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Artistas plásticas prestam homenagem ao CORREI() DO POVO através de trabalho no prédio do jornal. PÁGI�J(lO .
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Massaranduba inicia hoje a
, �

8a Festa Catarinense doArroz
A sa Festa Catarinense do Arroz inicia hoje, em

Massaranduba, com a expectativa de receber mais
de 30mil visitantes até o encerramento, no domingo
à noite. Exposições e feiras com a participação da

indústria, comércio, agricultores e criadores de ani
mais de várias espécies serão atrações nesse pe-

ríodo, além de divertimentos populares. A Feira

Agropecuária, após longo intervalo, volta a ser

realizada. O govemador Esperidião Amin e o

prefeito Dávio Léu procederão ao ato solene de
abertura ofidal da festividade, às 20 horas.

PÁGINA 10

Política regional
preocupa Caropreso

Piloto jaraguaense
está mal na UTI

Malwee joga hoje
pela Copa SC

A dificuldade de composição
dós interesses políticos na Região
:�iÍ Amvali já preocupa o depu
tado federal Vicente Caropreso
(PSDB). PÁGINA 3

o piloto de motovelocidade
Vilmar Peron colidiu com outro

piloto durante a Copa Norte Cata
rinense e está em estado grave na

UTI doHospital SãoJosé. PÁGINA 11

A equipe Malwee entra, em qua
dra hoje à noite contra a Incoplast,
de São Ludgero. A partida será dis

putada às 20h30, no Ginásio Rodol
foJahn, em Guaramirim. PÁGINA 12

Ou então, 'a sua mãe pode
até acord�r um pouco maú
t(Ude 'e dividir com você um I

,

monte de delCeias se ela :
f ganhar o café-da·manhã de ,
, Cest.s Regina n. Promofão I
, Dia das Mães do i

. CORREIO DO POVO.
i
i
i' Porém, sua 1I!ãe pode fic.r
! ainda maú bonita se el.
1 ,anltar. transformafão
: completa:'cabelo, manicure
:
e m.quicrgem da Tine

; Cabeleireiros na Promofão
: Dia das Mães do
• CORREIO DO POVO.

Mais de 25 artistas voluntários do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul I I

trabalharam este fim de semana
I

colorindo 27 postes localizados na

Rua Jorge Czerniewicz. Página 4

o Bairro Santo Antônio, distante
cerca de 10 quilômetros do centro
da cidade, é uni dos mais recentes I

do Município e o que tem regis
trado um dos maiores índices de
crescimento populacional, Um dos
graves problemas enfrentados
pelos moradores é a poeira.
Página 9

, Fina(mente, sua mãe pode
; levar você e toda sua

i família pua um dia de
; diversões se ela ,anltar os S

, pass.portes do 8eto
,

Carrero World na Promofão
Di. das Afã.s do

, CORREIO DO POVO •
o

,
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Trabalho: uma história p�ra sempre
MAIuAN MAHNKE HENSCHEL - Terapeuta Oc..upacional

Analisando as diferentes épocas da História das' civilizações, é possível
afirmar que o trabalho se baseia nas diversas formas 'de' produção existentes

e, inicialmente, não era re:ilizado apenas para obtenção-de um salário, mas
tinha em si um significado global,

'

, �'�.\

Já há três milhões de anos os hominídeos lutavampor sua sobrevivência;
não existia o trabalho, somente a sobrevivência, Em 400'0 a.C, o regime era

de servidão; na Idade Média os negócios progrediram corrios artesãos que já
contratavam assalariados, etem-se notícias de que o corriérci� e as 'manufaturas
proporcionavam uma fonte de riqueza que não dependia mais diretame�te
da propriedade da terra, mas do gasto de excedentes agrícolas, Sendo assim,
surgiram os comerciantes, que passaram a empregar trabalhadores, e, aos
poucos, foi-se estabelecendo uma hierarquia profissional baseada em dinheiro,
que passamos então a denominar de expansão capitalista, Esta expansão
gerou a Revolução Industrial,' que proporcionou um desenvolvimento

tecnológico através das máquinas a vapor (século 18); dóuso da eletricidade
(século 16) e a automação e invenção do computador (século 20)-; :

A energiamecânica vem para substituir a energia humana, e na automação
coloca a possibilidade de uma humanidade liberta do fardo do trabalho,
estimulando a existência de um homem moderno, com granàes possibilidades
de ingressar em uma sociedade de trabalhadores sem trabalho.

Na linguagem cotidiana a palavra "trabalho" tem muito� significados,
Embora pareça compreensível como urna das formas elementares'de. ação
dos homens, o seu conteúdo oscila. Às vezes, carregada de emoção, lembra
dor, suor no rosto e fadiga, entre outros, mais do que aflição e fardo designam
a operação humana de transformação 'dematéria natural em objeto de cultura.
É o homem em ação para sobreviver e realizar-se, criando instrumentos, e,
com estes, modificando e transformando todo um novo universo.

O trabalho representa o papel central da vida dq� indivíduos ocupando
grandeparcela do tempo útil. da maioria das pessoas, atingindo metade da vida,
além do que, como atividade, produz' algo de valor para a sociedade, e as

recompensas dele obtidas determinam o padrão de vida, e o status social deste

indivíduo; pode-se afirmar então,que, o trabalho caracteriza o papel social na
vida de urn indivíduo, valorizando-o e identificando-o como adulto que, ao

longo do tempo, faz história e transmite experiências que ficam para sempre.

Avaliação do 8°AcampamentoFolclórico
CARLOS CEZAR HOFFMANN - Cientista Social

Neste ano, o acampamento folclórico completa seus 12 anos de
existência. Ele conota um jeito de demonstrar as chamadas tradições.

Num primeiro momento, serve como um elemento para reunir os

grupos de danças alemãs .. Neste sentido, o acampamento serve também

para o reencontro dos muitos que foram ao curso de danças' alemãs de
Gramado.

Um dos eventos que acontece no acampamento são as Olimpíadas
Folclóricas Alemãs. Nesta, no entanto, percebeu-se que praticamente não
mantém o que muitos dos dançarinos denominam de esporte folclórico.

Convido todos a pensarem se o que neste momento é apresentado
como radical. Será que futuramente não poderá ser folclórico? É só
olharmos algumas atividades como o Ski no Campo ou o Fischersteker
(denominado cotoriete). Será que em outras épocas (por exemplo, no
século 18) também não era algum esporte radical? Quem afirma o quê?

Na noite de 13 de abril, apesar da chuva que caía no Parque Municipal
de Eventos, impedindo, que houvesse o desfIle na Marechal Deodoro
houve a demonstração por parte, dos grupçs de suas criatividad�s na:
lanternas, premiando o ternaMeio Ambiente, do qúirpbssibilitou esforços
que não tiveram medidas. :' . ,

-

:- ",

De maneira geral, o acampamento possibilitou a demonstração, por parte
de alguns grupos, o quão imporcirlte:�,9�é�ento. Neste �g;ci�emos uma

participação menor de grupos e daQ.ç,#ps; !:nas podémps'perceber que a

qualidade foi infinitamente maior. 1;'�v'�r\\9,S' c'(;'htato 1T\à:f�V:P�� participação,
mas a questão financeira de muitos,íth�pssibill'tou quá'��trfato; ocorresse.

Mesmo assim, pudemos perceb�r a importância 'qué':ê/�dmpamento
te� �ara danç�os. !iv��os.a participaç�o de dançarinos que vj,�F� .

!,!speclalmente de-Porto Alegie;Dois Irmãos e Santa Maria do HervaEsetÍt,
grupo, para prestigiaro ;�ehto. Isto possibilitou-nos obser�ar ta��nha
y�oí:ização"e urna chamada tradição entre os próprios dançarinos. . ,

;Ã�'�,Lembro '9�e em: PfJ�f,q:inado momento alguém da comunidade
lançava .a pergunt�: <�câbou"a tradição?" Creio que fatores corno este

re,spón���'\�'��.tÍil'nã9."q1,lér:�di�er que eu esteja virando as costas para o

p'�ê'�7�t�" r?�s;'WHo ���� faz' parte dele.

I

I! Artigos para Carta do Leitor devem ser envlados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jprnalcorreiodopovo.com.br.,As cartasdevem conter o endereço ou telefone para contato,
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as çorreções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Cada partido avalia
com cuidado os

passos a serem
dados, gerando um
ambiente de muita
expectativa e

incerteza

o encaminhamento das'

composições entre partidos
para as próximas eleições
chega ao seu momento mais
crítico no Estado. Em cima do

acordo em âmbito nacional,
entre o PSDB e PMDB, são

traçadas as mais diferentes

conjucturas do que poderá vir
por aínaspróximas eleições em
Santa Catarina. Assim como teza. Exasperante para algu
estava há alguns semanas,

\
mas lideranças políticas

ainda neste momento, tudo envolvidas,mas perfeitamente
pode acontecer. normal para o processo político

Pela ordem normal dos em si. As indefinições das

acontecimentos, PMDB e composições entre as legendas
PSDB deveriam seguir o que noEstado, amarramem conse

as lideranças nacionais dos qüência, os acontecimentos na
dois partidos já costuraram, microrregião do Vale do Ita
mas a aproximação entre as poeu.
duas legendas em Santa Fala-se em excesso de

Catarina ainda não é uma candidatos, mas ainda não

certeza. A revoada de líderes' chegou a hora de colocar as

políticos provocada pela visita cartas na mesa. Ao que tudo
do senador e candidato tucano indica, só a aproximação do
à Presidência da República, prazo final para o registro de
José Serra, a Jaraguá do Sul, candidaturas vai tirar a região
na semana passada, mostra desse impasse, s� é que assim
isso. .

pode ser chamado. Essa

Há um estudo meticuloso -. discussão, na realidade tem

em curso. Cada partido avalia . .duas faces. O que é excesso
comcuidado os passos a serem de candidatos para alguns.é
dados, gerando um ambiente exercício da democracia para
de muita expecta�iy� e i�ce�� outros. Ninguém pode ser.

..J

obrigado, neste aspecto;
Mas a população do Vale'

do Itapocu não pode des
considerar que ocupaposição
relevante. Uma região com

tamanha influência econômica
no Estado, não pode ser negli
gente ao escolher seus répre
sentantes políticos. Aliás,
desenvolvimento e represen
tatividade política caminham
juntos. Não há como dissociar
um do outro.Motivo pelo qual,
o Vale do Itapocu preciso
evoluir neste aspecto. Escolher
bem seus representantes.
A visita do senador e

candidato tucano José Serra,

confirma a relevânciapolítica e
econômica do Vale do Itapocu.
Assim como já aconteceu em
outras oportunidades, com
outros nomes de destaque na
vida nacional, aparticipação de
Serra no encontro organizado
pelos empresários jaragua
enses, na últimaquinta-feira,
mostrou para SantaCatarina e

para o País, a força dos jara
guaenses.

,

E assim vai continuar sendo,
desde que os líderes empresa
riais e políticos permanecerem
atuantes.

Os textos, e colunas assIiuulos 'siro ',k resjxmsab;lldnlks exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oPiniíio do jQnUlI.
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MAIS UM IODE MAIO NA VIDA DO
TRABALHADOR BRASILEIRO. Mais
uma vez um momento de reflexão

mas, porque não, de comemoração
pelo suor e pela dedicação de cada
dia. Este dia é dedicado a todos

.

aqueles que, ao chegar ao final de
mais Lima jornada de trabalho, tem
a certeza do dever cumprido•.
No campo, na cidade, nas fábricas e

nas ruas, o trabalhador brasileiro é
um' retrato ,vivo de um país que tem
como certeza um futuro promissor.
.üue vive um momento de ebulição
constante mas que não perde a

esperança de que um dia tudo irá
melhorar.
Neste IOde mala nós queremos nos

solidarizar a todos os trabalhadores

que procuram em suas atividades
mostrar que já somos um país de

primeiro mundo sim senhor. O
1rabalhador brasileiro tem a

competência de saber fugir dos
maus momentos omitindo apenas
uma letra: "Na crise, crie".

Mulheres são maioria
d I r

tfIW

ç
"

abrange apenas o mercado formal de emprego,
revela que as mulheres ocupam menos postos
de trabalho e ganham menos que os homens,
mesmo que se trate de um setor específico e

dentro da mesma faixa e escolaridade. A

exceção fica por conta do setor público, o único
em que o número de mulheres supera o de

lic

homens e a qualidade do emprego é claramente superior à
dos demais setores.

"

,

O trabalho envolveu um universo de 24,1 milhões de
trabalhadores relacionados na Rais de 97 e pôde-se separar
os empregos de homens e mulheres em categorias como
setor de atuação, remuneração, nível de instrução e fazer a

interrelação entre elas.
De acordo com os dados apurados, do total de trabalhadores
abrangidos pela Rais, as mulheres respondem por apenas
38% dos empregos, num total de 9,1 milhões de
trabalhadoras em vários setores (serviços, administração
pública, comércio, indústria e outros). Em apenas um deles,
o de administração pública, as mulheres são maioria: 56,2%
contra 43,8% de homens. Em todos os demais setores, o

'

sexo feminino é minoria.

I
A idéia de que a mão de. obra feminina não

consegue competir com a masculina porque se

concentra prioritariamente no mercado
informal não corresponde à realidade. A
conclusão de um estudo realizado através do

Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, afirma que o estudo, que

,

• l
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: IfwEVI QUERPRO:MOVERMUDANÇA
.; ;:pE CULTURA ENTRE EMPRESÁRIOS

:
I

llI1UDAR PARA PODER.

i IIC'RESCER. ESTE

,1'j60DERIASERO
i I SLOGAN DA

! i �SSOCIAÇÃO DAS

I
I PEQU ENAS E

! '

, ,

, fv1 EDIAS EM PRESAS
1

: IDO VALE DO
.

I
I [rAPOCU PARA

I/PODER EST�M�lJ LAR
",1'0 CRESCIMItNTO
: bos SEUS
ASSOCIADOS. A
PALAVRA DO
PRESIDENTE, DA

I . ENTIDADE, VALÉRIO'
./,J"UNKES, REFLETE

,

'I BEM A MAIOR

I, �RE�CUPAÇAO DO

ii ORGAO QUE B,USCA
FOMENTAR,
N EGÓCIO:S PARA A

EXP�NSÃO ,DA.
VE.NDA D!E .

PRODUTOS E

SERVIÇOS DE

QUALIDADE A UM

MAlOR NÚMERO DE

MERCADOS DENTRO
E FORA DA REGIÃO.

Em sua çestão, Jun
kes afi rmou que está priori
zando a conscientização
do pequeno e médio em

presário para a necessida
de de expandir seus hori
zontes deixando de lado

antlços paradigmas corno

falta de tecnoloçla e recur

sos para investlmentos.
\� H ole, existe uma nova

. onda e esta inclui a oferta
. de tecnoloqia mais aces

sível e linhas de crédito
com juros menos inviáveis.
É preciso que o pequeno
empresário .ouse a acre

dite piamente em seu ne

qóclo para que um dia ele
crescer com bases sóli-
das".

O presidente da Apevi
ressalta ainda que não se

pode creditar (mica e ex

clusivamente as peque-.'

nas e médias empresas a

solução para o problema
do desernpreço no país,
Junkes explica que exis
tem medidas que estão

sendo tornadas pelos qo
vemos federal e estadual

que visam a recolocação do
trabalhador no mercado
de, trabalho. \yS, capacita
ção ainda será o diferencial

. para a conquista de um

posto. O trabalhador que
for despedido de uma gran
de empresa, quaisquer'

.

que sejam os motivos, con
seguirá uma nova oportu
nidade de acordo cüm seu

grau de instrução e de co

nhecímento do mercado".

Atualmente a Apevi,
em parceria com o Se

brae, está desenvolvendo o

Proçrarna de Qualidade
Total, voltado a pequenos
empresarios. "Outro

exemplo de nossa atuação
é

o apoio ao Núcleo dos
Têxteis da Associação
Comercial Industrial de

Jaraguá do Sul, que lan

çou o consórcio de competi
tividade voltado para ne

qócios com o mercado

externo", finalizou.

.Mâlfnes'iJtilif ..
_.� ", .�.A , .. ;._�, .'� ",_, ,'.�' _',_ .. ; c, _ .. ". "',-, .�l. __ ._ .••...

�'�l1ª(lS,�êQm/ór'

TERÇA-FEIRA, 30 de abril de 200�

,;�iDiiils'nbdÍ\8 étlêStat'jtie
.na ;rllb�Çaçã9 d'1Plfft�ri!Jl!"

l1r:imil� paI'!! a[ímentl;Jà, '

'Ggtie pOutil gente lirtbe
6:qüéihai4á�nla
ÇQ!iillora:,ªoregl�ãl;j

r�PQÍlri�vei$:FiQtêílte,
�ücesS6, MlIÍ�,.êledulIs'

JO'(le',lnáI6
Diado Trhllúllfâdór.

Sine reforça necessidade dos cursos de capacitação
A delegacia do S iste

ma Nacional de Ernpre
qos de Jaraquá do Sul
(S ine) recebe mensal
mente cerca de 2ÓO .soli

citações de trabal hado
res para ocupar diversos

postos de trabalho em

toda a' reqlão do Vale do

Itapocu. A maioria des
tes p6stüs requer de
seus candidatos nível de

instruçãü que acaba,
em, muitas vezes, invia
b il lzando o sonho dos

desernpreqadcs em re

tornar aü mercado de
trabalho.

A informação é da

responsável pela dele

gacia do Sine em Jara

guá do Sul, Márcia Iii- ..

doro. Ela explica que a

p r o cura pelas vagas
tem sldo intensa

à
o

lenço de tüdüs .os meses

dü anü mas a' decepçãü
é ainda maiür quandü .os

candidatüs cüm grau de

instruçãü muitü baixü
veem as exigências (lue
.os cargüs impõem,

"Muitos sequer concluí
ram o prirneiro grau e

ficam a espera de vagas
onde o salário é menor

e a p os s lb ll ldade de
crescimento profissional
�. pequena".

Márcia instrui os

candidatos a melhorar
seu grau de conheci
mente para poder con-,
qu lstar um posto de
trabalho mais prornls
s o r, \\Os carqo s de
secretária exigem, por

exemplo, O conhecirnen- .

to de lnforrnátlca, que
deixou de ser opcional
para se tornar básica.
Em outras e a rre i ras
ocorrem situações se

melhantes que deter
minam quem vai e

quem não vai voltar ao

mercado de trabalho".
Outra peça-chave

do Sine é a pesquisa e

dispünibilizaçãü. de

infürmações sübre o
mer.cadü de trabal hü,
tantü ma i .o r q uantü

mais se fazem presen-

tes e velozes as trans

formações. Sem infor

mações básicas, seja
do mercado de traba
lho (quem são os de

semp reqado s. qual o

seu perfil, quantos são,
que .ocupações vêm
demonstrando ma i o r

capacidade de cresci
me nt o , quais e s tã o

rninquando etc.), seja
das economias reçlo
nais e locais (ap on
tandü as vücações e

üpürtunidades ecünô
mi cas em cada am

biente), seria virtual
mente lmpossivel t'ra
balhar adequadamente,

A distância entre a

residência e o local de
trabalho é outro aspecto
apontado por Márcia.
Para ela, a criaçâo de
distritüs industriais pü
deria amenizar este

prüblema püis .o custü de

lücümüçãü e a logística
de transpürte em Jara

guá dü Sul precisariam
ser revistüs,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·
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Indústrias de
MáquinasKreis lida.

POR: EGON JAGNOW

A foto desta semanamostra uma típica propriedade rural do tempo da coloni

zação. Àdireita vê-se o paiol, com chiqueiro anexo, enquanto que, à esquerda,
fica o estábulo do gado. A casa enxaimel nos revela que a família tinha um bom

poder aquisitivo, pois poder construir uma casa assim não era para famílias

pobres ou que recéminiciaram sua vida no lugar. As duas copas de palmiteiro,
em frente da entrada da casa, são sinal de que era dia de festa. A família, que
não sabemos qual é, também está em trajes de festa. Mas traje de festa não

incluía, necessariamente, o calçado (as meninas estão descalças).

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

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

/
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POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL aMOMENTOS DE REFLEXÃO:" P.WILLlAM BRETZKE

28 CORREIODOPOVO

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

seu tempofoi bem empregado.
Barão do I tapocu

HÁ 68 ANOS
Em 1934, a Prefeitura de Jaraguá divulgava os despachos do
prefeito: Henrique Funke pedia para estabelecer-se com engraxataria

.

e isenção por 2 anos. Despacho: "Como requer"; Nilo de Souza,
professor subvencionado em Hansa, pedindo receber seus
vencimentos na Intendência de Hansa. Despacho: "Indeferido, em
vista da informação".
Falecia o maestro]oão Graxa Gonçalves, em Jaraguá, e a noticia
enchia de pesar o seu grande círculo de amigos. Era um musicista de
real valor, sendo inúmeras dasproduções artisticas que correm pelo
País. Espírito culto, de um carinhoso coração, o falecido, que era
velho amigo deJaraguá, onde exerceu diversos cargos, bem mereceu

as homenagens que por ocasião de seus enterro lhe prestou a

. população.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, em fins de 1948, chegou também o primeiro ônibus, a
"linha do Pacheco ou Brustolim", como era chamado. Era um

<'

Chevrolet de "nariz comprido", carroçaria toda de madeira e forra-
da com lona branca. Os 27 assentos eram de sarrafinhos, e o porta
mala iana parte superior, onde erarp colocados os produtos agríco
las, galinhas, trato, porco e tudo o que o passageiro precisava trocar
na cidade. Até jaraguá (sede) levava uma hora e meia. Haja paciência. ,

Mas tudo era feito com gosto, como quem viaja a São Paulo, por
exemplo. Em 1950, a passagem custava 700 réis, em 1955 eram 5
mil réis e, em 1960, cerca de 1 ° mil réis. Havia muitos colonos que
achavam caro essa passagem, então iam ajaraguá;a pé ou de bicicle
ta. No ano de 1949, o Francisco Pavanello começou ajudar o
Pacheco, como cobrador, e aprendeu a dirigir. Em 1950 o Doretão

comprou o ônibus do Pacheco e o Chico começou a trabalhar sozi
nho com o ônibus. Por fim comprou tudo de Doretão. Trabalhou

muitos anos. Por fim, entrou a Rex, com o Edgar no volante até

pouco tempo. Agora a Canarinho comprou tudo. Peças de uina
carroçaria, quatro rodas demadeira com raios, chapa de buzina: ei
xos de ferro; as cruzetas, o cambão, os quatro fueiros do caixão de

passeio e todo o arreio dos cavalos. O trole tinhamolejo, chapas de
borracha, cobertura e lengonas. Era um carro estilizado, uma atração
turística, a aranha era como se fosse a parte traseira do trole. Era as

sim que os duqueses se intercomunicavam.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, o prefeito de Jaraguá do Sul, GeraldoWerninghaus, de 66

anos, morria namadrugada, vítima de acidente automobilístico. Per
dia o Controle da Mercedes E-420, placaMMM-4848, numa curva
no quilômetro 81 da BR-280, entre Jaraguá do Sul e Corupá, próxi
mo à Igreja SantoAntônio, na localidade de Poço D'Antá.. O carro,

desgovernado, atingiu um abrigo de ônibus e capotou em seguida. O
corpo era retirado do veículo por terceiros logo após o acidente., O
Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá chegava ao local do
acidente cerca de meia hora depois, removendo-o para o hospital da
cidade. Às S'horas foi liberado e levado para o IML(Instituto Médi
co Legal) de Joinville, sendo seu corpo dado à sepultura no Cemité
rioMunicipal deVilaténzL,O falecido era um tripé da empresa

. Weg, de Jaraguá do SuÍ; eWlundialmente conhecida pelos produtos e

serviços que emprestamna área eletroeletrônica, com atuação nos
principais países do mundo!
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EU SOU O pão da vida
Um médico faleceu pouco antes de completar
90 anos. Com muita tristeza e dor no coração
seus três filhos o acompanharam até a sepultu
ra. Passada uma semana, procedendo o inventá

rio, encontraram uma série de preciosidades
/

muito bem guardadas pelo pai num pequeno
armário. Entre outras coisas havia lá o colar da

mãe, já há muito falecida, uma plaquinha de

prata que a universidade entregara ao médico

pela passagem do jubileu de prata de sua carrei

ra profissional, e um pedaço de pão. Sim, um
pedaço de pão seco e duro. Os filhos fitaram

aquele pedaço de pão cheio de rachaduras, duro
como um pedra. Como 'é que este pão se en

contra entre as preciosidades do pai? Ninguém
sabia responder. Perguntaram, então, à velha
empregada, que por muitos anos cuidara da
casa do pai. Ela pode dar a resposta.
Nos tempos de guerra havia pouca comida. O

pai adoecera. Necessitava de alimento que o

fortalecesse. Certo dia, um velho amigo o visi

tou e lhe deu aquele pedaço de pão. O doente,
, ,porém, recusou-se a comê-lo. Mandou que fosse

levado para a vizinha, cujo o filho também jazia
doente. Eu já estou velho, mas aquela criança
ainda está no começo da vida", disse ele.

A vizinha' agradeceu. Mas logo mandou o pão
para um viúvo idoso, que encontrara refúgio
num cantinho do sótão. Só que o pão também
não ficou ali. O pão continuou sua 'viagem sin-

gular até sua filha, que morava com suas duas

crianças num lugar não longe dali. Esta, porém
viu a possibilidade de prestar um favor ao velhc

médico doente, como sinal de gratidão por ter
tratado de suas crianças sem nunca cobrar nada

Logo percebemos que se tratava do mesmo

pedaço de pão, concluía a empregada. O rnédicc
ficou tremendamente emocionado e disse: "En

quanto permanecer vivo entre nós o amor que

reparte seu último pedaço de pão, não temo peh
futuro. Este pão saciou a fome de muitas pesso
as, sem que ninguém tivesse comido dele um

pedacinho sequer. Vamos guardá-lo bem e quan
do o desânimo quiser se abater sobre nós, olhe
mos para ele.

'

Quando Jesus nos fala "amar o próximo como:

si mesmo"- Mateus 2-2.39, ou "Felizes os mise

ricordiosos porque alcançarão misericórdia"
Mateus 5.7, .ou ainda, "Eu sou o pão da vida, o
que vem a mim jamais terá fome..."-João 6.35,
Ele nos quer animar para experiências semelhan

tes deste médico. É verdade que, lamentavel

mente, num mundo cheio de recursos e riqueza:
existem milhares de pessoas que morrem de

fome. Mas também é fato que a miséria huma

na é por falta de misericórdia e amor.

O pão da vida que Jesus nos oferece é aquele
que mata a fome de nossos corações e que nos

capacita para ver a necessidade de nosso .seme

lhante.

�rculo
Italiano

Em nome da Diretoria, em especial do seu Presidente Valdir José Bressan queremos dar
boas-vindas aos leitores.

.

Agradecemos ao Sr. Devanlr Danna pelos anos dedicados à esta coluna, compartilhando seus conhecimentos
sobre a cultura italiana .

.I CURSO DE ITALIANO
Estão abertas as inscrições para novas turmas, para o Nível I:

Segundas-feiras das 19:00 às 21:00 horas

Terças-feiras das 19:00 às 21:00 horas

Informações adicionais pelo telefone 370-8636, a partir das 14:00 horas com a Sra. Eunice.

.ICORAL
Venha fazer parte cio time de cantores italianos e compartilhar conosco desta alegria. Ensaios às quartas-feiras
às 19:30 horas. I Informações adicionais pelo telefone 372-3535 com a Sra. Ana.

'.IGRUPO DE DANÇAS
No dia 18 de abril, o Grupo de Danças Folclóricas esteve representando-nós em Blumenau, fazendo uma belíssima

apresentação, quando da inauguração da Pizzaria Di Lorenzo.

.I12a FESTA ITALIANA
Iniciamos os preparativos para a 12a Festa Italiana que será realizada
nos dias 28 e 29 de junho de 2002 no Parque Municipal de Eventos.
Para este ano teremos muitas novidades, em breve maiores detalhes.

.I ENCONTRO MENSAL
Nosso encontro do dia 26 de abril foium sucesso.

Queremos lembrar que o próximo encontro será dia 24 de maio, no Salão.
de Festas da Igreja Nossa Sra. Rainha da Paz.
Tante grazie a tutti che sono venuti a mangiarepolenta e bere vino .

Grazie!

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I se

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul - SC
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ofertas.

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

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

40 • SERViÇOS PROFISSIONAIS
limpeza, conservação e reparos

50 • DIVERSOS
miscelânia de objetos (procura, venda, troca e doação)

. -- .

smoveis
sobrado, c/ 3 qtos., sala, eoz., 2
bwe, gar. c/ ehur., 100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

ÁGUA VERDE - Vende-se ou

troca-se, Tratar: 372.Q665.
BARRA VELHA - Vende-se ou troca

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

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

Jaraguá do Sul ou imediações. Valor
aprox. R$ 25.000,00. Tratar
371-5592, c/ João.

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

BARRA DO SUL - Vende-se, a
800 m da Lagoa. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-8375. BARRA VELHA - Casa de alvenaria,

no Centro, a 700m da praia. Casa
com 12x9 e terreno com 13x25.
Valor a eomb. Aceita-se negociação,
Tratar: 373-1848. c/ Renice.

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

BARRAVELHA-Compra-se, pago
até R$ 10.000,00, à vista. Tratar:
371-6238.

�ARRA VELHA - Vende-se, mista,
c/156m2• R$ 25.000,00. Tratar:
37EH804, c/ Loreno.

BARRA VELHA - Vende-se, CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

eSla

linanceira OU

amorosa�

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

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

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2. Terreno c/
580m2• R$ 20.000,00. Tratar:
91044588.

CURITIBA- Troca-se, no Bairro
Santa Felicidade, c/ 3 qtos., 2
bwe, gar. p/2 carros, de esquina,
por casa em Jaraguá do Sul, até
R$ 5Ó.000,00. Tratar: 371-4626.

CURITIBA-Vende-se, alv., c/ 3
qtos. e demais dep. Terreno c/
2.500m2 e casa c/ .144m2
construída. 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 c/
270m e terreno c/ 1400m. Tratar:
371-0742.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos., 2
banheiros, 2 salas, cozinha, área
de serviço, garagem p/ 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. CREC18490.

GUAMIRANGA - Vende-se., próx.
Dalcetís, alv. R$15.000,00..
Tratar: 373-1118, c/ Jair ou
Vanilda. Acerta-se contraproposta.

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

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou

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

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

ITAJUBA- Vende-se, alv., a
150mts da praia, c/297m2,
sobrado c/ 2 casas, indep, Tratar:
375-1004.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
linha te I. R$ 7.300,00. Tratar:
(47) 417-2438, c/ José Carlos.

LONDRINA/PR - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 370-1677.

LOT� SANTO ANTÔNIO - Vende

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

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., c/70m2. Terrenoquitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00.
Tratar: 276-1306, c/ Pedro. Aceita-
se carro até R$ 9.000,00.

.

NEREU RAMOS - Vende-se ou

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

NEREU RAMOS - Vende-se ou

troca-se por casa próx. ao Centro,
alv., toda murada, c/ 3 qtos. e

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

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

NOVA BRASíLIA - Vende-se, c/
100m2, e terreno c/750m2• Ótima
localização. Tratar: 372-3947.

NOVA SANTA ROSA (PR)-

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

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:

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

Vende-se ou troce-se por outra em

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257.
SOBRADO - Vende-se c/ 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, c/ Chirlei.

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, c/133m2• Tratar: (47)
369-4922, c/ Roberto.

TROCA-5E CAIBRO - Cornp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas

.
c/ caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

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

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

TROCA-5E-Salaeomereial ou apto.,
alv., c/150m2, próx. Weg II. R$
45.000,00. Tratar: 91044588.

RIO MOLHA - Vende-se, mista, c/
4 qtos., coz.ibwc, Iav., sala jantar.
Valor a tombo Tratar: 370-1113.

VENDE-5E OU TROCA-SE - Alv.,
c/300m2 e terreno de 1500m2, por
sítio. Aceita-se terreno ou caminhão.
Tratar: 371-5640, c/ Sérgio. .'

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou

troca-se, c/120m2• R. Ilda Friedel

Latin, lote 254. Tratar: 276.Q070,
c/José.

Vende-se ou troce-se por imóvel de
menor valor casa de alv. c/
100m2, terreno de 670m2• Tratar:
371.Q695 ou 9993.0623.

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

VILA LALAU - Vende-se, 180m2,
c/ 3 qtos., gar. p/ 2 carros,
murada, cerca de alumínio. R$
33.000,00 + finane. Pela Previ.
Tratar: 371-0695 ou 9993-0623.SÃO FRANCISCO DO SUL -

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

VILA LALAU - vende-se sobrado
c/156m2, apto. e sala comercial.
R. Bernardo Dombuseh, 2021.
Terreno de esquina. Tratar: 370-
1777 ou 9112-4110, com Wilson.

SÃO WIZ - Procuro, p/ alugar, c/
urgência. Tratar: 9992-2575, c/ Kelly. VILA NOVA - Vende-se, em alv.,

c/ 2 qtos., 2 bwe, área const.c/
140m2, terreno c/450m2, c/
piscina. R$ 70.000,00. Tratar:
371-4225, c/ Alceu.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m2, terreno c/ muro. R$
20.000,00. Tratar: 91044588.

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

450,00m2• R$ 10.000,00.
Tratar: 91044588.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2
de mad. Por apenas R$
40.000,00. Rua Antônio Carlos
Ferreira. Tratar: 91044588.

d Udar a sua yida!po em
.

Pes·
o jeito certo e saudável

de emagrecer.
Reuniões todas as terças-feiras, às 15h, em sala

anexa à Paróquia Evang. Luterana -

Centro, Jguá do Sul.
Assista a uma reunião sem compromisso.
Informações pelo telefone (47) 635-1049

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 30 de abril de 2002

371-6640.

VILA LENZI-Vende-se, c/96m2.
Terreno c/480m2, c/ mais 2
meia-água, nos fundos, ficam 2
telefones. R$ 65.000,00, neg.,
aceita troca pormenor valor.
Tratar: 275-2860, c/ Sandro.

VILA LENZI- Vende-se, alv., 3
qtos., 2 bwc e demais dep,
Terreno c/468m2, e casa c/
118m2. No mesmo terreno uma

1/2 água c/ 3 peças. R$
55.000,00. Tratar: 372-0815.

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

AULAS DE TENIS
Em Jaraguá do Sul

Professor
Eduardo do Rio

de Janeiro
Tratar:

374-5460

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou (11)
69764612, c/ Germano ou Cecília.

LAGUNA - Vende-se apto. Ed.
Donga Matos, Mar Grosso, 1 suíte
c/ sacada, 1 qto., 1 bwc,
lavanderia, cozinha, sala c/
secada. R$ 70.000,00. Aceita-se
imóvel em Meia Praia (Itapema).
Tratar: 370-8336 ou 9973-3560,
c/Osmar

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., c/ 2 qtos., gar., chur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 1;1.000,00
+ 1/2 CUB pormês. Tratar: 370-
7698, c/ Vilson.

,
VILA NOVA - Vende-se ou troca

se; c/186,20m2, Ed. Porto Belo,
c/4 qtos., 1 suíte, lavabo, bwc
soe., 2 sac., sala de jantar/estar/
TV, cozo e lav. c/ móveis sob
medida. Novo, c/ piscina e salão
de festas, c/ 2 vagas na gar, Valor
a nego Tratar: 370-8336, cf
Osmar.

VILA RAU - Vende-se, R$
17.000,00 + financ. C.E.F., ou troca
se por terreno. Tratar: 370-0816, c/
Silmara.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Uned, R. dos Imigràntes,
8.450m2. Valor a combinar. Tratar:

AMIZADE - Vende-se ou troca-se

por carro terreno c/ 13x29. Tratar:
276-0629. j

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

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

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

AMIZADE - Vende-se (13,5x27),
próx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357 ou 387-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, c/416m2, 2km após a

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

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

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

BARRA VELHA - vende-se, entre o

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

Tratar: 9�21-3950, c/ Roberto.

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

•

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

CENTRO - Vende-se, 800m2,
localizado no Centro, c/ esquina p/
Getúlio Vargas. Tratar: 275-1676:

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 às 17hs, c/ Laurita.

ENSEADA - Vende-se, ao lado
Sup. Bona. R$ 5.800,00. Tratar:
276-1070.

ESTRADA NOVA - Vende-se, c/
320m2, c/ casa de madeira.
R$ 14.000,00. Tratar: 275-1676.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
José Theodoro Ribeiro, 14x28.
R$ 19.000,00. Tratar: 371-6640,
c/ Jo�o.

VENDE-SE
Casa de madeira, com
120,00m2, com terreno
de 750m2, próximo

ao centro.
Ótima localização.
R$ 42.000,00
Aceita proposta.
Tratar: 372-3947

&;�.�JMais

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 hectares, Tifa Martins.
Tratar: 376-0253.

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

CENTRO - Vende-se, c/45m2,
lat. Procópio Gomes. R$
18.000,00. Tratar: 9104-4588.

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

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med, Odontológico, 3· andar. Rua
GuilhermeWeege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505 .

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

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

Vende-se, chácara toda mobiliada, c/
lagos, casas, campo deMebol suíço,
etc. R$ 170.000,00, nego Tratar:
275-29'90. CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, c/
1.000m2, área construída, salão
de baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um c/ iluminação, e
lagoa de peixe c/400m2, uma
pista de motocross. Área c/
20.000m, a 9km do centro de
Massaranduba. R$ 90.000,00.
Aceito troca. Tratar: 379-1119, c/
Airton ou Marisa.

Vende-se ou troca-se. Tratar:
372-0665.

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

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

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

30.000m2, Tifa União, próximo
Transportadora Marquardt. Tratar:
392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se, área a

partir de R$ 27.000,00, c/ infra-'
estrutura, privaeidade,junto à
natureza. 6km do Centro. Tratar:
370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, c/
chalé suíço, 85m2, suíte e demais

dep., edícula c/ gar., ehur.,
escritório, galpão c/ quitinete, etc.
Tratar: 370-8563.

VENDE-SE - Sítio c/ 104,OOOm2
a 1.500m da Praia. Tratar: (47)
345-3458, c/ Rosi ou Carmem.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de Crédito para
Imóveis, capital de giro,

pagamento de dividas, etc.
R$l06.000,OO .9OxR$1.490,00
R$ 70.000,00 ·117xR$ 767,00
R$ 40.000,OO-137x R$ 438,00
R$ 20.000,OO-117x R$ 219,00
275-00510u 370-2995

,TROCAo.SE CASA NAVIILA LENZI
com + ou - 80m2, terreno ç/

700m2, por apto na área central�'
Tratar: 370-0-817,

com Alessandra ou João,
após as 18hs.

II

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

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

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
•

Tratar: 371-7061.

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

373-2912, c/ Veldecir,

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

MASSARANDUBA - Vende-se
terreno no Centro, 18x20, casa de

alvenaria em construção. R$
8.000,00, negociável. Tratar:
9133-6515, c/ Eurico.

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

POMERODE - Vende-se, no Centro,
área nobre, c/617m2. Tratar:
376-1011 ou 376-2691, c/ Guido.

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

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS -

Vende-se terreno quitado.
R$ 9.000,00, aceito c'arro de igual
ou menor valor, Tratar: 273-0378.

SÃO LUIZ - Vende-se, c/700m2,
lote 36. Rua Guilherme Hrusehka.
R$ 16.000,00. Tratar: 376-2229,
c/ Angélica.

SCHROEDER - Vende-se, c/
126.000m2, a 200mts do

calçamento, Tratar: 37�1588.

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

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

TRÊS 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, em qualquer horário,
ou 9111-1831, com Patrícia após
às 18hs.

VILA RAU - Vende-se, prôx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, c/
2.600m2, c/ casarnad., luz e
água. Terreno-c/ escritura. R$
23.000,00. Tratar: 273-6230.

VILA LENZI-Vende-se, terreno
com área total de 644,00m2,
-próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se
propostas. Tratar: 371-6310,
comercial, ou 9975-9543, c/
Patricia.

'

VILA LENZI- Vende-se, prõx. Coi.
Giardini Lenzi, c/637m2.
R$ 16.500,00. Tratar: 91224198.
CRECI 9238, c/Walter.

empregos
experiência. Tratar: 370-2718.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

Procuro trabalho, faço free lance,
casamentos, nascimentos de
bebês em hospital, filmagens,
eventos em geral. Tratar: 371-,
6238, c/ Andréa.

CASEIRO - Precisa-se, casal, c/ ref.
para cuidar de sítio, de preferência
sem filhos. Tratar: 9973-8449.

COSTUREIRA - Precisa-se, com
prática. Tratar: 376-1693, c/ Susi
ou Renato.

MOTORISTA ADMINISTRATIVO
OU EXECUTIVO - Ofereço-me p/
trabalhar, c/ conhecimento na
região. Tratar: 9992-5253 ou

372-3574, após 18 horas.

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

NUTRICIONISTA - Ofereee-se p/
trabalhar na região, c/ experiência,
c/ CNH. Tratar: 9117-6292.

VENDEDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

PORTEIRO - Senhor oferece-se

p/frabathar, prédio ou hotel.
Tratar: 372-1835, c/ Marcelo.

DAMA DE COMPANHIA - Senhora
se oferece p/ trabalhar, c/ ref. e

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.

O.w-IMÓ�;'!�r Rda CeJ. Procópio G. de Ôliveira, 14!i3:
ii' 370-1788 - Fax: 275-2294

Ref.019

Ret. 019 - BARRA DO RIO CERRO - Vende-se excelente casa

de alvenaria, c/70m2, 2 qtos, cOZ., bwc, lavanderia e

garagem, c/ espaço para ampliar em terreno de esquina,
todo murado, próximo a escola, creche, posto de saúde,
mercado, transporte e área de lazer. Ótima localização e

com rua pavirnentada. (prõx. Malwee)

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Descontos especiais para os demais itens abaixo:
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Peças e Serviços Volkswagen é na Oficina Caraguá. I
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Pagar mais
•

por um serviço
qualquer é suieirc,

Peças e Serviços Vólkswagen

Escolha a CQraguá
e fique de

consciência limpa'.
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CARAGUÁ
JARAGUÁ DOSUL

(47) 371-4000
A sua c 9 ê n c i a

."".1,1,',HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDAA SEXTA • 8h ôs.19i'1 • SÁBADOS' 8h às llh
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PROCURO EMPREGO - Senhora
se oferece para trabalhar de

diarista, em malharia ou em

metalúrgica, cl 16 anos de

experiência. Tratar: 392-3051 ou

371-7150.
.

SECRETÁRIA OU
RECEPCIONISTA - Procura-se.
Tenho 18 anos,022 grau compl.,
experiência e ótimo conhecimento
de informática. Tratar: 372 3922,
cl Karen.

-

SENHORA - Oferece-se para morar
na casa de praia pI cuidar
enquanto ninguém está na

residência. Tratar: 9603-3383, cl
Euda.

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

9112-3916.

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

Tratar: 91134116 ou 370-1531,
cl sr. Martin, em qualquer horário,

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 às 13h30, ou à noite.

" 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

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

EMPRESA LíDER EM SANTA CATARINA PROMOVE PROCESSO DE SELEÇÃO
BUSCANDO IDENTIFICAR PESSOAS DINÃMICAS, AMBICIOSAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCER, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUNIDADE DE

TRABALHO, FORMAÇÃO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL.

INTERESSADOS COMPARECER À

RUA JOÃO MARCATTO, 147 -

CENTRO - JARAGUÁ DO SUL ?

(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS 2'2:00

VENDE-SE - O ponto comercial, estoque avaliado em

R$ 45.000,00 (ao preço de custo da mercadoria) eos
equipamentos .da loja.

ALUGA-SE - a sala com 70,00m2, com carência de três meses

para o�rimeiro pagamento. Valor: R$ 40.000,00.
Aceita-se carro ou imóvel como parte do pagamento.

W 376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR

VENDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

.Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais
cresce em nossa cidade

Mais ou menos a 5km do Centro
Clientela formada

/

CIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

TORNEIO DE BOCHA
SESC/CÂMARA JÚNIOR

Prazo de Inscrição: Até dia 17 Maio de 2002
Data de Realização dos Jogos: apartir de 20 de Maioj02

Congresso Técnico: 17 de Maio de 2002
às 19h30 no Auditório Shopping Center Breithaupt

Local dos Jogos: ARSEPUM
Valor da Inscrição: R$ 20,00 por equipe

Premiação para 12, 22 e 32 lugares

Informações: SESC - 371 9177 ou 371 8930

REALIZAÇÃO

w,.w w • s e-e c � se. c Q,m . b r

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

CURSOS TÉCNICQS
* Tétnico em Ehfermagem
* lécnico em Contabilidade
* Técnico emAlilJlflhto

* Técnico em Comércio Exterior

PROGRAMACÃO DE CURSOS - GESTÃO
,

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR

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

das Pessoas Jurídicas 1+1 R$48,00

Como Secretàriar 12h 19 e 20/4 6ª -13h30 às 22hOO R$95,00

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

Habilidades de 12h 19 e 20/04 6ª -13h30 às 22hOO R$125,00

Negociação 6ª e Sábado Sab. - 8 às 12h 1+1 R$64,00
Sistema Just in Time 12h 22 a 25/04 19h às 22h R$80,00

2ª a 5ª

Desenvolvimento 20h 06/05 a 10/05 18h30 às 22h30 RS144,00
de Líderes 2ª' a 6ª 1+1 R$72,50

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

DI� 29 DE JUNHO. -;- �DTEL ATlÂNTICO. I _!.Iariscal- s.e (próximo o F1orianópolis)�
SAlDA DE JARAGUA AS 6h:DD DA MANHA RETDRND PREVISTO AS '18h:DO.

, PALESTRA: HDRÁRIO: DAS 8h:OD às 116:0.0.
TEM/lS: * A TELEFDNISTA MDQERNA • CD�UNI(AÇÃD • USANDg .ETlQUETA AD SE
CDMUNICAR • VALDRIZANDD SUA PRDFISSAO,' MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS.

Investimento: RS 80.,0.0. incluindo coffee·brea�, ônibus, café aa manhã, almoço, café do'
lorde e p91estra com certificado.

'

SEMINÁRIO PARA ,mÉFONISTA/RECEPClONISTA
DATA: 28 E 29 DE JUNHO. DE 20.0.2,,-- HORÁRIO.: DAS 19H:00 ÀS 22H:o.D'

MOTlVACÃO A CHAVEPARA O SUCESSO
DATA: 0.5, 0.6 E 07 DE JUNHO. DE 20.0.2 - HORÁRIO: 1 9H:Do. ÀS 22H:Oo.

OFICINAS
MOSAICO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS

INíCIO.: ABRIL DE 20.0.2 - TURMAS DE MANHÃ À mDE E À NOITE

INFORMAÇÕES ,E INSCRiÇÕES !ELO
FONE: 372-0138 COM FABRICIA
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RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua rio HospitalJaraguáJ.
ex.Postal 200 - CIP 89.255-000

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

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS

• AJUDANTE DE SOLDA (4407·E) - Cursando I' grau. Ter eenhedmente em solda manual e componentes
eletrônicos. De preferência que tenha feito curso no SENAI.
• ANALISTA DE PEDIDOS (4261·E) - Mínimocursando Administração. Fará análise de pedidos, redação de texlos
e CÍllculos. (Ambos ossexos).

'

• ANALISTA DE MARKETING (425S·E) - Cursa superior em Administração, Comunicação e Propaganda ou afins.
Idi9mas: Inglês e Espanhol (básicos). Irá coordenar e executar o plano deMarkefing. D�ponibilidade para viagens,
empreendedor, copacidade para orientar equipes, bem como reat�ar atividades operacionais (colocur amão namassa).
Ambos os sexes,
• ASSISTENTE DEMARKfrlNG (4329·E)-Mínimo segundo grau completo. Preferência que saiba inglês e espanhol
(básicils).lrá conferire emnir ped'Klos; regisfrarsahcifações/sugestãese redamaçãesde dienfes, bem como dar retomo
aos mesmos. Prestará infonnaçães técnicol no atendimento 0800 e auxiliará nos dema� serviços do setor. Sexo
maS<�lino. 1
•ASSISTENTE SOCIAL (40IS·E) - Acompanhamento aós colaboradores, familiares e comunidade. Experiência
comprovada em carteira de no mínimo cinco anos':
•ASSISTENTETÉCNICO (4244·Ej - Formação superior em Engenharia Quimica, de Alimentos ou Administração.
(Ursos na área de Vendas/Comercial. Fará v�itos técnicas, apresentação dos produtos e seus beneficios, aplicação,
técnicos em negociaçães/arguméntaçães e atendimento telefônico. Disponibilidade para viagens. Ter carteira de
habilHação.
• AUXIUARADMINISTRATIVO (4433·S) - 2' grau completo. Ter cursa de DesenhoMecânico e Auto CAD. Auxiliará
na área Administrativa e em Projetos. Sexo masculino. Trabolhorá nas proximidades de Schroeder.
·AUXllIAR DE ESCRITÓRIO (4432·E)- Necessário que saiba Corei Draw. Segundo grau ou cursando o 3'ano do
segundo grau. Pessoa esperta, boa aparêncio, dinâmica e comunicativa. Sexo feminino.
• AUXILIAR CONTÁBil (4371·S) - Experiência em Escrita Fi5caI/Contabilidade/Lucr� Real. Irá codificar Notas
t�cais, forá a emissão do Relatório e da GIA.
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL E CONT�BIL (421O·S)- Com Segundo grau ou cursando o terceiro, porém deve
ter boa experiência na área. Para Guaramirim.
• CALDEI REIRO (44IS·E) - 2' grau completo ou cursando.
• CAlDBRBRO (4382·E)- Fará solda, trabalhará com guilhotina, corte e dobra de mapos e entender de Interpretação
de Desenho Mecânico.
• DESENHISTA PROJETISTA(4392· 4373·S)- Conhecimento no ramo metalúrgico. (Ursa técnico voltado à área
mecânica ou cursando o 3'grau. Fará desenhos técnicos, desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a área
de construcão civil. Conhecimento em projetos elétricos e hidráulicos.
• ENFERMÉIRA (4379·S) -Jonnação superior. Disponibilidade de horários. Pode ser recém·formada.
• ESTAMPADOR (4372· S) - Experiência na função. Não exige esiolaridade.
·INSPETOR DE VENDAS (4323·E) - Cursa superior de Engenharia Quimica ou Alimentos. Ter perfil para,Vendas.
Sercomunicativo, criativo e desembaraçado.
·INSTALADOR DE CAlIlASl4421·E)- Experiência na área. Fará a instalação de calh�. Primeiro grau C1!mpleto.
Necessário que tenha carteira de habilitação categoria B.
·LABORATORISTA (4 294·E) - Deverá ter cursa espec�ico na área, como Técnico de Alimentos. Além da função
especifica, auxiliorá no Treinamento/Desenvolvimento de Representantes e Clientes.
• MECÂNICO DEMANUTENÇÃO (4422·E)- Experiência de três anos na área. Re�dente em Schroeder, João Peisoa,
Santa luzia ou proximidades. Não Fumante eter disponibilidade de horário:
• MONTAGEM ElETRÔNICA (4348·E)- Fará a montagem de placas eletrânicas. Ambos ossexas.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4279·S)- Duas vagos, ambos os sexos. Uma para a região de Joinville e outra

para Blumenau. Dá preferência a candidatos com firma registrada.
• TALHADOR(a) (3730·E)-lrá riscar, enfestar e cortor.
• TÉCNICO ElETRÔNICO (4270·S) - Experiência de um ano na função. Conhecimento total em informática,
intemet, bem como em manutenção de computadores e perif_éricos. Ter carteira de habilHação.
•TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338·S) Experiênciadedoisanosem LançamentosConfábe�. Pode
ter o (Ursa Técnico e 3' grau eni Contabilidade.
• TÉCNICO PLENO (3801·E) - Sexo masculino. Deverá ter no mínimo formação em Eletricidade, Eletrônica ou
Infonnática. Nece�rio cQnhecimento em instalação telefônica e comunicação de dodos. Habilidode para coordenor
equipe. Deverá ter carro próprio.
• VENDEDOR DE VEíCULOS (4431·E) - Duas vagas. Candidatos com experiência em vendas e que tenha veiculo
próprio. Pessoa de'boa aparênda, comunicativa, esperta e que tenha bom relacionamento com pessoas deJaraguá
e prindpalmente que goste de carros.

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4351) - I' grau, sexo feminino
•ATENDENTE DE FRIOS (43S2)-I' grau, ambos do sexo masculino.
• AUXILIAR DE CAIXA (4404·4416) - 2' grau completo ou cursando. Ambos,as sexos.
• AUXILIAR DE PADEIRO (4340,4402) - I' grau completo ou cursando s�gUi1do e conhecimento,básico em
padaria. Ambos os sexos.
• CONFERENTE (4399·4413) - 2' grau ou cursando. Ter cursa de infonnática, acima de 18 anos. Sexo masculino.
• GARAGISTA (3866·4260) -I' grau completo e idade acima de 21 anos.

·GUARDÁ (4401)- 2' grau ou cursando. Idade acima de 25 anoi.lrá con,rolara entrado e sàída de clientes.
• VENDEDORA - MAGAZINE (4285 - 4325) ·2' grau completo e sexo feminino.
• VENDEDOR (4418-4316·3779) "':Segund,o grau ou rursando. (Ursa de informática e naçães na área de Material
de Consfrucão. Ambos ós sexos.
• ZELADOR (CONDOMíNIO SHOPPING) (3865)- 1 vago masculina. Primeiro grau incompleto.
• ZELADORA (GUARAMI RIM) (4302) - Com primeiro grau incompleto.
• ZELADORA (4400) - Primeiro grau incompleto.

RHBrosil - Recursos Humanos do Brasil
Ruo Pras. Epitácio Pessoa, 383 - Centro

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

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

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: corla@rhbrosil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• GERENTE DE VENDAS Experiêncio_em área com",ial e informático. Conhedmento em matemótico financeiro. '

• COORDENADOR DE EXPED.IÇAO Experiência na função e hobilidade para liderança. Mínimo 2' grau
completo.
• COORDENADOR DE LOGíSTICA Experiência na função e re�dência em Jaraguá do Sul ou munícípios
vízinhos. Formação de Ensino Superior completo.
• ENGENHEIRO(A} DE ALIMENTOS
• QUíMICO TÊXTIL Formação ou experiência mínimo de do� nnes, Conhedm�nto em setor de tinturoria têxtil.
Oportunidade poro efetivação ou estágio (se conduindo curso superior).

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: solange@rhbrosil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• CONTADOR OU CONTABILISTA - Experiência de 02 anos em lançanientos contóbeis, irá atuar em eiQ'itário
de contabilidade.
•PROJETISTA - Conhecimento em Auto CAD e,experiência com projetos de máquinas e equipamentos industriais.
Pref. Técnico Mecônico.

, I'
• ENGENHEIRO ELETRICISTA - Necessário experiência na órea [omercial. Empresa no ramo metolúrgico.
• COORDENADOR DE QUALIDADE - Conhecimento em ferramentas de qualidade QS e ISSO 9000.
• A.IYALlSTA DE ESCRLTA FISCAL - (em experiência comprovoda de 02 onos, poro atuar em Indústria.
• LlDER DE PRODUÇAO - C0!ll experiência no ramo têXtil (beneficiamentos). .

.

• SUPERVISOR DE PR{lDUÇAO . Com vivência em Metalúrgica, Conhedmento em Caldeiraria. -,

• GOVERNANTA· Com experiência e referências - P/ Taubaté/SP.
• OPERADOR DE CAD/ PLOTTER - Com experiência em encaixa de peças, sistema investronica f Lectra.

,

• ANALISTA DE QUALIDADE· Com sálida experiência em controle de qualidade e custos.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PIJ_RA O E·MAIL: jessie@rhbrasil.com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
• COORDENADOR DE PRODUÇAO Experiênda em marcenaria (fabricoção de Móveis, operação de máquinas
e manutenção). •

• ANALISTA DE CARGOS E SALARIOS Experiência com remuneração com habilidades e competêndos.
• ANALISTA DE TREINAMENTO Com experiência.
• ASSISTENTE SqClAL Com experiência em empresa. .

'

• ASSISTENTE TECNICO Superior em Engenharia Quimico, Alimentoi ou Admin�tração. ,

• REPRESENTANTHOMERClAL Com experiência em vendas de émbalagens.
• ANALISTA DE MA(lKETING Com Superior completo e experiência comprovado.
• ANALISTA DE PROCESSOS Com experiência em Empresa têxtil
• LABORATORISTA Com experiência em desenvolvimento,de cores e crioçães paro Empreso TêxtiL,
• REPRESENTANTE COMERCIAL - Vendas de Materiol de Construção
• ENGENHEIRO QUIMICO - Superior completo I
• ENGENHEIRO DE ALIMENTOS - Superior Completo
• VfNDEDOR EXTERNf) Com experiênria em vendas de Fretes (Transportadora)
• LlDER DE PRODUÇA.O - Experiência em Metalúrgico.
• COMPRADOR - Com experiência.

COMPARECER A RHBRASIL - JARAGUÁ DO SUL:
ÁREA ADMINISTRATIVA
• AUXILIAR ADM/N/STRATIVO - Experiência em Tele·Vendos, ·2' grau completo poro 2' Turno.
• AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - Com experiência
• AUXILIAR FINANCEIRO _ Com experiência paro.Guoromirim .

• AUXILIAR ADMIN/STRATIVO - CURSANDO ClENClAS CONTABEIS

ÁREA' TÉCNICA
• TECNICO EM TELECOMUN/CAÇÕES Formação técnico em Telecomunicações, Eletrônico ou ofins. Experiência
em instalações de telefonia e informática, coordenaçõo de equipes de ínstaloção, manutenção de cobeamento de
telefoni�.e por tronçodp. Residência em loraguá do Sul ou municipios vizinhos.

.

• MECANICO DE VE�CULOS Com experiência como operador de empilhadeira.
• OPERADOR DEMAQUINA DE ENGRENAGENS Com conhecimento em cálculos de engrenogens, fresagem
de chavetas e interpretação de desenho mecônico.
• CALDE/REIRO
• AJUS!ADOR MECÁN/CO Com experíênde em curso técnico.
• MECANICO MONTADOR
• MECÁN/CO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
• SOLDADOR Com experiência soldo MIG ou TIG
• MECÂNico MONTADOR - Com curso Técnico Mecônico e experiência
• MON!ADOR - Experiênci� com Montagem de Acessórios de Veiculos
• MECANICO.- Balanceamentos e geametrio de veículos.

ÁREA COMERCIAL
• REPRESENTANTE COMERCIAL Conhecimento no ranio metol·mecônico. Necessório veiculo práprio, telefone
e empreso'constituida. Poro atuor no região Norte de Santo Catarina e Vole do lIajai.
• PROMOTOR DE' VENDAS Conhecimento em desenho técnico mecônico. Residência em Jaraguá do Sul.
Disponibilidade poro viajor pelo Estodo do Paronó. Experiência em vendas.
• VENDEDOR EXTERNO - Com 'experiência em Fretes (transportadora)
• REPRESENTANTE COMERCIAL Possuir empresa constituida, veiculo, telefone e fax. Poro atuar com vendas
de materiais de construçõo civil nos cidades de Lages, Blumenau, Sõo Bento do Sul e Aorianópolis.
• REPRESENTANTE COMERCIAL 2' grau Completo, com experiêncio em vendas de embologens.,Pa.ra otuor em
loroguó do Sul.
• VENDEDOR INTERNO -.Experiência com artigos esp

ÁREA OPERACIONAL
• AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO Com 2' grau completo.ou cursando.
• MARCENEIRO Com boa �xperiência., .'
• AUXILIAR DE PRODUÇAO.Morodores de Guaromirim dos ooírros Corticeiro, Caixa d'Agua ou proximidades.
• OPERADOR DE PRODU_CAO Com, nO'minimo, l' grau completo.
• AUXILIAR DE PROD!lÇAO Moradores próximos 00 Portal de loraguá.
• EMPREGADA DOMESTlfA Com experiência como cozinheiro e referências.
• AUXILIAR DE PRODUÇA9 Moradores do Vila Rau ou proximidades.
• AUXILIAR DE PRODUÇAO - CURSANDO 2' GRAU.
• IMPRESSOR OFF SET - Com experiência
• TALHADOR - Com experiência
• MARCENEIRO - Com experiência
• MONTADOR DE MOVEIS - Com Experiência
• OPERADOR DE ESTRUSORA - Com experiência em filmes.

30 •
veículos

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

(47) 366-0146.

BLAZER - Vende-se, executiva,
99. R$ 35.000,00, aceita-se
casa, terreno, carro no nego Tratar:
370-0464.

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

CELTA - Vende-se, 01, prata.
Tratar: 373-0504.

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

CHEVY - Vende-se., 500, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona
marltima. R$ 6.000,00 ou

R$ 2.550,00 + 36x R$ 192,00.
Tratar: 376-1772.

CHEVY - Vende-se, .92, DL,
branca, aros de liga, lona marítima,
ótimo estado. R$ 6.200,00.
Tratar: 273-1001.

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

9112-49!ii0.

CHEVY - Vende-se, 92, 22 dono,
c/ N.F., aro 14, lona marítima,
som pionner. R$ 6.500,00, ou

troco por terreno em Guaramirim ou

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

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

CHEVETTE - Vende-se, 83,
vermelho. R$1.300,00 + 24x

R$157,00. Tratar: i'71-2115.

CHEVETTE - Vende-se, 79, gas.,
dourada, impecável. Tratar: 37Ü'
9380 ou 9111·5609.

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.

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

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

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-27'18.

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

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

CORSA - Vende·se Sltper 4p 97

único dono, compl, - ar e d.h,
Valor a cornb. 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-D676.

CORSA SEDAN SUPER - Vende

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

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

CORSA WIND -Vende-se. 4p,
99/00, azul. R$ 10.000,00 + 15x
R$ 240,00. Tratar: 9991·95:?2.

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, 92, compl., cb.d.
Tratar: 371·7212.

0-20 - Vende-se, cornpl., 94,
turbo diesel, pneus Michelin, doc.
em dia. R$ 30.000,00, compl,
Tratar: 372-1274, c/Valrnor.

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

KADETT - Vende-se ou troca-se, 98,
GLS, preto. Tratar: 9953-9966.

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

c

370-0670.

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

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

MONZA - Vende-se. SLE, 88,
marrom met., toldo e., aro de liga,
som, em ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 273-0601, c/ Valdir.

MONZA - Vende-se, SLE, 88,
idramático, menos ar, aros de liga,
sem, V.V., ótimo estado. Tratar:

273-0601, no período da manhã,
c/vaioír.

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, cornpl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar: 370-8622.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BELAS fi SAPECAS
Sua m.elhor opção de prazer
Atendimento 24 horas
(Após as 22:00hs, c/ hora marcada.)

Jaraguá do Sul e região (47) 9991·8668

OMEGA - Vende-se, CO, 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:

9122:11!;;7.
.

OPALA - Vende-se, 87, grafite, áíc.,
4cc, em ótimo estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 373-2887, c/ Nei.

510 - Vende-se, 98, 6C, gás., c/
sistema de gás, doc. 2002 ok,
50.000km originais. R$
29.qOO,00. Tratar: 9973-4576 ou

370-7753, c/ Femando.

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96,
Diesel, 96, impecãvel. Tratar: 276-
3223.

5-10 - Vende-se, 98, V6, cabo
dupla, azul, compl., mais
acessórios. Tratar: 9993-6316.

5-10- Vende-se, 97, Deluxe,
compl., die. Aceita-se troca. Tratar:
9973-9925, c/ Paulo ou Luis.

5-10 - Vende-se, 01, prata, cabo
dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, 4x4, compl.
R$ 55.000,00, diesel.
Aceito carro ou moto de maior
ou menor valor. Tratar: 9952-7084
ou 373-3001, c/ Mara.

5-10- Vende-se, 95, gas., bordô,
compl. R$14.000,00, aceita-se
carro de menor valor. Tratar:

(47) 454-0196, c/ sr. João.

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.

VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.,
t.e., ar-cond, Tratar: 371-7976,
nego

VECTRA - Vende-se, 96, GLS,
preto, com seguro total, em
excelente estado,
revisado. ACeito troca por
terreno no Centro.

Tratar: 371-9616. <'

VECTRA - Troca-se, 98, GLS,
branco, por terreno, área central,
em Jaraguá do Sul. Tratar:
9987-1004, c/ Junior.

ELBA - Vende-se, 96, 1.6, 4p,
cornpl., cinza met. Tratar: 371-
2m:l9 ou 9973-5175, c/ Paulo.

F10RINO - Vende-se, Pick-up, 91,
branco, lona marítima e isufilme, ótimo
estado, motor novo. R$ 6.500,00.
Tratar: 273-1001, c/Valdir,

,

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

.

Tratar: 9980-7115.

FlORINO - Vende-se, 1.5, gas.,
91, em ótimo estado de

conservação. Tratar: 276-1001.

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

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

PALIO - Vend_e-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, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

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

PALIO - Vende-se, 00, bordô,
imp., 4p, des. tras., limp. tras.,

'

t.e. Aceito moto ou carro de maior
ou menorvalor. R$14.500,00

Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,

c/�ara.

PALlO-Vende-se, EX, 99, branco,
2p, párachoque personalizados.
Tratar: 371-5343.

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

PALIO - Vende-se, Yang, 96,
16V, 1.6, vede, compl. - ar. Valor

a comb. Tratar: 9117-6292, c/
Joelma.

PALIO WEEKEND - Vende-se,
98, cinza, compl. menos ar.

48.000km originais. Aceito nego
Tratar: 372-0492, comi., ou 275-
3900, resido

PRÊMIO - Vende-se, CSL, 91,
compl., bordô met. R$ 5.500,00.
Aceita-se Fusca na troca. Tratar:

370-9147, c/ sr. Vitória.

AUTOIWÓVEIS
11111111111111'111

Palio ED, compl. 02 branco
CorsaSedan 01 prata
Celta c/ opc, 01 prata
Gal MI, 4p 99 branco
CorsaWind, 4p 99 vermelho
CorsaWind, 4p 98 prata
Gal MI compl. 97 preto
Uno Mille, SX, 4p 97 azul
Palio EDX, 4p 97 branco
Gol I 96 azul
Gol I Plus 96 branco
Escort GL 1.8 96 prata
Santana GLS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Gol CL 1.8 ,91 branco
Chevette 1.6, gas. 91 azul
Gol CL 1.6 90 branco
Gol CL 1.6 87 branco
Monza SLE 85 prata

Rod. BR-280 km 58 s/no - Guaramirim-SÇ - ir 373-0504

PREMIO - Vende-se, 89, CLS,
álc., R$ 4.500,00 ou R$
2.500,00 + 14x R$ 165,00, c/
venc. da parco ernjonho/nz.
Aceita-se carro ou moto na troca,
c/ valor até R$ 3.000,00. Tratar:
376-1322, ramal 8946, 9979 ou

4049, c�Marcio Segundo.

TEMPRA - Vende-se, 16V, Ouro,
95, verde met., compí. 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.

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

TIPO - Troca-se por carro de
menor valor, SLX, 2.0, comp., 4p,
95. Tratar: 376-1772.

.

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

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, c/ 49.000km, c/
alarme, imp., licenciado até àbrilj
03. Aceita-se troca.

R$ 9.500,00. Tratar:.373-2887
ou 9992-6016.

.

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

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado.
Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 1.5R, v.e,
desb.t., 89. R$ 4.000,00. Tratar:
273-0192.

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: 376-0792, c/ Charles.TEMPRA - Vende-se, 8V, 93, compl.,

impecãvel. Tratar. 370-3331.
UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96,
bordõ, compl. - ar, aros de liga.
R$ 9.300,00. Tratar: 9102-8213. /'UNO - Vende-se ou troca-se, 93,

4p. Tratar: 371-13'35:,TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, compl., - ar. R$
6.800,00. Tratar: 9905-3644, c/
Gilson.

UNO - Vende-se, Mille, 98, 4p,
compl. - ar, vermelho meto Tratar:

9905-2848.
UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 273-1001.

Atendemos Eles. Elas e Casais

Despedidas de Solteiro.massagens eróticas

PROMOÇÃO ESPECIAL PARA ABRIL
COMPRE EM ATÉ 1 + 4x _si JUROS
(COM CHEQUE)

; .

ESTOFADOS

3x2 LUGARES

VIENA

1 + 4x R$ 64,00

ROUPEIl�O
5PTS

]UPARANÃ
1 + 4x

MÓVEIS
GOMES

COMPRE EM ATÉ

5x si J�ROS (1+4x)
R$157,68

fAÇA-NOS UMA'VIS'ITA

Endereço: Rua Venâncio. da Silva Porto, 21 � - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - se 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"GU'IA .··:::A
I �i c.lj ,.1'--"1'

MOTOS NOVAS E USADAS
Veículo Ano
RF 600 93
Xl 600 96
Xl 225 00
HX 350 96
CB 450lR 87
CB 400 80
Dl 200 95
CBX 200 0.1
CBX 200 98
XlX 250 89
XlX 250 84
'HX 200 98
lHO 250 ,98
Titon 125 02
Tilon 125 00
Titon 125 99
Bis 100 02
Bis 100 98
H. Oreon 100 96
Mini mola Hondo . 5 O
Mini molo Vomoho 50

Comb.
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G,

�
G
G

. G
G
G
G

Cor
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Bronco

.

Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho'

.

Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Branco
PW 50

UNO - Vende-se, 1,6, RMP, 94/
94, cornpl., d.h. Valor a comb.
Tratar: 376·2070, hor. cornl.,
ou 9117-2650, à noite, cl
Tatiana.

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.

UNO - vende-se, Mille, EP, 96,
2p, ar, lp.t., desemb., v.e., tve,
alr, R$ 9.000,00. Tratar:
372-3124 ou 9975-2825.

.

DETRAN'5C
Ni202 (]il()

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

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.6, 89,
vermelha; cl d.h. Tratar: 9975-0383.

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

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

CORCEL - Vende-se ou troca-se

por moto, LDO, 1.6, gas., 80.
Tratar: 273-1001.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
, ar.q., prot. de caçamba, lona marftima,
R$ 8.300,00 + l1.x R$ 387,00.
Tratar: 9102-1701, cl Denis.

COURIER - Vende-se, 98, 1.4 ..

16V, financ., branco. Tratar: 9101-
4805, cl Arno.

DEL REY - Vende-se, GLX, 89,
prata, d.h., 2p, alc. 11$ 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, cl
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.

ESCORT - Vende-se, L, 93, gas.,
personalizado, ótimo estado, aceito
menoroumaiorvalor. Tratar. 370S563.

ESCORT - Vende-se, 97, GLX, 16V,
cornpl., cl arcond., d.h., t.e., desb.t.,
isufilme, CO. Ótimo estado. Tratar:
371-9311 ou 370-6267.

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

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

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

E5CORT - Vende-se, GL, 86/86,
álc., ótimo estado. Tratar: 9103-
7893, cl Cristiano. -,

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

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

F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas.,
úhico dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
9995-8242

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

Tratar: 275-1412.

F-1000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.'h., freio
ASS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara.

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

FIESTA - Vende-se, 01,Ap,
modelo novo, cl CD player e aros
de liga. R$ 15.000,00 à vista.
Tratar: 9102-8213.

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

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. Tratar: 370-8622 ..

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

F-1000 - Vende-se, 97, gásnatural,
ar, d.h., 2bujões. R$ 25.000,00.
Tratar: 3711164.

Especializada
em estofamento

automobilístico

FIESTA - Vende-se, 99, Ap, 1.0,
azul met. R$11.500,OO.. Aceito
troca ou financ. Tratar: 372-0389.

FlESTA - Vende-se, 98, verde musgo
met., 4p, compl. R$ 6.500,00 +

financ. Tratar: 9123-3693,

cl Luciana, ou 371-4176, à noite, a
partir das 19hs.

FIESTA - Vende-se, 00, prata, ar e
d.h. R$ 11.500,00. Tratar:
371�056.

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

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou
em peças. Valor a comb. Tratar:

(47).374-1935 falare/ Adelcio.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) OU,�75-2990 (com.).
PAMPA - Vende-se, 95, vermelha,
ótimo .estado. R$ 7 .300,00. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382.

,

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

RANGER - Vende-se, XL, 97, preto
met., 4p novos, convertida a gás,
'lona marítima. Tratar: 372-2316.

�ANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. cl som,
turbinada, díesel. R$ 35.000,00.
Aceito moto ou carro de maior ou
menor valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara.

RANGER - Vende-se, XLT, 130,
98/99, único dono. R$ 9979-
1437.

VERSAILLES - Vende-se GL 1.8:
95, prata .. , cornpl. - ar. Valor a
comb. Tratar: 370-4430.

VERSAILLES - Vende-se, Guia,
2.0, compl., 94. R$ 6.000,00
entro + financ. Aceita-se troca.
Tratar: 9991-9940, cl Clovis.

I I

I
II
I!

II

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

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinza chumbo. R$ 7.500,00 + 2x

R$ 300,00. Aceito carro menor
valor. Tratar: 9955-8931, c/
Jaime.

VERONA - Vende-se, 94, compl.
ar, 4p. Tratar: 374-0365.

_vOlkswagenl
APOllO - Vende-se, 91, 1.8 AP,
gas. R$ 5.500,00. Tratar: 370.5304.

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

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

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.000km, carro semi novo, doc.
em dia p/ 2002. Tratar:
376-1772, c/ Nei.

FUSCA - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar: 371-
7341 ou 370.1824, somente a noite.

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

I

ii FUSCA-Vende-se, 78, bege.
,

R$ 2.300,00. Tratar: 275-0329.

I

I

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro de liga. R$
2.000,00. Tratar: 370.3545, c/ '

Valdinei.

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

FUSCA � ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no nego Tratar:

370-7678, c/ Gilmar.

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

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

GOL - Vende-se, S, 8:3, gas., verde,
em bom estado. R$ 2.500,00, ou
R$ 1.000,00 e restante em 12X.
Tratar: 9963-8002.

GOl-Vende-se, 1.6, Cl, 92, branco.
R$ 4.000,00 + 36x R$ 97,00.
Tratar: 9117-5788, c/ Alair.

GOL - Vende-se, GIII, 16V, 00, c/
ar, único dono. R$ 18.300,00.
Tratar: 372-0764'ou 9953-9966.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 89. R$
4.000,00 entro e assumir financ.
Tratar: 370.2146, c/ Odézio.

GOl- Vende-se, 00, Special, branco.
R$ 11.200,00. Tratar: 371-6056.

GOl- Vende-se, 92,1.8, álc.,
turbo, motor c/ 500km, doe,
embr., susp., freios. R$ 6.000,00
+ presto Tratar: 9953-5696.

GOl-"vende-se, 96, impecável. R$
7.700,00. Tratar: 9993-2380.

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

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

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

..

Cf�l'
B'�.U_/rast

rolameiitos,.
'�

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

Graxa

GOL - Vende-se, 1.6, Cl, 97,
único dono. Tratar: 9975-2263.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 37t-9730.
GOL - Vende-se, 9,6, 1.6, CU,
impecável, c/ som. Entr. + financ.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.

GOL - Vende-se, bola, CU, 1.6,
96, bege meto R$ 10.000,00 ou

R$ 7.000,00 + parco Tratar: 9104-

2183, c/ sr. Vicente.

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

,
.� ,

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, alc. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
9122-1157, c/ Marcio.

GOL - Vende-se, 92, Gl, 1.6,
gas., branco. Tratar: 9953-9966.

GOL BX - Vende-se; 85, branco,
alc., c/ aros de liga, 3 pontas.
R$ 2.800,.00. Tratar: 370.2275.

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, 91,
gas., bege met.,já licenciado.
R$ 6.650,00. Tratar: 371-6056.

GOL SPECIAl - Vende-se, 00/00,
branco. Valor a comb. Tratar:
370.4810.

KOMBI- Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 6.900,00. Tratar: 276-3223.

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

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

KOMBI - Vende-se, 90, gas. Tratar:
275-1480 ou 9952-9523, c/ Rogerio.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96,
impecável. R$ 6.900,00. Tratar:
276-3223.

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

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

lOGUS - vende-se, 93, Cl, grafite,

C,oinsõrc'ieRega,ta
�tIN,JjJISCUrlVELMBNTEJ O MELHOR,�'

��\RR'OS'
Novos' e Usados
60 MESES

partir ,R"$ 155,Q'0:

MOTOS
OKM

60 MESES
a partir R$ 72,00

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO
18.000,00 : R$ 135,00
24.000,00 R$ 180,00
30.000,00 R$ 230,00
36.000,00 R$ 275,00
41.600,00 R$ 320,00
48.000,00 R$ 370,00
53.700,00 : R$ 415,00
60.000,00 R$ 460,00
65.000,00 R$ 508,00
71.000,00 R$ 550,00

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

9981-3627, pare. reduz.

aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar:

8.300,00. Tratar: 9991-6637.

SANTANA - Vende-se, 1.8,89,
gas., aros de liga, porta mala eletr,
E som CD Pioner. R$ 5.800,00.
Tratar: 37H5238.

PARATI - Vende-se Cl 1.6,90, azul
met., gas. Tratar: 9905-2848. SANTANA - Vende-se, cornpl., 95,

Gli, 2.0, inteiro. ifratar: 371-1988,
c/ Marcos.PARATI- Vende-se, Cl 1.8,94,

bordô, gas. Tratar: 371-5343.
SANTANA - Vende-se.D?', cornpl.,
instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

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

SANTANA-Vende-se,97,
'marinho, v.e., ar-cond., d.h., a gas.
duplo comb. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara.

POlO CLASSIC - vende-se, 97/
97, completo, d.h., t.e., cd e

rodas. Excelente estado,
53.000km. R$17.500,OO. Tratar:

275-Of05 ou 9993-3206 SANTANA QUANTUM -Vende-se,
92, prata, GlS, 00, ímoec, R$
10.000,00. Tratar: 376-1854, c/
Kekes.

SANTANA - Vende-se, GlS, 4p,
cornpl., autom. Tratar: 37Q.8922.

FINANCMMOS rODAr

)

Adélia Fischer, 239
fone 371-2999
Walter Marquardt; 727
fone 370-880.0
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BESTA - Vende-se, cornpl., 001
01, 16 lug., cl trabalho e deter. R$
·44.000,00. Tratar: 9973-8580.

Valor. a cornb., pronta pI trilha.
Tratar: 276'()0�1 ou 276-0544.

I

CEDRO MOVEIS
'- .

,

CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVES
/

Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, financeiro, inveja,

dúvidas e preocupações
- através de uma consulta

TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 6�. R$ 7.500,00. Tratar: _

�70-�244 ou 9112-4950.

CAMINHONETE PEUGEOT -

Vende-se ou troca-se por carro de

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

* Cozinhas

Planei(ldas;
* Mesas e

Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO

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

91.12-4950. Aceita troca.CARONA Vende-se, 86, álc., 5
marchas, motor4cilindros, branco.
R$ 2.800,00. Tratar: 9123-0513,
c/ Cris.

(47) 371·2675TOYOTA- Vende-se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor cl
garantia, bomba nova, chassi
alongado. Aceita-se carro de menor
valor na nego Valor a comb. Tratar:
370-8094, cl Antonio.

JEEP - Vende-se, 57, capota
conversível, motor novo, ótimo estado.
R$ 5.50Q,OO. Tratar: 9992.{)016 ou

373.()335, após 18h.

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

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

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, cornpl., cl ar.
R$ 5,000,00. Tratar: 371-9�75,
cl Adir.

MERCEDES CLASSE A -

Vende-se, 00101, preta, compl.,
cl bnc. couro, baixa km.

R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 ou 9973�3560, cl
Osmar.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Umit Executive, 96/97, preta,
cornpl., turbo diesel intercooler.
R$ 60.000,00. Aceita-se
automóvel de menor valor. Tratar:
370-8336 ou 9973-3560, cl
Osmar

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

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

GMC - Vende-se, modelo
,
14190, 98, caçamba truque,
branco. Tratar: 376·0586 ou

9975-4060.

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

VQLKSWAGEM -' Vende-se ou

troca-se, 6.90, aceito
caminhão cl carroceria
de menor valor. Tratar:
312-0391ou
9965-8875.

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

_VOlkswagen I
SAVEIRO - Compra-se, pgto à

vista, 91 a 98. Tratar: 370-5545.
ÁSIA TOWNER FURGÃO -

Vende-se, 97, branca, pneus
semi-novos. Ótimo estado de

conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou

372-0136, cl Edilene.

PEUGEOT - 504, diesel,
revisada, vendo ou troco.

Valor R$.14.800.,OO. Tratar:
370-8622.

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

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

LADA LlKA - Vende-se, 93, 1.6,
_ gas., 4p, carro vindo da Rússia,
R$ 2.000,00. Tratar:_371-6238.
-PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valor: 4.500,00.
Tratar: 276'()287 ou 276-0373. -

VOLKSWAGEN - Vende-se,
caçamba toco, modelo 13130,
87/88,. amarelo. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

RENAULT - Vende-se, 1.6,
Hatch, d.h., 97/97, cornpl.,
bordô, 80.000km.
R$ 12.000,00. Tratar:
9973-8580.

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

HONDA CIVIC - Vende-se, 99,
câmb. automático, prata, çornpl. .

R$ 28.000,00. Aceita-se carro

1.0, valor máximo R$ 8.000,00.
Tratar: 371-3993 ou 9973-
8281.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
88, GLS, cinza grafite. Entrada R$
3.000,00 + 12x R$ 297,00, cl
cheque. Tratar: 9975-7602.

VOLKSWAGEM - Vende-se,
caminhão, 01. Tratar: 376-1949.

BESTA - Vende-se, GS, 99, cornpl.,
registro no DETER e prefeitura pi opção
de serviço. R$ 25.000,00 + 24x
R$1.090,OO, nego Tratar: 371'{)916.

I

SAVEIRO - Vende-se, 92, met.,
1.8, gas.Valor a comb. Tratar:
9992-4712 ou 370-3331.

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

MERCEDES - Vende-se, 88,
300-E, irnpecável.compl., azul

RURALWILLYS =vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.

A Plus Computadores traz a Jaraguá do SUl

� Região, o ConsórcioNeclonel PanAmericano.
�",-4'C�.,.
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Compro consórcio de moto. Tratar:
373-2887.

CICLOMOTOR - Vende-se,
Monark, 88, azul, R$ 350,00.
Tratar: 9113-7959.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
R$ 1.800,00. Tratar: 9121-5180,
c/ Jaison.

CB 450 - Vende-se, 89.
R$ 3.000,00. Tratar: 370-1161.

CB 450 - Vende-se, 86, Custon,
preta. R$ 2.800,00. Tratar:
371-3051.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
"

financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 c/ Mara - hor. ComI.

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

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

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

CG - Vende-se, vermelha, 80.
R$ 1.000,00. Tratar: 9965-8875.

CG - Vende-se, 125, 01/02.
R$ 800,00 entro e assumir financ.
Tratar: 91014805.

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

R$ 158,00. Brinde Capacete.

Tratar: 373-3001 ou 9952-7084

c/ Mara-hor. Comi.

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

9952-7084 c/ Mara - hor. ComI.

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

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

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

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
meto R$ 2.800,00 ou 36x R$
118,00. Tratar: 9111-5064.

FALCON - 400, azul, ano 00. R$
8.300,00. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 hor. com., c/ Mara.

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

HONDA BIZ - Vende-se, C 100,
verde met., 00. R$ 2.800,00 - R$
800,00 de entro + 24x R$ 139,00,
acelto moto de menor valor no nego
Tratar: 9965-8875 ou 372-0391.

HONDA BIZ - Compra-se, 2001,
pago a vista. Tratar: 37Q.6360 ou
370-1186, c/ Evertom.

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

Dream, pago avista. Tratar: 275-3191.

HYOSUNG - Vende-se, scoolter
supercab 50Cc, 9"ty98, amarela,
gas., Valor a comb. Tratar: 370-
8649 ou 371-5270 (noite).

HYOSUNG CRUISE - 125, ano
97, vermelha, 20.000 Km

originais. Tratar: (47j 374-1588. 2.700,00 entro + 37x R$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

SUZUKI- Vende-se, 76, vermelha,
motor, caixa e pintura novas. YAMAHA - vende-se, yz 125, 92.
Tratar: 370-1724. R$ 2.800,00. Tratar: 370-0724 ou

9975-4667.
XLX- 350, ano 91. Tratar: 374-1588.

GRUPOSGERADORES DE ENERGIA
"Venda "locação "Conserto "Montagem

YAMARA 125 - vendo ou troco,
XR 200 - Vende-se, 99. R$ 81. R$ 350,00. Tratar: 371-1335.

•

serViços

Irmáquinaa Indústria
• Comércio Ltda.• ME

TrabalhDmos com vendas e consertos:
" Molores Estaciónários * Molossera
* lava Jalo * Rocadeira * Assistência 24h$
: Aspirador : MÓlobombos .

Yiww.irmoquinos.cjb.nelCompressor, ek; Entre outros...
R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

Vendas e Serviços

., Inlelbra.l
111111 HDL
�._.
1111' II

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

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

AR C.UNDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONSERTO

, "

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automotivo
Som

Alarme
Travas elétricas

Mania de Vender Barato

9x1340
Total: R$120,60 ,

Rack Simbal 3150
padrão Mogno/Marfim

A Vista R$ 65,90

9x24S1
Total: R$ 220,59 ,

Escrivaninha
Henn para
Computador

A Vista R$ 139,90

P. ,,\st3

Mesa para Telefone 3490WolfMotta

JMogno/Marfim
"

Loja 1: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 180 - Centro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 371-5800
Loja2:Av. Getúlio Vargas, 611- Centro - Corupá-SC- Fone: (47) 375-1948
Loja 3: Ângelo Rubini, 1053 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC - Fone: (47) 376-1603
Loja 7: Rua 28deAgosto, 2333 - Centro - Guaramirim - SC - Fone: (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
ALUGA·SE - Quarto em residência

pI moça em Jaraguã do Sul.
Tratar: 373·1949, hor. comi. até
17 horas, ou 9122-9867, após 17
horas.

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

276-1007.

ANTENA PARABÓLICA - Vende

se, Tec Sat Digital. R$ 300,00.
Tratar: 376-2305, cl Vanderlei,
após 18h30.

'

ANTENA PARABÓLICA - Vende

se, cl 2 aparelhos. R$ 350,00.
Tratar:-9123-3693, cl Luciana, ou
371-4176, à noite, a partir das
19hs.

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3 em l,'drenagem linfãtica,
hionisador e isométrico. Tratar:
373-2850, cl Adriana.

APARELHO DE SOM - Vende-se,
3/1 CCE, sem CD. R$ 50,00.
Tratar: 376-2765.

APARELHO P/ GINÁSTICA
Vende-se, Atletic Way, cl mais de
60 tipos de exercícios. Tratar:
9991-2356.

'

ARMÁRIO - Vende-se, estante pI
escritório. R$ 120,00. Tratar:
370-6316, cl Beatriz.

ARRECADO - Roupas e

brinquedos pI crianças carentes e

para os índios do Piraí. Tratar:
371-7341.

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

BARCO - Compra-se, Marajó, 19
ou 16. Em bom estado. Tratar:

373-0705, comI., ou 373-3609,
resido

BARRACA - Vende-se, 5
pessoas, 2 qtos. e tvaranda.
R$ 150,00. Tratar: 9952-8563, cl
Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se,
5m de alumínio, cl partida elét.

cl motor Johnson 30HP, 91, cl
carretinha. Valor a comb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095, cl Edilene,
à tarde.

BERÇO - Vende-se, de neném, c/
colchão. R$ 50,00. Tratar: 376-0345.

BASSET COFAP - Compra-se,
filhote macho, puro. Paga-se até
R$ 60,00. Tratar: 371-6475, falar
el Jó.

BATÉRIA - Vende-se, Dolphin azul

rnarinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372-

4402, cl Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.

Valor a comb. Tratar: 9121-2362,
cl Joilce.

BETONEIRA - Vende-se, nova,
1401. Tratar: 370-0670, cl
Paulista.

BETONEIRA - Vende-se, 120
litros. Tratar: 9121-2362.

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA
Vende-se, marca Caloi. Valor a

comb., seminova. Tratar:
371-4921, cl Marilene.

BOTE - Vende-se, para tirar areia"
bomba de 10'. Tratar: 376-0586
ou 9975-4060.

'

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

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar:
371-6021.

CADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa), R$ 50,00. Tratar: 370-
9228, cl Rosane.

CAMA - Troca-se cama de casal e
ar-condicionado por centrífuga.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

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

CARRINHO DE BEBÉ - Vende-se.
R$ 50,00. Tratar: 370-9282.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373-3787.' -

CARRINHO DE CACHORRO·

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

CAVALOS - Vende-se, Crioulos e

Manga-larga para provas, laço e

cavalgadas. Também uma égua
com cria para julho. Tratar: 9973-
3412, cl Deretti.

CELA DE CAVALO - Vende-se

(marrequinha). R$ 90,00. Tratar:
9118-2880, cl Guilherme.

CELULAR - Troca-se, da Global, 2
meses de uso, por um

Playstation. Tratar: 9123-0146, cl
Samuel.

CELULAR - Troca-se, Sansung
Voicer Compact, pré-pago Global,
por um computador usado.
Tratar: 370-9806, cl Marcos ou

-9104-3040.

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

CELULAR - Vende-se, Nokia, da
Global, cl linha. R$ 100,00.
Tratar: 9113-7959.

DESTACANDO A SUA EMPRE�A

CELULAR - Vende-se, aparelho
LG 500. R$ 100,00. Tratar: 376-

,

3062, cl Elaine.

CELULAR - Vende-se, Nokia,
modelo 5120i pré-pago. R$
200,00. Tratar: 275-2364, cl
Walter.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25
de crédito. Valor a combinar.
Tratar: 275-1676.

CELULARES (2) - Vende-se,
Pronto, marca Ericson, R$ 160,00,
e Motorola, R$ 120,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

CERCADO PARA BEBÉ - Vende

se, R$ 160,00. Tratar: 370-1973
ou 9975-1299, cl prof. Ademar.

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

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

COLEÇÃO DE SELl:)S - Vende-se,
comemorativos do Brasil,
completo, por selos, blocos e

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

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

Tratar: 371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se

moça, apto no Centro. Tratar:
,

9122-6408,371-6543 h.c., ou 371-
3068, cl Marise.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T. R$
27.000,00, e marca Toyota, ano
90, 2,5 + R$ 24.000,00. Tratar:
(47) 635-5151.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00: Tratar:
370-1973 ou 9975-1299. cl prof.
Ademar.

ESTEIRA MECÂNICA - Seminova.
Valor R$_150,OO. Tratar: (47)
375-2190, falar com Viviane.

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
seminova. R$ 150,00. Tratar:
370-8221 (noite).

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

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

ESTUDANTES - Que vão pI
Joinville à noite e queiram dividir

- combustível. Tratar: 9975-4984.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Ai.Y 'F. O}ÓY(,o-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

I � c

I
CIRURGIA-D,ENTI

,00

VrCt/. C�or,
'" ,

Fone/FaX: 37'k!Z4� -.

I �

a Guilherme Weege,' 50 - Jaraguá do Sul � se�----�------, -�----���-_.-_ .._---

CONCHA - Vende-se, para
retroescavadeira. Tratar: 9992-
7162.

C9NJ.,DE MÓVEIS - vende-se pI
comércio, seminovos, juntamente
cl toda linha de roupas
masculinas, femininas, infantis,
moda íntima e bijuterias.Valor a

comb. Tratar: 370-5518, cl Paulo.

CONSTRUÇÃO - Vende-se, nova,
de esquina, em São Paulo.

Próprio pI comércio (banco, loja),
200m do metró Armênia.
R$ �60.000,OO (aceita proposta).
Tratar: (11) 6976-9448,..cj Cecília.

CONSÓRCIO - Compra-se. Tratar:
373-2887, cl Helio.

CONTRABAIXO - Vende-se, aro
plus 2, 4 cordas, seminovo.
Tratar: 9111-1731.

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

DISKMAN - Vende-se da marca

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

DIVIDE·SE APTO. - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, cl

, Alexandra.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se

moça, apto. mobiliado no Centro.

FAX - Vende-se, valor nego
Tratar: 371-4979

FERRAMENTAS,- Vende-se,
.várlas , para torno. Tratar.S'Z'l-
0742, cl Mãrio.

FILMADORA - Vende-se,
Panasonlc M2000. Tratar: 273-
0885, �I Joel.

FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar:
373-3787, cl Noeli.

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

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
,

9121-2362, cl Joilce.

FOGÃO - Vende-se, autolimpante,
marca Aquarium, 6 bocas. Tratar:
372-2955.

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas,
marca Semer autolimpante, bom
estado. Tratar: 372-2955.

FOGÃO - Compra-se, a gás, paga
se qté R$ 50,00. Tratar: 275-1676.

FONE/FAX C/ SECRETÁRIA
Vende-se" marca Panasonic,
modelo KX-FT67, seminovo. R$
500,00. Tratar: 9967-9864.

FREEZER - Vende-se ou troca-se

por esteira elétrica, de' 3 gavetas.
R$ 250,00. Tratar: 370-9282.

*Massagern Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ti (47) 275-0279 * 99,63-6820

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

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

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, cl prof. Ademar.

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

GUARDA'ROUPA - Procuro

guarda-roupa para ser doado,
estou necessitada. Tratar:

275-3678, cl Malvina.

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

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - Vende-se, completa,
em funcionamento. Preço a comb.
Tratar: 372-3680 ou 9903-4382.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pi
isolamento. Tratar: 9992-7162.

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

JET SKY YAMAHA -r Vende-se,
sentado, 91" cl carretinha. R$
4.000,00. Tratar: 9902-0348, cl
Eduardo.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
cl 11 CDs. Tratar: 276-3288.

KIT TELEMENSAGEM - Vende-se,
completo, el 7 CDs. R$ 120,00.
Tratar: 376-3666.

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.

.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-3787

cl Noeli.

LIXADEIRA - Vence-se, Politriz
Orbital Blaek Deker. R$ 120,00,.
Tratar: 9953-2627 ou 372-0826,

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

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

plotagem. Aceito troca. Tratàr:
370-8563.

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

'

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a
comb. Tratar: 9113-7636.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta
e overloque el cobertura. Preço a

combinar. Tratar: 9993-4340 ou

370-5545.

MÁQ. DE C,OSTURA - Vende-se ou

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

MÁQ. DE ESTAMPAR - Vende-se,
marca Mogar, Valor li corno.
Tratar: 379-1970.

MÁQ. DE FAZER SORVETES -

Vende-se, italiana, mod.2001, 3
anos de garantia. Aceita-se carro

no nego Tratar; (47) 379-
1'119, cl Ailton ou 379-1868, cl
Dalila ou Marco.

MÁQUINA -: Vende-se, cobertura,
cl traçado e overlok, 8 mil- "

pontos. R$ 1,.500,00 as duas, ou'
troco por carro de menor valor.
Tratar: (47) 345-3140, cl Tereza.

-

.

".

MÁQI,JINAS·DE COSTURA - Vende
se, Inteloche '(Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

valor. R$ 375-1080.

MÁQUINA DE lAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra,
seminova. R$ 2�O,OO. Tratar:
370-7703.

MÁQUINA. DE LAVAR -'Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrífuga, frontal. R$ 250,00.
Tratar: 376-3434.

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

,

R$' 2.000;00 de entrada e o resto
"

parcelado. Tratar: 9975-4523,
; falar com Rosa.

MÁQUINAS P/ C'OSTURA - Vende,
se, 1 corte de trabalhar Kamer
R$ 1..300,00 (pacote cl todos tem.
desc. ou avulsa). Tratar:
275-0616. .s

.

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

37�-3947.

MERCADÔ - Vende-se mercado,
Vila Lenzi. R$ 18.000,00. Tratar:
27�2990.

'

MESA - Vende-se, '5m de cornp.,
LUMINOSOS - Vende-se, diversas - cl 5cm de espessura, cl bancos.
medidas, novos, só falta Tratar: 9992-7162.

,

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

Rua Henrique Piazera, 100 - Cen!ro - 372 -0296

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC78_35
* Rõsane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IM()VEIS. CONSTRUÇÃO,
REfORMA ou CAPlTAUZAi;ÃO DE sUÁ EMPRESA

DE R$ 20.000,00 AR$l50.ooo,OO.

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais.

Trabalhamos com autorização
do Banco Central.
Plantões sábados,

domingos e feriado!'.
, 322-75050119121-6142,

c/Mauricio

MESA - Vende-se, marfim, el
tampo de vidro, pi 6 cad,
estofadas. R$ 250,00. Tratar:
372-4153, el Alex.

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

'

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

MESA DE SINUCA - Vende-se,
el tampa de mármore, pano
novo, acompanha 4 tacos, jogo
de bolas. R$ 650,00. E outra
menor el tampa de madeira.
R$ 280,00. Tratar: 372-1274.

MICROCOMPUTADOR - Vende
se, el DVD e CD Rom, ambos
LG, monitor 15 pol., disco de
30GB, 128 memória, el
Windows 98, original.
R$ 1.750,00, aceita troca.
Tratar: 9955-8931..

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

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

PAPELARIA - Vend�-se saldo em

geral. R$1.300,OO. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, el Simone.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhões de luz el catraca eAOm
fio. R$ 900,00. Tratar: 372-
3598, el Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PISO PORTOBELO - Vende-se,
azul petróleo, cada caixa tem 15

unid., de 104m. Tratar:
9111-5223.

alugar ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou 9101-
8863, el Fábio.

QUITINETE - Aluga-se" próx.
Bretzke. Tratar: 9118-8569,
comi., ou 275-0397, el Lucia.

QUITINETE OU CASA - Proeura
se para alugar, el mais de 3

qtos. Tratar: 370-1531 ou

9113-4116.

RETRIEVER DO LAVRADOR -

'

Vendo filhotes, pretos e
chocolates, cl pedigree. Tratar:
370-7978 ou 9975-0219.

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

RODAS - vende-se; aro 15,
marca Momo Raee, cl pneus
bons. R$ 1.000,00. Tratar:
376-1854, c/Adilson.

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

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

SCANNER - Vende-se, 9600dpi.
R$ 200,00. Tratar: 370-0558,
ou em frente ao Colégio São
Luís, no R$ i.ss.c/ Eli.

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, c/base.Rs
150;00. Tratar: 370-1973 ou

9975-1299, cl prof. Ademar.

TECLADO - Vende-se, mod. TSR
Yamaha. R$ 300,OO.Tratar:
370-2718.

TECLADO - Vende-se, marca
'Cassio. R$ 100,00. Tratar:

9117-9257.

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

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

TELEFONE - Vende-se,
convencional, prefixo 275. R$
100,00. Tratar: 370-7238.

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

TíTULO PATRIMONIAL- Vende
se , SOCo AcaraL. R$ 200,00.
Tratar: 9967-9864.

TíTULO PATRIMONIAL - Vende

se, Beira Rio. R$ 250,00. Tratar:
372-2354.

TOCA DISCO - Vende-se,
profissional, DS 47, pró-linha. R$
100,00. Tratar: 274-8141, cl
Virgílio.

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

TROCA-SE - Carro no valor de
R$ 30.000,00 pi casa de
material. Tratar: 370-1161.

TV 14' - Vende-se, oolorida, em
ótimo estado. R$ 150,00.

,
Tratar: 9122-7410.

OFICIINA DE TORNEIRO -,
Vende-se, compl, Tratar: 371-
5640, cl Sérgio.

VENTILADOR INDUSTRIAL -

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

VESTIDOS DE PRENDA -

Vende-se, azul, cl mangas
cornp., de seda. R$ 80,00.
Tratar: 9103-!:j893 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.

PLAYGROUND ESCORREGADOR
� Vende-se, R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299, el
prof: Ademar.

PLAY STATION 11- Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00.
Tratar: 376-220.6.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pi
Truck. Tratar: 9992-7162.

PNEUS - Vende-se, pi moto de

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

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

'

PRATELEIRAS - Vende-se ou

troca-se por carro, pI loja de
qualquer natureza. Gôndolas cl
3m cada e várias cl vidro. Neg.
R$ 6.000,00. Tratar: 370-7398,
cl Mágnes.

PRATELEIRAS - Vende-se,
ideais para lojas, de vidros e

gôndolas el 5 e 6 divisões.
Novas, c/3 meses de uso,
ótimo estado. Tratar: 371-7842.

PRECISA·SE - Pessoal que
saiba o idioma Coreano. Tratar:
9992-5169, cl Alan.

PRECISA-SE - Moça pI dividir
apto. no Centro. Tratar:
371-5824,371-7631ou
9962-7692.

PRqCURA-SE - Pessoa pi
dividir aluguel, em Corupã. Tratar:
(47) 375�2177, cl Ana.

PROCURA-SE - Ap.to para dividir

aluguel, próx. a Unerj. Tratar:
375-2177.

PROCURO SÓCIO - par� tocar
escritório de prestação de
serviços previdenciários e

jurídicos, capital inicial R$, '

7.000,00. Faturamento imediato.
Tratar: 371-7390, 371-2316,
275-3576 ou 372-137:t:.

QUADRA DE TÊNIS QE CAMPO
- Aluga-se por hora, li hora
grátis. Tratar: 275-1101 ou

9104-2393.

,

QUITINETE - Procuro para

VIDEOCASSETE - Vende-se ou

troca-se por bicicleta erg. Tratar:
370-9282.

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
Station, 17 CDs. R$ 350,00. -

Tratar 370-7866.
r

_

VIDEOGAME - Vende-se,
Supernintendo, cl 2 controles e

6 fitas. R$ 150,00. Tratar:
371-6238.

som amplificada, auto falante
12, com 5 entradas pi
instrumento e mais 4 pi
aparelha de som. R$ 500,00.
Tratar: 9111,1731.

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

ALUGA-5E - equipamento e

maquinário, compl. pi uma
marcenària: São 10 máquinas,
todas profissionais e de padrão
elevado, pI alta produção.
Excelente estado de conservação
e perfeito funcionamento.
Apenas R$600,OO. Tratar:
(47)457-6Hi7, el Sr. Aldir ou
com Sr. Junior.

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

VIOLÃO - Vende-se! cavado
Gianine, novo e uma caixa de

COMUNICADO
Foram extraviados da Empresa Garsil

Transportes ttda., CNPJ nº 82_789.454/
0001-58, I.E. Nº 252_102.312, os

conhecimentos de fretes não utilizados,
modelo 8, série Ú de nº 0076, 0077, 0078,
0080, 0081, 0088, 2527, 4346, 4347,
4348, 4349, 4582, 4791, 5219, 5352 e

conhecimentos de frete utilizados modelo 8
série Ú de nº 4178 a 4345, 4350, a 4581,
4583 a4790, 4792 a 4880, 5187 a 5218,

5220 a 5351, 5353 a 5506.

-

ATENÇAO
Contratamos pessoas com veículo para

distribuição da lista telefônica Guia fácil
'ii trabalho temporário

Interessados, comparecer Guia Fácil
nesa terça (30/04) a tarde
Rua Paulo Papp, 285 (Hotel Nort) (47) 222-1900

� Tudo para construção, reformas e projetos

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
�, Portões

�' r��7,)275·09951 275·3320
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393: 370-7550
Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e m_adeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

�
��

�:,I ..
* FRANCESA MONTEIRO
*

ESMA.·LTADA� MONttllt'O _.,,-«_. -

�* ISOLANTE TERMICO ...........-

!����?�I�:!�:-r��!: 2473 _""-fI/JI"

,'" ROMANAS
* GERMÂNICA

"

Engenharte Pinturas Ltda
Loja das Tintas Regina

(47) 275-1830 - 275-4102
Tudo para pinturas comerciais e residenciais

Rua Max Wilhelrn, 43 - próximo Hotel Etalan - Centro

:2
"7
5(
:3
5
4-
"7

arquitetura
design

Rua Ceio Procópio Gomes de Oliveira, 474

�CORTILEXJl[I. CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
PaMlio-�q�p(M'Cl/�bomi� ,

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

Rua Relnoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SE FALA NO SENADO
CABRAL ESPERA APROVAÇÃO DA REFORMA DO Ju

DICIÁRIO - O presidente da CC] (Comissão de

Constituição,Justiça e Cidadania), senador Bernardo
Cabral (pFL-AM), acredita na aprovação da refor
ma do Judiciário em 2002, possivelmente ainda no'

primeiro semestre. "Se houver acordo das lideran

ças sem dúvida nenhuma será possível votar a re

forma até 30 de junho", disse ele sexta-feira. "Há

uma outra divergência, mas coisa pequena. Basta
haver acordo nas posições mais convergentes, que
,será possível votar em bloco."

As principais divergências, segundo o senador,
estão relacionadas às mudanças na forma de indi

cação dos ministérios do Supremo Tribunal Federal
e do procurador-geral da República e no pagamen
to dos precatórios, além da criação de juizados cri

minais para investigar os crimes de colarinho bran

co, de lavagem de dinheiro e informática.

O parecer do senador sobre a proposta de emen
da à Constituição (pEC) da reforma do Judiciário
já foi aprovada no plenário da CC]. Foram destaca

das 168 emendas, 48 delas já apreciadas pela co

missão.

Para Bernardo Cabral, a aprovação da reforma

do Judiciário vai contribuir no combate à violência

e à criminalidade, ao tornar as decisões judiciais mais
rápidas. "Correndo paralelamente à reforma do Ju
diciário, há uma legislação infraconstitucional, com
mudanças nos procedimentos processuais que evi

tam a procrastinação dos processos penais". aOR
NAL DO SENADO, ed. 1.436, página 4.)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

A PITADA (187)
Certo médico do Paço, candidato a uma cadeira
de senador e que figurava na lista tríplice, rece

beu, um dia, do imperador, uma preciosa caixa

de rapé, de tartaruga, com lavores em ouro, ver

dadeira obra-prima.
_

Radiante de júbilo pelo presente recebido, que

parecia augurar a sua escolha, mostrou-a, na

Câmara, a Martinho de Campos.
- Que tal? -, indagou.
Martinho de Campos mirou o régio presente, e

, observou ao dono:
- É linda, meu amigo; mas acho que você pre

,

feriu a pitada à caixa!

Pires Brandão - "Correio da Manhã", de 13 de de
zembro de 1925

• Jornal

CORREIO00povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

saia 1 e 2 - Jaraçuà do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Parafba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

(CONTINUAÇAO DO 112)

Garibaldi - JGS
Distrito de Veszprém

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? XCI

A Sylvio Back é fei

ta por Ô Catarina! a se

guinte pergunta: "Ex
cluindo as circunstân

cias atuais, em vista da

realização do filme,
quais são as suas rela

ções com Santa Catari

na? Você tem amigos e

familiares em Blume

nau? Que lembranças
guarda ,de sua cidade,

Natal?"

Back, responde: "Eu
sou 'barriga-verde', um
catarinense 'desnatu

rado' - vamos dizer
assim'. Apenas nasci em
Blumenau, na então'

Maternidade Johanns
stift (quando o local
mais tarde virou restau

rante, uma vez almo

çando com a minha

mãe, perguntei-lhe jo
cosamente se ela não

tinha uma sensação in
cestuosa comendo co

migo no ambiente on

de me pariu ...).
Morei a maior parte

da minha vida no

Paraná. Filho de euro

peus, pai judeu-húnga
ro e mãe alemã, fui ge
rado no balneário de
Camboriú (SC), onde
meus pais tinham ho

tel, entre 1936/38. Co
mo não havia materni

dade lá, fui nascer em
Blumenau, onde - só

voltei por três meses

em 1958, fazendo o

estágio do CPOR no

'210 Regimento de In

fantaria. Em 1976 ftl

mei várias seqüências
de Aleluia, Gretchen
na cidade e arredores.
Fora disso, só quando

em vez vou a Blumenau.
Em meados desta déca

da, plantei a idéia de re

alizar um longa-rnetra
gem de ficção sobre a

saga do dr. Blumenau e

a própria fundação da
cidade em 1850, mas até

hoje sofro censura de vá

rios setores pela reper
cussão de Aleluia, Gret
chen. Tornei-me imper
doável para os velhos e

neonazistas enrustidos

que ainda influem na

vida acadêmica, pública
e �mpresarial de Blume
nau. Não é, pois, de es

tranhar, que a cidade me

considere persona non

grata e evite tomar co

nhecimento de um seu fi

lho que ali realizou um

dos filmes mais premia
dos do cinema brasileiro.

Antes de estourar a

guerra e até princípios de
40, os meuspais tiveram
outro hotel, agora em

Florianópolis (aliás, os
meus avós da parte ma

'terna tinham sido hote-
leiros desde o fim do sé

culo passado na Alema

nha, e depois de Santa

Catarina, minha mãe

continuou no ramo em

Antonina, Paranaguá e

Curitiba até 1960; por
tanto, não é por acaso

que a trama de Aleluia,
Gretchen se passa num

hotel). Em Florianó

polis, ainda nasceu a mi

nha irmã Margarida e lá

está enterrado, numa es

pécie de 'gueto alemão'

(...), do cemitério do Ita�

corubi, meu avô Martin
Lüer. Depois de passar a
infância e adolescência
no litoral paranaense,
vivi 30 anos em Curiti

ba, quandominha obra é

elogiada, premiada em

festivais e no exterior,

sou 'cineasta paranaen
se', quando os filmes ou

eu mesmo somos alvos
de críticas e ofensas, aí

sou 'cineasta catarinen
se' (...). Hoje, já moran

do há 13 anos no Rio de

Janeiro, freqüentemente
minhas origens catarinas
são lembradas, o que en
vaidece, eu as registrei
- com assinatura - em

celulóide, resgatando
pela primeira e até hoje
única vez, alguns dos
seus mais importantes
momentos históricos: A

Guerra dos Pelados, de
1971, foi inteiramente
filmado na Região de

Caçador, dentro do pe
rímetro de fogo da cam

panha do Contestado;
Aleluia, Gretchen, onde
Blumenau representa
não nominalmente um

centro 'de imigração ger
mânica, traz à tona o

conluio entre integralis
tas e nazistas no Extre
mo-Sul do País; 'Mulhe
res Guerreiras', do 'Glo
bo Repórter' de 78, teve
um segmento filmado
em Laguna, reavivando
amemória popular sobre
o mito de Anita Garibal

di; o média-metragem A
Araucária: Memória da

Extinção, de 80, teste
munha a destruição de
uma das últimas (então)
reservas de pinheiros do

Estado, localizada em

Campos Novos; e, final
mente, este Cruz eSousa
- O poeta do Desterro,
rodado em 1998, é o pri
meiro filme de longa
metragem feito em Flo

rianópolis depois de O

preço da ilusão, em 1957,
não só por te-matizar em
emblemático persona
gem da Ilha e o imaginá
rio em torno dele, mas

-

(113)

por incorporar o talento

de artistas, técnicos e a

própria população na

sua produção. Por isso,
não é à-toa que conside
ro os meus filmes como
a minha única pátria."

O cineasta Sylvio
Back, filho de húngaro,
nascido em Blumenau,
hoje é respeitado produ
tor e, curiosamente, suas

produções envolvem te

mas eminentemente

catarinenses do passado,
afirmando-se como Es

tado que também luta

ram pela sua unidade po
lítico e territorial.

Na entrevista dada a

Ô Catarina!, órgão da

Fundação Catarinense

de Cultura, quis saber
sobre a produção cine

matográfica, que se

concentra nos maiores

centros, indagando co

mo via a situação na

periferia do País, Sylvio
Back deu o seguinte de
poimento: ''Não exis-te

como não tenho fór
mula alguma, embora
eu mesmo seja um

e�emplo de que
é

pos
sível produzir fora do
eixo Rio-São Paulo.

No entanto, a trajetória
de cada cineasta, por
que não dizer, de qual
quer artista, é irrepe
tível, e não é parâmetro
para nada. Nada mes

mo! No mundo inteiro,
seja no HemisférioNor
te, seja em países pobres
eíou emergentes, das
mais de cem cinemato

grafias em atividade, os
centros produtores se re
duzem à Capital ou a

uma ou duas/três cida
des de grande porte
(como nos EstadosUni
dos, na Índia, na China).
CONTINUA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FESTIVALESTUDAN'IlLDACANÇÃO
tem 19 candidatos inscritos

. }ARAGUA DO SUL - A Fundação Cul

tural recebeu inscrições de 19 candida
tos Rara o 6° Festival Estudantil da Can

ção, que será realizado a partir das 20 ho- .

ras do dii 10 de maio, no Ginásio de Es

portes Arthur Müller, com entrada gra
tuita. O evento é destinado a alunos do
ensino médio, superior e técnico das es-

_

colas e instituições instaladas no Muni

cípio e contará com a animação da ban

da jaraguaense In Natura, que também

faráo acompanhamento musical dos can
didatos.

Promovido pela Secretaria de Educa

ção e Cultura/Fundação Cultural, o Fes-
. tival Estudantil da Canção foi criado em

1997 com o objetivo, segundo os

organizadores, de promover o intercâm

bio musical entre os estabelecimentos de

•ARTIGO: ÉVILlN KARiNA FRITZKE - ESTUDANTE DE JORNA�/SMO

INTEGRAR FOLCLORE com a comunidade-
A união de pessoas interessadas na preservação
de uma cultura só se torna importante quando
demostrada à comunidade. Hoje, em Jaraguá do

Sul, existem grupos de danças folclóricas que
demonstram, através da dança, um pouco de sua

arte corporal e intelectual que, por fim, influen
ciam o lado emocional e cultural da sociedade
em que atuam.

Um bom exemplo de união para demonstrar essa
arte foi o surgimento do Grupo de Danças Fol
clóricas Regenwalde, da Associação Recreativa

Malwee. O grupo foi o primeiro a surgir a partir
da união de funcionários de uma empresa, em

Jaraguá do Sul. A idéia inicial era reunir, a partir
de funcionários, a vontade de. dançar e (aprender
algo mais sobre a cultura de seus imigrantes para
que surgisse maior integração entre eles e a co

munidade. E isso foi importante, não só indivi

dualmente, mas para a s�ciedade em geral. Era
preciso avançar no desenvolvimento da capaci
dade intelectual de saber dar iniciativa e ter a

espontaneidade de se fazer o que gosta.
Atualmente, o Regenwalde conta com 70 dança
rinos que estão divididos conforme . idade, em
categorias diferentes: .mirim, infanto-juvenil e
adulto. Apesar de s�rem assim separados, todos

mantêm laços de amizade que fortifica a união do

grupo. Mensalmente, os jovens costumam se reu

nir, uns na casa dos outros, para troca! idéias, e
sempre encontram um motivo para ser comemora

do.

Hoje, o Regenwalde é um dos que merece destaque
na mídia, pois seu surgimento e sua união possibili
ta organizar um dos maiores e mais diferenciados

eventos folclóricos do País: o Acampamento Fol

dórico. Toda a comunidade é influenciada quando
o grupo realiza suas apresentações. Uma energia
que a contagia e, acima de tudo, mostra a ela a �m
portância da expressão artística de uma pessoa.
O evento reúne, de dois em dois anos, cerca de
800 dançarinos que, juntos, firmam laços de amiza
de e integração. baseados sempre na tradição não só

alemã, mas de outras etnias também. Essa junção
de culturas mostra que a união de forças de um

grupo de trabalho pode resultar em

comunicações globalizadas e em uma troca de in

formações que auxiliam no crescimento da forma

ção psicológica e cultural de um jovem, E este é o

objetivo: incentivar atividades saudáveis

para preservar a saúde e o intelectual de jovens e

crianças'que, talvez um dia, possam a vir a nos go
vernar.

í

Cargas aéreas nacionais e internacionais-�
BRASlI_
AERO CARGo'·

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 21,5-0651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246 E-mail: brasil@netuno.com.br
'-.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
'Secretaria de Educação e Cultura

Gerência de Cultura

:' fJR..2.'1JJVO diJ$1ÓR.JeO
se jllRllqu4M SUl

ACERVO ATUAL

O acervo atual do Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schrnõckel constitui-se de:

FU NDOS: Administração Municipal: 1895 a

1934 (período da Intendência); 1834 a 2002

(Município).
Justiça Eleitoral: 1957 a 1986.

Fórum - Vara Criminal: a partir de 1926.
Câmara de Vereadores: 1948 a 1988.

Justiça do trabalho: 1989.
Polícia Militare Exército.
FU NDO PRIVADO: João Lúcio da Costa .

COLEÇÃO DE DOSSIÊS: documentosde ori

gens diversas, organizados em 38 títulos de as

suntos

PERIÓDICOS: Diários Oficiais:
Diário Oficial da União (DOU), de 1958 a 2002.

Diário da Justiça da União (DJ U), 1968 a 1998 .

Diário da Justiça do Estado (DJE), de 1987a
2002. Diário Oficial do Estado (DO E), de1934
a 2002. Jornais locais: de 1919 a 2002. Jor

nais do interior e exterior. Revistas.
DOCU M ENTOS ICONOGRÁFICOS: fotogra
fias, slides, fitas k1, filmes, negativos, negativos
de vidro, cartazes.
DOCU M ENTOS CARTOGRÁFICOS: mapas e

decalques.
BIBLIOTECA DE APOIO: formada por livros

e publ icações de interesse H lstórlco e que ser"

vem de subsídios para as pesquisas científicas; e
também na área de Arquivologia.
Todo esse material que compõe o acervo do Ar

quivo soma um total de aproximadamente 1,5
mil metros lineares ou 450 m2 de documentos
distribuídos em 194 estantes de aço, oito de ma

deira e mais de 600 caixas que ainda permane
cem no chão, perfazendo um total de mais ou

menos 5,5 mil caixas de arquivo.

Centro de Cultura Alemã

JANTAR FES1iIVO

O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul,
através de sua diretoria, tem a satisfação de convi
dar V. Sa. para o 5° Jantar Festivo, com comida tlpl
camente alemã e outras atrações culturais.

Data: 3/5/02, às 20 horas
Local: Recreativa Duas Rodas

Ingressos: poderão ser adquiridos junto com a

di reteria e no Centro de Cultura Alemã, das 17 às

22 horas.
Sócios pagam R$ 9,00, e não associados R$ 12,00.
Prestigie-nos, você é o nosso convidado.
Contamos com a sua presença.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O CAMINHO
PARA O RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO
o intenso processo de

reestruturação produtiva
porque passam as

economias industriais

tem provocado, em todos
os lugares, crescimento
do desemprego
estrutural: postos de

trabalho, outrora
protegidos por diversas
regras formais, vêm
sendo substituídos
aceleradamente pelo
inchaço do chamado
setor informal - o que, .

quase sempre, representa
uma degradação das

condições de trabalho e a

piora das condições de

,
vida do trabalhador. As
fórmulas são conhecidas:

downsizing,
terceirização, etc.

Nesse processo, ganharam
grande visibilidade as

políticas de requalificação
profissional, especialmente

importantes e alardeadas
nos Estados Unidos, que
visam melhorar as

condições de acesso ao

mercado de trabalho em

rápida transformação,
seja melhorando a

qualificação dos

trabalhadores, seja
preparando-os para novos

tipos de ocupação.

Através do Fundo de

Amparo ao Trabalhador
(FAT) e do Programa de

Geração de Emprego e

Renda (Proçer), muitas
iniciativas vêm sendo
tomadas de forma a

requalificar o,
trabalhador para
garantir a este melhores

condições de retornar ao
mercado de trabalho.

a custear o programa do

seguro-desemprego e o

pagamento do abono
salarial (140 salário para
os trabalhadores de
baixa rendá) e ao

financiamento de
.

programas de
desenvolvimento

econômico, através do
Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES).

já o Proger destina-se ao

financiamento de um

público cujo acesso ao

sistema financeiro,
privado ou oficial, é
extremamente restrito,
seja por conta das taxas
de juros muito elevadas,
seja por conta da

completa ausência de
interesse demonstrada

pelas instituições
financeiras em operações

o FAT é um fundo
contábil de natureza
financeira e é destinado

consideradas pouco
lucrativas. Ele prioriza
micro e pequenos
empreendimentos, o setor
informal, as cooperativas
e formas associativas de

produção, a agricultura
familiar (através do

Pronaf), os micro-créditos.

Em Jaraquá do Sul a

Coordenação de
Extensão e Relações
Comun itárias da U ner]
mantém convênio com

diversos órgãos
públicos federais, '

estaduais e municipais
para a realização,

através do Sine, de
cursos

rep rofissional izantes.
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Homenagem especial
. Deputado Estadual Ivo Konell
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Parabenizamos com orgulho
aquele que, com dignidade e

estorço, engrandece o seu mundo.
Porque só o fruto do trabalho

pode. garantir e destacar o futuro
.

de um homem..

Nós, do SINDICATO DOS METALÚRGICOS,
estamos sempre trabalhando para oferecer
o melhor para você .. Nós acreditamos que

pelo trabalho estaremos sempre em
-

condições para oferecer o melhor a
nossos clientes. Por isso, a você que,

'.

como nós, sempre procura melhorar
através do trabalho, nossos

cumprimentos pela passagem do dia

primeiro demaio, Dia do Trabalho.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico

de Jaraguá do Sul e Região'

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,

MECÂNICAS E I:!0 MATERIAL ELÉ!RICO
CUTDE JARAGUA DO SUL E REGIAO

• FILIADO A CUT •
.

A DIVERSIDADE DAS PROFISSOES
,

(
,

l

PROMOVE O DESENVOLVIMENTO.
Graças às habilidades profissionais do trcbclhcdor, a
modernidnde está aí, em todos os setores. E por isto

. �

que nós, da Raumaq Máquinas, aproveifamos estar'

. oportunidàde para pornbeniznr a você pela passagem
do D·ia do Trobolho.

I ,

•••. rau •• t .. com ... br·

.-
ISO 900.2
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Equipe Malwee enfrenta a Incoplast I ACIDENTE: PERON PARTICIPAVA DA 4a ETAPA DA COPA NORTE CATARINENSE

Pilotodemotovelocidadeestá
internado em estado grave

]ARAGuA DO SUL - A

Malwee entra em quadra
hoje à noite para cumprir
seu último compromisso
na fase classificatória da

Copa Santa Catarina. A

partida contra a Incoplast,
de São Ludgero, será

disputada às 20h30, no

ginásio Rodolfo Jahn, em
Guaramirim, e toda renda

arrecadada será revertida
em prol das obras desen

volvidas pela Apae daquele
..

município. Os ingressos
custam R$ 3,00 e estão

sendo vendidos na sede
da escola.

O técnico Fernando
Ferreti não vai contar com
o goleiro Franklin, contun
dido no braço direito,
Cazuza eJúnior, que estão

se recuperando de lesões

nos joelhos direitos.

Apesar dos desfalques, o
treinador deverámanter o

mesmo sistema de mar-
-

cação ofensiva que vem

utilizando nÇ>s jogos dis

putados em Jaraguá do
Sul. Para se classificar, a

Malwee depende de um

tropeço da Hering, de

Blumenau, nos jogos que,
fará em casa contra a

Anjo Química, de Criciú
ma e o Colegial, de Flori
anópolis,

Na Liga Nacional de

Futsal, a preocupação
maior do técnico é pre
pat:ar o time para os dois'
'últimos jogos da primeira
fase de classificação que
acontecerão.no sábado, às

18h30, em Barueri (SP),
contra o Bariespa, e na

segunda-feira, às 20h30,
contra o Minas, no ginásio
Wolfgang Weege, em Ja
raguá do Sul. Apesar das

duas, derrotas no final de
semana no Rio Grande do
Sul para, Carlos Barbosa (6
a 1) e Atlântico (4 a 2), a

Malwee continua na se

gunda posição da chave B

com 17 pontos, pois foi

beneficiada com o empate
da UCS (18 pontos) contra
Goiás e a derrota contra

Rio Verde. "Apesar de '

estarmos classificados para
a próxima 'etapa, pre
cisartios buscar a liderança
pois isto dá moral para as

próximas partidas", diz
Ferreti.

]ARAGuA DO SUL - O

piloto de, motovelocidade
Vilmar Peron, 31 anos,
continua internado naUTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo) do Hospital' e
Maternidade .São José em

estado grave. Ele sofreu

traumatismo craniano e no

abdome durante a quarta
etapa da Copa Norte Cata

rinense da modalidade
realizado neste' domingo,
no Jaraguá Motor Clube.

Segundo informações dó
proprietário do autódro

mo, Silvio Spezia, ocorre
ram dois acidentes. "Quan-

'

do o piloto joinvilenseAn
derson Albanas perdeu o
controle da moto, caiu na

pista mas não se machucou,
,

Quando se levantou para
sair da pista, Peron não

conseguiu desvia-lo e coli

diu com o piloto, voando
cerca de 20 metros do local
exato do acidente", conta.

Apesar de' contar com
uma ambulância de plantão
no local, os organizadores
do evento pediram ref�r-

Nadadores trazem 25 medalhas deiLages
'

Vilmar '(sem camisá) está na un com traumátismG craniano

ço de mais uma viatura
I ' '

..

dos socorristas do Corpo
'

de Bombeiros Voluntários
de Jaragvá do Sul. O fato

foi registrado na tarde de

domingo, por volta das 17

horas. A vítima sofreu

ferimentos graves, escoria

ções pelo corpo e foi en

caminhada às pressas para
o hospital. O piloto join
vilense sofreu fratura de

três costelas e também está

no hostital em estado de,
observação.

"A pancada foi muito
forte, os dois pilotos esta

vam com todos os eqci'pa�
, mentes básicos necessft!iúS
para segurança, con'19' o,
capacete, pOr exemplo,
mas estavam em alta vélo

cidade, aproximadamente'Y
80 quilômetros por h0ral�> '

destaca Spezia.
(FABIANE RIBAS)

com um saldo de nove

medalhas de ouro, dez de

prata e seis de bronze,
ficando naquinta colocação
geral, com 108 pontos.
"Vale destacar que fornos
para esta competi-ção sem

nadadores nas ca-tegorias'
Júnior 2 e Sêniormasculino
e feminino.júnior 1 mascu

lino e Juvenil2 masculino",
destaca o técnico Ronaldo
Fructuozo.

,

Neste final de semana,
nadadores da equipeAjinc/
Urbano/FME vão .partici
par de três eventos, o Brasi
leiro Absoluto de Inverno,
em Santos; Sulbrasileiro
Mirim/Petiz em Caxias do

Sul, e 4° Troféu Gustavo

Borges, em São Paulo.

]aràguá do Sul - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME participou do

Campeonato Estadual de

Velocidade, Troféu Fita

Azul, realizado no fim de

semena, no Clube Caça e

Tiro, na cidade de Lages.
Entre os destaques no

feminino,Marina Fructuo
zo conquistou uma me

dalha de ouro] uma de

prata e uma de bronze,
além do recorde dos 50

metros livre; Talita Her

mann, trouxe uma de ouro
e duas de bronze; Luana
Martins, uma de ouro e

uma de prata, além do

recorde dos 50 metros'

Costas; Ana Zanandrea
duas de prata; Bárbara

Hermann, duas de prata;
Aline Franzner, uma de

prata e uma de bronze;
Belisa Franzner uma de
ouro e uma de bronze, e

Aline Ossowski, uma de
ouro.

No masculino o des

taque foi o nadador Edu
ardo Marcatto com uma

medalha de bronze nos

50 metros peito.
O Troféu Fita Azul

reuniu cerca de 350 nada
dores fedetados de 14
clubes do estado. Esta

competição só é realizada
com provas de 50 metros
de todos os estilos e das

categorias infantil a sênior,
A equipe jaraguaense

terminou a competição

.\

LOTERIAS
Lotomania
concurso: 210

Loteria Federal
concurso 03635

1 0. Prêmio: 40.4.15
2°· Prêmio: 57.747
3°· Prêmio: 59.417
4°· Prêmio: 70.921
5°· Prêmio: 38.864

Megasena
concurso: 357

02 � 30 . 32 . 35 • 45 • 53

ais
Classificados Mais completos, .

Mais dinâmicos e Mais 'ãceis de procurar!

06 . 07 . 14 . 20 "

35 . 40 . 41 . 47 .

49 . 57 - 60 . 66 .

70· 76· 77 . 79·

83 . 84 . 86 . 98

•
CORREIODOPDVO

Quina
concurso: 9.86

03 . 17 - 30 . 52 . 64

VIAGENS' NACIONAIS E INTERNACIONAIS"

�VIAÇA'�CANARINHO__ ..
ilr�!fnVflgB�'r1tt�tR t�:;\rYJ�I:S�

Lazer - Turismo - Fretamento
, ,

Ónibus Leito Turismo
Ónibus Executivo

Microônibus

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz • Jaraguá do Sul, SC

Te/. (047) 371-1422· www.canarinho.com.br
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12 CORREIODOPOVO ESPORTE

IDERROTAS: TIME JARAGUAÉNSE PERDEU AS DUÁs PARTIDAS REALIZADAS NO FIM DE SEMANA, EM RS

Time da Malwee enfrenta hoje à
noite'a Incoplast pela Copa SC

.

JARAGuA DO SUL - A

Malwee entra em quadra
hoje à noite para cumprir
seu último compromisso na
fase classificatória da Copa
Santa Catarina. A partida
contra a' Incoplast,

.

de São
Ludgero, será disputada às

2Óh30, no' ginásio Rodolfo

Jahn, em Guaramirim, e
.

toda renda arrecadada será

revertida em prol das obras
desenvolvidas pela Apae
daquele município. Os

ingressos custam R$ 3,00 e

estão sendo vendidos na
.

,

sede da escola.
O técnico Fernando Fero.

reti não vai contar com o

, goleiro Franklin, contundi
do no braço direito, Caz�a
e Júnior, que estão se recu

perando de lesões nos joe
lhos direitos. Apesar dos
desfalques, o treinador de
verá manter o mesmo siste
ma de marcação ofensiva

que vem utilizando nos jo
gos disputados 'em Jaraguá
do Sul. Para se classificar, a
Malwee depende de uni

tropeço da Hering,de BIu-

menau, nos jogos que far�
em casa contra a Anjo Quí
mica, de Criciúma e oCole

gial, de Florianópolis.
Na Liga Nacional de

Futsal, a preocupação maior
do técnico é preparar o time

.

para os d�is últimos jogos
da primeira fase de' clas

sificação que acontecerão no
sábado, às 18h30, em Ba

rueri (SP), contra o Banespa, (
e na segunda-feira, às 20h30,
contra o Minas, no gipásio
WolfgangWeege, emJaraguá
do Sul. Apesar das duas

derrotas no final de semana

no Rio Grande do Sul para
Carlos Barbosa (6 a 1) e

Atlântico C4 a 2), a Malwee
continua na segunda posição
da chave B com 17 pontos,
pois foi beneficiada com o

empate da UCS (18 pontos)
'contra Goiás e a derrota

contra Rio Verde. "Ape
sar de estarmos classifica
dos para a_próxima etapa;
precisamos buscar a lide-

,

rança pois isto dámoral para
as próximas partidas", diz
Ferreti.

Atletas comemoram a segunda. colocação ao lado do técnico. Airton Schiochet (D)

Equipe Unerj/Duas Rodas é vice no 10 Torneio Mercosul
JARAGuA, DO SUL -

Mesmo recebendo o convi
te dias antes da competição,
a equipe Mini masculino da

Unerj/Duas Rod�s .sagrou
se vice-campeã do primeiro
Torneio Mercosul/Udesc,
Contando com jogadores
dos colégios São Luís e Di..

vina Providência, o grupo

treinado por Manoel Vieira
está fazendo grande campa
nha, ganhando seis jogos,
perdendo apenas um..

.

A derrota foi justamente
na final, quando a Unerj/
Duas Rodas foi superada
pela equipe A. da Sogipa/
Porto Alegre, por 51 a 22.
Na sexta-feira, os atletas

CORREIO DO PÓVO

jataguaenses venceram a

Adiee/Florianópolis, por 50
a 14; o Cefid/Florianópolis,
por 30 a 22; o Floripa Jr/

_ Florianópolis, por 55 a 9, e a

-Sogipa B/Porto Alegre, por
39 a 11. No sábado obteve'
vitórias sobre o Tubarões/
Balneário Camboriú, por 38
a 6, e o Cruzeiro/Canela, por

37 a 3, antes de ser derrotada
na final.

A equipe" que marcou

271 e sofreu 116 pontos,
teve na homogeneidade seu'

ponto forte, já que pelas
regras do torneio todos os

jogadores relacionados para
as 'partidas deveriam jogar

. por alguns minutos.

I
I

.

I
TERÇA-FEIRA, 30 de abril de 2002 I

EQUITAÇÃO If

o CTE 5 Estrelas representou o Município na segund:
etapa do campeonato Florianopolitano de tambor e baliz:

'.

realizado no sábado.Nii categoria básica (com 29 conjunr.
.

no total) participaram Aldecio Gasda Junior, Maria Ap
recida Gasda (ambos de Guaramirim), Thayse Freiberge

"

Karina Hufenüssler Leigue e Leila Modro, sendo que esta

últimas entraram entre os 16 classificados. Karina ficou no

16a colocação e Leila, em sétimo lugar. Na categoria principal fforam três participantes de Jaraguá do Sul. Eles ficararrl
entre ?s quatro primeiros lugares entre 21 conjuntos: Nelio
Krueger (BECO), 4° lugar; CésarZiemann, 3° lugar, e Rafael I

Marthendal, 2° lugar. O primeiro lugar foi para Joinville .

TORNEIO ESPORTIVO

ICom o objetivo de buscar a integração e a convivência ;

entre os vários segmentos que compõem a FamíliaMarista,
o Colégio Marista São Luís vai realizar no dia 11 de maio,
das 13h35 às 19 horas, o Torneio de Pais e Professores. Os ,

jogos envolverão as modalidades de futebol de -salão

(masculino) e voleibol (feminino). As inscrições podem ser

efetuadas até dia 3 de 'maio e deverão ser entregues na

recepção do- colégio..A promoção também será uma

homenagem para as mães.

TÊNIS DE MESA

As inscrições para o primeiro Torneio Shopping Breithaupt.
de Tênis de Mesa podem ser efetuadas até o dia 2 de maiol.
no Centro de Treinamento do Estádio João Marcatto, avI:.:
no shopping, no valor de R$ 5,00. O evento vai envolve,!!
atletas a partir dos 8anos, em diversas categorias. As prova! fê
serão realizadas no dia 4 de maio, no G2 do shopping

J
TORNEIO DE BOCHA· .

O Sesc (Serviço Social. do Comércio), em parceria com a'.

Câmara Júnior de Jaraguá do Sul, realiza no mês de maio O,}

Torneio de Bocha Sesc/Câmara Júnior, aberto para a:,

comunidade em geral. As inscrições já estão abertas e poden: fi
-'

ser efetuadas até dia 17 de maio, no Sesc. Os jogo. a,
acontecerão a partir de 20 demaio de 2002, nas dependência.?'J
daArsepum (Associação Recreativa dos Servidores Público 2<

�

Municipais), no Bairro Amizade. O valor de inscrição pU.l(

equipe é de R$ 20,00 (dupla + reserva).

NOSSO NEGÓaO
""I���*���I ÉSEGUIro
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íNDICE DE�NCIA
DO PÚBlICO PESQUISADO
EM JARAGUÁ DO SUl.
FONTE:.PODHIÚM PfSQUISAS

Assine o toelhor lornol.. 31'1-1919.
,

(
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