvaldoJunckes
(PT) e Altair Aguiar (PPB) são seus críticos mais fre

qüentes. Recentemente,Junckes condicionou o diálogo
cOfll o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL), com a

retirada de BarteI da direção do hospital. Já Dequêch
promete boicote ao repasse de verbas ao hospital.

ATAS E FITAS j
As críticas não são de hoje, mas voltaram com força

. nos últimos dias, desde que ocorreu o episódio envol

vendo a-morte dó vendedor de peças e sucatas ]oão
Maria Gaspar, morador no Bairro Schroeden L Na

terça-feira, o assessor jurídico do hospital,Adelino Sávio

dos Santos, requisitou as cópias de atas e fitas de grava-
.

ções de sessões ordinárias da Câmara de Vereadores,
do período que vai de janeiro do ano passado a abril

deste ano. Se ficarem constadas agressões ou calú-nias

por parte dos vereadores, serão processados, diz Bartel.

FÚRIA
A ameaça de processo judicial enfureceu o vereador

Salim]oséDequêch (PFL)' que na sessão ordinária, terça
feira à noite, dobrou as' críticas. Nem o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais dejaraguá do Sul foi

poupado.
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Cristian Perachi da Silva, recebendo troféu das mãos de Luiz

Lanznaster, foi o 10 colocado na categoria Infanto-juvenil no

30 Festival Roda de 'Viola. Parabéns!

Na segunda-feira (8) aniversariou

a supergata Suzana Gelschleiter,
completando 15 anos, Os tios Ivo e

Míriam, o primo Heinz e "orna"

Regina desejam muitas felicidades

Sexta-feira e sábado o
/

melhor daMPB com

Toninho Bahia, às,20h30.
Vale a pena conferir!

Gilmar Deretti
Geison Rosniack
Éder José Franzói
8/4
Eliane R, Dernatte de Oliveira
Ediana Maria Garcia
Paula Fernanda Marangoni
Orminda Klitzke Bertoli
Adolfo Smekatz

Sergio Luiz Méldola
Andressa Marianne Muller
9/4
Lucy Cyriaco Lagedo
Carla Cristhiane Werner
Rolf Hübner
Daniel AH, Kalfers
Jader Planinscheck
Luisa Kinas de Aguiar
Debora dos Santos
10/4
Gerson Weber
Ivone P. Morsch
Darcí Correia
Michelle Guimarães Souza

11/4
Marlene Schmidt

Edgar Schmidt
Eduardo Massaneiro
Alfredo H anemann
Schirlei Mass .Barg
Vivian Karoline A Koch
12/4
Francisco Doubrawa Filho
Wilson Macedo
Marta Pfiffer

Jõrg Michel
Thiago Teles
Márcio Peter de Oliveira
Darci Volkmann
13/4
Henrique Piazera
Náide Garcia

Olímpia Roepke
Nelson Fuck
H imar Rubens Hertel
Bartlra K, Hertel (arquiteta)

MÚSICA noAllegro

ITAJAí
348 -8460

BLUMEN
322- 8800

-4�®
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Sábado tem U2 cover no Big Bowlling.
Pela terceira vez subindo ao palco do Big
Bowlling, a banda de São Paulovem agi
tar a noite de sábado em Jaraguá do Sul.
Essa nin uém podeperder...

Chemical Brothers produziram
duas horas de música em seu show

Os Chemical Brothers fizeram uma apre
sentação' antológica na Brixton Academy,
em Londres, no último dia 23. No set, a

dupla Ed Simons e Tom Rowlands pro
duziram duas horas de música, provando,
que merecem .o título de reis da música
eletrônica.
Além das músicas de seu, novo trabalho, o
excelente Come with Us, o duo relembrou
grandes sucessos do .passado, como os

"hinos" techno Hey boy, Hey girl e Block
Rockin 'Beats.

DJ -: A alma de qualquer festa. O ver

dadeiro DJ não "bota som" ou "dá som" -

ele toca. E toca vinil. A figura do DJ se

destacou no cenário disco nos anos 70,.
'mas adquiriu status de artista musical
com o boom da música eletrônica nos

dias de hoje. É o DJ que adianta nas pistas
as novas tendências musicais, e que
resgata velhas músicas ou bandas através
dos remixes. Gente,' não confunda o 'DJ

(um profissional sério e estudioso de sua

profissão, capaz de ou-sar com músicas
novas e não comerciais e que conhece

profundamente música' de modo geral e
equipamentos) com esses caça-níqueis
que colocam uma música, depois da

outra, desordenadamente, sem o menor

pudor, e que se auto-in-titulam DJs,
quando na verdade são sim-pies
instrumentos da indústria' fono-gráfica,
para tocar as músicas por elas impostas

II

icroinformatica. com
e I p e c j a I i , • d. em. t e n de' w o e II

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252,230 Jaraguá do Sul, se

Fone.: 1471275.1968 Fax .. 1471 371.6408
Ernail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

-�,----------�----------------��

m;g
I
'.
I
M1f

I
twi
11\
IO melhor lanche da cidade 1114

ir371-5309 ·1 . Sua carqa. na hora certa no lugar certo!

�A��M�a�IF�lor�ian�o�Pe�ixo�to�.1�70�-�Ce�ntr�o 1� --3�7�1-O�3�63--br�a��iI@�n�et�un�o�.co�m�.b�r------��

Aluguel de Tràjes Ltda.
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veículos'
CHEVY·- Vende-se, 92, 22 dono,
c/ N.F., aro 14, lona marítima,
som pionner. R$ 6.500,00, ou
troco por terreno em Guararnirim
ou Schroeder. Tratar: 9103-2082.
c/ Lurdes.BLAZER - Vende-se DLX 4.3,

16V, 97, cinza, compl., aceito
troca. Tratar: (41) 9101-3070 ou

(47) 366-0146.
CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 3.700,00� Tratar:
370-0690.

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:
9.111-Ú68.

CHEVETTE - Vende-se, 88.
R$ 3.900,00, bege meto Tratar:
9973-8955.

CHEVY - 500 SL, 88. Torro!
R$ 3.500,00. Tratar: 276-3223.

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

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona
marítima. R$ 6.000,00 ou R$
2.550,00 + 36x R$ 192,00.
Tratar: 376-1772.

.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

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

CHEVY - Vende-se, 92, DL,
branca, aros de liga, lona marítima,
ótimo estado. R$ 6.200,00.
Tratar: 273-1001. 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.
CHEVY - Vende-se ou troca-se,
93, branca, ale., camping. R$
5.300,00. Tratar: 370-3244 ou
9112-4950. CORCEL II - Vende-se, 79. R$

ICh:vr:.A:utoI
MECANICA

1.500,00. Tratar: 9122-1157.

CORCEL - Vende-se, GT, 75,
verde. R$ 2.000,00. Tratar:
370-27Ü3.

I

COR�A - Vende-se, Sedan Super
2000, LO,. 16V. Tratar:
9122-9528.

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

CORSA - Vende-se, super, 4p,
97, únlcodono, cornpl. - ar e d.h.
Valor a comb. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 c/
Evandro.

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/
99, branco, v. v., som, alr. e t.e.
Tratar: 370-4810, na parte da

'

tarde.

CORSA SEDAN SUPER - Vende
se, 00/00, 1.0, prata, gas., c/
aros de liga. 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,
Ap, t.e. R$ 11.600,00. Tratar:
273-1001.

CORSA WIND - Vende-se, 95,
impecável. Torro. R$ 8 -500,00.
Tratar: 370-8622.

CORSA WIND - Vende-se, 95,
motor novo, ar q., Ip.t. R$
7.000,00 + 10x R$ 287,00.
Tratar: 370-4192, c/ Marisa ou

Vilmar.

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
99/00, azul. R$ 10.000,00 + 15x

R$ 240,00. Tratar: 9991-9532.

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

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

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

0-20 - vende-se ou troca-se,
conquest, 96, motor turbo plus,
150cv, compl. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-8301 ou 9979-8090.

0-20 - Vende-se, 92, compl., cb.d.
Tratar: 371-7212.

KAOETT - Vende-se, GL, 94, d.h.
+ t.e. Tratar: 273-1001.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,

barbada. R$ 1.400,00. Tratar:
370-0670.

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo

estado, vermelha, ale. Toda
,

reformada. Tratar: 370-7703, com'
Vomir.

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

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

MONZA - SLE, ano 90, compl. -

ar. R$ 4.500,00 e assumir 12

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

OMEGA - Vende-se, CD, 94,
preto, bnc. 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, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar: 370-8622.

, .

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

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96,
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, 97, GLS,
cornpl: Tratar: 371-9730.

FIORINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme,
ótimo estado, motor novo.
R$ 6.500,00. Tratar: 273-1001,
c/Valdir,

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

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

PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p,
97/97,.0/ ar, d.h., v.e., aros de
liga, CD magazine. R$ 15.000,00,
troca por 5-10 ou Ranger, paga-se
até R$ 10.000,00. Tratar: 9985-
2377, c/ Décio.

PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar:
371-4225.

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

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

PALIO - Troca-sepor 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, cl som. R$ 10.500,00.
Tratar: 9905-3398.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00, .

vermelha, ar cond., d.h., t.e., air
bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, cf Jaime.

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, compl. R$ 3.500,00 + 23x
R$ 332,00. Tratar:9902-8433.

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

TEMPRA - Venc,ie-se, 95, verde
met., compl. R$ 10.000,OtJ.
Tratar: 371-2115.

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

Tipo -1.6 IE, ano 94, compl.
R$ 8.500,00. Tratar: 376-1465,
cl Cláudia.

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

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p,
96, bordõ, compl. - ar, aros de

liga. R$ 9.300,00. Tratar:
9102-8213.

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

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

COMPRAMOS
SEU CARRO

PARA REVENDER.

Pagamos a vista ..

Tratar:
9973-5158 ou

9973-5770.

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

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

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

UNO,_ Vende-se, 1.6, RMP, 941
94, compl., d.h. Valor a comb.
Tratar: 376-2070, hor. comI., ou
9117-2650, à noite, c/Tatiana,

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

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

UNO - Vende-se, 87, v.e., preto.
R$ 3.500,00. Tratar: 276-0605,
após 17h.

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

CORCEL-Vende-se, 77, azul
(impecável). R$ 2.500,00. Tratar:
·371-6056.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e,
+ ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + llx

R$ 387,00. Tratar: 9102-1701,
c/ Denis.

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

DEL REY - Vende-se, 84, v.e., em
bom estado de conservação.
R$ 2.900,00. Tratar: (49)
9992-4729, após às 15 horas,
c/Claiton.

ESCORT - vende-se, super, ano
95 GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 cl Marcelo.
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98/99, único dono. R$ 9979-
1437.

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

Fone: (47)
370-8622VERSALHES - Vende-se Gl 1.8,

95, prata., compl, - ar. Valor a
comb. Tratar: 370-4430.

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

Branco
Verde
Vermelho
Prata
Azul
Bordô
Bordô
Preto
Prata
Branca
Roxa
Preta
Azul
Preto
Branco
Bordo
Bordô
Prata
Prata
Cinza
Preta
Vermelho
Bordô
Branco
Prata
-Verde
Vermelho
Prata

01
00
98
98
97
97
97
96
96
96
96
96
95
94
95
95
95
95
95
94
94
94
93
93
91
89
89
88

Palio Fire EX. 1.0.
Corsa Sedan cl ar
Fiesta 1.0. 4p
Fiesta 1.0. 4p
Escort 16V. ar/d.h .• 1.8. 4p
Vectra CO Teto
Vectra 2.0, compl.
Corsa Wind
Gol CU 1.6
Kombi Furgão 1.6
S·10 Deluxe. diesel

\. Fiorino Trecking
Santana Cl 1.8
Santana GlSI. 4p
Corsa Wind
Corsa Wind
Parati Cl 1.8
Escort GL 1.6
Escort Hobby 1.0
Omega 2.0 compl.
Saveiro CL 1.6
Pampa l 1.8
Peugeot 504 Diesel

Omega GlS
Uno Mille
Escort Gl 1.6
Belina GlX. d .h.
Gol Cl 1.6

VERONA - Vende-se. GLX. 90,
1.8. gás. R$ 6.500.00. aceita
troca. Tratar: 370-2227 ou,9975-
1804.

Gol LO. aros de liga 15. parachoq. 96 prata gas.
Saveiro CL 1.6. proteção caçamba 95 branca gas.
Goll.6. CL 91 branco gas.
Parati CL 1.8 94 bordô gas.
Parati CL 1.6 90 azulmet. gas,
Santana CG 1.8. 4p. t.e. 85 cinza gas,
Passat LS 1.6. ar.q .• desb. 82 vermelho gas.

GM
Vectra, 2.0. GL. compl. 97 branco gas.
CorsaWind 1.0. MPFI. ar.q .• etc. 97 branco gas.
Corsa 1.0. t.e .• desb.t .• aros de liga 96 branco gas.
Chevy 500. 1.6 .90 prata gas.
Monza SLE, ar t dir. 87 preto gas.
Chevette L. 1.6. ar.q .• desb. 93 prata alc.
Chevette 1.6. DL. ar.q .• desb. 92 dourado gas.
Chevette 1.6. SL. ar.q .• desb. 88 prata I gas..

FlAT
Palio EX. 2P. parachoque pers. 99 branco gas.
Uno Mille EX. 1.0. 4p. compl. - ar 98 bordô gas.
Uno Mille SX. 1.0. t.e .• limp .. desb. 97 borcõ "gas.

FORD
Escort Hobby 1.0. único dono 96 bordô gas.
Escort 1.6. GL ar qte, desemb. 87 verde met. ale.
Escort XR3 1.6. conversível. compl. 88 vermelho gas,
Pampa L. 1.8. prot. de caçamba 97 branco gas.

FUSCA - Vende-se;80. amarelo claro.
R$ 2.700.00. Tratar: 37M316.

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 - ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no nego Tratar:
370-7678, c/ Gilmar.

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

" I
GOl-Vende-se, 80, BX, branca,.gás.
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOL - Vende-se, S, 83, gas.,
verde. Tratar: 9963-8002.BRASILlA - vende-se, bege, 77,

bom estado. Valor a comb. Tratar:
9955-5884. Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

GOL - Vende-se, 96, 1.0.
R$ 10.000,00. Tratar: 371-9730.

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

ar, único dono. R$ 18.300,00.
Tratar: 372-D764 ou 9953-9966.

único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
9995-8242(

9104-4412, c/ Alisson.
GOL PlUS - Vende-se, 96. Tratar:
371-7212. GOL SPEC.IAl - Vende-se. 00/00,

branco. Valor a comb. Tratar:
370-4810.

GOl-Vende-se, Cl, 1.6,89. R$
4.000,00 entro e assumir financ.
Tratai: 370-2146, c/ Odézto."

GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
impecável, cf som. Entr. + financ.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

ESCORT - Vende-se, l, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado, aceito
menor ou maior valor. Tratar:
370-8563.

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

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

1.600. R$ 7,800,00. Tratar:
276-3223.

GOL - Vende-se, Cl 1.6, 92,
branco, gas, Tratar: 9903-2936.FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo

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

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

FIESTA- Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.ESCORT - Vende-se, 97, GLX,

16V, compl., c/ ar cond., d.h.,
t.e., desb.t., isufilme, CO. Ótimo
estado. Tratar: 371-9311 ou 370-
6267.

GOL -1.8, a álcool, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,00, Tratar:
370-0724 ou 9975-4667, ci
Femando.

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

FIESTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CO player e aros
de liga. R$15.QOO,00 à vista.
Tratar: 9102-8213.

�t:JR� ,370�3113-
� autom'óveis

Av.WaldemarGr:ubba - Jaraguá doSul- se

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

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

GOL \' Vende-se, 1.8, Gl, 97.
R$ 8.900,00 + 27x R$ 285,00.
Tratar: 273-D735, c/ Gilberto.

FIESTA - Vende-se, 97, verde
rnet., ótimo estado. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5353. KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,

impecável, R$ 6.900,00. Tratar:
276-3223.

GOL - Vende-se, Special, 99,
vermelho, c/ 58.0bOkm, único
dono. R$ 10.800,00. Tratar:
9104-4412, c/ Alisson.

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

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

lOGUS - Vende-se, cu, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, som,
desb.t., imposto pago. Impecável.
R$ 9.700,00. Tratar:
276-0440.

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

GOl- BX, ano 85, branco. Valor
a comb. Tratar: 370-2275..ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:

9963-7641.
LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a comb. Tratar:

(47) 374-1935 falar c/ Adelcio.

GOl- Vende-se. 83, motor AP,
1.8, alc. BOf)1 estado.
R$ 3.000,00, aceita troca.
Tratar: 9122-1157, c/ Mareio,

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

'

I

lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas, alr., som e

desb.t, imposto pago.
R$ 9.700,00. Tratar: 276-04"1-0.MONDEO - Vende-se, 96, GLX,

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

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

GOL PlUS - Vende-se, 95. gás.
Tratar: 9963-7641. lOGUS - vende-se, 93. Cl,

grafite, aros de ligai, isufilme,
ar.q., desb.t., em ótimo estado.
Tratar: 8.300,00. Tratar:
9991-6637.

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

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
c/ aros de liga, 3 pontas.
R$ 3.000,00. Tratar: 370-227.5.

PAMPA - Vende-se, 95, vermelha,
ótimo estado. R$ 7.300,00.
Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

GOL - vende-se, MI, 97, 8 v,
verde personalizado. R$
11.000,00. Tratar: 371-7260.

PARAT',I- Vende-se Cl 1.6, 90,
azul met., gas, Tratar:
9905-2848.

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

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

275-3191, a noite c/ Roni.

F-tOO - Vende-se; camioneta,
diesel, 73. R$ 8.000.00, ou troco
pormoto. Tratar: 370-0290.

PAMPA - Vende-se, 95. d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

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

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

gás, lona marítima. Tratar: 372-
2316.,

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

PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 94,
bordó, gas. Tratar: 371-5343.F-1000 -t Vende-se, 97, gás

natural, ar, d.h., 2 bujões. R$
25:000,00. Tratar: 371-6164.

GOL - Vende-se, 1.0, 95, bege.
R$ 7.500,00. Tratar: 373-3298,
c/ Pedro .. PASSAT - Vende-se, 80, bege,

em bom estado. R$ 1.800,00.
Tratar: 9122-1157.

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

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
vermelho, único dono. Tratar:F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas., RANGER - Vende-se, XlT, 130, GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, c/

(47},370-2022m;({[)/J[J/J!J1rW·
VEfcUlOS

Desde 1993. Você conhece, você confia!

* Veículos com garantia de procedência
*Motor e caixa com garantia de 10.000km

AV. WALDEMAR GRUBBA, 2573 - JARAGUÁ DO SUL - se
'
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Banc� Vol�gen
,

C;ons6rcio NaCional Volkswagen

Horário de
atendimento:

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

CARÀGUÁ
Fonê: (47) 371-4000
Jaraguá do Sul

o pagamento. ,em dinheir�. será efetivado pelo Coroguô Veiculas (] partir do 3!J po�cera pago pelo novo Consorciado. Promoção válida olé 15/03/�O.02. Preço do dia 28/0V2002. Frete, pintura metálico e opcionais não inclusos. Prestações variáveis. Grupos de 60 meses com 240 participantes. Plano sem laxo de adesão. Seguro de vida incluso no valor do prestação. Estes
veículos estão em conformidade com o PROCONVE Programo de Controle do Poluição do Ar por Veiculas Automotores. Percentual de.contribuição mensal reduzido (de 1,67% p�ro 1.25% até a contemplaçõo). Taxo de administração de 12%. Fundo de Reservo �e 3,5%. Os modelos. códi,gos e vdrores estão suieitcs o c;Jlleroções conforme o politico de cOIllB;rciolizoção do Fábrica.
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4 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

Wllle CAR veícuLos
COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

Tempra Ouro 8V Azul 92 gas.
Chevette SE, 1.6 Branco 87 ale.

Voyage p/ corrida Branco 86 ale.
DT 180 - Trilha Branca 85 gas.
Gol S, ap. 1.8 Verde 83 ale.

DelRey Cinza 82 gas,
Opala Comodoro,4C Cinza 81 gas.
Belina LDO, 1.6 Vermelha 81 gas.
Passat TS, 1.6 Bege 80 gas.
Gol BX-1300 Branco 80 gas.
Brasilia LS,1.6 Branco 79 gas.
Fusca Verde 75 gas.

R$ 8.50Q,00
R$ 2.800,00
R$ 2.500,00
R$1.300,00
R$ 3.000,00
R$ 2.600,00
R$ 2.500,00
R$ 2.00Q,00
R$1.900,00

_ R$ 1.800,00
R$1.800,00
R$ 2.�OO,00

POlO CLASSIC - vende-se, 97/
97, compl., d.h., t.e., cd e rodas.
Excelente estado, 53.000�m. R$
17.500,00. Tratar: 275-0405 ou

9993·3206.

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
'

gas., aros de liga, porta mala eletr.
E som CD Pioner. R$ 5.800,00.
Tratar; 371-6238.

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

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

IS

I

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

VOYAGE - Vende-se ou troca-se

por moto, 84. R$ 2.900,00.
Tratar: 9963-7968, depois
das 18h.

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

BESTA - Vende-se, GS, 99,
cornpl.vregtstro no DETER e

prefeitura p/ opção de serviço.
R$ 25.000,00 + 24x R$

_

1.090,00, nego Tratar: 371-6916.
I

CAMINHONETE PEUGEOT _

,Vende-se ou troca-se por carro de
menor valor, 95, bom estado, die.
R$ 13.500,00. Tratar: 373-1118,
c/ Jair.

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

JEEP - vende-se, Toyo,ta, curto,
, 4x4, motor 608, 71, em ótimo
estado. R$ 14.500,00. Aceito
troca'de menor valor. Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667.

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia. R$
2.000,00. Tratar: 371-6438.

P,ICK UPWlllYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

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

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

CARROS

JEEP - Vende-se, 57, capotá
conversível, motor novo, ótimo estado.
R$ 5.500,00. Tratar: 9992-6016 ou

373-0335, após 18h.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta,
compl., turbo diesel intercooler.
R$,60.000,OO. Aceita-se
automóvel de menor valor. Tratar:

, '

370-8336 ou 9973-3560, cl
Osmar

\

Uno Mille Fire, 2p
Uno Mille Fire, 4p

I
Gol Special
Celta 1.0
Fiesta 1.0

, Gol 1.0, 16V

C-l00 Biz ES
CG 125 Titan KS
CG' 125 Titan ES
CBX 250 Twister
XR 200R
XLR 125 ES

R$ 180,07
R$ 189,00
R$ 290,00
R$ 304,00
R$ 305,00
R$ 375,ob

MOTOS,
R$ 75,38
R$ 79,56
R$ 91,49
R$ 140,12
R$ 127,62
R$ 102,02

INFORMAÇÕES: 9965-7345'

GM'
0-20 cab. Dupla, compl 93 branco die.
Chevette SL 89 .branco ale,
Opala Diplomata, compl., 4p 83 azul gas.
Opala 83 dourado gas.
Opala 79 branco gas ,

VW
Gol, 4p, compl. 01 prata gas.
Gol Special 99 verde met. gas.
togus CL 1.6 93 verde alc.
Saveiro GL, 1.8 91 cinza gas.
Gol CL 1.6 91 prata gas.
Voyage 83 branco gas.
Fusca 80 verde gas.
2 Fuscas 76 branco/verde gas.

FIAT
Uno'Mille EX, 4p 99 cinza meto gas.
Palio, 4p, compl. - ar 98 vermelho gas.

, Fiorino 1.5 92 bege gas.
I FORD

Flesta, 4p, compl. 99 branco gas.
Escort 96 bordô gas.
Escort GL 1.6 92 branco gas.
Corcel II 81 branco gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - ir 371-7212 ou 9963-7641

Ótimo estado de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, c/
Edilene.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmb. automático, prata, compl.
R$ 28.000,00. Aceita-se carro

1.0, valor máximo R$ 8.000,00.
Tratar: 371-3993 ou

9973-8281.

MERCEDES - Vende-se, 88,
300-E, impecável,compl., azul
marinho. R$ 28.000,00. Aceita
troca. Tratar: 9991-0858.

MERCEDES CLASSE A _

Vende-se, 00/01, preta, compl.,
c/ bnc. couro, baixa km.

R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 ou 9973-3560,
c/ Osmar.

"Toda a linha SSANGYONG é equipada com motores
Turbo Diesel de alta performance Mercedes Benz

372-0676

CRÉDITOS PARA CARROS E MOTOS

Descubra que seu sonho
tornou-se realidadel'

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes;
87, caro Madeira, verde. R$
16.500,00. Tratar: 370-3244 ou

9112-4950. Aceita troca.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta das 7h as 18h30 - não fechamos para almoço
Sábado das 7h30 as 12h

TOYOTA- Vende-se, Bandeirantes,
·78, toda reformada, motor c/

, garantia, bomba nova, chassi

alongado. Aceita-se carro de menor
valor na nego Valor a comb. Tratar:
370-8094, c/ Antonio.

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

ÁSIA TOWNER I'URGÃO - Vende

se, 97, branca, pneus semi-novos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



5 CORREIO DO POVO

I
I Rua Bernardo Dornbusch,

1880 - Baependi -
JARAGUÁ DO SUL - se

PEUGEOUT BREAK - Vende-se,
�8/99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, .

gas. Tr�tar: 372-0676.

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

CAMINHÃO GMC J Vende-se, 98,
capacidade p/15T., 1590,
branco, c/ rodular. R$ 58.000,00.

.

Tratar: 9992-0343, c/ Braulio.

VOLKSWAGEM - Vende-se ou

troca-se, 6.90, aceito caminhão
c/ carroceria de menor valor. ,

Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

serviços
VOLKSWAGEM - Vende-se, .

caminhão, 01. Tratar: 376-1949.

VW 8.150 �'Vende-se, 01, baú
Saider, particular. Tratar: 9979-1437.

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

Você ainda, vai ter esta marca no seu carro!!!

Site: www.usoqnsvcom.br

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777 Homologada pelo'

I/NMETRO

I!! Convertedora do Estado

.' Kit's italianos (os + vendidos no mundo) .

• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

FORD

Fiesta 00/00 branca G

Mondeo CLX 98/99 azul: G

Ka 98/98 azul G

Fiesta 97/98 branca G

Fiesta 97/98 verde G
I

Ford Ranqer 12E, cabo dup98/99 azul G/GNV
Escort GLX 97/98 azul G

Escort GLX 16VH 97/98 prata G

Fiesta 97/97 vermelha G

GM
r

Sorsa Wind, 4p , 98/98 'Prata G

VOLKSWAGEN

Gol 1.6 MI 97/97 branca G

Santana 2000MI 96/9'6 branca G

FIAT

Ternpra SX 97 .azul G
i -,

Lista �e Veículos PARTICULARES

Fiesta GL Class 00/01 branca G

Imp./Ford Explorer �LT 4x2 94/914 azul G

Rua (orlas Eggerl, 114 - Vila lalau . Jaraguá do Sul

fi METALÚRGICA KV tTOA.
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANELAS, PORTAS, CERCAS, '

GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

'fil(47) 275-1$40

Rua Bernardo Dornbusch, s/no (ao lado do nO 1880) - Baependi

Consertos .e Vendas de Radiadores,
Mangueiras � Condensadores

Recondicionomos Radiadores de Alumínio
,

para Aoromóveis e Cqminhões /ntercoo/er

Na MORETTI
AUTOMÓVEIS

( \
eu semmcvo co

[eito de

•

novo
I
nrique Piazera, 199 - Centro -

CRÉDITOS

PARA COMPRA DE IMÓVEIS,
CONSTRUÇÃO, REFORMA ou

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

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

FGTS. Trabalhamos com
autorização do Banco Central.

Plantões sábados,
domingo e feriados.

(47) 322-7505 ou 912Hi142,
com Maurício

QUADRA DE
TÊNIS DE CAMPO

COBERTA
Alugamos.por hora
Marque sua hora.
1ª hora grátis

Tratar: 275-1101 ou

9104-2393.

I
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BSU1./rust
ro!altlen«

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

'11-���'
(047) 376-02'51

.

Rua Ângelo Rubini, 900
, \

Barra do Rio Cerro - Jaraguá d?Sul- <�C

CONSERTO E INSTALAÇÃO OE

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

R. Bernardo Dornbusch, 605 - Baependi - Jaraguá do sul/se

ALUGA-5E - quarto em residência

p/ moça em Jaraguá, Tratar: 373-
1949, hor. comI. até 17h ou .

9122-9867, após 17h.

300,00. Tratar: 373-2887.

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

co CIOI o

ANTENA DE CELULAR - Vende

se, rural. Tratar: 9111-6982 ou

276-1007.

ANTENA PARABÓLICA - Vende- '

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

APARELHO DE ESTÉTICA -

Vende-se, 3 em 1, drenagem
linfática, hionisador e isométrico.
Tratar: 373-2850, c/ Adriana:

APARELHO P/ GINÁSTICA -

Vende-se, Atletic Way, c/ mais de
60 tipos de exercícios. Tratar:
9991-2356.

)
-

APARELHO TELEFONICO -

Vende-se, sem fio, da AIWA, azul
c/ branco. R$ 8Q,OO. Tratar: 376-
3062, c/ Elaine.

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

ARRECADO roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

� índios do Piraí. Tratar: 371-7341 .

ASSADEIRA DE FRANGO -

Vende-se, p/ 30 frangos. R�

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

, ).

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

'

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

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

microfone sem fio. Tratar:
372-4402 C/ Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a comb. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce.

BETONEIRA' - Vende-se, nova,
1401. Tratar: 370-0670, c/
Paulista.

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
cornpl., nova. Valor acomb.
Tratar: 37,3-1775.

INSTALAÇÃO E CONCERTO
,

AUTO EI.ETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Rua Joinville, 41 70 - pr6x. trevo d� Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 376-1772/ 273-1001

C_....rL...D�
Rua: Ângelo Rubini, 780 -Barra do Rio Cerro - Jaraguádo Sul- se 4I:AMI".O"III""

MODELO COMB COR ' ANO GM
Corsa Super 4p G Vermelho 1997

VW 0-20 Conquest, compl.-ar , D' Branco 1995,

Gal MI 1.0 G Branco 1997 Omega CD 30 compl. G Verde 1993

Fusca 1.600 G Cinza 1994 Chevette SL 1.6 A Branco 1989

Marajó 1.6 A Vermelha 1989

RAT Chevette SL 1.6 G Verde 1982

Uno CS 1.5, 4p G Cinza 1996
Uno ELX, 2p G Azul 1996 FORD

Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995 Escort GL 1.6 G Azul 1992

Uno Mille G Verde 1995 Del Rei GLX 1.6, d.h. A Cinza 1989

Uno CS 1.5 G Verde 1995 Escort GL 1.6 G Branca 1989

Fiorino 1.5 G Branco 1991

Uno Mille G Verde 1991 TOVOTA

Fiorino 1.5 G. Bege 1991 Toyota Paseo Aut G Prata 1994

\

BICICLETA ERGOMÉTRICA _ J

Vende-se, marca Calai. Valora
comb., seminova. Tratar: 371-
4921, c/ Marilene.

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
cozinhár em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

CELA DE CAVALO - Vende-se,
(marrequinha). R$ 90,00. Tratar:
9118-2880, c/ Guilherme.

370-8615.
VENDE-SE UMA LOJA

Em atividade desde 1994 \

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

Clientela formada

VENDE-SE - O ponto comercial, estoque avaliado em R$ 45,000,00
(ao preço decusto 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-secarroou imóvelcômoparte dopagamento.

W 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

COMPUTADOR - Vende-se,
Pentium 133, monitor c/ 15',
digital + acessórios. R$ 550,00.
Tratar: 9103-7893.

CELULAR - Vende-se, Ericson KF
788. Tratar; 379-1119, c/
Marisa, hor. comI.

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

CONCHA - vende-se, para retro

escavadeira. Tratar: 9992-7162.CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tratar
376-0081, e/Emerson.

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

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

276-1007.

CONJ. 'DE MÓVEIS - Vende-se p/
comércio, seminovos, juntamente
c/ toda linha de roupas
masculinas, femininas, infantis,

. moda íntima e bijouterias. Valor a
combi. Tratar: 370-5518, c/
Paulo.

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

CARRINHO DE BEBÊ - Vende
se. R$ 50,00. Tratar: 370-9282. COLEÇÃO DE SELOS - Vende-se,

comemorativos do Brasil, completo
por selos, 'por blocos e selos de
blocos. De 1900 a 2000. Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

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

. DIVIDE-5E APTO - Precisa-se de

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

CARRINHO DE BEBÊ - Vende
i(., se. Tratar: 373-3787. CELULAR - Troca-se, Sansung

Voicer Compact, pré-pago global,
por um computador usado. Tratar:
370-9806, c/ Marcos ou
9104-3040.

,

DIVIDE-SE APTO - Procura-se

moça, apto mobiliado no centro.

Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.
"

.

DISK MAN - vende-se da marca

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

CARRINHO DE CACHORRO

QUENTE - Vende-se. R$ 960,60.
Tratar: 370-2718.

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

COMPRESSOR DE AR 1 Vende
se, 5,2 peso R$ 300,00. Tratar:

Rodas Esportivas
ARO 14 RS· 1 00,0.0

,
' ' •.. J

RODAS _ AMORTECEDORES _ ESCAPAMENTO'S'- BALANCEAMENTO _ 'GEOMEl'RI)l

JARAGUÁ DO SUL - Rua Relnóldo Rau, 433
GUARAMIRIM - Rua 28 de Agosto, 1578

'C.éntro (47) 37'1,-55.64'
Centro - (47) 373'-,1016'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIVIDE-SE APTO - próx. Hospital
São José. Tratar: 372-3283.

,

DIVIDE-SE APTO - Procura-se

moça, apto no centro. Tratar:

9122-6408, 371-6543 h.c. ou

371-3068, c/ Marise.

DOA-SE - um cachorro da raça
Poodle. Tratar: 373-3787.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T. R$
27.000,00 e marca Toyota, ano

Vendas e Serviços

f) iritelbral'
lili li ,HDL
:._
.'i SI I, II

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de'Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentós
para televendas

,

* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992

90, 2,5 + R$ 24.000,00. Tratar:
(47) 635-5151.

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

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

ESTANTES DE FERRO - Vende

se, branca. R$ 200,00. Tratar:
274-8329 ou 274-8264, c/

I

CARROS,
Novos e Usados
60 MESES

'a partir R$ 155,ÓO

Simone.

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

ESTUFA - Vende-se, de bolinho,
pastéis, etc. R$ 50,00. Tratar:
376-2103.

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

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

(FERRAMENTAS - Vende-se,
várias para torno. Tratar: 371-

0742, c/ Mário.

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

QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

estado. Tratar: 372-2955.

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

FREEZER - Vende-se, metalfrio,
vertical, 280L, 5 gavetas. R$
250,00. Tratar: 371-6056.

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

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

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

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

9975-1299, c/ Prof. Ademar.

GARAGEM - Aluga-se. Tratar:
372-3283:

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

3678, c/ Malvina.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson
1500 A3, ploter de recorte, boca.
de 25. Preço de ocasião. Tratar:
370-8563.

IMPRESSORA MATRICIAL -

Compra-se, marca Citizen, usada,
em boas condições. Tratar: 371-
9201, c/ Raimundo.

MOTOS
OKM

60 MESES
a 'partir R$ 72,00

Obs.: Quatro contemplações por mês

FILHOTE DE PINCHER - Vende
se. Tratar: 373-3787, c/ Noeli.

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

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121�2362, cf Joilce.

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

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas,
, marca semer auto lirnpante, bom

BELfiS [, SfiPECfiS
Sua melhor opção de prazer
fitvndimvnto 24 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

flterndermos' Ehzs. Elas er Casais

Dersperdldas der Soltvlro.m�ssagerns vrótlcas

(47) 9991-8668
Jaraguá do Sul e região

- Jhony

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE

ALUMíNIO - Vende-se, completa,
em funcionamento. Preço à
comb. Tratar: 372-3680 ou

9903-4382.

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

JATO DE AREIA - vende-se,
completo, compressor e cabines.
R$ 3.800,00. Aceita carro no

nego Tratar: 9113-763,6.

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

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

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

LAVADORA - Vende-se, Vila
Lenzi. Tratar: 275-3937.,

LlQUIDIFICADOR- vende-se, valora
comb. Tratar: 373-3787 c/ Noell,

LIVRO - Compra-se,Mundo de

Sofia, paga-se R$ 12,00. Tratar:
376-0512, c/ Adriana.

LOCADORA - Vende-se, cornpl., cf
1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090.

LUMINOSO - Vende-se,
l,Oxl,70. R$ 90,00. Tratar: 372·
2316.

LUMINOSOS - Vende-se, diversas
medidas, novos, só falta plotagem.
Aceito troca. Tratar: 370-8563.

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

MÁQ. C()STURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a
comb. Tratar: 9113-7636.

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

/

Adélia Fischer, 239
Fone 371-2999
Walter Marquardt, 727
Fone 370-8800

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

ConsórcioRegala
UINDISCUTIVELMENTE o MELHOR"
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Contamos com a massoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica' e estética.

Oferecemos
também:

unhas
decoradas e

química de

transformação,
depilação e limpeza

de pele

376-2752

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

seminova. R$ 240,00. Tratar:
370-7703.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxagua,
centrífuga, frontal. R$ 300,00.
Tratar: 376-3434.

MÁQ •.DE ESTAMPAR - Vendr-se,
marca mogar, Valor á comb.
Tratar: 379-1970.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

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

MÁQUINA DE REBATER
ELÁSTICO - Vende-se, 4 agulhas
- marca Hansai. R$ 3.500,00 à
vista ou R$ 2.000,00 de entrada'
e o resto parcelado. Tratar: 9975-
4523, falar com Rosa.

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

MÁQUINAS P/ COSTURA -

Vende-se, 1 corte de trabalhar
'

Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl
.

todos tem desc. ou avulsa). Tratar:
275-0616.MÁQUINA - Vende-se, cobertura

c/jraçado e overlok, 8 mil pontos.
R$1.500,OO as duas, ou troco
por carro demenor valor. Tratar:

(47) 345-3140, cl Tereza.

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

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende
se, Inteloche (Yamata) e tricô (Elgin
Brother Eletrônic). R$ 3.000,00 as '

duas ou troca-se pormoto de menor
valor. R$ 375-1080.

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

MESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130cm, cl 5 cadeiras.

.

R$ 230,00, T-ratar: 370-0464.
MÁQUINA DE FRALDA - Vende
se, descatável. Tratar: 372-3164,
el Fernando.

MESA - Vende-se, marfim, cl
tampo de vidro, pi 6 cad.
estofadas. R$ 250,00. Tratar:

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Vende-se, Müller, de fibra,

372-4153, cl Alex.

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

373-3036, cl Alceu.

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

MICRO-COMPUTADOR - Vende
se, cl OVO e CO Roon, ambos
LG, monitor 15 pol., disco de
30GB, 128 memória, cl windows
98, original. R$1.750,OO, aceita
troca. Tratar: 9955-8931.

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

, cl Joilce.

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

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.500,QO. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cl Simone.

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

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

PLAY GRAUND ESCORREGAOOR
- Vende-se, R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou_9975-1299, cl
Prof. Ademar.

-,

PLAY STATION 11- Vende-se,
destravado. R$ 1.060,00. Tratar:
376-2206 ..

PNEUMÁTICO � vende-se, pi
Truck. Tratar: 9992-7162.

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

• • "

� I

�
o
ex:
oTem cheirinho de

novidade gostosa
, na cidade ...

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

PORTÃO'DE FE�RO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar:
371-9431, cl Narana.

.

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, p/ loja de /

qualquer natureza. Gôndolas cl
3m cada e várias c1 vidro. Neg.
R$ 6.000,00. Tratar: 370-7398,
cl Mágnes.

.

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

PRECISA-SE - pessoal que
saibam o idioma Coreano. Tratar:
9992-5169, cl Alan.

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

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

PROCURA-SE - moça para dividir

apto mobiliado, só precisa de
móveis pi quarto. Tratar: 371- _

1500, cl Rose, hor. coml, ou
372-0984 (noite).

PROCURA-SE - moças pi dividir
apto, cl quarto de casal, na R.
Victor Rosemberguer, 122, apto
4. Tratar: 372-0984, a noite.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
- Aluga-se por hora, 1ª hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

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

QUITINETE OU CASA - Procura
se para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

�ETRIEVER DO LAVRADOR -

Vendo filhotes, pretos e
'

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

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

RODAS - Vende-se, aro 15,
.rnarca Momo Race, cl pneus
bons. R$ 1.000,OO.Tratar: 376-
1854, cl Adilson.

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

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se.,
roupas usadas, em bom estado, de O
a 6 meses, para meninos e meninas.
Tratar: 370-9228, cl Rosane.

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos e
de blocos, de 1900 a 2000,
completa. Tratar: 371-9543 ou

9973-8747.

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

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pi usuários
de inf. e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370-3623 ou 371-5006.

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

-.

TAPETE - Vende-se, Persa, 3x2ri1.
R$ 40,00. Tratar: 372-2955.

TEAR CIRCULAR - Vende-se.
Tratar: 376-1933 ou 3:76-2228,
cl Amaldo.

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

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.

VENDE-SE
'EM CHÁCARA ECOLÓGICA NO RIO MOLHA

UM CHALt suíço c/85M2, COM SUITE JR., UM QUARTO, BWC SOCIAL, SALA,
COZINHA COM SALAMANDRA E TODA INSTALAÇÃO ELtTRICA E HIDRÁULICA PARA

LAVANDERIA, TE�EFONE, ANTENA PARABÓLICA E CIRCUITO FECHADO DE TV.

'GARAGEM EM ESTILO sulçóPARA DOIS CARROS, COM CHURRASQUEIRA, BANCADA DE

3,20M � PIATUDO EM GRANITO, COM.ESCRITÓRIO/ATELlER OU AFINS NA PARTE

SUPERIOR DA GARAGEM.

TERRENO COM 790M2 TODO CERCADO, .DRENADO, CALÇADAS EM ÁREAS DE

CIRCULAÇÃO, CANIL, ESGOTO SANITÁRIO StPTICO COM TRATAMENTO DE FLUENTES

\ DOMtSTICOS, R�DE ELtTRICA COM ILUMINAÇÃO EXTERNA FOTOCtLULA E COMANDO
MANUAL INTERNO, ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA NASCENTE, E AINDA ÁREA DISPONlvEL

PARA SATISFAZER SEUS PLANOS.

Á 6KM DO CENTRO, LOGO APÓS A GRUTA 350MTS À ESQUERDA NA SERVIDÃO DAS
-, PALMEIRAS, COM ENTRADA PRIVATIVA, PORTÃO E PONTILHÃO RÚSTICO SOBRE o RIACHO.

R$ 85.000,00, ACEITO CARRO ATÉ R$ 20.000,00
COMO PARTE DO PAGAMENTO.

TRATAR: 370-9172 ou 9975-0102.:

�

R$100,OO. Tratar: 9117-9257.

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

TELEFONE - Vende-se, prefixo
370. Tratar: 275-2277, c/Mara.

TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, cl
Angela ou (41) 442-2066, cl
Femanda. I

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

TíTULO PATRIMONIAL - Vende
se , Soco Acaraí.. R$ 200,00.
Tratar: 9967-9864.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende

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

TOCA DISCO - Vende-se, profissional,
OS 47, pró-linha, R$100,OO. Tratar:
274-8141, cl Virgílio.

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

TOLDO - Vende-se 3,60 x 1,20 x' .

0,50. R$150,OO. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cl Simone.

TROCA-SE - 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.

OFICIINA DE TORNEIRO -

Vende-se, compl. Tratar: 371c
5640, cl Sérgio.

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

VENTILADOR INDUSTRIAL -

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

VESTIDOS DE PRENDA - Vende

se, azul, cl mangas comp. e um

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

VESTIDO DE PRENDA - Vende
se, cl armação e bombaxinha.
Valor a comb. Tratar: 373-1775.

VIBRADOR - Vende-se. R$
700,00. Tratar: 370-8221, a noite.

VIDEOCASSETE - vende-se,
marca Philips, 6 cabeças, último
lançamento. Valor negociável.
Tratar: 373-1036.

VIDEOCASSETE - Vende-se,
SempjToshiba, 5 cabo ou troco
por 486, pago diferença. Tratar:
9952-1872, cl Gilmar.

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

VIDEOGAME - Vende-se, Play
ststton, 17 CO's. R$ 350,pO.
Tratar 370-7866.

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

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

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

amplificada, auto falante 12, com
5 entradas p/ instrumento
e mais 4 pi aparelho de som.
R$ 500,00. Tratar: 9111-173�.

GEOMETRIA

CON�ERTO� DE RODAS

mEU�

BALANCEAMENTO

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005
.. � mã�.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

PARCELA
RS 225,66
RS 250,00

_ RS 338,,48
RS 451,51
RS 763,51

QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

CREDITO
RS 20.000,00
RS 25.000,00
RS 30.000,00
RS 40.000,00
RS 86.913,38

CRÉDITO PARA IMÓVEIS

Crédito para construção,
reforma, ampliação ou para
compra do seu imóvel.

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

Plantão: Sábados, Domingos e Feriados

Trabalhamos cf autorização do Banco Central.

• I
� •

imeveis
BARRA VELHA - Vende-se ou troca
se, ernalv., cf 3 qtos, mobiliada e

demais dep. R. José Ceará da Costa.

Aceita-se casa de menor valor em

Jaraguá ou imediações.
Valoraprox. R$ 25.000,00.
Tratar 371-5592, cf João.

<'

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

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

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

BARRA VELHA - casa de

alvenaria, no centro, à 700m da
Praia. Casa com 12x9 e terreno

com 13x25. Valor à eomb. Aceita
se negociação. Tratar: 373-1848.
cf Reniee.

BARRA VELHA - Vende-se, mista,
cf 156m2• R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, cf loreno. I

BARRA DO SUL - vende-se, 800
m da lagoa. R$ 16.000,90.
Tratar: 373-8375.

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

pisos, semi-acabada, cf 360m2, cf
+ 1 casa de alv. nos fundos, cf
75m2• R$ 45.000,00 (as duas).
Tratar: 370-3109.

'

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

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

praia. Tratar: 370-7441 ou

9905-3941.

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

VERDUREIRA
,

",

PROCOPIO

COMPRO CASA OU TERRENO -

na Ilha da Rgueira ou Vila Nova.
Tratar: 376-2373.

CURITIBA- Troca-se, no bairro
Santa Felicidade, cf 3 qtos, 2 bwe,
gar, pf 2 carros, de esquinha, por
casa em Jaraguá do
Sul, até R$ 50.000,00. Tratar:
371-4626.

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

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

\

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

terreno cf 1400m. Tratar: 371-0742.

CZERNIÉWICZ: vende-se,
sobrado cf 267m, 3 qtos, 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço, garagem pf 2 carros.
Próx ao Pama, em frente ao nO
134. Tratar: 275-0845.

ESTRADA NOVA - Vende-se, alv.,
nova, 93m2, 2 qtos. R$
25.500,00. Tratar: 9973-8386.
CRECI 849'0.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Dalcelis, alv. R$15.000,00.
Tratar: 373-1118, cf Jair ou
Vanilda. Aceita-se contraproposta.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

troca-se por imóvel de menor valor,
próx. Homago, 3 qtos e demais
dep., em alv., nova. R$
40.000,00. Tratar 371-0695.

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

valor, no estado de SC ou Minas,
pintura nova, escritura, linhatel. R$
7.300,00. Tratar: (47) 417-24'38,

I

cf José Carlos.

LOT. SANTO ANTONIO - Vende

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

LOT. SANTO ANTONIO - Vende

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

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca
se, por casa na Ilha da Rgueira, alv., �

cf 3 qtos e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar: 275-0051.

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

dep., Centro, 660m2• R$
25.000,00 + finane. CEF. Tratar:
371-4497.

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

NOVA BRASILlA - Vende-se, cf
100m2 e terreno cf 750m2• Ótima
localização. Tratar: 372-3947.

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

PORTO BELO - Vende-se, vende
se, 3 qtos, centro, cf 133m2•
Tratar: (47) 369-4922, cf Roberto.

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

RIO DA LUZ - Vende-se, casa alv.,
3 qtos, 51, eoz., bwe, lav., gar.
Valor a eomb. Tratar: 9993-3761
ou 376-1350, cf Cleiton.

RIO MOLHA - Vende-se, mista, cf
4qtos, eoz., bwe, lav. sala jantar.

Valor a eomb. Tratar: 370-1113.

SANTO ANTONIO - Vende-se ou

troca-se, cf 120m2• R. lida Friedel

lafin, lote 254. Tratar: 276-0070,
cf José.

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

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, Bahia da Babitonga,
mista, fundos pf Bahia, c/ 2 qtos,
sala e eoz. R$ 20.000,00, aeeita
se propostas. Tratar: (47) 379-
1559, cf Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pf alugar cf
urgência. Tratar: 9992-2575, cf
Kelly.

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

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

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

SOBRADO - vende-se cf 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. cf
Chirlei.

TROCA-SE CAIBRO - eomp., por 1
casa de 7x10 ,+ 6 janelas, 6 portas
cf caxílhos, por 1moto acima do ano

90. Tratar: 371-5640.

TROCA-SÉ - por sala comercial ou

apto., alv., cf 150m2, próx. Weg II.

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

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

VILA LALAU - Vende-se, 180m2,
cf 3 qtos, gar, Pf 2 carros,
murada, cerca de alumínio. R$
33.000,00 + finane. Pela PREVI.
Tratar: 371-0695 ou 9993-0623.

VILA LALAU -vende-se, sobrado cf
156m2, apto e sala comercial. R.
Bernardo Dornbuseh, 2021.
Teireno de esquina. Tratar: 370-
1777 ou 9112-4110, comWilson.

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

VILA LENZI - Vende-se, Cf 96m2•
Terreno cf 480m2, cf mais 2 meia

água, nos fundos, fica 2 telefones.
R$ 65.000,00, neg., aceita troca
por menor valor. Tratar: 275-2860.
cf Sandro.

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. Terreno cf
468m2, e casa cf 118m2• No mesmo
terreno uma 1f2 água cf 3 peças.
R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815.'

\

VILA RAU -,vende-se, na Ccihab, 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, cf Germano ou

Cecília.

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

CRÉDITO PARA IMÓVEIS
Compre,ConstruaouReforme seu ImóvelComercial, Residencial ou Rural

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

cf sacada, 1 qto., 1 wc,
lavanderia, cozinha, sala cf sacada.
R$ 70.000,00, aceita-se imóvel
em Meia Praia (Itapema). Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, cf
Osmar

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

RESIDENCIAL JARDIM DAS
MERCEDES - Vende-se, e/1 qto
cf sacada, 1 qto simples, 1 bwe,
eoz., área de serviço e gar, coberta.
R$ 15.000,00 + presto de 0,4557
CUB ao mês. Tratar: 370-8336, ,

9997-5561 ou 9121-5516, cf
Marcelo ou Suzalin.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se', em
eonstr., cf 2 qtos, gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim das

Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1f2 eub por més. Tratar: 370-
7698, cf Vilson.

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

sae., sala dejantarfestarjTV, eoz.
e lav. Cf móveis sob medidà. Novo,
cf piscina e salão de festa, cf 2
vagas na gar, Valor a nego Tratar:
370-8336, cf Osmar.

VILA RAU-Vende-se, R$17.000,00
+ finane. Caixa Econômica Federal,
ou troca-se por terreno. Tratar: 370-
0816, cf Silmara.

ÁGUAVERDE-Vende-se, próx. llnerj,
R. dos Imigrantes, 8.450m2• Valor a
combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, cf 318m2,
próx. Salão. R$11.500,OO. Tratar:
9979-9970, hor. ComI.

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

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

AMIZADE - Vende-se, 530m, Rua

Emílio Butzke. Tratar: 997�5212.

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

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

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

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, Cf 416M2, 2km após a

Malwee. R$ 10.000,00, cf
escritura. Tratar: 9973-8386.
CREC18490.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.'500,00. Tratar: 276-
0605, após 17h.

BARRAVELHA-vende-se, terreno �

próx. aeroporto. R$ 3.000,00.
Tratar: 370-9282.

BARRA VELHA - Vende-se, entre o

mar e a lagoa, 20x50m, fundos pi
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.
Tratar: 9121-3950, cf Roberto.

CENTRO - Vende-se terreno cf
750,00m2, ótima localização.
Tratar: 372-3947.

CENTRO - Vende-se,
Massaranduba, 18x20, casa aI. em
constr. R$ 12.000,00 neg.JTratar:
373-0999, cf Eurico.

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, c/,
405m2 local alto, após a Scar. R$
19.000,00, estuda proposta.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, após as 17hs, cf Laurlta.'

ILHA DA RGUEIRA -Vende-se, José
Teodoro Ribeiro, 14x28. R$19.000,OO.
Tratar: 371-6640, cf João.

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Site: www.usoqos.corn.br

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777 Homologada pelo

"I_INMETRO

no

I!! Convertedora do Estado

r 'o seU! vwé

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inJeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.
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financeira ou
alUorosa�

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 35 hect. Tifa Martins. Tratar:
376-0253.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
c/726m2• Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Acaraí. Aceita-se
carro no negócio. R$ 30.000',00.
Tratar: 370-6406, hor.coml. ou
9975-1792, c/ Ronildo.

o JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-
�
1

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

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

JOINVILLE - Vende-se; no Jardim
Santa Mônica, c/ 3�Om2, quadra
E, lote 10. Valor a eomb. Tratar:
373-2912; c/ Valdeeir.

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

MASSARANDUBA - vende-se,
terreno no centrei, 18x20, casa de
alvenaria em construção. R$
12.000,00, negociável. Tratar:
373.Q999· c/ Eurico.

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

POMERODE - Vende-se, no
centro, c/ 617m2.-rratar: 376-
1011 ou 376-2691, c/ Guido.

. ,

RIO CERRO /I - Vende-se, cf
2.543m2, bom p/ chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

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

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - vende
se, terreno quitado. R$ 9.000,00,
aceito carro de igualou menor

- valor. Tratar: 273.0378.

SÃO LUI,S' -Vende-se, c/700m2, '

lote 36. Rua Guilherme Hursehka.
R$ 16.000,00. Tratar: 376-2229,
cl Angelica.

SCHROEDER - Vende-se, c/
126.000m2, à 2000mts do

calçamento. Tratar: 374-1588.

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

TR�S RIOS DO NORTE - Vende- .

se, c/450m2, próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
9113-1769.

VILA RAU - 'Vende-se, 4. R'$
30.000,00. Tratar: 371-3409, c/
Bemadete, e,m qualquer hor. ou 9111-
1831,_eom Patricia após as 1!3:00hs.

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

VILA RAU - Vende-se, prôx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, c/
2.600m2, c/ casa mad., luz e

água. Terreno c/ escritura. R$
23.000,00, Tratar: 273-6230.

CENTRO - Vende-se, .e/ 45m2, lat.
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.

'

Tratar: 91044588.

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

VILA LENZI-vende-se, terreno
com área total de 644,00 m2,
próximo ao Colégioêiaroin! Lenzi,
na rua Jaime Gadotti, no valor de
R$19.000,00. Aceita-se

- propostas. Tratar: 371-6310
comere. ou 9975-9543 c/ Patricia.

CENTRO - Alugá-se, salas
confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3" andar. Rua

- GuilhermeWeege,50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505. \

'VILA.LENZI- Vende-se, próx. CoI.
Giardine Lenzi, c/637m2• R$
16.500,00. Tratar: 9122-4198.
CREC19238, c/ Walter.

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

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

Vende-se, chácara toda mobiliada, c/
lagos, casas, campo de futebol suíço,
etc. R$ 170.000,00, nego Tratar:
2(.5-2990. CRECI 001770-J.

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

GARIBALDI- Vende-se, mini
chácara, 10km da Malwee,
totalmente plana c/ lagoa.
4:770m2• R$ 19;000,00. Tratar:
9122-4198.

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

RIO CERRO - Vende-se sítio, c/.
área a escolher de 20.000 a

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt. Tratar:
39.2-3052.

Rio MÓ(..HA - Vende-se, área a

partir de R$ 27.000,00, c/
infraestrutura, privacidade, junto à
natureza. 6km do centro. Tratar:
370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso; c/
chalé suí�o, 85m2, suífe e demais

dep.; edícula c/ gar.,-ehur.,
escritório, galpão c/ quitinete, etc.

CORREIO DO POVO 11

* Sua empresa de bordado não pode
ficar sem as novidades do mercado
* Treinamento para software de

criação do bordado.
* 100,00 bordados prontos para
você usar.

(47) 361-8026 ou 9101-1053
embro@bol.com.br

Tratar: 370-8563.
I

_ se, chácara c/ 12 morgos, c/
fonde de água. Valor a comb.
Tratar: 371-9431.SANTALUZIA-Vende-se,2 _

chácaras, c/ 4.350m2 cada.
Tratar; 274-8425, c/ Menegheli. VENDE'SE - c/ 80.000m2,

possuindo casa de 2 pisos, alv.,
lagoa. Tratar: 9113-9337, c/ Vera.TRES RIOS DO NORTE - Vende-

"Piores naturais,

arrat90s em gerar,
atendemosfestas,

�
. .' casamentos,funera(

.. e cestas de crifé da manhã.

Rua Procópio G. de Oliveira, 1066 (ao lado do cemitério'

ir 371-9942 temos disk entrega

Nesta Copa,

j

quem '.
marca

um golaço
--

e a sua
.

(

,

.,
- 'I .

etnpres-a.
DÊ O'CARTÃO
VERMELHO

)

\.

Gráfica
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ADMITE

PARA ATUAR EM

EMPRESA DE LAVAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS.

TRATAR: 372-1189,
COM FÁBIO

SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
- Tratar: 370-6170 ou 9;t.12-3916.

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
- Procura-se, tenho 1� anos.zs grau
comp., experiência e ótimo
conheCimento de ínformática. Tratar:
3723922, c/ Karen

lance, casamentos, nascimentos
de bebês em hospital, filmagens,
eventos em geral. Tratar: 371-
6238, c/ Andréa.SACOLEIRA - precisa-se para

venda de Langeríe, atuação na

região, direto da fábrica, exige
experiência rio ramo. Tratar: (47),
339-6198.

'

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.

PROCU�O E�PREGO - em

malharia, metalúrgica ou empregada
domé�tica. Tratar: 392-3051.

SENHORA - Oferece-se para morar

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

9603-3383, c/ Euda.
'VENDEDORES - precisa-se, .com

experiência. Tratar: 371-5353.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 as 13h30 ou a noite.

NECESSITAMOS DE AJUDA -

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

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

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

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

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

DAMA DE COMPANHIA - senhora
se oferece p trabalhar, c/ ref. e
experiência. Tratar: 370-2718. IDISC 'OFERECE CURSO,
DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar, Água Verde ou

'

proximidades. Tratar: 370-6687.

Para'formação de socorrista, com professorel>
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: 372-265,1 OU 371-6505

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

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procura-setrabaího, faço free

PROGRAMACÃO DE CURSOS
, ,

'

CURSO
-

CH PERíODO HORÁRIO VALOR

Regimes de Tributos 8h A definir 13h30 às 22h R$95,00

das Pessoas Jurídícas 1+1 R$48,00

Como Secretariar 12h' 19/4 e 20/4 6� -14h30 às 22h30 R$95,00 (

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

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

6D e Sábado 1+1 R$64,OO

Sistema Just in Time 12h 22/04 a 25/04 19h às 22h R$80,00

2ª 'a 5D

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

1+1 R$72,50

\.

Ruo Adélio Fischer, 303 � Joroguó dó Sul- se
Fone/Fax: (47) 370-025',
E-mail: .iorog�odosul@sc.senoc.br'\

(i)SESC
,

'

SERViÇO SOCIAL DO CO'MÉRCIO
CENTRO DEATIVIDADES DEJARAGUÁ DO SUL

CORPO & AÇÃO'
DATA: 17, 18 e 19 de Abril de 2002 ,HORÁRIO: 15h às 22h LOCAL: UNERJ - Bloco A -

O QUE É: O Projeto busca Incrementar e promover o esporte recreativo, onde o SESC e parcerias; através deste evento
proporcionarão inalor conhecimento ao público em geral sobre o que existe de melhor no esporte dentro da nossa
cidade,'

, ,

,\

PROGRAMAÇÃO
4' feira: "-
15t): Abertura do evento e da visitação aos estandes
15h30: Conhecendo a "Ação Livre"

16h3Q: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica) Prof.· Jeferson
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 UNE�J

5' feira:
15h: Abertura dos estandes
15h30: Aulão de 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 UNERJ

19h30: Aulão SESC Ginástica
20h30: Aulão de Lamb�eróbica Prof.· José Roberto

'6' feira:
15h: Abertura dos estandes
16h: Oficina dos Escoteiros
17h30: Palestra ", A 'Importância da Atividade Física" Prof: Nelson - No auditório da UNERJ

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

19h30:Palestra: Defesá Pessoal - Prof.· Rodrigo - Academia Corpo e Mente

20h30: Aulão de Lian Gong ( Ginástica Terapêutica ) �rof.· Jeferson I
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

"ucesso das Eséolas<.de Jarâg'uá':do Sul,
,

J,oil1ville, Guaràrriirim e regiã6
�go�t. abef10 ao P���j�co!

a�' as' infd�mações funQame�'tbis s�br�: .

',' ���
��*�� ::;'�i��a��;:��� n�ma entre�i�la; �\�

,

quais"às est�atégi'as porq n60ficar desemprega�o;
- Como atingir Metós e Objetivos Pessoais e Profissionais; e
- Quais as Exig�ncias dp .,Mer�adotde Trobclho Atuolmente.

ta de Início: 15e16/04
Horário: 19h30
"Local: ACIJS (AssociaCjão Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)

,.. \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quinta-feira - Notre: Show com Pop Band. Entrada livre até a

meia- noite.

Big Bowlling: Bistrô do Big com a banda lhe Zorden,
de Blumenau.

Sábado -

/>fe.Utor- opção-a.a,�
* Diariamente' à partir das 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sábado
,

Reserv�s ..5111Big Bowlling: Show com U2 Cover, de São Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ENQUÊTE

QUAISAsMELHORIASQUE O BairroJalflguá99 e 84 precisa�

'.1

ELFI MEYER, 63 ANOS', COMERCIANTE

"Acho que falta aqui no'Jaraguá 99 uma escola
de ensino médio. Os estudantes têm que ir até (> -

Centro para continuar os estudos. Também
sentimos falta de um posto de saúde e creche
com maisvagas. Outro problema-é a falta de
lazer para os jovens. Acho que poderia ter tardes
dançantes e lojas de roupas. Uma farmácia
também está fazendo falta. Praticamente tudo a

gente compra no Centro. A segurança é outro

problema. Deveria ter policiamento por aqui."

"Aqui a gente carece de tudo, mas o que-mais
está fazendo falta é ônibus e uma melhoria em

todas as ruas. Esta/mos esperando que o pessoal
da Prefeitura apareça para fazer uma nova

casa pára nós porque, do jeito que está, é quase
como ficar na rua, principalmente quando
chove. Precisa também fazer alguma coisa para
acabar com esses.marulns, Mas o principal é que
arrumem a minha casa, como prometeram que
iriam fazer,"

JONI CARLA DOS SANTOS, 13 ANOS, ESTUDANTE
LÚCIA DA SILVA, 59 ANOS, DONA DE 'CASA (MORADORA
DO NÚCLEO �ARAGUÁ 84)

,

ROSEU PARANÁ, 36 ANOS, DONA DE CASA (M'ORADORA
DO NOCLEO JARAGUÁ 84)

"Precisamos muito de I!Ím posto de saúde. O mais

próximo é o da/Barra do Rio Cerro e fica longe,
especialmente.oara quem depende de ônibus e já
não é mais tão jovem. Também não temos

farmácia ou lojas maiores, com opções. Também
falta escola que funcione à noite para os adultos
e mais policiamento. As ruas também estão
necessitando de manutenção. A poeira incomoda.
Outro problema parece que é creche, pois, a que
existe por aqui está sempre lotada."

.

'I

Urbanização altera o

perfil do .Jaraquá 99

\
,

UM POUCO
DA HISTÓRIA ···· .. · · .. ·· ·· ·· '

,

.
,\ I

Pelo que consta no livro "Jaraguá do Sul-.Um capítulo na
.

povoação do Vale do Itapocu", do hist6riador Emílio dá Silva,
a região do Jaraguá 99 e 84 recebeu os primeiros moradores
por volta de 1890, quando 13 imigrantes (alemães e húngaros)
tomaram posse das terras doadas e demarcadas pel? governo.

, Estes imigrantes primeiramente chegaram ao Garibaldi, onde se

instalaram em barracões improvisados, e ficavam até se

dirigirem às terras demarcadas.

"Aqui precisamos de tudo, especialmente de

posto de saúde e rede de esgoto. As ruas são uma

verdadeira calamidade, principalmente quando
chove. Outro problema grave são os insetos. Os
maruins não deixam ninguém sossegado. As
crianças são obrigadas a usar calças compridas
por causa das picadas. O preço do ônibus
também é muito alto e nem chega até aqui. Não

entendo porque fazem preços diferentes

justamente para os locais mais carentes."

MORADORES QUEREMMAIS
I ,

infrà-estrutura parai o Jaraguá 84
APrefeitura já deu início às

obras de melhorias para o Jaraguá
84. A terraplenagem na área onde
serão construídas 80 unidades

habitacionais já estão sep.do feitas.

As mel�orias fazem parte do
convênio assinado no início deste
ano entre a Prefeitura e a Secretaria

. Especial de Desenvolvimento'
Urbano da Presidência da Re

pública, atravts do Programa Ha
bitar-Brasil-BID, que vai financiar
as ob'ras.

Entre asmelhorias previstas 110
· projeto, as mais esperadas são a

construção das casas e as reformas
nas residências que estão em si

tuação precária. Além disso, de
acordo com informações re

passadas quando da assinatura do

convênio, todas as ruas do bairro
devem ser asfaltadas e também

está prevista a construção de urn

centro de educação infantil, escola
de ensino fundamental, área es-'

· portiva e de lazer e até urna co

operativa.'
O Jaraguá 84 foi escolhido

pata receber essas melhorias
·

porque é urn dos mais carentes e

demaior risco social.Há dois anos
a Prefeitura fez urna pesquisa no

Iocal e constatou a necessidade de

interferência, a fim de melhorar a A Prefeitura já deu início às obras .de terraplenagem na área onde serão cons-.
situação dos moradores. ,truídas novas unidades habitacionais para os moradores carentes de Jaraguá 84

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Acampamento folclórico

começa amanhã no Parque
]ARAçuA DO SUL -

Começa amanhã e pros

segue até domingo o 8°

Acampamento e 5a Olim-;
píada Folclórica Ale�ã.
Aproximada'mente 800

dançarinos de grupos fol

clóricos de todo o País estão
sendo esperados para o

evento, que acontece no

Parque Malwee. De acordo

com os organizadores, ,gru
pos da Argentina também

devem comparecer para re

forçar a proposta de resgate
das tradições germânicas. ,

O evento é promovido
peloMuseu do ParqueMal
wee WolfgangWeege e co

ordenado pelo Grupo Fol

clórico Regenwalde, da As
sociação Recreativa daMal
wee, e apoio do Grupo Fol
clórico Belgard, de Pomeroele.
A programação terá

ÍtÚcio amanhãmesmo, às 15
horas, com a recepção aos

convidados. À noite haverá
baile de integração a partir
das 20 horas no galpão de

.

festas do Parque Malwee.
As competições passam a

acontecer no sábado, a

ICULTURA: SESC ABRE TEMPORADA 2002 DO PROJETO PALCO GIRATÓRIO

"Péssima Companhia"· faz
apresentação em Jaraguá do Sul

partir das 14h45, mas, às 10
horas, ocorre, a exposição
de trajes típicos, costurados
por Mônica Malcwschik.
,

, O ponto alto do evento ]ARAGuA DO SUL -

é
oDesfile deLanternas.que No próximo dia 19 de

vai acontecer a partir das abril acontece a primeira
18h30 naAvenidaMarechal edição, deste ano, do Pro
Deodoro, na altura do Rua jeto Palco Giratório com

Barão do Rio Branco. O a apresentação do espetá
'concurso vai pre-miar o culo "Bugiaria", encenado
grupo que apresen-tar as pela "Péssima Compa
mais belas lanternas, e neste nhia", do Rio de Janeiro.

,

ano o desfile terá como tema A peça será encenada no

o Meio Ambiente. O Gru- palco do teatro do Centro
po Neu Bremen Volks- de Cultura Artística de Ja
tanzgruppe, de Ibirama, raguá do Sul; às 20 horas.
vencedor do concurso do O espetáculo é baseado
ano passado, será o home-

nos gestos ou trejeitos que
nageado . e, portanto, não lembram os macacos, com
concorre ao prêmio deste

roteiro e direção de Moa
ano. Depois do desfile ha-

'cir Chaves. No elenco estão
verá baile, que começa às 22

os atores Alberto Ma
horas, no ParqueMunicipal

/ galhães, Cândido Damm,de Eventos, com animação
da Banda Caneco, e aberto

Orâ Figueiredo, Cláudio

a toda a comunidade. Baltar, JosieAntello e Lou-

rival Prudência.
No domingo, as ati-

vidades iniciam às 7h30,
Este espetáculo ganhou

o Prêmio Governo do Es
com alvorada, culto ecu-

mênico e continuação da rado do Rio de Janeiro nas

Olimpíada. Às 11 horas, categorias melhor diretor e

premiação e encerramento. melhorespetác'ulode 2000. A
"Péssima Companhia" foi
criada em 2000 e atual-

o médico Luiz Martins Gonçalves ganhou um carro "zero'"
(Palio) esta semana no sorteio promovido pela CEF (Caixa
Econômica Federal) entre os clientes que possuem o cartão
de crédito Bandeira Master Cardo De acordo com o gerente
da agência de Jaraguá do Sul, Ângelo Gasparin], esta
promoção foi realizada no final do ano passado. "A cada
R$ 50,00 em compras, o dono do cartão teria direito a um

número para participação do sorteio", explica o gerente.
Segundo ele, foram sorteados 25 carros em todo o Brasil,
sendo que dois foram ganhos por clientes de Santa
Catarina.

Divulgação

Espetáculo foi considerado o melhor de 2000

mente está em cartaz com

o espetáculo "Viver", com
textos de'Machado 'de

Assis. O espetáculo que os

jaraguaenses terão opor
tunidade de ver é divertido.

O texto é baseado no pro-
'cesso de Inquisição de

João Cointa, personagem
histórico francês que queria
fundar nas terras cariocas

uma outra França, em

meados do século 16.

Além do espetáculo, o
grupo carioca vai ministrar

uma Oficina Teatral no dia

18, às 22 horas, na Scar

(Sociedade Cultura Artís

tica). A oficina é destinada
a grupos teatrais e educa

dores/professores e é ba;
seada nas técnicas teatrais

pesquisadas e desenvolvi

das pela companhia. As

vagas estão limitadas em

25 pessoas' e a. inscrição é

R$ 15,00 com direito a in

\gress0 para o espetáculo.
O valor do ingresso para
a apresentação do "Bu

giaria" é R$ 5,00. Para co

merciários (com carteira

atualizada do Sesc) e estu

dantes (com carteira ou

comprovante escolar) é R$
2,50.

O Projeto Palco Gi

ratório foi criado pelo De
partamento Nacional do

Sesc, no Rio de Janeiro; co
mo uma alternativa para o

intercâmbio e a circulação .

de espetáculos de artes

cênicas produzidos por
grupos ou artistas inde

pendentes. Também,pro
move oficinas, debates e

intercâmbio com grupos
locais. Até agora já vieram
paraJaraguá do Sul os es

petáculos "PorÁguaAbai
xo", "Clarices", ''Aquilo de

que somos feitos" e "O

Mistério das Nove Luas".

Religiosos daAméricaLatinaparticipam de encon�o emJS
]ARAGuA DO SUL - Sa- de 41 jovens que fizeram Estados do Brasil e da modo de viver à carisma

ber como os religiosos votos no período de 1993 Venezuela, Equador, Chile, da congregação a partir da
mais jovens estão viven- a 1994. Argentina e Uruguai. "Se- visão jovem no mundo

ciando as diretrizes espiri- - Queremos buscar rão dez dias de reflexão moderno. "Nosso carisma

tuais propostas pela Con- desafios que ainda entusias- sobre o que está sendo vi- é viver a misericórdia do

gregação Sagrado Coração rnern a opção feita há mais vida por estes jovens. Que- Coração de Jesus", com-
de Jesus é um dos princi- ou menos rempo c=-, resu- remos saber qual a propos- pleta o padre.
pais objetivos do 1 ° En- me' ó padre Adalto Chito- ta que eles fazem à congre- O encontro terá a part-
contro de Religiosos De- lina, um dos organizadores gação enquanto jovens que icipação do superior Geral
honianos Javens da Amé- do encontro, que conta estão em plena atividade , da Congregação, padre
rica L�tina, que está acori-

I

com a participação de qua- pastoral e ainda no entu- Virgínia Bressanelli, que
tecendo desde segunda- tro conferencistas, encar- siasmo de seus primeiros vem para o encerramento

feira na Casa de Formação regados de conduzir os anos de ministério", escla- como convidado especial.
da Igreja Matriz São Se- trabalhos de reflexão e rece. A intenção, ainda Ao final do evento será

bastião, localizada no Bair- debates. segundo o padre, é ofere- elaborado um documento

ro Amizade. O encontro, Padre Chitolina explica cer a estes jovens a oportu- que ser,:"irá de modelo

que prossegue até o dia 18 que �sse encontro reúne jo- nidade de partilhar com para toda a congregação.
de abril, tem a participação vens religiosos de todos os todos os dehonianos o seu (MARIA HELENA DE MORAES)

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

:::51CANARINHO
Uma TranSD.ortad,.ora �eVYdildas"uma 'rransportanora ãe I as.

Lazer � Turismo - Fretamento

Ônibus Leito Turismo .

Ônibus Executivo
Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10CORREIODOPOVO ECONOMIA

INF

QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

,

\
-

,

SC-Gásqueraumentarofertade,
gáspamclientesnamiCrorreg1ão

lômetros de rede de distri

buição no Estado, para
atendimento de 50 indús

trias e três postos distribui
dores de gás natural veicular,
um deles instalado em Ja
raguá do Sul. Gomes calcula

que 60% do mercado para
o gás natural que existe em

SantaCatarina já está ocupado.
Ele explicou que a in

clusão de novas empresas

pode ser facilmente negocia
da em Jaraguá do Sul, que
já contá com 13 quilôme
tros de distribuição, e Gua
ramirim, que sedia um city
gate, que é o local onde o gás
saidogasoduto de transporte'
para ser fornecido através da

,

rede de distribuição. Gomes
prevê grande crescimento

na demanda de gás natural
no País nos próximos anos,

atépelanecessidade deo país
buscar respostas para suas

necessidades de energia. (MR)

Revendedores decombustíveis

formam núcleo setorial emJS
Sul), bém como sobre os

objetivos, funcionamento,
diretrizes e parcerias.

Os objetivos já foram

traçados, segundo a consul

tora do núcleo, Caroline
Abreu Fortin, que são a va

lorização dos profissionais
que atuam no ramo, com

treinamentos paramelhorar
)

o atendimento ao consumi

dor, buscar soluções para as

dificuldades operacionais
do dia-a-dia e fazer uma

campanha de caráter social.

PREFEITURA DIE
GUARAMIRIM

Informacões na Prefeitura de Guaramirim
,

,

GUARAMIRIM - A SC

Gás quer aumentar os cli

entes no consumo do gás
natural no Vale do Itapocu.
Esta foi a' principal men
sagem transmitida pelo pre
sidente da companhia, Luiz
Gomes, na palestra profe
rida terça-feira, na sede da

Aciag (Associação Comer

cial, Industrial eAgrícola de,

'\

,

Guaramirim). Segundo ele,
'a SC-Gás está à disposição
das empresas interessadas

em receber o gás natural,
tanto emGuaramirim quan-

'

to emJaraguá do Sul, desde.
que o produto seja a fonte

energética mais adequada,
para suas necessidades.

Apenas duas empresas
utilizam hojeo produto na

região, aMalwee Malhas e a

Duas Rodas Industrial, em

Jaraguá do Sul. A SC-Gás

começou a operar no ano

I

2000 e já construiu 300 qui-

]ARAGuA DO SUL - Os

empresários que atuam na

'revenda de combustíveis

constituíram o Núcleo de

Postos de Gasolina e Dis

tribuidores de GLPS. Cria

do em fevereiro, o núcleo

já desenvolveu algumas
atividades; possibilitando
aos participantes o conhe

cimento dos objetivos da

instalação dessa nova unida
de, que funciona através da

Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do

/

Coorderiador do Procon, Roberto Rapozo de Oliveira
Cesar Junkés/CP

consumidores" que podem
mais facilmente comp�rar
os preços e fazer opção
nas compras -, destaca

Oliveira:

De acordo com a limi

nar, o prazo para os esta

belecimentos do gênero se

adaptarem à legislação
expirou 00 começo desta Aqueles supermerca-
semana e a fiscalização já dos que não cumprirem a

pode ser exercida, t�to na ordem judicial estarão
I Capital quanto nas cidades sujeitos a multas diárias no

do interior. A determina- valor de R$ 10 mil, A

ção vale para' todos os su- própria Acats poderá ser

permercados ligados à Acats multada em R$ 50 mil, se
(Associação C�tarinense de não diligenciar para que a

Supermercados), mesmo, ordem seja cumprida. O
/

que estejam equipados com Procon conta com pessoal
o sistema de código de, reduzido e deverá recorrer

barras. Não há uma data ao apoio da direção esta-

prevista, mas afiscalização dual do órgão para fazer

deverá começar na semana ,o serviço em Jaraguá do

que vem, informa o co- Sul.

ordenador Executivo do BANCOS - A partir de
Procon, Roberto' Rapozo segunda-feira (15), o

de Oliveira. Procon também retoma a

- A etiquetagem dos fiscalização das agências e

preços .auxilia muitos os postos bancários para o

I CONSUMO: PROCON FISCALIZA ETIQUETAGEM DE PREÇOS EM SUPERMERCADOS'

FISCais vão exigir cumprimento
de decisão da Justiça Federal

]ARAGuA DO SUL - O
Procon inicia na semana

que vem a fiscalização dos

supermercados em todo o

Município para exigir o

cumprimento da Lei Fede
ral 8.078, de 11 de setem

bro' de 1990,' que determi
na que sejam colocadas

) etiquetas em todos os pro
dutos, informando os pre
ços, exceto naqueles que
são pesados diante do
cliente. A medida atende
decisão da juíza federal

Marjorie Cristine Freiber

ger Ribeiro da Silva, da z

Var� de Florianópolis, que
deferiu liminar a uma ação
civil pública do Ministério
Público Federal. cumprimento da Lei

Municipal2.695/2000, que
estabelece que os clientes

devem ser atendidos no

prazo de 15 minutos nos

dias normais, e de 30 mi

nutos nos dias de pico da

atividade comercial (entre
os dias 5 e 12 de cada mês).
Os 17 postos e agências
bancárias locais já foram

advertidos, mas a maioria

não instalou o equipa
mento obrigatório para
fornecimento de senha aos

clientes, na expectativa de
alterar a situação através de
recurso naJustiça. A única
/

exceção é o Besc. A partir
de agora, os infratores
estarão sujeitos a multas

que variam de 300 Ufirs a

1,5mil.Ufirs e até ao fecha

mento dos bancos por seis
meses. (MILTON RAAS�H)

./AMarisol foi escolhida

pela segunda vez consecu
tiva para receber o Prêmio
Mérito Lojista - Fornecedo

res a Lojistas de 2001 � do
Estado deMinas Gerais, na
categoriaModa Infantil,
segmento Malhas. A soleni
dade de entrega'do prêmio
está prevista para o
próximo dia 26 de abril, em
Belo Horizonte.Aempresa
jaraguaense foi selecionada
em pesquisa que envolveu
mais de três 'mil lojistas, em
15 diferentes cidades de
Minas Gerais.

)

./ O Núcleo das
Instaladoras Elétricas da

Acijs estará promovendo no

-próximo dia 18 de abril, às
19h30, palestra sobre o

tema: "O Profissional do
Futuro". Oconsultor

RenatoFerrariproferirá a

,

palestra, que, é dirigida à
participação de

funcionários do segmento em

toda amicrorregião. Ovalor

da inscrição é de R$ 5,00.
Mais informaçõespodem ser

obtidas com o consultor Luiz

Antônio, 'na Acijs.
'

I ./ Mais de 40 pessoas,
entre empresários,
estilistas e modelistas de

20 empresas do segmento
.
de confecção da região
participaram do seminário

"Design como agregação
de valor à confecção",
realizado durw.te três'dias

nas dependências do Cejas.
A realização foi do

'

Consórcio de Competitivi
ssdade do Setor de

,

Confecção,promovido pelo
Ministério doDesenvol
vimento da Indústria e

Comércio,emparceriacomo

Instituto de Pesquisas
Tecnológicas daUSP.

Doe suo bicicleta velho/ elo vai se .

transformar numa cadeira de rodas nova.
I

'

GUARAMIRIM
ADI'!I,,!WUJ,Ç.l.o HUN1CPA1. 2b()1/1�
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Professor agredido alega não lembrar de nada
}ARAGuA DO SUL - A

delegada Fedra Konell está
trabalhando na investi

gação do incidente ocor

rido com o secretário fi

nanceiro da Câmara de

Vereadores do Município
e coordenador do curso

de Ciências Contábeis da

Unerj (Centro Universi

tário de Jaraguá do Sul),
Adejaime Reitz, 41 anos.

Reitz foi atingido 19 vezes

no tórax, região cervical, e
cabeça com pedaços' de

vidro, e chegou sozinho,
dirigindo o próprio carro,
no Hospital e Maternidade
Jaraguá, na madrugadade
terça-feira. Fora de .perigo,
a vítima está internada em

estado de observação no

Hospital São José.
A delegada esteve no

hospital na tarde de ontem

para tomar depoimento da
vítima, que alegou não

lembrar o que aconteceu.

Fedra está trabalhando
com três hipóteses, tenta-

tiva de assalto durante uma
,

carona que o professor
oferecera a alguém, na

saída do centro universitá

rio para o Bairro Nereu
<! '

I
' .

Ramos, atrocinro e acerto

d� contas. A policia inves

tiga também' a possibili
dade de Reitz ter se envo

lvido em briga no interior

de um motel da BR-280,
o que resultou nos cortes,

que podem ter sido feitos

por cacos de vidro de

garrafas ou taças. (FR)

Colisão frontal ocasiona morte na SC-413

}ARAGuA DO SUL - o

motoqueiro Wellington
Antônio da Fonseca, 24
anos, sofreu acidente na

tarde de ontem, por volta
das 14 horas, na SC-413,
próximo à entrada que dá,
acesso à Vila Carolina.

Segundo informações de

pessoas que testemunha
ram ó incidente, Fonseca
perdeu o controle da moto,

placa LZD-�217, de Mas

saranduba, invadiu a pista
contrária e bateu de frente
com o veículo Passar, placa
LXM-6312, de Blumenau,
conduzido por Luiz Antô
nio Paolini, que seguia pela
rodovia no sentido aJaraguá
do Sul.
- Tentei desviar, mas

foi tudo muito rápido, não
deu tempo .de evitar a

colisão -, lamenta o con-

Cesar JunkeS/CP

Policial rodoviário recolhe pertences da vítima

dutor do Passat. O Corpo
de Bombeiros Voluntários
de Guaramirim foi até o

local prestar atendimento. A

vítima, que morreu na hora
do acidente, apresentava
trauma de face, trauma de

tórax, fratura exposta do'

,·0'IDl 9))v�g_�
I .x

"

,

CRM.30S9 _ (PFt .•8859357/00
'

Especializaçlo: HospitáldeCllnicas :asiadp do Rio de,Janaro
e CutilO na Sociedade l'lmsileira deOftalmologtado Rio de Jimetto

n

AgOra éloiri aien,diJnento_ sábadoa das 9 as 12 hori.s

Av. 1.1111. Deeel.r. 776· Sala 12 • &I. Max iniun n (enler FI": (04n 215-1150

ESTADO DE SANTACATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

(Jaraguá do Sul, I I de abril de 2002

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO

SUL, solicita o comparecimento da Sra. ELlTA
MARIA MARDULA, no prazo de 11/04/2002 à

24/04/2002, no Setor de Recursos Humanos, para
tratar de assunto referente a sua contratação
através do Concurso Público O 1/2002.
Na impossibilidade do comparecimento, entrar
em contato através do telefone 372-8063.

fêmur das pernas esquerda
e direita, fratura exposta no
braço esquerdo, corte pro
fundo na testa, cortes no

peito, além de escoriações.
Os policiais averigua

ram a documentação de

Fonseca, que não contava

com carteira de habilitação
para dirigir moto. (FABIANE
RIBAS)

CORREIODOPOVO 11

IVITÓRIA: RESULTADO REACENDE AS CHANCES DE CLASSIFICAÇAo NA COPA
\

'

Sem vencer a três partidas,
Malwee derrota a Incoplast

}ARAGuA DO SUL -

Depois de três partidas sem
vitória na Copa Santa

Catarina, a equipe Malwee
derrotou na noite de ontem,
em São Ludgero, a Inco

plast, por 3 a 1, e voltou a

entrar na briga pela clas

sificação as semifinais do
torneio estadual. Ao con

trário do que havia 'plane
jado um dia anterior, o

técnico Fernando Ferreti

levou ao Sul do Estado

alguns jogadores do consi

.derado primeiro time jara
guaense, como Euler, Jú
nior, Franklin, James e Ca

cau. O próximo compro
misso da Malwee na Copa
Santa Catarina será na sexta

feira, em casa, contra o

Colegial, de Florianópolis.
No sábado, às 11 horas; a
Malwee jogará em Belo

Horizonte, contra o Minas,

pela Liga Nacional.
A partida em São Lud

gero começou dando a im

pressão de que as duas

equipes haviam entrado em

quadra para conquistar a

vitória nos primeiros minu
tos. Com a quadra escorre

gadia devido a forte umida

de no interior do ginásio da

Incoplast, os dois times

'acabaram encontr�do no

equilíbrio uma dificuldade
extra a ser batida.

A partir dos 8 minutos a

Malwee começou a pressio
nar mais a defesa do ad

versário e o goleiro Careca

passou a se destacar na par
tida. Entretanto, aos ,10'20,
Cacau, em jogada isolada,
acertou um chute forte' e

abriu o marcador. Faltando

1 '06 para o término da eta

pa inicial,James, em cobran

ça de falta ensaiada, aprovei-

tau um toque de Leandro e

fez 2 a ° para a Malwee.
Se Careca destacou-se

no gol da Incoplast no pri
meiro tempo, coube ao

goleiro Franklin ser o grande
nome do jogo na segunda
etapa. Com pelo menos seis

defesas arrojadas, o goleiro
da equipe jaraguaense evitou
que o t:hne da.casa virasse o

,

jogo.Mesmoassim, aos 3'43
Ricardo acertou um chute

do meio da quadra de ata

que e diminuiu o marcador

para o time de São Ludgero.
Aos 15'30 o ala Cazuza,

que vinha readquirindo
ritmo de jogo após um mês

de tratamento, sentiu a

contusão no joelho esquerdo
e deixou a quadra. Aos 18'45
Júnior aproveitou ,uma
jogada trabalhada por Euler
e deu números finais ao

placar,

Homem .atira contra o cunhado durante caçada
}ARAGuA DO SUL -

Vítima de tiro acidental,
Gilmar Negherbom, 41

anos, sofreu morte cere

bral na tarde de ontem, no,

Hospital e Maternidade
São José. Ele, o cunhado,
Milton Rangheti, 43, e

mais dois, amigos estavam

numa chácara, localizada
no Bairro Garibaldi, pra
ticando caça, namanhã de

ORDEM DO DIA
• Leitura do-Edital de Convocação;

. Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
Associação de Moradores, dentre as chapas previamente

inscritas, para o biênio 2002/2004.
Para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, deverão ser

registradas chapas compostas de 16 (dezesseis) membros
dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, até o

dia 26 de abril de 2002, no seguinte endereço:
Rua Carlos Hardt, 14, com a Sra. Eurenlce Maba.

Todos os moradores do bairro poderão exercer o seu direito
de voto, desde que tenham idade igualou superior a 16 anos,
residam a mais de dois meses no bairro e estejam munidos de
cédula de' identidade ou título de eleitor e comprovan�e de

, ,residência.

domingo, dia 7, quando
aconteceu o incidente. Se

gundo informações da de
legada de plantão, Fedra
Konell, Negherbom esta

va abaixado no meio do

mato com um jacu namão,
tentando atrair outros ani
mais. "Quando Rangheti
avistou o bicho, atirou com
uma Boito 32 e acabou

atingindo a face do cunha-

do", diz.
A delegada enfatiza que

'Os dois amigos testernu
nharam o incidente e que
o autor do disparo vai res
ponder inquérito por lesão
corporal grave. "Ele não

tinha a intenção de atingit
o cunhado, então será pu-=.
nido através de prestação
de serviços à comunida-

de", informa. (FR)
,

'

LOTERIAS
9/4/2002

Dupla Sena
concurso: 41

111 faixa: 2!! faixa:

15-22-25-32 -34-47 06 -18 - 26 - 28 - 33 - 4.3

Megasena
concurso: 352

07 - 20 - 25 - 44 - 47 - 49

Lotcmanla I', Loteria Federal .

concurso: '205 concurso: 03630

09 - 10 - 28 - 33 - 1º Prêmio - 08.552

41 - 44 - 47 - 48 -

' 2º Prêmio - 43.298

49 - 57 - 64 - 71 - 3º Prêmio- 39.393
74 - 75 - 76 - 80':' 4º Prêmio - 19.702

81 - 85 - 86 - 99 - 5º Prêmio -, 23.361

ASSOCIAÇÃO DE·MORADORES DO

BAIRRO ÁGUA VERDE" AMAVE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os moradores do Bairro Água Verde - AMAVE,
a comparecerem no dia 29 de abril de 2002, às 19 horas e 30
minutos em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados, ou meia hora após, com a presença de
qualquer número de associados, nas dependências da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Ana Tõwe Nagel para partici
parem da Assembléia Geral Ordinária, com a seguinte: _

Jaraguá do Sul, abril de 2002.
A Diretoria

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DOPOVO ESPORTE'

Denomi.nado "Xadrez na

sala: de aula", o projeto
envolve cerca de 160 al)l110S
de 1" a 4" séries, num total

de oito turmas. ''As aulas vêm

alcançando grande aceitação
por parte das crianças", diz
Renan, .

que também é co

ordenador do projeto.
Ele acrescenta que a

prática do xadrez desen

volve nos alunos maior ca

pacidade de concentração,
\ além da criatividade e da
tomada de decisões. "Pro

jeto propõe a implantação
do xadrez na grade curricu
lar das escolas da rede mu

nicipal, e está tramitando há

dois anos na Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul,
mas ainda não foi colocado
em pauta", lamenta Costa,
lembrando que a modali

dade já é desenvolvida

como matéria curricular

com excelentes resultados

em escolas públicas do Rio

de Janeiro, no Paraná, em
São Paulo e até em mu

nicípios de Santa Catarina,
como Concórdia.'

QUINTA-FEIRA, 11 de abril de 2002

IEVÉNTO: APRESENTAÇÃO DOS TROFÉUS E ENTREGA DAS CAMISETAS FOI REALIZADA NA TERÇA-FEIRA
\ .

Patrocinadores do Varzeano

]ARAGUÁDO SUL-A
F11E (Fundaçã?Muni�pal
de Esportes) promoveu
na noite de terça-feira en
contro entre os dirigentes
e atletas das equipes que
vão disputar o Campeo
nato Varzeano RaulValdir

Rodrigues "Troféu Posto

Mime", além de represen
tantes da FME e do pa
trocinador. Na oportuni-

( r.

dade, foram apresentados
os troféus que serão entre

gues ao fim das competi
ções, e entregues as respec
tivas camisetas aos times e

bolas, além de sorteio dos

jogos. Ao todo, o evento

vai contar com 14 equipes,
somando 350 pessoas, en

tre atletas e dirigentes .Ó:

Serão realizados em
/'

média 45 partidas, todas
aos sábados e domingos,
sendo entre quatro e cinco

jogos por fim de semana.

"Pelo menos um jogo de

domingo se�á transmitido
pela Rádio Jaraguá", infor
ma à diretora de Esportes
da FME, CleideMosca. O

gerente de Esportes da

entidade, Ivo dos Anjos,
enfatiza que estas parcerias
com empresas do Muni

cípio viàbilizam a realização
de campeonatos e partici
pação dos atletas em com

petições est�duais e nacio

nais. "Muitos empresários
estão percebendo a im

portância de incentivar a

prática esportiva, que trata
se também de uma ques
tão de responsabilidade so
cial", destaca. A Rede de
Postos Mime patrocinou

,

.

,.! , •.
,

entregam cannsetas as equipes

Téo Bago/CP

Luderitz Gonçalves Filho (E) e Paulo Chiodini apresentam os troféus da competição

os troféus, as camisetas, a

premiação e a divulgação
dos jogos naRádiofaraguá
e, em contrapartida, terão'
o nome da empresa nas

camisetas, em placas nos

estádios e faixas.

O sócio-gerente do

Posto Mime, Paulo Chio
dini, dizque a empres� pro
cura estar sempre próxima
da comunidade, justamen
te por trabalhar com pro
duto consumido pelamas
sa. "Nós temos consciência

,

da importância que é a

práticavesportiva edecidi

mos patrocinar o varzeano
potque o futebol é um es

porte comunitário", expli
ca. Ele ,enfatiza que o

incentivo também vem em

homenagem ao aniversário

da e,mpr�sa, que completa
25 anos dia 25 de �gosto.
(FABIANE RIBAS)

Distribuição das equipes
'no CampeonatoVarzeano
sendo duas integradas por cinco competidores,
classificando-se três para a segunda fase - prevista
para ser disputada no fim de semana dos dias 8 e

9 de junho -, e uma com quatro times, onde se

,

cla�sificam duas. Em seguida serão formados dois
grupos com quatro integrantes, de onde saem o

priméiro e o segundo colocados de cada chave

para as semifinais, que serão disputadas em forma,

de cruzamento olimpico. A final do varzeano será

realizada, em dois finais de semana, marcados para
os di�s 7 e 14 de julho.
A distribuição ficará da seguinte formá: Chave

A, Kiferro, Automóveis Pradi, Santo Antônio, Água
. Verde/Consisten e Figueira Esporte Clube; Chave
B, Atlético, Cruzeiro, Depecil, Acaraí/Móveis Ka
genor e Sociedade Esportiva Real, e Chave C, Ele

tropol, Amo Vila Lalau, Belmec e Soletex Malhas.
(FR)

Jaraguaense representa SC

no Brasileiro de Xadrez

Professores e funcionários

participam do]omafus

]ARAGuA DO SUL - o

enxadrista da equipe FME/
Reflexo Alexander Fier

conquistou o título do

Campeonato Estadual de

Xadrez (8 a 14 anos), dis
putado no último final de

semana, em Rio do Sul, e

garantiu o direito de re

presentar Santa Catarina no

Campeonato Brasileiro de

Xadrez, marcada para .0 dia

17 de maio, em Blumenau.

Já no feminino, o destaque
jaraguaense foi Karina

Kanzler, que ficou com a

terceira colocação.A equipe
de Jaraguá do Sul competiu
com oito atletas,

O técnico da equipe,
Renan Levy da Costa, co
memora a recente renova

ção do patrocínio da Re

flexoMalhas, acrescentando

que o xadrez járaguaense
também passou a receber o

incentivo da Emmendoer
fer Veículos e do Instituto

Educacional Jangada, onde
a modalidade é desenvol-

vida corno matéria curricu
, lar desde. Q ano passado.

As equipes foram divididas em três chaves,
.

]ARAGuA DO SUL - O

Jomafus Gagos Maristas de

Funcionários) acontecerá no .

ginásio de esportes e depen
dências do Colégio Marista

Frei Rogério, em Joaçaba, e '.

terá início amanhã, encerran
do no domingo, dia 14 de

abril.
O evento tem como

objetivo fortalecer a amiza

de, a integração, a sociabili
dade entre os mesmos e

incentivar a prática espor
tiva, como atividade de lazer,
imprescindível para a for

mação integral do homem
na sociedade contemporânea.

O Colégio Marista São

Luís participará de todas as

modalidades. "Iremos com

25 pessoas para representar
o colégio. Este é o primeiro
ano que o colégio vai par
ticipar integralmente doJo
mafus e temos uma ótima

expectativa", afirma Cláu

dio Tubbs, coordenador de
Esportes do colégio. A
delegação sairá amanhã, às

12h15.

Serão disputadas as

modalidades de futebol

suíço, voleibol feminino,
tênis de mesa masculino e

.feminino, truco (livre), ca

nastr� (livre), dominó (livre)
e recreativa mista.
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IBtl,JiJill],!�11111-IBllill�i é SEGURO

• Sul América SegurQ$ • AGF Brasil Seguros
M Vero Cruz Seguros • AXA SegurQ$ Brosil
� Hannover Seguros
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