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silêncio manifesto
GLÓRIANUNES DE MENDONÇA FEltNANDES _.:.

Universitária e estudante de Logosofia
A -quem cabe a redenção humana?

\

A Logosofia trata da
- responsabilidade da própria redenção declarando

\
que: ''Ninguém

pode atribuir-se esse poder a expensas de outro, porque Deus dotou
'cada criatura humana para que se consubstancie nele a liberdade, o
dever, o direito e � responsabilidade em essência viva inalienável de
sua existência" CIL 147 P 83, IO" ed, 1990.

O homem conhecemuito pouco sobre o que deseja,muito pouco
.'

sobre o mundo que· o cerca' e a que se destina, e conhece mehos

ainda sobre o seu mundo interno: suas deficiências e seus recursos.

Dificulta-lhe discernir as leis estabelecidas pelo homem e as leis
·

naturais de Deus. As leis elaboradas, pela mente humana, têm
discritriinado e acondicionado os semelhantes em classes, raças e

igrejas, afastando-os das leis universais e harmoniosas deDeus.'Parte
da humanidade tem buscado a conexão original com .Deus, por
constatar que o homem empobreceu espiritu�ente. o

Pór encobrir-lhe a verdade com amanta aparente do bem, através
de teorias, crenças, ideologias que não explicam s61.1,s esforços �

·

aspirações, o homem encontra-se desorientado perant� o enigma
da vida. Andar e avançar-na senda da evolução são direitos e deveres
necessários do ser humano para que se tome consciente e se empenhe
por iniciativaprópria.A linguagem das aparências enterrou no homem
a linguagem pura e direta com seu Criador. Emudecida a voz interna
do entendimento sobre a realidade humana e sua transcendência, o
Homem; move-se corno cego, surdo e quase mudo.

Desconhecendo a força individual das atividades do seu sistema
mental e sensível, e carecer-lhe de atitudes reflexivas, o Homem;
contribui, de forrna letal, para a falência do maior sistema d�, energia
ativa da sobrevivência da raça humana. Da mesma maneira que a

natureza só apresenta através dos tempos, os
\

estragos, resultados
infelizes" aos quais 's,ubjugaram-na, o olhar das ainbições inconscientes.

Aprendemos de maneiras diversas, uns mais e outros menos,

dispostos a conhecer e reconhecer os movimentos dos ponteiros da
· vida e a complexidade da sobrevivência.'

.

,

O homem precisa deDeus eO busca emvão, porque desconhece
a linguagem através da qual pode acessá-lo. Todo o grito que ensaia

\
·

manifestar-se atrai uma força contrária que o abafa. A linguagem
destoou-se da harmonia do entendimento e deformou-se,nas
interpretações históricas da custódia humana, causando desvios que
lhe sugam forças e condições de retirar da vida os males que a têm
minado.

A mente pura está incapacitada de iluminar e liberar energia.
Subjugada ao mundo das aparências, propriedade das fortes

personalidades, que dirigem o curso da História, o homem não tem

conseguido libertar-se dessa anestesia secular demitos e preconceitos
que o inculcaram.

Esta longa caminhada a que o Homem tem percorrido, ele a

tem feito em sofrimento e em silêncio, como peregrino deficiente,
caminhando àmargem do se� próprio processo de evolução mental,
descaracterizando a linguagem estabelecida para a perfeita conexão

. I

com Deus. Portanto, afastou-se das articulações das leis da perfeição,
desvinculando-se do verdadeiro conhecimento de eternidade e do
sentido verdadeiro da razão da vida.

A maioria continua a seguir como passageiros silenciosos, num
silêncio desconhecido e marginal da própria caminhada, sem
compreender 'os sinais de alerta de sua responsabilidade. E eis/que,
aqui, jaz um grito' sem eco de urna humanidade carente de
entendimento sobre a infindável alegria de sentir-se dono da própria
vida e a de.conquistar a realização dos próprios sonhos na direção
do plano anelado por Deus.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.1110, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.b,r. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O Jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer às correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A se confirmar a presença
do candidato do PT às eleições
presidenciais, Luís. Inácio Lula
da Silva, na cidade, no próximo
dia 21 demaio, como estio con
firmando as lideranças locais

do PT, os eleitores jaraguàenses
podem ser considerados privi
legiados. Afinal, são poucas as

cidades no País que poderão
contar com as presenças dos
dois adversários (o primeiro foi
José Serra) para, de viva V?Z',

. trazer· sua mensagem..

N� caso do lider petista,
esta será a .segunda visita, re

prisandoo que já aconteceu nas
eleições de 2000. É claro qu,e
as visitas ilustres não acon

tecem por acaso, mas como

resultado da atuação de lide

ranças locais. As presenças de

.

ambos não marcam só pela�
diferenças históricas nas idéias
e propostas, mas também pela
circunstância de que, cedo ou

tarde, talvez já a partir do ano

que vem, vigorará um governo
da esquerda.

As eleições presidenciais
deste ano não podem ser vistas

pela mesma ótica das ante

riores, praticamente num tem

po que ainda estava rompendo

não podemais servista no Brasil
como uma luta titânica pela
imposição de ideologias, visão
que remonta aos tempos da

Guerra Fria, mas sim como

direito legitimo de blocos po
líticos e agremiações partidárias

...J de disputarem o poder, nos
limites de uma legislação elei-

o cordão umbilical com o' mi- toral que se revele justa, da éti-
litarismo. De lá para cá conso- ca e do,debate de propostas e

lidou-se a democracia e a r-> programas que contribuam para

pulação voltou a conviver; em a �onstruçãó naci�nal.
essência, com govç:rnos CIVIS" O Brasil deixou de ser ape-
sentindo na pele, que coloca nas um lugar perdido noter-

seu destino nas.mãos dos seus ritório sul-americano para ocu-

governantes, daí a responsa- par posição de reconhecida
bilidade de escolher bern.. relevância, emboramuito ainda

Em quase 20 anos de tenha que ser feito no plano
retorno ao regime democrático, inte�acional' Uma posição até

experimentou-se de tudo: da de liderança entre as nações
comoção nacional com amorte vizinhas no continente. Dema-

de Tancredo Neves, que con- neira que, o que aqui acontece,
cen trava a expectativa e o já repercute intensamente. Não
anseio nacionais de uma nova só o despertar do Brasil como

era para o País, em 1985; ao nação industrializada contribui

Plano Cruzado do ex-presi - para isso. Mas também a própria
dente José Sarney, que o subs- globalização, que torna tudo tão
tituiu; ao impeachment de próximo. Precisamos ter cons-

Fernando Collor, anos mais ciência de que já não somos

tarde, até a reeleição de FHC, 'anônimos e que criamos uma

mais recentemente, fomos
.

identidade. A eleição presiden
ganhando maturidade. cial nos faz lembrar isso mais

Uma eleição presidencial do que nunca.

Precisamos ter

conscf!nciaA d� que já não

somos anontmos e que
criamos uma identidade.
A eleição presidencial nos
faz lembrar isso mais do

que nunca
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I VISITA: METALÚRGICOS CONFIRMAM VINDA DE Lufs INÁCIO LULA DA SILVA A JS, NO DIA 21 DE MAIO

Líder petista virá participar�daDecisão da JustiçaFederal, em Porto Alegre, impediu
o leilão do Besc (Banco do Estado de Santa Catarina).
Em decisão anunciada segunda-feira, o desem

bargador federal Amaury Chaves de Athaíde, da 4'

Vara da Justiça Federal, na capital gaúcha, manteve
liminar impedindo a privatização do banco. A liminar
saiu no dia 26 de abril, em resposta à ação popular
contra o. edital de privatização do' banco estadual,
impetrada no dia 24 de abril pelá deputada estadual
Ideli Salvatti (PT) e pelo presidente do Sindicato dos

Bancários de Florianópolis, Rogério Soares Fernandes.

O Banco Central havia entrado com recurso para cas

sar a liminar, o que a Justiça Federal negou.

1a Conferência Sindical Cutista
]ARAGUA DO SUL - O

presidente de honra do PT

e candidato do partido às

eleições presidenciais, Luís
Inácio Lula da Silva, estará
em Jaraguá do Sul no pró
ximo dia 21 de maio (terça
feira), para participar da l'
Conferência Sindical Cutis

ta, que acontecerá na cida

de naquela data. A infor

mação foi confirmada on

tem pela direção do Sindi
cato dos Metalúrgicos -

• que enviou representantes
'

para uma reunião que de

bateu o assunto em Flori

anópolis; sexta-feira -, e

pela direção local do Par

tido dos Trabalhadores.
Lula chega à cidade às 9

horas, quando' concede
entrevista à imprensa, par
ticipa da conferência sindi

cal, às 11 horas, quando fa
lará aos trabalhadores lo

cais, e almoça com os em

presários por volta das
12h30. A direção do PTvai
buscar a colaboração da

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de jaraguá
do Sul) e d'à Apevi (As
sociação das Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu)

. para organizar o encontro

com os.empresários, ain
da sem local definido.

ATORDOADO
O deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) diz ter

ficado .estupefato com

algumas declarações fei
tas pelo prefeito Irineu

Pasold (PSDB), nos últi
mos dias, como na última

entrevista coletiva que
concedeu à imprensa, no
ParqueMalwee, na terça-

.

feira passada. Para o de

putado, seu adversário
deve estar atordoado

pelos acontecimentos.

PESQUISA
Vai circular pela região,
esta semana, pesquisa en
comendada por peeme-

.

. debistas deJoinville, indi
cando as preferências do
eleitorado para gover
nador, senador e depu
tados federal e estadual na

Região Norte do Estado.
O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) diz que
a novidade está nas indi

cações do eleitorado para
governador.

Líder petista esteve na cidade em 2000, apoiando o PT nas eleições municipais

regional e candidato a de

putado estadual pelo
Partido dos Trabalhado

res, Dionei da Silva, disse

que a confirmação da se

gunda visita de Lula ao

Município mostra o cres

ciménto do PT na região e

a importância que o Vale

do Itapocu tem no cenário

econômico. Dionei tam

bém vê afinidade no que
realizam as empresas locais

com a proposta de desen
volvimento do PT. "O

partido aposta no d�sen
volvimento da empresa
nacional", comentou.

uma excelente conferência,
considerando as pessoas
que participarão e o tema a

ser destacado -, comentou

ontem Silvio Volz, diretor de
Formação do sindicato, que
esteve sexta-feira em Flo

rianópolis, juntamente com
Valdir Borges, também da

direção da entidade, partici
pando de uma reunião que
discutiu os detalhes da visita.
A preocupação deles, na
ocasião, era garantir que
Jaraguá do Sul também
fosse incluída no roteiro,
além de Blumenau.

SIGNIFICADO - O

Na véspera, o líder petis-
,
ta estará em Blumenau,
onde chega às 18 horas, par
ticipa de ato público, às 21

horas, e pernoita. A-confe
rência emJaraguá do Sul terá
a participação de Luis Ma

rinho, presidente do Sindi
cato do ABC Paulista; Mi

guel Rossetto, prefeito de

Porto Alegre, e PedroUczai,
prefeito de Chapecó. Cerca

.

de 200 pessoas deverão

participar da conferência,
conforme os organizadores,
que terá como momento de

destaque a conversa de Lula
com os trabalhadores.

LOJISTAS
Aumenta a expectativa na cidade em relação à 35' Con

venção Estadual do Comércio Lojista, que acontecerá e

Jaraguá do Sul, no período de 30 de maio a 1 de junho;

ERRAMOS
o nome do secretário de Desenvolvimento Municipa
é Humberto Travi. Erramos na referência que fizemo

na edição de sábado, ria coluna.

ENTRE ASPAS
"Caros colegas, hoje eu estou feliz, porque
estou vendo que tem vereador que está

começando a enxergar."(Vereador Ivo Petras Konell
- PMDB -na sessão ordinária da últimaquinta-feira,
reforçando as críticas do tucano Roque Bachmann e do

pepebista Paulo Floriani, quando questionavam o

funcionamento das regionais instaladas pela Prefeitura nas

corrunidades de Santa Luziae Nereu Ramos)

-.=Preiendemos realizar coordenador micror- (MILTON RAASCH)

Bertoldi diz que acordo depende da orientação estadual
tecimentos. Esta semana, Bertoldi terá outrareunião
Bertoldi realiza mais uma com os pepebistas em

reunião regional com' lide- Guaramirirn.

ranças do PPB de Sch- O objetivo, nas duas

roeder, em preparação para reuniões, é continuar bus-

outro encontra maior, que cando o apoio político dos

acontecerá com o diretório correligionários para o

do partido naquele 'Mu- projeto de concorrer a de-

nicípio, Pqr. O�<a,lAAo,d}9 • \"Pjlt;.'l�g�0�t�,AliaJ ,'9'as� pré- �>;'
.

próximo dia 14 de maio, ximas eleições. (MR)

]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito Moacir Bertoldi
(PPB) disse ontem que en
tende a preocupação do

prefeito IrineuPasold (PSDB),
.com o risco de a região dis

putar as eleições com "exces

so" de candidatos e a possi
bilidade denão conseguira re- ,

presentatividade que-almeja.

Destaca, porém, que esta é

uma questão que depende
mais das decisões .das lide

ranças dos partidos, em nível

estadual, do que da vontade
das legendas nos municípios.

Conforme Bertoldi, a

situação política está sendo'

travada nesse aspecto e não
adianta atropelar os acon-

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

POsto Mime 1 ""oto Mime 6 POsto Rio do Júlio
RlUIWalter Marquardt AD lado da Caragu� Rua Mal. Castelo BrancO
Jaragua do sul- se Jáiaguá do Sul·· se Schroeder • se

Posto Mime J Posto Mime 7 Posto Apiúna
Rua &emardo Dombust:h Rua'Reinoldo Rau Rua Quintino Ekxaiúva

Ja�.uá doSuI-SC Jaraguá do Sul-se Apiúna-SC
Posto Mime 5 Posto Mime • Auto Posa0 Vitória

Rua Epítádo Pessoa Rua Pref. Waldemar Grubba Rua Brusque
laraguá do Sul - se Jaraguá do Sul - se ltajaí - se

.

Huummm que Gostoso!!!
Experimente as novidades nas suas Lo ias Mime.
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A assinatura do convê

nio amplia os benefícios da
.

Borrachas Wolf, empresa
que pertence ao grupo
Duas Rodas, aos seus fun

cionários. Outros' convê
nios já garantem o acesso

dos mesmos ao Auxílio

Estudantil, com bolsas de

estudo de 50%, vale-re
feição, vale-transportes,
cestas básicas, atendimento
médico na empresa e

atendimento odontoló

gico, através do Sesi (Ser
viço Social da Indústria).

Com o convênio assina

do ontem, o União Saúde

amplia para 38 mil os be

neficiários em Jaraguá do
Sul. O plano está em expan
são na região. Sexta-feira
será assinado convênio em

Pornerode, para três mil be
neficiários, e, recentemen
te, foi firmado outro envol

vendo seis mil pessoas, em
São Francisco do Sul. Con

tatos também estão acon

tecendo em Blumenau. (MR)

TERÇA-FEIRA, 7 dernalo de 2002

. '.
'

!

.TURISMO: VISITANTE PAGARÁ INGRESSO DE R$ 5,00, COM' SEGURO, NA ROTA DAS CACHOEIFtAS

CORUPÁ '_ A partir de
julho próximo, o visitante

pagará ingresso no valor de
R$ . 5,00 para ter acesso à

Rota das Cachoeiras, no
Parque Ecológico Emilio

Batistella. Parte deste valor
é referente a um seguro que
estará embutido no-preço
do ingresso, para amparar
o turista, se houver envol
vimento com acidentes. Es
te valor foi fixado em' as

sembléia da Associação de
Preservação e Ecoturismo
Rota das Cachoeiras, realiza
da quinta-feita' à tarde, em
Corupâ,

Na assembléia, a entida
de também deliberou que
os ingressos estarão disponí
veis em vários locais na co-

,

munidade _ comércio e

repartições públicás -, e

que na entrada do parque
funcionará uma guarita,-que
fará o controle de entrada e

saída do público. Os recur
sos arrecadados com a co

brança de ingressos serão in
vestidos em obras, para me
lhoria da infra-estrutura do

Recursos serão usados em obras
de infra-estrutura e segurança

Arquivo/CP: Edson Junkes

Em tomo de 15 mil pessoas comparecem no parque, anualmente

parque, como a construção
de corrimões nas trilhas que
dão acesso às cachoeiras,
para maior segurança dos
visitantes.

Outras propostas é

dotar os funcionários do

parque de equipamentos
para facilitar a comunicação
em situações de emergência,
e poder acionar rapida
mente uma equipe de res

gate e primeiros socorros,

_ que nos dias de maior visi

tação ficará.de plantão no

parque, em colaboração

com o Corpo de Bom

beiros Voluntários de Coru
pá. De acordo com o secre

tário deTurismo, .Desenvol
vimento e Planejamento;Er
nesto Filipe Blunk, as provi
dências, como confecção
dos ingressos e construção
dos corrimões, serão toma
das logo, para que, já no .

próximo verão, a visitação
ao parque ecológico possa
funcionar dentro desse sis

tema.

A Rota das Cachoeiras

está recebendo emmédia 15

mil visitantes por ano, se

gundo Blunk, e em alguns
dias a visitação fica muito

intensa. Por esse motivo, as
medidas para melhor orga
nização e as melhorias pre
vistas são necessárias, se

gundo Blunk.
DIVULGAÇÃO - Uma

equipe segu� para Florianó

polis, com o objetivo de

participar da série "Retratos
de SantaCatarina", que des
taca um município por se
mana no hall de entrada da
Assembléia Legislativa. A
'comitiva de Corupá con

tará com a participação da
Escola de Música Jazz
Band Elite, e do grupo de
folclore germânico Neuf

luss. A divulgação da cida
de acontecerá a partir da

noite de hoje, quando acon
tecerá a abertura, e irá até

sexta-feira, com apresen
tação de números do fol

clore alemão e divulgação
da cidades através de pôs
teres, painéis, materiais im
pressos e artesanato.

(MILTON RAASCH)

Unerj organiza semanapara ampliardebate sobre expressão
]ARAGUÁ DO SUL -. O

curso de Letras'da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) promo
verá, no período de 21 a

24 de maio, a 2a Selin (Se
mana da Comunicação e

Linguagem). Participarão
profissionais, professores e
estudantes de áreas ligas à

comunicação e linguagem,
participando de debates,
que deverão aprofundar o
tema. O objetivo será 0-

portunizar reflexões sobre
formas de expressão e sua

associação com a lingüística.
O evento vai reunir

múltiplas atividades, con
ceituando a comunicação
e a linguagerncomo mani

festações dinâmicas, que se

inserem no contexto 'de
atualização exigida pelo
mercado. Palestras, mesas
redondas, oficinas, sessões
de cinema e café literário
são atividades que consta-

/
rão do programa. A pro
posta dos organizadores é

de que a 2a Selin integre
não apenas o meio acadê

mico, mas também a co-.

munidade da região.
-

O evento deverá pro
porcionar momentos es

peciais, como a palestra do
tradutor, escritor e lingüista
Marcos Bagno, no dia 21,
às 20 horas, no teatro da
Scar, que falará sobre "Dra
mática da Língua Portu-

.------------------H

It

egante e rornôntíco.
stúcia para resolver

omplicadas.

G'ilBUtoIPl5inal verde para
cardo importante.
gios com as suas

vos. Vênus, no seu
I", deixaróvocê um

tanto retraída.
Câncer - Descobriró boas

fazer o seu

. Você precisa se

ênus vai sorrir para a

ofissional: seró hora
o seu talento. Proble

.

res poderão interferir
no rei mente o dois,
Virgem -A Lua libriana abrir6

itmo de alegria. Bom
mpartilhar assuntos
o família. "Gato"
de despertar6

guesa". No dia 22, João
Gilberto NaU e Tabajara
Ruas estarão no Café Lite

rário e sarau sobre "Litera

tura eCinema", quevai acon
tecer às 18h30, na Papelaria
Grafipel. No último dia

do evento, o_mestre em

ciências de comunicação e

professor de expressão
verbal Reinaldo Palito,
proferirá palestra sobre

"Como falar em público
em inibições".

BorrachasWolf finnaconvênio

viabilizandoPlanoUniãoSaúde
]ARAGUA DO SUL - A

Indústria de Borrachas

Wolf firmou convênio as

segurando os benefícios da
prestação de serviços do

PlanoUnião Saúde para os
170 funcionários. O convê

nio foi assinado ontem, em
ato realizado na sede da

empresa, na Rua Henrique
Piazera, 194, pelo diretor

superintendente, Paulo An
dréHufenüssler, e o gerente
comercial do União Saúde,
Jocelito Rodrigues.

O convênio garante o

acesso de funcionários e

dependentes aos serviços
médico-hospitalares ofere
cidos pelo plano. As con-

,tribuições ao plano de

saúde são pagas mensal

mente, com desconto di

reto na folha de pagamen
to, com participação da

. empresa nos custos. As

contribuições dos fun

cionários variam de 30%

a 60%, dependendo da

faixa de remuneração.
,

Manejo do palmito foi tema
de debates em Guaramirim

GUARAMIRIM - A Re

solução 294 do Conama

(Conselho Nacional'do
Meio Ambiente), que re

gulamenta o manejo sus

tentável do PalmitoJuçara
no Estado, ainda gera dú-

.

vidas entre autoridades mu

nicipais, setores da indús
tria e agricultores. Para es

clarecer várias questões re
lacionadas com a resolução,
o professor-doutor Mau
rício dos Reis, da UFSC

CUniversidade Federal de
Santa Catarina), proferiu
palestra sobre o tema, na
semana passada, no audi

tório áa Aciag (Associa-

ção Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim).

Conforme o professor,
a Resolução representa um

avanço, facilitando' a extra

ção de palmito nas matas,
mas isso não significa que o
corte pode ser feito de uma

forma descontrolada como
acontecia há décadas.

Na opinião dele, a nova'
'lei vai atender uma quanti
dade maior de produtores
e, por isso mesmo, irá favo

recer as áreas de mata a se

rem preservadas. Mas algu
mas questões ainda devem
ser coinplementadaspormeio
de futuras regulamentações

rnunícoçõo.
e acordo estaró

i{i!��i1.%;�)ioite, a sua sen
suâ11daae vai marcar presença.
Escorpião - Sua energia

ró o trabalho render em
sentidos. Bom dia paro
s seus interesses. No

a peno apostar em

orcoró os seus

ais. LiberE� Iodo o

orão renovadas.
com irmãos,
90S. À noite, 0 .

�

clima estar6 bastante propício
para os amizades.

Influência de
o carreira ser6
inclusive paro a sua

ória. Declare o que
ato", sem receio.
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SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO·

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

POR: EGON JAGNOW

Uma das coisas que mais fascina O homem é a descoberta. Descobrir coisas novas ou

redescobrir as que haviam sido esquecidas, dando-lhes um novo sentido. A história,
pessoalmente, me fascina pela redescoberta. Esta redescoberta dá uma visão mais

ampla e melhor da atualidade. Aquele velho ditado: \\Quem não sabe de onde veio,
. não sabe onde está, nem para onde vai", continua valendo. E é um pouco deste fas

cínio que procuro repassar para cada um dos senhores leitores desta página através
das fotos, muitas encontradas bem no fundo de algum baú, como a de hoje. Esta foto
é um flagrante da época da colonização, quando o colonizador derrubava a densa

mata para poder construir sua casinha e fazer as primeiras plantações. Observando
com atenção a foto, dá para perceber o sacrifício que foi colonizar esta região.

.

.

CauuJiA""'..... AaooI.... SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal � CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul - SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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28 CORREIODOPOVO

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

seu tempofoi bem empregado.

POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

Barão do I tapocu

HÁ 68 ANOS

Em 1934, falava-se ainda na emancipação que era contada e cantada
em verso e prosa por homens que, por falta de quem acreditasse na

perenidade damemória, seria, um dia, procurada com avidez para
reconstruir aquele passado, e não encontra por falta de quem, na
época dos acontecimentos, deixara registrado o passado que hoje
procuramos e não encontramos, apenas com raras exceções, alguém
-teve O cuidado de anotar os acontecimentos, que hoje faltam para
reconstruir aquele passado e não encontramos o eco para saciar a
sêde de conhecimento de nossos primórdios. Mas assimmesmo de
vemos nos contentar com o pouco que ficou, como os esparsos nú
meros de jornais que ainda resistem à ação do tempo, para servir de
testemunhas mudas de um tempo, como, no caso, a nossa emancipa
ção, formando com Hansa-Humboldt, uma unidademunicipal
autodeterminada, que hoje emerge como unidademunicipal de me
lhor qualidade de vida do nosso Estado de Santa Catarina. Mas va
mos preservar.."

HÁ 15 ANOS

Em 1987, os "herdeiros da duquesa" comentam as moradias e infor
mam que houve diversos tipos: primeiramente aparecem os ranchos,
cobertos de palha guaricana. O primeiro deles localizava-se próximo
da atual igreja. Ninguém sabe quem o fez, supondo-se caçadores e

curiosos de terras nos anos de 1916-17, porque, pessoas ali estive
ram em 1918, afirmam que na época "já era bastante velho é usado".
Tinha um lugar para fazerfogo, todo aberto, e um estradozinho de

ripas partidas forradas de palha; fechado em três lados, para dormir.
Era o rancho de todos. Havia épocas que não havia ninguém ali, mas
noutras ficava lotado. Cada um que chegasse trazia sua comida e seus

cobertores para os dias que ali permanecessem. Os senhores Isidoro
Pedri, Ernesto Campregher, HerrnínioNicolini , Henrique
Maffezzolli posaram lá muitas noites. Mas quem morou ali alguns

,

meses foram o "Coronel", o "Cesco" e o "Momi", além de outros.
Deve ter desaparecido nos anos& 1920-,-21.. Segundo rancho foi
de Hermínio Nicollini, onde se achava
atualmente a casa do sr. Aurino Macedo, de paus com terra e cober
to de folhas de guaricana. Estava pronto em 1919, ondemorou cer

ca de 3 a 4 anos. Alguns visitantes, ao invés de
ficar no "hotel',', como chamavam o primeiro rancho, paravam no

Nicolini. As palmeiras que acham-se nos fundos
da casa do Macedo são herança daquele pioneiro. Devemos
conservá-las.

HÁ 3 ANOS
,

/

Em 1999, o presidente de 23a Subsenção da OAB (Ordem dos Ad-

vogados do Brasilj.jurandyrHilário Bertoldi, chefiava a comitiva de

empresários, lideranças e políticos jaraguaenses ao Tribunal Regional
da-l" Região, em Porto Alegre. O'grupo fazia

lobby junto ao presidente do Tribunal, desembargadorManoel
Volkimen de Castilho, reforçando o pedido para a instalação da Vara
Federal no Município. A razão do procedimento estava, em que a

instalação daVara Federal iria desafogar o Fórum local, que tinha
mais de doismil processos da alçada federal para serem analisados.
Bertoldi reunia-se com o prefeito Irineu Pasold, convidando-o a par
ticipar do evento programado, em Porto Alegre, com a intenção de
reunir esforços para que a nossa cidade fosse contemplada com a

instalação da Vara Federal.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 7 de maiode 2002

IMOMENTOS DE REFLEXÃO: KÁTHIA BRUECKHEI'MER BRETZKE - PSICÓLOGA

A,DOENÇA do século

�rculo
Italiano

A HISTÓRIA DA LrNGUA ITALIANA
Estamos no ano 1200, na Itália se fala tantas línguas diferentes ...
Nos monastérios e nas igrejas se escreve e se prega na língua latina, nos castelos se contam histórias dos reis e

dos homens famosos na língua francesa; e nas cidades se fala uma nova língua chamada "vulgar", porque é falada

por pessoas Simples. I

Cada cidade ou região fala um "vulgar" diferente, assim nasceram os muitos dialetos italianos. No início estes

dialetos eram só falados, mais tarde alguns também escritos.

Especialmente o dialeto fiorentino (Firenze) no início do ano 1300 começa a harmonizar-se nas obras literárias
de Dante Aliqhieri (A DIVINA COMÉDIA), Francesco Petrarca (RIMAS) e Giovanni Boccaccio (DECAM ERONE).

O grande prestígio destes escritores e suas obras junto aos nobres e ricos fez com que o DIALETO FlOR ENTI NO
fosse conhecido em toda a Itália e, portanto adotado como LÍNG UA OFICIAL deste país.

CURSO DE ITALIANO
Estão abertas as inscrições para nova turma, Nível I: Terças-feiras das 19:00 las 21:00 horas.
Estamos com 'inscrição para aulas de conversação: Sábados das 09:00 às 11:00 horas.

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

o século 21 é considerado o século das doenças
do cérebro.

A depressão atinge 7,5 milhões de pessoas no

Brasil e 5% a 6% da população mundial. Na verda

de, ela é apenas vista como a ponta do iceberg. Con
siderada uma das doenças mais caras para a socie-:

dade, depois das cardiovasculares, respiratórias e do

câncer.
Com a depressão, as defesas do organismo per

manecem debilitadas a ponto de favorecer o

surgimento de enfermidades graves: Em estágio
avançado, ela pode conduzir ao suicídio.

A desinformação é o maior problema. Em cada

cem brasileiros, só sete tratam a doença de modo

adequado. A vergonha é o maior estigma. A pessoa
deprimida tem vergonha até de se medicar. O pre
conceito ainda permite que se considere a depres
são como doença da vontade. No Brasil 'ainda .se

confunde depressão com fraqueza de caráter, con
tribuindo ainda mais na desestruturação familiar e

profissional do depressivo.
Trata-se de uma doença com um conj'1t1to de

sintomas físicos e persistentes em um tempo d� evo

lução e que não respondem ao tratamento de ou

tras doenças: sensação de vazio, angústia indefinida,
insônia, irritabilidade, perda ou aumento de peso,
fadiga, problemas de memória, etc. Ao primeiro si

nal da doença, o médico deve ser prqcurado, pois
com tt:atamento adequado à base de medicação e

psicoterapia, a pessoa leva de 4Q a 60 dias para sair

da fase crítica.

Pesquisas estudam a relação entre a depressão e

perdas importantes sofridas e não contabilizadas pelo
indivíduo. Constante exposição a fatores estressantes,

,

conflitos de relacionamento, mudanças hormonais,

constituição genética ou hereditária, auto-estima re

baixada podem abrir .como causas de um episódio
depressivo.

Mensagens contraditórias, expectativas muito al

tas, perdas significativas e de referenciais, críticas
destrutivas, julgamentos apressados e definitivos,
além do citado acima, estão sendo estudados como

causas da depressão em crianças e adolescentes.
_

Como pessoas adultas, cometemos o engano de

taxar sentimentos como negativos. Não obstante, ne

gamos o aparecimento deles em hÓS, por falta de

esclarecimento ou por julgá-los infantis demais: a

raiva, o ressentimento, a mágoa, a culpa, o ciúme, a
indignação, a inveja, etc. Às vezes levamos uma vida

inteira convivendo com eles, pelo constrangimento,
pela falta de esclarecimento ou por não saber canalizá
los de modo adequado.

Até a Palavra de Deus fala: "Irai-vos e não

pequeis" (Efésios 4.26). Não está escrito que não

devemos nos irar. Agora, o comportamento pode
mos alterar. Os sentimentos são naturais e surgem
involuntariamente, fazem parte da nossa constitui

ção humana. Reconhecê-los, identificá-los e admiti

los já é um grande começo.
É importante investir tempo para conversar com

alguém de confiança ou procurar ajuda especializa
da. Ainda persiste o pensamento de que o problema
do outro é maior que o meu. A comunidade em

geral oferece serviços de atendimento adequado, seja
médico, psicológico, social ou particular e espiritual
ou religioso, se necessário.

Vale a pena investir na sua saúde emocional e

integral. A pessoa saudável não é aquela que nunca

adoece, e sim aquela que se trata adequadamente e

com prevenção.

ENCONTRO MENSAL
Queremos parabenizar o Sr. Paulo A. Floriani, membro do Coral, pela
iniciativa em trazer seus amigos jogadores de mora :Antonio Gadotti,
Aroldo Muller, Osni Ido Valentini, Carmelo Vicerizi, l.audellno J unkes, no
nosso jantar doúltlmo dia 26/04/02. Parabéns a todos pelo resgate da

tradição italiana. Queremos lembrar que o próximo encontro será dia

24/05/0.2, no Salão de Festas da Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz.

FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

12a FESTA ITALIANA
Agende: dias 28 e �9 de junho de 2002, no Parque Municipal de Eventos,
Pavilhão ''N', nossa 12a Festa Italiana.

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



F�c,1�pr9cu. rarl, .

O
.

t '1//lQ· IM,. VEIS/,.� Il ' ...
10.1- casas;lq,2- ap�rtam�ntos; 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 j I

limpeza, conservação e reparos

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

()por,tunidades de negócios
f'\ v 1 "

Qseu anúncio de Iinha poderá ser repetido na

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:
Segunda, Terça e Quinta-feira, às 12h.

Lafin, lote 254. Tratar: 276·0070,
el José.

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

VILA LALAU - Vende-se sobrado

el 156m2, apto. e sala comerciai.
R. Bernardo Dornbuseh, 2021.
Terreno de esquina. R$ 65.000,00.
Tratar: 371-0339 ou 9112-4110,
comWilson.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2'
casas no mesmo terreno. R$

. 20.000,60. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, el João.

ILHA DA FIGUÊIRA - Vende-se ou

troca-se por imóvel de menor valor,
prõx. Hornago, 3 qtos. e demais
dep., em alv., nova. R$ 40,000,00.
Tratar 371-0695.

VILA NOVA - Vende-se, R. Carlos
Sbardelati, 35, em alv., 140m2,
área externa 450m2, suíte cl hidro,
+ 1 qto., sala, copa/coz., salão de

festa, el ehur., bwe, piscina, toda
calçada e murada. R$ 70.000,00.
Tratar: 371-4225, el Alceu.

SÃo FRANCISCO DO SUL - Vende-se,
Baía da Babitonga, mista, fundos pI
Baía, el 2 qtos., sala e eoz. R$
20.000,00, aceite-se propostas. Tratar:
(47) 379-1559, e/Tito.

ITAJUBA - Vende-se, atv., a

150mts da praia, el 297m2,
sobrado el 2 casas, indep. Tratar:
375-1004. SÃo i.UIZ - Procuro, pI alugar, el

urgéneia. Tratar: 9992-2575, tI Kelly. VILA LENZI - Vende-se, el 96m2•
Terreno el 480m2, el mais 2 meia

água; nos fundos, ficam 2
telefones. H$ 65.000,00, neg.,
'aceita troca por menor valor.
Tratar: 27,5-2860, el Sandro.

JARAGUÁ ESQUERDO � Vende-se
ou troca-se, lat. Walter Marquardt,
próx, lombada eletr, R$ 35.000,00.
Tratar: 275-3344 comi. ou
370-9787, .el Vanderlei.

1 qto., 1 bwe, lavanderia, cozinha, sala
el sacada, R$ 76.000,00. Aeeita-Se

. imóvel em Meia Praia (Itapema). Tratar:
-

37Q.8336 ou 9973-3560, elOsmar

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

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

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

450,00m2• R$lO.OOO,OO. Tratar:
9104-4588,

. , .

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

valor, no Estado de 'SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
linha tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, el José Carlos.

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

eonstr., el 2 qtos., gar. chur. e
salão' de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 CUB pormês. �

Tratar: 370-7698, el Vilson.

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

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

.

LONDRINA/PR - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 370-1(>77.
\ pisos, semi-acabada, el 360m2, el
+ 1 casa de alv. nos fundos, cl
75m2• R$ 45.000,00 (as duas).
Tratar: 370�3109.

TROCA-5E - Sala comercial ou

apto., alv., el 150m2; próx. Weg II.
.

R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.
LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
alv., 100m2• R$ 18.000,00. Tratar:
9104-4588.

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

sae., sala de jantar/estar/Tv, eoz.
e lav. c/ móveis sob medida. Novo,
c/ piscina e salão de festas, el 2
vagas na gar. Valor a nego Tratar:

37�-8336, c/ Osmar,

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

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

VENDE-5E OU TROCA-5E - Alv., el
300m2 e terreno de 1500m"-; por sítio.
Aceita-se terreno ou caminhão. Tratar:
371-5640, el Sérgio,

CENTRO - Vende-se, em alv, el
180m2, el 1 suíte. + 3 qtos., sala,
copa, eoz. e demais dep., el ehur.,
toda murada. Preço de ocasião.
R$ 62.000,00. Tratar: 371-6238

LOT. SANTO ANTÔNIO - Velide-se casa
de alv., el 70m2• Terreno quitado
(12x27) tudO por R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

ANA PAULA - Vende-se, próx. Posto
Mime, alv., el 2 qtos, gar, e demais
dep. R$ 22.000,00, quitado, el
escritura. Tratar: 371-6069.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. el 100m2,
terreno de 670m2• Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA NOVA - Vende-se, el z.qtos,
sala, eoz., lav. R$ 7.000,00, assumir
finane. Aceite-se troca. Tratar: 9118-
0160 ou 9117-4363, c/Bárbara.

CHICO DE PAULO. - Vende-se,
madeira, 80m2• Terreno el 580m2•
R$ 20,000,00. Tratar: 9104-4588.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca
se por casa na Ilha da Figueira, alv.,
el 3 qtos. e demais dep.
R$ 45.000,00. Tratar: 275-0051.

I

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

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

Jaraguá, Tratar: 9963-8588 oiJ (11)
6976-4612, el Germano ou Cecília,

.

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

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

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$ 50.000,00. Tratár: 371-4626.

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

BARRA VELHA - Troca-se sobrado

por casa em Jaraguá do Sui.
Tratar: 370-9282.

NEREU RAMOS'';_Vende-se ou

troca-se porcasa prõx. ao Centro,
alv., toda murada, c/ 3 qtos. e
demais dep., 660m2• R$ 25.000,00
+ firiane. CEF. Tratar: 371·4497.

LAGUNA - Vende-se apto. Ed. Donga
.Matos, Mar Grosso, 1 suíte el sacada,

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

ClIRITIBA - Vende-se, alv., el 3
qtos. e demais dep. Terreno el
2.500m2 e casa el 144m2
construída. R$ 65.000,00 ou troco

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

110C'" Ao

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

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, el 3 qtos., sala, eoz., 2
bwe, gar..el chur., 100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941.

NOVA BRA,síLlA - Vende-se, el
100m2, e terreno el 750m2• Ótima
.Ioealização: Tratar: 372-3947.

CZERNIEWICZ - vende-se, 800m da
.

rua principal. Casa c/270m e terreno.

el 1400m. Tratar: 371-0742.
BARRA VELHA - Vende-se ou troea

se, em alv., cl 3 qtos., mobiliada e

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

Jaraguá do Sul ou imediações. Valor
aorox. R$ 25.000,00. Tratar 371·5592,
cl João.

.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em

Jaraguá do Sul. Tratar: 21'6-3257.
CZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado c/267m, 3 qtos:, 2
banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem
'pI 2 carros. Próx. ao Pama,
em frente ao n" 134. Tratar:
275-0845.

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, el 133m2• Tratar: (47) 369-
4922, el Roberto; Ojeito-certo e saudável

de emagrecer. .
....

BARRA VELHA - Casa de alvenaria,
no Centro, a 700m da praia, Casa,
com 12x9 e terreno com 13x25. Valor
a cornb. Aceita-se negociação. Tratar:
373-1848. el Reniee.

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato, Tratar: 9603-3383, el
Euda. Reuniões todas as terças-feiras, às 15h, em skla

,anexa � Paróquia Evang. Luterana -

'

, "�v Centro, Jguá do:SüL
Assistaa uma rl;'!uniãg sem c'ompro:rnisso.
Informações pelo telefonei(47) 635-104c9

ESTRADA NOVA - Vende-se, alv.,
nova, 93m2, 2 qtos. R$ 25,500,00.
Tratar: 9973-8386. CRECI 8490.

RIO D-' LUZ - Vende-se casa alv.,
3 qtos., si, coz., bwe, lav., gar.
Valor a comb, Tratar: 9993-3761 ou

376-1350, el Cleiton.
BARRA VELHA - Vende-se,mista,
el 156m2• R$ 25.000,00. Tratar:
376-1804, el Loreno.

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Daleelis, alv. R$15.ÔOO,00.
Tratar: 373-1118, cl Jair ou
Vanilda. Aceita-se contraproposta.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou

troca-se, el 120m2• H. Ilda FriedelCENTENÁRIO - Vende-se, de 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.45Cm2•
Valor a combinar. Tratar: 371-6640..

AMIZADE - Vende-se ou troca-se

por carro terreno cl 13x29. Tratar:
27606291

AMIZADE - Vende-se, 53Cm, 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 restsnte parcelado.
Tratar: 9992-60.45.

AMIZADE - Vende-se (13,5x27),
prõx. salão. R$ 10..0.0.0.,0.0.. Tratar:
371-2357 ou 387-5612.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
el 416m2, 2km após a Malwee. R$
10..0.0.0,0.0, el escritura. Tratar:
9973-8386. CRECI 8490.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.50.0.,00.. Tratar: 276-
060.5, após 17 horas.

.

,
BARRA VELHA - Vende-se, terreno
prôx, aeroporto. R$ 3.0.0.0,00..
Tratar: 370-9282.

BARRA VELHA - \(ende-se, entre o

mar e a lagoa, 2Cx50m, fundos pI
lagoa. R$2.50C,CC, aceito carro.
Tratar: 9121-3950., cl Roberto.

CENTRO - Vende-se terreno cl
.

750,OCm2, ótima localização. Tratar:
372-3947.

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

CENTRO - Vende-se, 8CCm2,
localizado no Centro, el esquina .pl
Getúlio Vargas. Tratar: 275-1676.

CZERNIEWICZ - Vende-se, cl
4C5m2 local alto, após a Scar .. R$
19.000,0.0, estuda proposta. Tratar:
9973-8386. CRECI 8490.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.00.0.,00. Tratar:
370-8145, após às 17hs, cl Laurita.

ENSEADA - Vende-se, ao lado. Sup.
Bona. R$ 5.800,00. Tratar: 276-20.70.

ESTRADA NOVA:\- Vende-se, cl
32Cm2, cl casa de madeira.
R$14.COO,CO. Tratar: 275-1676.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
José Theodoro Ribeiro, 14x28.
R$ 19.0.00,0.0. Tratar: 371-6640., cl
João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el
35Cm2, próx. salão. R$lC.600,CO entro
+ 12x R$ 450,0.0.. Tratar 9979-9970 ..

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
35 hectares, Tifa Martins. Tratar:
376{)253.

' .

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
cl 726m2• Rua João Manoel Lopes
Braga, 228, subida Aearai. Aceita-se
carro no negócio. R$ 30..0.0.0.,00.
Tratar: 370-6406, hor. comI. ou
9975-1792, cl Ronildo.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, cl
8. 750m2,' R. João Januário Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, el Olegário,
aceita-se apto. el parte de pagto.

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

JOINVIUE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, el 390m2, quadra E,
lote 10. Valor a eomb. Tratar: 373-·
2912, cl Valdeeir.

LOT_ SOUZA - Vende-se, cl 540m2
(18x10). R$4.500,OO. Trata: 91044588.

MASSARANDUBA - Vende-se
terreno no Centro, 18x20, casa de
alvenaria em construção.
R$ 8.000,00, negociável. Tratar:
'9133-8515, cl Eurico. <'

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

POMERODE - Vende-se, no Centro,
área nobre, el 617m2• Tratar: 376-
1011 ou 376-269+, cl Guido.

RIO CERRO II - Vende-se, cl
2.543m2, bom pI chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Vende-se
terreno quitado. R$ 9.00.0,00, aceito
carro de igualou menor valor.
Tratar: 273-0378.

SÃO LUIZ - Vende-se, el 700m2,
lote 36.. Rua Guilherme Hruschka.
R$16.00C,OO. Tratar: 376-2229, cl
Angélica.

SCHROEDER - Vende-se, el
126.000m2, a 200mts do
calçamento. Tratar: 374-1588.

TERRENO - Vende-se, cl 420m2, el
duas casas,' 1 madeira e 'outra alv.
R$ 33.000,00. Tratar: 276-0287 ou
276{)373.

TRÊS RIOS DO NORTE- Vende-se, el
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, cl
Bernadete, em qualquer horário, ou
9111-1831, com Patrícia após às 18hs.

VILA RAU - Vende-se, próx.
Churrascaria Meseh, Rua 445, el ,

2.600m2, el casa mad., luz e-água.
Terreno cl escritura. R$ 23.00.0,00.
Tratar: 273-8230.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,OCm2,
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, cl Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, próx. CoI.
Giardini Lenzi, e/637m2•
R$ 16.500,00. Tratar: 9122-4198.
CRECI9238, clWalter.

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

CENTRO - Vende-se, el 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, cl Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontolõglco, 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,
cl José.

AULAS DE TENIS
Em Jaraguá do Sul

Professor
Eduardo do Rio
de Janeiro
Tratar:

374-5460

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

suíço, etc. R$170.000,OO .. neg.
Tratar: 275-2990. CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, cl
1.000m2, área construída, salão de
baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um c/·iluminação, e
lagoa de peixe cl 400m2, uma pista
de motocross. Área cl 2C.OCOm, a
9km do centro de Massaranduba.
R$ 90.000,00. Aceito troca. Tratar:
379-1119, el Airton ou Marisa.

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

MASSARANDUBA - Vende-se, 7 km

do Centro, áreade 60.500m2, cl casa
de rnad., rancho, lagoas,' plantação.
Tratar: 379-1031, à noite.

RIO CERRÓ - Vende-se sítio, el área
a escolher, de 20.000 a 3C.000m2,
Tifa .União, próximo Transportadora
Marquardt. Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27.000,00, cl infra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do

. Centro. Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
4C.850m2, verdadeiro paraíso, cl
chalé suíço, 85m2, suíte e demais

dep., edícula cl gar., chur.,
escritório, galpão cl quitinete, etc.
Tratar: 370-8563.

VENDE-SE - Sítio cl 104.00Cm2 a

1.5COm da Praia. Tratar: (47)
345-3458, cl Rosi ou Carmem.

ATENÇÃO!
Em Jaraguâ do Sul

Carta de Crédito para
Imóveis, capital de giro,

pagamento de dividas, etc.
R$106.000,oo - 90xR$1.400,oo
R$ 70.000,oo-117x R$ 767,00
R$ 4O.000,oo-137x R$ 438,00
R$ 20.000,oo-117x R$ 219,00
275-0051 ou 370-2995

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

INTERESSADOS COMPARECER À

RUA JOÃo MARCATTO, 147-
CENTRO - JARAGUÁ DO SUL

(RUA DO PONTO FRIO)
HORÁRIO: 8:00 ÀS 22:00

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

COSTUREIRA - Precisa-se,"'" prática.
Tratar: 376-1693, cl Susi ou Renato.

DIARISTA - Precisa-se, pI
comércio. Tratar: 371-6821, cl
Marilei (Pneu Center).

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

EMBRO COLEÇÕES E

PROGRAMAS DE BORDADOS
� ,

" Sua empresa de bordadó não pode
ficar sem as novidades do mercado
" Treinamento para software de

criação do bordcdo.
" 100,00 bordados prontos para
você usar.

.

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

DAMA DE COMPANHIA - Senhora

se oferece pI trabalhar, cl ref. e
experiência, Tratar: 370-2718.

ENFERMEIRA - Senhora oferece-se

para trabalhar como enfermeira, pI
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 9122-7410 cl Lu.

FOTÓGRAFO PROFISSIONAL -

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

MOTORISTA ADMINISTRATIVO OU
EXECUTIVO - Ofereço-me pI trabalhar,
cl conhecimento na região. Tratar:
9992-5253 ou 372-3574, após 18 hs.

NUTRICIONISTA - Oferece-se pI
trabalhar na região, cl experiência,
cl CNH. Tratar: 9117-6292.

PINTOR - procura-se emprego, de
automóveis. Tratar: 372-2316, cl Élcio.

PORTEIRO - Senhor oferece-se pI
trabalhar, prédio ou hotel, cl
4. anos de carteira. Tratar: 372-1835,
el Marceló.

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: ::171-5640.

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, 2· 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, el Euda.

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

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com lnéslo, das 12 às

13h30, ou à noite.

R�f. 010.� LOT. SOUZA ;,Vende
se, terreno,de esq".c/ 540m2
(18x30). De R$ 6.()OO,OO, pQr
'R$ 4.500,00 ou R$ 1.000,00
de entrada +25x 'R$ 200,00

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588
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Descontos especiais para os demais itens abaixo:

Peças e Serviços Volksvvagen é na Oficina Coroquó..
,

.

Pagar mais
•

por um serviço
qualquer é suielrc,

/

Peças e Serviços Vólkswagen

...
z:

.�
....
:.r::
...

·'Escolha a Caraguá
e fique de

consciência limpa.

. \
(

/

CARAGUÁ
JARAGUÁ DOSUL

(47)371-4000
A sua agência

,
.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA • 8h à •. 1911 . SÁBADOS' 8h às 11h
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Si1iÂ�?JMais TERÇA-FEIRA, 7 de maio de 2002

recruta e seleciona para admissão

i",ediata as seguintes vagas:
VAGASABERTAS

oAJUDANTE DESOLDA (<<07·E)-Cursando 'l'grau.Ter conhedmento em soIdamonual e componentes eletrônicos.
De preferênâa que tenho feito cursa no SENAL -, .

o ANALISTA DE MARKETlNG (4255·E)- Cursa superior em Administração, Comunicação e Propagando ou afins.
Idiomas: Inglês e Espanhol (básicos). Irá coordenar e executor o plano deMorketing. DisponMdade poro viagens,
empreeOOedor,�poraarientor eqlipes, bemaxnO redizor atividades operoâoncis (coIocor omão nomosso).
Ambos'ossexos.
oASSISTENTE DEMARKEnNG (4329·E)-Mínimo segundo grau completo. Preferênâa que saiba inglês e espanhol
(bósicos).lrá conferireenitir pedidas; r�sfror soIiâroçães/sugestõese redomoçôesde dientes, bem como dar retofl1o
aos mesmos. Prestará ioformações técnicas no atendimento 0800 e auxi�ará nos demais serviços do setor. Sexo
moscu�no.
o ASSISTENTE SOCIAL"(401 5·E)-Acompanhamento aos colaboradores, famitlares e comunidade. Experiênâa
comprovado efll carteiro de nominimo ânco anos. '

'.

'oASSISTENTETECNICO (4244-E)- Formação superier em Engenharia QLÚnico, de Almentas ouAdministroção. (ursos
na área de Vendos!Úimerâm. Fará 1Í!Ítostéaúcos, apresentoçãodas produroseseus benelícios, opIkocõo, témicos em
negoâaçães/orgumentaçães e ofeooimento telefônico. Disponjbi�dade poro viagens. Ter carteiro de hob�jtaÇlio.
oAUXILIAR ADMINISTRATIVO (4433·S)- 2'grau completo. Ter curso de DesenhoMecônico e Auto CAD. Auxaiará
no área Adminisfrptiva e em Projetos. Sexomoscu�no. Trabmhará nasproximidodes de Schroeder.
oAUXILIAR CONTABIL (4371·S)- Experiênâo em Escrito FiscaVContabi�dode/lucro Real. Irá codificor Natos Fisco�,
fará o emisWodo Relofório e do GIA.
o AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (4461·S)- Fará digitação, emiSlÕo de Natos flSCÍlis, arquivo e dat�agrafará cheques.
Segundo grau completo e cursa de inforJ11ooco. ,

oAUXILIAR DE ESCRITA FISCAL.ECONTABIL (4210·S)-Com segundo grau ou cursando o terceiro, porém deve ter
boo experiênâa no áre�. PoroGuarornirim. '

• CALDEIREIRO (441 5·E)- 2' grau completo ou cursando.
·CAlDElRElRO (4382·E)- Farásoldo; tremolhará com gUl1hotina, corte e dobro de chopos e entender de Interpretação
de DesenhoMecônico. '

o DESENHISTA PROJETISTA(4392· 4373· SI-Conhecimento no ramo metalúrgico. (urlO técnico vo�ado ii área
mecânico ou cursando o 3' grau. Fará deienhos técnicos, desenvolvimento demáquinos e equipamentos poro o área
de coliifrução âw. Conhecimento em projetos elétricos e hidráulicos. .'

o ENFERMEIRA (437?·S)- Formação superior. DisporuMidode de horários. Pode ser rêcém·formado.
o ENGENHEIRO MECANICO (4448·E)-Ter conheâmento em pneumático e hidráu�ca. Pode ser recém-formodo. Ter
o6ponMidade poro via�r.
o ESTAMPADOR (4372· Sh Experiênâa no !unção. Não exige escolaridade.
o INSPETOR DE VENDAS (4323-E)- CurlO superior de EngenhariaQuimica ou Alimentos. Ter perfil poro Vendas. Ser

. comurimfiva,.criotivoedesemboroçndo. "

olNSTAIADOR DE CAJHAS (4421·E)- Experiênâa no área. Fará o instalação de colhas. Primeiro grau completo.
Necessário que teijha cortéira de hob�itação categoria B.
olABORATORISTA (4294·E)-Deverá ter curso espeáfico no área, como Técnico de Alimentos. Além do função
espeá�ca, auxiliará no Treinamento/Desenvolvimento de Representantes e Oientes.
oMECANICO (4483·Q - Duas vagos. Fará omontagem de peças, pneus e rodos. Experiênâa mínima de sesmeses.
oMONTAGEM ElETRONICA (4348·E)- Fará a montagem de placos eletrônicos. Ambos os sexos.
oMOTO·BOY (4472-S)- Fará entrego de mercodorias. Deve ter corteira de habilitação e boa experiênâa commoto.
o PROMOTOR DEVENDAS (447S-E) - Segundo grau, sexomascu�no.lrá atuar no Paraná e parte deSão Paulo. Quer
condidotos com experiênáa nestes Estados eque os mesmos residam em Jaraguó ou região. U!iizorá veiculo do empresa
e terá todos os despesas JlI9IS.
o REPRESENTANTE (4441·S)-Segundo grou corT1Jl.eto. Condidoto deverá ter firma registrado, corro e celular. Vogas
paro o região de Paraná, São Paulo, 'Rio de Janeiro e Bahia.
o REPRESENTANTE COMERCIAL (4279·S)- Duos vogas, ambos os sexos. Uma poro a região de Joinv�le e outro paro
8luJOOnou. Dá pr�ferênâa o condidotos com firmo registrado. '

o TECNICO ElETRONICO (4270-S)- Experiênâa de um ano na !unção. Conheâmento totm em informática, internet,
befll como emmanutenção de computodares e periféricos. Ter corteirade habi1�oção. .

o TECNICO EM CONTABIUDADEOU CONTADOR (4338·S) Experiênâa de dois anos em lmiçomentosContábeis. Pode
ter p (ursa Técnica e 3' grau em Contab�idode.
• TECNICO PLENO (380 I·E)- Sexo masculino. Deverá ter na mínimo formação em Eletricidade, Eletrônico ou
Informático. NeceSlÕrio conheâmento em instalaÇão telefônico e comunicoção de dados. Habuidode paro coordenar
equipe. Deverá ter corro próprio. .'

.

oTElEVENDAS (4456·S)- Experiênâa ou bastante conheámento em vendas. Fará vendaspor telefone e atendimento
\

no bolcão. Ter boa diccão eser bastante camunicofiva.
oTElEVENDAS (44�7�S)-Atenderá representantes e dientes. Segundo grau completa. Receberá treinamento.
oVENDEDOR DEVElCULOS (4431·E) - Dúos vagos. Condidotos com experiênáa em vendas e que tenha veiculo próprio.
.Pessaodeboa�ência,camuriadiva,espertaelJl8tenhobomreloâonomenfacampessoasdeJaroguáeprin�e
�_deco� \

VAGASBREITHAUPT
o AÇOUGUEIRO (4466)- Primeiro grau, não fumante. Ter boa apresentação, comunicotivo e excelente higiêne
pessogL Irá cortar cornes, obostecer e Ii!lpor osbmcães, bem camó ofender os dientes.

'

o ASCENSORISTA (4208-4447)-Ambos os sexos, primeiragrau ou cursando. Idade mínima 21 anos. Irámonitorar
elevadores. Dó-sepreferênâa o pessoosportodorosde defiâênáa físico.
o ATENDENTE DE AÇOUGUE (4351)- I' grau, sexo feminino
o ATENDENTE DE FRIOS (4352)-1' grau, ambos do sexo masculino.
o AUXIUAR ADMINISTRATIVO(4451)-lrá fazer cobrança por telefone, emitir corto de cobrança, conferênâa de
documentos em germ e outros !unções quese fizerem neceSsários..
oAUXIUAR DE PADEIRO (4340-4402)-1' grau completo bu cursando segundo e conheámento básico em podo ria.
Ambos ossexos.
o CAIXA (4450)-Três vagas. Ambos os sexos. Segundo grau completo e CUrla de Informático. '

o CONFERENTE (4413)- 2' grau ou curlOndo. Ter curso de informática, aciina de 18 anos. Sexomosculino. Vago poro
o terceiro turno- das 21 às 05 haras. .

o GARAGISTA (42601-)' grau completo e idade acima de 21 anos.
o PADEIRO (44771- Experiênâa na área. Ter boa apresentação e excelente higiêne pessoal. Sexo masculino.
o REPOSITOR (4470)":Ambos os sexos. Segundo grau completo ou cursando.
o VENDEDORA - MAGAZINE (4285 - 4325) .2' grau completo e sexo féminino.

Io VENDEDOR (4468)-Segundo grau ou cursondo. Cursa de informático e nocões na área deMaterial de Construcão.
Sexo feminino.

.,

oVENDEDOR (4427)-,Segundo grau com�eto ou cursando. Ambos os sexos. Vogo poroGuaramirim.
;0 ZElADOR (CONDOMINIO SHOPPINGJ(-3865)-1 voga masculino. Primeiro grau incompleto.

RuaJorge Czemiewia,i 1245 (Rua do HO$pita/Jaraguá).
Cx.Postal 200 - ap 89.255-000

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

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

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

Home Page: www.rhbrasil.com.br
E�mail: jaragua@rhbrasil.com.br

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E-MAil: carJa@rhbrasil com.br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
\
COORDENADOR DE EXP�DIÇÃO Ex�eriência nalunçãa. Residência em Jaraguá do Sul ou�unicipios vizinhos. Necessário
currículo com prelensão 50lorjal.
COORDENADOR DE LOGISTICA Experiência no lunção e énsino super�r complelo: Disponi�lidode poro aluar em Joraguá
do Sul. Necessório currículo com prelensão salarial. '

ENGENHEIRO DE ALIMENTOS Necessário curso superior complelo ou em fa" linal. Disponibilidode poro oluoçãc em

JoroguádoSul.\. '.

GERENTE DE VENDASExperiência em áreo comerciol Irolinos inlernas de empresol e informálica. Residêncio emJoroguá
do Syl ou munjdpio5 vizinhos.

I

QIIIMICO TEXTll formoção ou experiêncio minimo de dois onos. Conhecimenlo em selor de linlurorio lêxlil. Dporlunidode
poro efelivação ou eslágio (se concluindo curso superior). Desejável residência em Jaraguá do Sul ou municípios vizinhos.

ENCAMINHAR CURRiculOS PARA O E·MAIL: solgnge@rhbrosilcom br PARA AS SEGUINTES VAGAS:
'

C(JNTADOR OU COIjTABILISTA Experiênc� de 2 anos em lonçomenlos conlábeis.lrá oluor em esáilário de conlobilidode.
L1DER DE PRODUÇAO Com experiência no romo lêxlil (bene!iciomenlosl. .

.

GOVERNANTA Com experiêncio e referêncios. PfToubolé·SP. Envior curriculo,com prelensão soloriol. ,

OPERADOR DE CAD I PLOTTER Com experiêncio em encoixe de peços, sislemo Inveslronico f Leclro.
MODELlSTA'Com experiência em moldes inlonlo·iuvenis.
ENCARREGADO(AJ DE COSTURA Com experiêncio no função. Irá coordenar oproximodomenle 20 coslureiras.
PROGRAMADOR DE ClP Experiência em programação de ClP ou curso em oulomação induslriol. Com bons conhecimenlos
em inglês.
VENDEDOR EXTERNO Com veiculo próprio e celulor.

ENCAMINHAR CURRíCULOS PARA O E·MAIL: iessie@rhbrg'lcombr PARA AS SEGUINTES VAGAS: "

COORDENADOR DE PRODUÇÃ(J Exper�ncia em marcenar� (fobricação de Máveis, oper"lão de �áquinos'e monulençã;l.
ANALISTA DE CARGOS E SAIARIOS Experiêncio com remuneroção com hobilidodes e compelêncios.
ANALISTA DE TREINAMENTO Com experiência. _

ASSI$TENTE S(JClAl Com experiêncio em empreso.
.

ASSISTENTE TECNICO Superior em Engenhoria Quimico, Alimenlos ou Adminislroção.
REPRESENTANTE (OMERClAl Com experiêncio em vendes de embologens.
ANALISTA DE MARKCTlNG Com Superior complelo e experiência comprovada .

ANALISTA DE PROCESSOS Com experiêncio em Empresa lêxlil.
lABORATORISTA Com experiêncio em desenvalvimenlo de cores e crioções poro Empreso Têxlil.
REPRESENTANTE COMERCIAL Vendos de Malerial de COnSlrulão
·ENGENHEIRO QUIMICO Superior complelo
ENGENHEIRO DE ALIMENTOS Superior Complelo

'

VENDEDOR EXTERNO Com experiêncio em vendos de freies (lronsporlodorol \,
/

COMPAREC�R A RHBRASll - JARAGUÁ DO SUL:

AREA ADMINISTRATIVA
AUXILIAR DE VENDAS Experiêncio no áreo de vendos em empreso. Conhecimenlo em tele-vendes e inlormálico.
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOALCom experiêncio.

.

,
-

AUXILIAR FINANWRO Residir em Guoromirim, com experiêncio em "rviços bancários e cobronço.
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL Cursondo ou lormodoem Ciêncios Conlábeis, com experiênciá em escrilo liscol.
ANALISTA DE ESÇRITA FISCAL Com exp'eriêncio comprovado de 2 onos. Poro aluor em indúslrio.
AUXILIAR ADMINISTRATlVO Cursondo Ciêncios Conlábeis.

.

I

OPERADORA DE TCLEMARKETINGCom experiêncio, residir no Vila Lenzi ou proximidodes.

ÁREA TÉCW(A
PROGRAMADOR DE ClP Experiêncio em progromoção de (Lp ou curso em oulomoção induslriol. Com bons conhecimenlos
em inglês. -.

,/

PROJCTlSTA Conhecimenlo em AuloCAD e experiêncio com proielos de máquinas e equipomenlos induslriois. Prel. Técnico
em Mecânico.

. AUXILIAR MECANICO Cursondo Mecânico SENAI ou Escolo Técnica.
T(lRNEIRO MECÂNICO Com exgeriência comprovado em lorno convencionol.
TECNICO EM TCLECOMUNICAÇOES form"lão lémico em Telecomunicoções, E�lrânico ou ofins. Experiência em inslalações

/ de lelefonio e informálico, coordenoção de equipes de insloloção, monulenção de coboomenlo de lelefonio e por lronçodo.
Residência em JarQgu� do Sul ou municipios vizinhos.
AJUS!ADOR MECANICO_ Com experiência em curso lécnico.
MECANICO DE AUTOMOVEIS Com exp�riêncio em Bolancoomenlo e Goomelri•. ' '

SOlD,ADOR Com experiêncio �u curso 'em soldo 1IG ou MIG.
M_ECANICO DE MA!!UTENÇAO Poro oluor em Joroguá do Sul.
L1DER DE PRODUÇAO Experiência em Melolúrgico.

ÁREA COMER(lAl .

REPRESENTANTE COMERCIAL Conhecimenlo no romo melol·mecânico. Necessário possuir empresa regislrodo, veículo
próprio e lelelone. Região de aluolão: Vole do Uaioí e Norle de Sonla Colorina.
PROMOTOR DE VENDAS {onhecimenlo em desenho lécnico mecãnico. Disponibilidade poro viaiár pelo Eslado do Pa(oná.
Habilidade poro atuar com vendas. Desejável residência em Jaraguá do Sul ou municípios vizinhas.
VENDEDOR EXTERNO Com experiência em freies (Iransporlodorol
REPRESENTANTE COMERCIAL Possuir empresa consliluido, veiculo, lelefone e fax. Poro alúor com vendas de mOleriois
de construção civil nos cidades de Lages, Blumenau,5ão Bento do Sul e Florianópolis.
REPRESENTANTE COMERCJA1 1'!I"1II Cornp�IO, com e"l!'riênciJ em vendm de embalogens. Poro olucr em Joroguá dei Sul
VENDEDOR INTERNO.Experiência com orligos esporlivos

ÁREA OPfRA(fONAl
IMPRESSOR OFFSET Com experiêncio.
CALDEIREIRO Experiêncio em monlagem de formos melálicos e moldes.
TALHADOR Experiêncio cQm lecido plono.
AIIXILlAR DE PRODUÇAO CUIsondo 2' arou.
CORDENADOR DE EXPEDIÇAO Com experiência.
AlMOXARIFEExperiêncig e 2' grou complelo.. ,

AUXILIAR DE EXPEDIÇAO Com experiêncio no funlão e como operodor de empilhodeiro.
CALDEIREIRO
MECÂNICO MONTADOR
MECÂNICO MANUTENCÂO INDUSTRIAL ,

OPERADOR DEMÁQUiNA DE ENGRENAGENS Com conhecimenlo em cálculos de enafenagens, fresagem de chovelas
e inleglretoção dede}tnho mecânico.
MECANICO DE VEICUlQS Com experiêncio como operador de empilh.odeiro. .

AUXILIAR DE PRODUÇ�Ovários vagos poro morodore;·do Vilo Rou, Agua Verde, Eslrodo Nova e imedioções.
MONTADOR DE ACCSS{JRIOS com hobilidade monuol poro monlagem de .acessários de veiculos.
AUXILIAR DE EXPEDIÇAO Com 2' grou complela ou cursondo.

, MARCENEIRO Com boo experiência.
AJUDANTE DE ALMOX-,!RIFADO 2. grau complelo e conhecimenlo em informálico..
AUXILIAR DE PRODIIÇAO_Morodores de Guoramirim dos bairros Corliceira, Coixa d'Aguo ou proximidodes.
OPERADOR DE PRODUÇAO Com, no minimo, l' grou complelo.
AUXILIAR DE PROD_UÇAO Morodores práximos 00 Porlol de Jaraguá.' .

'

EMPREGADA DOMESTICA Com experiêncio como "rinheira e. relerêncios.
--------------------------------�

VENDE-SE UMA LOJA
Em atividade desde 1994

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

Clientela formada

VENDE-Sé - O ponto comertial, estoque avaliado emR$ 45,000,00
.(ao preço de custo damercadoria) eos equipamentos da loja.

ALUGA-Sé - a sala com 70,oom', com carência de três meses para o primeiro pagamento:
Valor: R$ 40.000,00. Ac�ita-se carro ou imóvel como parte 'do pagamento,

� 376-0703
É SÓ liN:I'RAR li FATURÁR

.
J

veículos
I

.c�evrolet I

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

R$ 2.550,00 + 36x R$ 192,00.
Tratar: 376-1772.BLAZER - Vende-se DLX 4.3: 16V, 97,

cinza, cornpl., aceito troca. Tratar: (47)

�
9101·3070 ou (47) 36&0146.. .

BLAZER - Vende-se, executiva, 99. R$
3ó.OOO,00, acélta-se casa, terreno,
carro no nego Tratar: 370·0464.

ctlEVY - 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 9112·4950.CARAVAN""Vende-se, 81, verde

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

CHEVY - vence-se, 92, 22 dono, cf
N.F., aro 14, lona marítima, som

píonrier. R$ 6.500,00,. ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-2082. cl Lurdes.

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

CHEVETTE·Vende-se, 88. R$ 3.900,00, ,

bege mel. Tratar: 9973-8955.
CELTA - vende-se. 01, branco,
10.000km, carro seminovo, doc. em
dia pI 2002. Tratar: 37&1772, cl Nei.

CHEVETTE - Vende-se, 83,
vermelho. R$ 1.300,00 + 24x R$
157,00. Tratar: 371·2115.

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

AGENDA DE CURSOS:
. SEMINÁRIO PARA TELEFONISTA/RECEPCIONISTA

." !JATÀ: 28 E 291 DE JUNHO DE 200� - HORÁRIO: DAS 19H:Oq ÀS 22H:OO.

PROGRAMAÇÃO: DIA 28 DE JUNHO - JHB -- HORÁRIO: 19h:00 às 22h:00

DICAS SOBRE:
• APARÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL � ESTILO: DESCUBRA QUAL É O SEU" COMO SE
MAQUIAR, CUIDAR DA SUA PELE E FICAR EM SINTONIA COM SEU ESTILO.

. DI� 29 DEíUNHO -;- �OTEL ATLÂNTICO / _!IIariscal- S.c (próximo o FI�ianópolis). '

SAlDA DE JARAGUA AS 6h:OO DA MANHA RETORNO PREVISTO AS 18h:00.

PALESTRA: HpRÁRIO: DAS 8h:0º às "h:O.O
TEMAS: * A TELEFONISTA MODERNA • COMUNICAÇAO • USANDO ETIQUETA AO SE
COMUNI�R • VALORIZANDO SUAPROFISSÃO • MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS.

Investimento: RS 80,00 incluindo coffee·break, ônibus, café do manhã, almoço, café da
tarde e palestra com certificado,

MOTlVACÃO A CHAVE PARA O SUCESSO
, DATA: 05, 06 E Ol DE JUNHO DE 2002 - HORÁRIO: 19H:00 ÀS 22H:OO

OFICINAS
MOSAICO PARA 'ADOLESCENTES E ADULTOS

INíCIO: ABR)L DE 2002 - TURMAS DE MANHÃ À'TARDE E À NO)TE

INFORMACÕES E INSCR/CÕES PELO
FONE: 372-0138 COM FABRíClA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Técnico ,emEnlermage",
Técnico em Contabi/idáiJe
* Técnico emA/imentó;

*,Técnicõ em;Comércio'fxtefior

PROGRAMAÇÃO OE CURSOS - GESTÃO

.

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR

Desenvolvimento 20h 13/05 a 17/05' 18h30 às 22h30 R$144,00
de Líderes 2ª a 6ª 1+1 R$72,50
Sistema Just in Time 12h 13/05 a 16/05 19h às 22h R$80,00
Desenvolvimento de,

Vendedores 15h 20/05 a 24/05 19h às 22h R$85,00
2ª a 6ª

Técnicas e Estratégias

em Compras

,16h 23/05 a 25/05 23e24 - 18h30 às 22h30 R$135iOO

5ª,6ª e Sábado, 25/05 - 08h às 17:00 1+1 R$68,OO
Atendimento em

Call Center

9h 27/05 a 29/05 19h1s 22h R$68,00
2ª a 4ª

,

15h 03/06 a 07/06 19h às 22hFidelizar o Cliente R$90,00
1+1 R$47,00

•

Rua Adélia Fis�her, 303 .. Jaraguó do Sul- S(
Fone/Fax: (47) 370-0251
E-mail: iaraguadosul@sc.senac.br

(i)SESC
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

SESC
J A R A G U Á DO S,U L

w w w. ses c· ec . c o m. b r

J

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

_Chêvrôlêt ,

I

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

CHEVETTE- Vende-se, 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371-7260, cl
Dirce Bratsk Rotter.

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

R$ 5.500,00. Tratar: 273-0601, cl
Valdir.

MONZA - Vende-se, SLE, 88,
idramático, menos ar, aros de liga,
som, V.V., ótimo estado. Tratar: 273-

0601, no período da manhã, cl Valdir.

OMEGA - Vende-se, CO, 94, preto,
bnc. couro. R$ 15.500,00. Tratar:
378-1408 ou 9973-5067.

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 9.000,00 + 20x R$
275,00 ou R$ 12.500,00. Tratar:
371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - GLX 2.0, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar: 370-8622.

OMEGA - Vende-se, CO, 94, teto
solar, verde rnet, 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-:1,157.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
álc., 4cc, em ótimo estado. R$
3.800,00. Tratar: 373-2887, cl lIIei.

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

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

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

2377, 'cl Décio.

PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar:
3714225.

-

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

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

PALIO - Vende-se, cinza steel, 00,
série especial 500 anos, compl. - ar,

cl 18.000km .. Impecável.
R$ 2.700,00 + financ. Tratar:
9996-2525 ou (47) 633-6184.

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

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

P�LlO - Vende-se, 98; ED, único
dono, cl som. R$ 10.500,00.
Tratar: 9905-3398.

PALIO - Vende-se, Yang, 96, 16V,
i.e, vede, compl. - ar. Valor a comb.
Tratar: 9117-6292� cl Joelma.

PALIO - Vende-se, 00" bordô, imp.,
4p, des. tras, limp. tras., t.e.
Aceito moto ou carro de maior, ou

menor valor. R$ 14.500,00 Tratar:

9952-7084 ou 373-3001, c/ Mara,
hor.coml.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 98,
cinza, compl. menos ar. 48.000km

originais. Aceito nego Tratar: 372-

0492, comI., ou 275-3900, resido

- 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, cl
Mara, hor. comI.

PREMIO - Vende-se, 89, CLS, álc,
___---'--�------' R$'4.500,00 ou R$ 2,500,00 + 14x

R$ 16,5,00, c/ venc. da pare. em,

junhol02. Aceita-se carro ou moto

na troca, cl valor até R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1322, ramal 8946, 9979
ou 4049, cl Mareio Segundo.

5-10 - Vende-se, 95, gas., bordô,
compl. R$ 14.000,00, aceita-se
carro de menor valor. Tratar: (47)
,454-0196, cl sr. João.

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

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

VECTRA - Vende-se, GL, 98, d.h.,
t.e., ar aSRd. 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, cl Junior.

ELBA - Vende-se, 96, 1.6, 4p,
compl., cinza met. Tratar: 371-2999
ou 9973-5175, cl Paulo.

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

flORINO - 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, cl ar, d.h., v.e., aros de

liga, CD magazine, R$15.000,00,
troca por S-10 ou Ranger, paga-se
atê R$ 10.000,00. Tratar: 9985-

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

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
azul, compl. R$ 3.500,00 + 23x

R$ 332,00. Tratar:9902-8433,

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

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

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 + 22x

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

275-3979, após 18hs, cl Fabrício.

CORCEL (I - Vende-se, 79. R$ ,

1.500,00. Tratar: 9122-1157.

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

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

CORSA - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tratar: 37109730.

CORSA - Vende-se, super, 4p, 97" 'r

único dono, compl. - ar e d.h. Valor
a comb. Tratar: 376-1496 ou

9975-6766, após 14h30 cl Evandro.

CORSA SEDAN � Vende-se, 99/99,
branco, V. v., som, alr. e t.e. Tratar:

370-4810, na parte da tarde.

CORSA SEDAN SUPER - Vende-se,
00/00, 1.0, prata, gas., c/ aros de
liga. Tratar: 372-0676.

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

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

CORSA WIND - venoe-se, 4p, 991
00, azul. R$ 10.000,00 + 15x R$ ,

240,00. Tratar: 9991-9532.

CORSA SEDAN - Vende-se, 01, prata.
R$ 16._500,00. Tratar: 373-0504.

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

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

0-20 - Vende-se, �2, cornpl., cb.d.
Tratar: 371-7212.

0-20 - Vende-se, compl., �4, turbo
diesel, pneus Michelin, doc. em dia;
Tratar: 372-1274, cl Vaimor.

0-20- Vende-se,conquest, 94/95,
preta, diesel, ar e d.h., tv.e., cap.
Marítima, motor 150CV, turbo diesel.
Tratar: 372-2316, valor a comb.

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

KADETT � Vende-se, 96/97, Sport,
cornpl., doc. paga até 2003. R$
12.000,'00 ou troca-se pI menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-

2860, cl Sandro.

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

,

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

MARAJÓ - Vende-se, 81, em ótimo

estado, vermelha, ale. Toda reformada.
Tratar: 370-7703, �om Vomir.

MARAJO - Vende-se, 82! Preço de
ocasião. Tratar: 371-0695.

, 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.

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

TIPO - Troca-se por carro de menor

valor, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 376-17.72.

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

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, cl 49.000km, cl
alarme, írnp., licenciado até abril!
03.'Aceita-se troca. R$ 9.500,00.
tratar: 373-2887 ou 9992-6016,

UNO ELX - Vende-se, 1.0, 4p, 96"
bordô, compl. - ar, aros de liga. R$
9.300,00. Tratar: 9102-8213.

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

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

UNO - Vende-se, Mille EX, 4p, 99,
cinza met., v.e., tv.e., ar qte,
deseb. e lp.t., cl aros de liga
(Binno), 1· dono, cl 48,000km.
Tratar: 371-6916.

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC
(47) 376-1772 - 273-1001

MODELO COMB. .COR ANO
GM vw
Vectra CD Compl. 4p 98 Branco Gas.

Go1M11.0 G Branco 1997Vectra GLS com Compl. 4p 94 Dourado Gas.
Fusca 1.600 G Cinza 1994Corsa Wlnd 2p 96 Bordo Gas.

VectraGL Completo 97 Vinho Kadett GSI Compl. 2p 94 Preto Gas� Go11.6 G Bege 1.986
Fiesta 1.0 4p 99 Azul Kadett GLS Compl. 2p 98 Branco Gas. FIAT
SantanaGLI 95 I3ranco Monza Compl. 4p 98 Branco Gas. Palio EDX 1.O, 4p G Branco 1997
GolfCL 95 Branco Uno CS 1.5, 4p G Cinza 1996
Go11.6 96 Verde FIAr

Tipo SLX 2.O, compl. G Cinza 1995Mille Smart 2p 01 Branco Gas.
OmegaGLS 93 Vinho Uno SX 4p 98 Cinza Gas. GM

. Parati1.6 91 Branco Uno 1.6 R Compl. 2p 90 Vermelho Gas. Celta 1.0 G Branco 2001
Go11.0 94 Branco 0-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
Go11.6 94 Branco VW

Omega CD 30 conipl. G Verde 1993
Uno1.0 91 Cinza Gol Speclal 2p 99 vermelho Gas.

FORD
EscortHobby 94 Cinza Gol MI2p 98 Branco Gas.

Azul 1997Go11.0 2p 94 Branco Gas. Fiesta 1.0 G
C20 88 Bege Escort GL 1.6 G Branca 1989
Fusca 79 Branco FORD EscortL 1.6 A Azul 1987
F100 Gás Natural 78 Preta Bordo TDYDTA
BlazerDLX 96 Cinza _ Cinza

Toyota PaseoAut G Prata 1994

PEUGEOT

Peugeot SR 405 G Azul 1995

I

Fiesta GL 1.0 4p 98 R$ 10.500,00 Este\ espaço Com, a parceriaF-1000 Turbinado Die. 88 R$ 18.500,00
Gol Plus 1.0 96 R$ 9.800,00 está reservado para BV Financeira,Gol CL 1:6 álcool 93 R$ 6.800,00

você loji,sta! este _ espaçoCorsa Wind 1.0 4p 99 R$ 13.000,00
Escort Hobby 1.0 94 R$ 6.800,00

é seu!. Palio EL 1.5 com Ar.2p 97 R$ 11.300,00
Vectra CD ano 94 R$ 13.500,00
Vectra 2.0 GSI 95 R$ 14.500,00

-

Voyage GL 1.8 4p 94 R$ 7.500,00

,- Seja parceiro Fiesta 2p R$ 9.500,00
Fcl000 Dupla Comp 91- R$ 30.000,00Uno Mille 4p 99 R$10.500,00 .

da BV Financeira F-I00087 R$17.500,00 I
.
Uno Mille 2p 97 R$ 8.500,00 Corsa 4p Super 99 R$ 13.500,00Uno Mille 4p 93 R$ 7.500,00

e. faça ótimos Gol4p 16V 99 R$ 13.500,90GoI1000 MI 97 R$ 10.500,00 Saveiro 1.6 MI 97 R$ 9.700,00Goll.6 I _ 95 R$ 9.500,00 _, • Monza Class 2p Compl. R$8.500,00I R$ 9.500,00 negoclo_s
-

I
Corsa Wind 2p 96

Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00Fiesta 4p 97 R$ 10.700,00 Escort Hobby Compl. R$ 7.500,00Versailes Ap 95 R$ 8.500,00 neste espaço! Uno �i"e 2p 95
.

R$ 7.500,00Parati CL 94 R$ 8.700,00 Saveiro 99,1.6 MI R$14.200,00
Kadett 2p 92 R$ 6.800 Escort 88

.

R$ 4.300,00
Del Rey 2p 86 R$ 3.200,00 GollOOO 95 R$ 7.500;00

VfVotorantim I finanças

. .

l.'@
t

Rua Walter Marquardt, 1250 • Rio Molha· Jaraguá do Sul - Santa Catarina
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CORREIO DO POVO 7

BELAS [I SAP�CAS
Sua melhor opção de prazer
Atendi.mento '24 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

fltvndvmos Elvs. Elas v Casais

Dvspvdidas dv Soltviro.massagvns vróticas

Jaraguá do Sul e região (47) 9991-8668

UNO - Vende-se, CSL, <4p, 94,
bordô, compL R$ 7.600,00. Tratar:
376-0792, cl Charles.

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

4p. Tratar: 371-1335.
CORCEL I( - Vende-se, LDO , 1.6,
80, vermelho. R$ 2.600,00. Tratar:
373-3890.

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/94,
cornpl., d.h. Valor a cornb, Tratar:
376-2070, hor. comI., ou 9117-2650,
à noite, cl Tatiana. CORCEL-Vende-se, 77, azul (impecável).

R$ 2.500,00. Tratar: 371-6056, ,

UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
t.e. R$ 8.600,00. Tratar: 27&1001. CORCEL - Vende-se ou troca-se pormoto,

LDO� 1.6, gas., 80. Tratar: 273-1001.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
ar

..
q., protetor de caçamba, \!Ira

marítima. R$ 8.300,00 + 11>1JJ.$
387,00. Tratar: 9102-1701, cl Denis.

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.

DEL REY - Vende-se, ÇiLX, 89,
prata, d.h., 2p, alc. R$ 3.900,00 + "-

8x R$190,00. Tratar: 376-1772.
UNO - Vende-se, Mille, EP, 96, 2p,
ar, lp.t., desemb., v.e., tve, alr. R$
9.000,00. Tratar: 372-3124 ou 9975- .

2825.
.

.

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.

UNO - Vende-se, EP, 96, compl.,
revisado, pneus novos.Aceito troca.

Tratar: 371-7562 ou 9112,2658, cl
Rodrigo. ESCORT -vende-se, super, ano 95 GLI,

gas., rnerron met., ótimo estado. R$
8.900,00 ou troco por outro de menor

valor. Tratar: 9111- 6209 cl Marcelo.

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

ESCORT - Vende-se, 97, GLX, 16V,
compl., cl ar cond., d.h., t.e.,
desb.t., isufilme, CD. Ótimo estado.
Tratar: 371-9311 ou 370-8267.

dono, branca, Ótima conservação a

gáz. Tratar: (47) 9995-8242
I ,

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

F-1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ASS, die. R$ 29.000,00, aceito carro
ou moto de menor ou maior valor.
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001.

ESCORT- Vende-se, SW GLX, compl, FI�TA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
prata. R$17.500,00, nego Tratar: 370- vermelho. Tratar: 371-4225.
i227 ou 9975-1804.

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

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

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

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

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

F-1000 - Vende-se, 97, gás natural,
ar, d.h, 2 bujões. R$ 25.000,00 ..

Tratar: 371-6164.

15-1000 - Vende-se, SS, 94, gas., único

FIESTA - Vende-se, 01, 4p, modelo
novo, cl CD player e aros de pga. R$
15.000,00 à vista. Tratar: 9102-8213.

, FIESTA - Vende-se; 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7�41.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. Tratar: 370-86�2.
FIESTA - Vende-se, 99, 4p, 1.0,
azul meto R$ 11.500,00. Aceito troca,
ou finalÍc. Tratar: 372-0389.

FIESTA - 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: 371-6056.

KA - Vende-se, 98, cinza. R$

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Mare.elo dos Santos
OAB/SC7835
* Rosane Ma de Oliveira Werner
OAB/SC 7566

.

Rua Henrique Piazera, ·100 - Centro - 372 -0296

AUTOMÓVEIS
,DII,R11l1li1111l1li

ConsórcioRegata
UINDISCUTNELMENTE o MELHOR"

CARROS
Novos e Usados

60 MESES
a partir R$ 155,00

Palio ED, cornpl. 02 ' branco
Corsa Sedan 01 prata
Celta cl opc. 01 prata
Gol MI, '4p ,99 branco
Corsa Wind, 4p 99 vermelho
CorsaWind, 4p 9'8 prata
Gol MI compt. 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. SR-280 km 58 sino - Guaramirim-SC - ir 373'-OS04

6.000,00 entro + 29x R$ 315,00.
Tratar: �975-2765.

4x4, compl., v.e., d.h. cl som, turb.,
diesel. 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, 13D, 981
99, único dono; R$ 9979-1437.

MOTOS
OKM

60 MESES
a partir R$ 72,00

Obs.: Quatro'contemplações por mês

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a comb. Tratar: (47)
374-1935 falar cl Adelcio.

MONDEO -Vende-se, 96, GLX,
compl. R$13.500,01iÍ, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

VERSAIUES - Vende-se, Guia, 2.0,
cornpl., 94. R$ 6,000,00 entro +

financ. Aceita-se trocá. Tratar: 9991-

9940, cl Clovis.
PAMPA - Vende-se, 95, vermelha,
ótimo estado. R$ 7.300,00. Tratar:
372-3680 ou 9903-4382.

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

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

'

VERONA - Vende-se, LXI, 4p, 94,
cinzachurnbo. R$ 7.500,00 + 2x R$
300,00. Aceito carro menor valor.
Tratar: 9955-8931, cl Jaime.

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

VERONA - Vende-se, 94, cornpl. -

ar, 4p. Tratar: 374-0365.RANGER - Vende-se, 00, marinho,

Moto Titan 12SKS

(

- 36x FIXAS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO "

MOTOS NOVAS E USADAS

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

iíKOTBAO�Veículo
RF 600
XT 600
XT 225
NX 350
(8 450TR
CB 400
OT 200
CBX 200
CBX 200
XLX 250
XlX 250
NX 200
INO 250
Tilan 125
Tilan 125
Titon 125
Bis 100
Bis 100
H. Orean 100
Mini mola Honda
Mini'molo Vomoho

I

Comb. Cor
Vermelho
Branca
Azul
Vermelho
Branco
Vermelha
Prelo
Prelo
Vermelha
Prelo
Branca
Verde
Prelo
Vermelha
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Branca
PW 50

Ano
93
96
00
96
B7
BO
95
01
9B
89

I 84
98
98

'

02
00
99
02
98'
96
50
50

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

DETRANoSC
N'202

BR 280 Km 57, n2 ;1.149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373()917/373-1381-Guaramirim-SC

à vista. Tratar: 997�-0605, el Adir.

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

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

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

APOllO - Vende-se, 91, 1.8 AP,
gas, R$ 5.500,00. Tratar: 370-5304. FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.

R$ 2.700,ÓO. Tratar: 370-6316_
GOL - Vende-se, 96, 1.6, CU,
j,mpeeável, el som. Entr. + finàne.
Tratar: 370-4071 ou 9112-9320.BRÁSILlA - vende-se, bege, 77, bom

estado. Valor a' eomb. Tratar: 9955-
5884.

FUS.CA - ano 85, motor 1600,
branco. Aceito moto no nego Tratar:
370-7678, el Gilmar. '

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

'BRASlllA - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade dó
valor em material/de const. R$
1,500,00. Tratar: 376-3666.

RJSCA-Vencte.se, 76. Tratar: 9963-7641.
GOL - Vende-se, Cl., 1,6, 89. R$
4.000;00 entro e assumir finane.
Tratar: 370-2146, el Odézio.

GOL -; Vende-se, 80, BX, branca, gás.
R$ 2.200,pO. Tratar: 9122-1157.

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

GOL - Vende-se, S, 83, gas., verde,
em bom estado. R$ 2.500,00, ou
R$ 1.000,00 e restante em 12X.

Tratar:;9963-80Q2.

GOL - Vende-se, 00, Speeial, branco.
R$11.200,00. Tratar: 371-6056.

-,

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

GOL - Vende-se, 1.6 MI, 98, incluído
seguro total até out/02. Tratar: 370-
1346, el Manoel.

{.\
GOL - Vende-se, 1,6, Cl, 92,
branco. R$ 4.000,00 + 36x R$
97,00. Tratar: 9117-5788, cl Alair. GOL - Vende-se, 1000, azul, 96. R$

FUSCA - Vende-se, 83, branco', bom
estado, R$ 2.000,00, aceita proposta

"A... MANEIIl1\ lUA1S,,:lNTELIGÉNlE·
irARA fQ.CÊ .AlXQlJIWKn .SlllLllfÓnt1'

7.000,00 + 13x R$ 200,00. Tratar:
911&5474ou 370-5015.

i,
TERÇA-FEIRA, 7 de maio de 2002 f

�
imposto pago. R$ 9,700,00. Tratar:
27&0440.

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
ale., el aros de liga, 3 pontas.
R$ 2.800,00. Tratar: 370-2275.

GOl- Vende-se, Plus, 95, gas., azul
met., banco bipartido, ar quente,
desb,t., ótimo estado. R$ 8.800,00.
Tratar: 370-4550, el Adilson.

, lOGUS - vende-se, 93, Cl, grafite,
aros de liga, isufilme, ar.q., desb.t.,
em ótimo estado. Tratar: 8.300,00.
Tratar: 999'1-6637,

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

,

GOL _: Vende-se, 92, :L8, ále., turbo,
matarei 500km, doc. embr., susp.,
freios. R$ 6.000,00 + presto Tratar:
9953-5696.

GOL SPECIAl - Vende-se, 00100,
branco. Valor a corno. Tratar: 370-4810.

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

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

PARATI - Vende-se, 84, branca. R$
3.000,00. Tratar: 373-4484, el Ana
ou Valmir.GOL - Vende-se, 96, impecável. R$

7.700,00. Tratar: 9993-2380. KOMBI - Vende-se, 91, ale.
R$ 5.900,00, Impecável. Tratar:
275-3331,.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 94,
bordô,gas. Tratar: 371-5,343.

,PASSAT - Vende-se, 80, bege, em
.

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

GOL - Vende-se, bola, CU, 1.6, 96,
bege meto R$ 10.000,00 ou R$
7.000,00 + pare. Tratar: 9104-2183,
el sr. Vicente,

KOMBI- Vende-se, Trailler, 77, motor
novo, el pia, fogão, geladeira, etc:
R$ 3.500,00, nego Tratar: 376-1375.

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

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

(

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

9993-3206
GOL - Vende-se, 1.8, Gl, 97. R$
8.900,00 + 27x R$ 285,00. Tratar:
273-0735, el Gilberto.

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

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89, gas.,
aros de liga, porta mala eletr.

R$ 5.500,00, Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h. a gas. duplo
eomb. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, el Mara, nor. comI.

. Especializada
em estofamento

automobilístico

SANTANA - Vende-se, cornpl., 95,
GIi, 2.9, inteiro. Tratar: 371-1988, el
Marcos.

SANTANA - Vende-se, 97, cornpl.,
.

instalado a gás. R$ 16.000,00.
Tratar: 373-2563.

GOL - Vende-se, Special, 99, vermelho,
el 58.000km, úr\ieo dono. R$10.800,OO.
Tratar: 9104-4412, elAlisson.

KOMBI FURGÃO - Vende-se, 96; imp.
R$ 6.90p,00. Tratar: 276-3223.

lOGUS - Vende-se, CU, 1.8, 95,
verde met., gas., alarme, 501)1,
desb.t., imposto pago. Impecável.
R$ 9.700,00. Tratar: 276-0440.

SANTANA - Vende-se, GLS, '4p,
cornpl., autom. Tratar: 370-8622.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
93, ar, d.h., R$ 9.800,00. Tratar:
9973-8955.

GOL - Vende-se, 83, motor 'AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 9122-1157, el Mareio.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 92,
prata, GLS, 00, impee. R$ 10.000,00.
Tratar: 376-1854, el Kekes.

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

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

CQNFIRA,:)\S :".NJJlOE"$
.

* :�.ª:º � Rr��i$9 EP�pn)yªçª,º'd� r�(lda;�n�m :fi�qgr, .:1fç Não existem :palcefas Ílltermediárias',. parcelas.de entrega

*�fe����:d:I:�:fp�d���t�rr:d;'óutrôs
.

ihl'óvéi,s.·.

.

* Li'tJ'erdade:de,escólhado"tipo.·e local do, iimóVer.
� JjaFc�l,êê PJ.E?DQr�? 'q4�'9 va!p� g�'; !J[llal�g��L, .

. •. '

.

'"�Q.t.iitação; dó.:lnióVêl érn :(:>Jaio"bertt inferior ao pratlcado;
�p,�lo:rl'l�rca.do;

. '.' ., '.' ,., '.. ':'... '.
I

'.

'

*.As�e�s()riajurfdiêa ..

gràtliita ga'rantindó,'útna cOnlpra'segura.' ,

.>/C Fsciiiutá:.dEifinftiva 'dó imovel com Jiipbt�ca: rto.' atô;·da 'compra.
�;��roj4r�$; '$em:, G9n.syl.fas ng §P\PfS,�RASf\

.

'* UtiliZe: sêu' FGTS
.
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Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

'

'neste, espaço!

, Seja parceiro
da BV Financeira
_e faça ótimos

negócios
neste espaço!

ri Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

WOLKSWAGEN
00Go/Speclal Branco
97Gol/,1.0 Branco
96logusGLI Verde

Roxo 95GolfGL, compl.
95'GoICL/1.6 Branco
94logus GL, campo Prata
93Santana Quantum GLS Prata

FIAT
Pal/oEL 1.5, 4p Vermelho 97

Azul 95Tempr« 16V, compl.
95Tempra 16V, compl. + couro aranco

Verde 95r/polE
Azul 93IJnoMille
FORD

I(a Azul 97
EscorlHobby Azul 96
EscortHobby Vermelho 96
VeronaGLX

'

Prata 94
VeronaLX Azul ,94

CHEVROLET
=orsa Sedan Super.16V Branca , 00
=orsaWlnd Roxo 95
l(adettSL 1.8 Prata 91
panema SL 1.8 Azul 91

aranco 89�hevetteSL
MERCEDES

�/asseA Classlc 190 Prata 01

Este espaço
II está reservado para

você lojista! ,

,
Este espaço

está reservado paraII

você lojista!

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

',neste espaço!
'

VfVotor�ntim I finanças

Com a parceria
BV Financeira,
'este espaço "

é seu!

Este espaço
, está reservado para

você lojista!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTANA QUANTUM - Vende-se.
96. cornpl., gás natural. R$
13.500.00. Tratar: 373-2563.

SANTANA QUANTUM - Vende-se.
88. GLS. cinza grafite. Entrada R$
3.000.00 + 12x R$ 297.00. c/
cheque. Tratar: 9975-7602.

SAVEIRO - Vende-se. 92. rnet., 1.8.
gas. Valor a eomb. Tratar: 9992-

.

4712 ou 37()'3331.

SAVEIRO - Compra-se. pgto à vista.
91 a 98. Tratar: 370-5547.

VOYAGE - Vende-se ou troea-se por
moto. 84. R$ 2.900.00. Tratar: 9963-
7968. depois das 18h.

VOYAGE-vende-se. 88. R$
4.000.00. Tratar: 370-0290.

BESTA - Vende-se. GS. 99. eompl .•
registro no DETER e prefeitura p/
opção de serviço. R$ 25.000.00 +
24x R$ 1.090.00. nego Tratar:
371-6916.

BESTA - Vende-se. cornpl., 00/01.
16 lug .• c/trabalho e deter. R$
44.000.00. Tratar: 9973-8580.

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

, valor. 95. bom estado. die. R$
13.500.00. Tratar: 373-1118. c/ Jair,

CARONA Vende-se. 86. ále .• 5
marchas. motor 4 cilindros. branco.
R$ 2.800.00. Tratar: 9123-0513.c/
Cris.

JEEP - Vende-se. 57. capota
conversível, motor novo. ótimo
estado. R$ 5.500.00. Tratar: 9992-
6016 ou 373-0335. após 18h.

TOYOTA - Vende-se. bandeirantes.
87. ear. Madeira. verde.
R$ 16.500.00. Tratar: 370-3244 ou
91124950. Aceita troca.

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Exeeutive. 96/97. preta.
cornpl., turbo ,diesel intereooler.
R$ 60.000.00. Aceita-se-automóvel
de menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560. c/ Osmar

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

alongado. Aceita-se carro de menor

valor na nego Valor a eomb. Tratar:

370-8094. c/ Antonio.

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.

TREILER � Vende-se. Turlscar
Brilhante. de luxo. cornpl., c/ ar.
R$ 5.000.00. Tratar: 371-9375. c/
Adir.

LADA LlKA - Vende-se. 93. 1.6.
_., gas .• 4p. carro vindo da Rússia.
R$ 2.000.00. Tratar: 371-6238.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se.
97. branca. pneus semi-novos. Ótimo
estado de conservação. R$
8.250.00. Tratar: 37}--7842. 275-
0435 ou 372-0136. c/ Edilene.

PICK UP WILLYS - vende-se. traçada
com carroceria original. em ótimo
estado. Valor: 4.500.00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373.

Rolamentos -

Reientores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

. �
BSu1./rast

rolament�s,
"

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

RURAL WILLYS - vende-se. 75.
motor 6Ce. mecânica excelente.
Valor a eomb .• pronta p/ trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

HONDA CIVIC - Vende-se. 99. eâmb.
automático. prata, cornpl. R$
28.000.00. Aeeita-se carro 1.0. valor
máximo R$ 8.000.00. Tratar: 371-
3993 ou 9973-8281.

TOYOTA - Vende-se. bandeirantes.
verde. 63. R$ 7.500.00. Tratar:
370-3244 ou 91124950.

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

"

c O' n s ó r c O

UNIÃO

R$ 28.000.00. Aceita troca. Tratar:
9991-0858.

.

MERCEDES CLASSE A - Vende-se.
00/01. preta. cornpl., c/ bne. couro.
baixa km" R$ 33.000.00. Tratar:
3708336.ou 9973-3560. c/ Osmar.

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

PEUGEOT - 504. diesel. revisada.
vendo ou troco. Valor R$ 14.800.00.
Tratar: 370-8622.

RENAULT - Vende-se. 1.6. Hatch,
.
d.h .• 97/97. cornpl., bordõ,
80.000km. R$ 12.000.00. Tratar:
9973-8580.

CAMINHÃO GMC - vende-se, 98.
capacidade p/ 15T .• 1590. branco.
·e/ rodular. R$ 58.000.00. Tratar:
9992-0343. c/ Braulió.

CAMiNHÃO PUMA - Vende-se.
95. c/ baú. Tratar: 9973-9120 ou

370-2261.

. GMC - Vende-se. modelo 14190.
98. caçamba truque. branco. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca

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

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

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

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

. CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO
. PARCE� SI SEGURO

18;000,00 R$ 140.00
24.000.00 ó R$ 185,00
30.000,00 � R$ 235.00.

3?000.00 �
:. R$280.00

41.600,00 R$ 325.00

48.000.00' : R$ 375.00

53.700.00 R$ 420.00
60.000.00.; R$ 465.00
65.000.00 R$ 513.00

71.000.00 .. ; R$ 555.00

Aut. Banco Central - INF. (4'7) 222-1152, el Paulo
ou 9981-3627, pare. reduz.

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.

Compro consórcio de moto. Tratar:

373-2887.

CICLOMOTOR - Vende-se, Monark, 88.
azul. R$ 350.00. Tratar: 9113-7!;1.59. CG 125 . Compra-se. 90/91. Tratar:

376-1699. c/ Clóvis.
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.

CG - Vende-se, 125. 01/02. R$
800,00 entro e assumir financ.
Tratar: 9101-4805.

CG - Vende-se. Titan. 98, verde, em
ótimo estado. Tratar: 99924166. c/
Claudio.

CB450-Vende-se. 86. Custon, preta.
R$ 2.800,00. Tratar: 371-3051.

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

9952-7084 c/ Mara - hor. Comi.

CG - vende-se titan, Okrn. R$
816.00 de entrada. saldo 36 x R$
158.00. Brinde Capacete. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084 c/ Mara
hor. ComI.CBX 200 - Vende-se, 00, preta.

I'
REPRESENTANTE PARA:
Jaraguá do Sul e Região
Silver Serviços Ltda
Rua: Barão do Rio Branco, 627
Fones: (47) 371-8153/ 9122-6233

GRUPO ESPECIAL
(Dia das Mães)

CRÉDITO
R$ 8.422,00.
R$ 9.660,00
R$ 10.296,00
R$ 11.997,00
R$ 13.289',00
R$ 14.263,00
R$ 15.537,00
R$ 16.100,00 R$ 239,48
Três co-ntemplações mensais

PARCELAS
R$ 125,28
R$ 143,07
R$ 153,15
R$ 178,45
R$ 197,67
R$ 212,17
R$ 231, 11

pRÊMIO EX!RA
.DIA DAS MAES

.

S EM PORTO SEGURO .

. SETE D\A ..
'RA DUAS PESSOAS

(PACOTE DE VIAGEM) PA

ATENÇÃO: O sorteio entre os consorciados será na 1 °assembléia, dia 11/05/02.
\

085.: Dispo os de crédito de R$ 3.695,00 até R$ 71 .000,00

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

Cadeiras; (
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

AGORACOM MÓVEIS DEGRAMADO
I

(47) 376-06,�9
RU,a Exp. Gumercindo da Silva, 161- Centro

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

7084 hor. com., c/ Mara, hor. comI.Motocicletas
HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Falcon, 00. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

çG - vende-se, 2001;verde. R$
3.500,00. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 c/Mara - hor. ComI.

,

HONDA BIZ - Vende-se, C 100,
verde met., 00. R$ 2.800,00 - R$
800,00 de entro + 24x R$ 139,00,
aceito moto de menor valor no nego fl
Tratar: 9965-8875 ou 372-0391. lUCG - Vende-se, 85. Tratar; 9992,8489.

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

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

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

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

FALCON - 400, azul, ano 00. R$
8.300,00. Tratar: 373:3001 ou 9952-

SUZUKI- Vende-se, 79, vermelha,
motor, caixa e pintura novas.

Tratar: 37(H724.

XL}( - 350, ano !Ü. Tratar: 374-1588.

XR 200':' Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 98,00. Tratar: 9973-
8955.

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

9975-4667.

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

CRÉDITOS
PARA COMPRA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,
REFORMA ou CAPITAUZAÇÃO DE SUA EMPRESA

� R$ 20.000,00 A R$150.oo0,00.

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais,

Trabalhamos com autorização
do Banco Central.
Plantões sábados,

,domingos e feriados.

322-7505 ou 9121�142,
c/Mauricio

'CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVÉS
Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, financeiro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

CARTAS
ASTROLOGIA
NUMEROLOGIA
TARÔT
ANGEOLOGIA

Taróloga Daniele

Vendas e Serviços

" intelbral

111111 HDL
�,-
IIIIIII

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor AutorT)ático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

(47) 371-2675

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

40 I
,.

. ,

, ,

;' " ;;;� ;:"'éU"�
"

I r •

"�

li;! tf, • �Ó'Í "'$';" iC">e_, .,,""Jl, � l'JclJ:.;"'"" y;"'i! � •

serviços
./
��i

GRUPOSGERADORES DE ENERGIA

IR "Venda "locação "Conserto "Montagem
Irmáqulnas Indústria
a Comércio LIda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
* Motores Estodonários * Motossera
* lavo Joto' * Rocodeira * Assistência 24hs
: Aspirador : Mótobombos www.irmoquinas.cjb.netCompressor, etc... Entre outros ...
R_ CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Joraguá do Sul

371-9421/275-03:U '

9952-1838

Pentium IV 1,5GHz

TECNOLot31A E INFORMÁTICA

Com o Consórcio Nacional PanAi'nericano, fic� muito mais fácil para você adquirir o seu computador.
Psquenas I?arcelas mensais e muitas chances de ser contemplado todo mês através de sorteio ou lance.

proveite nossa PROMOÇÃO da semana:
_IPI

•o PANMIX FINÀNCIA O LANCE DO SEU CONSÓRCIO
"

COIVrPUTADOR - CARRO - IVrOTO

Rua Jacob Buck, nO:120\- Centro, RU4 do Besc
89251-160 - [araguâ do Sul

www.plus.inf.br
consorcioiiçplus.inf.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AR CONDICIONADO'
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

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

�1íÀ�SJMais

diversos
ANTENA DE CELULAR - Vende-se,
rural. Tratar: 9111-6982pu 27,6-10Ó7.

ANTENÁ PARABÓLICA - Vende-se,
Tec Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:
'376-2305, c/Vanderíeí, após 18h30.'

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
c/ 2 aparelhos. R$ 350,00. Tratar:
9123-3693, c/ Lueiana, ou 371-4176,
à noite, a partir das rshs.

APARELHO CD - Vende-se"
automotivo, pionner, modo DEH

1350, 4 meses de uso, c/ frente
destàeavel e estojo. OBS.: painel c/
visor branco: R$ 380,00 à vista.
Tratar: 9993-6306, c/ Daniela.

APARELHO DE ESTÉTICA - Vende

se, 3' em 1, drenagem linfática,
hionisador e isométrico. Tratar: 373-

2850, c/ Adriana.

p/ crianças carentes e para os

Indlos do piraí. Tratar: 371-7341.

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

BARCO - Compra-se, Marajó, 1.9 ou

16. Em bom estado. Tratar: 373-

0705, coml., ou 373-3609, resido

I

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
2 qtos. e 1 varanda. R$ 150,00.
Tratar: �952-8563, c/ Edson.

BARCO MIRAGUAIA - Vende-se, 5m
de alumínio, c/ partida elét., c/
motor Johnson 30HP, 91, c/
earretinha. Valor a eomb. Tratar:
376-1827 ou 370-4095, c/ �dilene, à
tarde.

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

'

APARELHO DE SOM - Vende-se, 3/ BASSET COFAP - Compra-se, filhote
1 CCE, sem CD. R$ 50,00 .. Tratar: ( macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.'
376-2765. Tratar: 371-6475, falar c/ Jô.

Tratar: 373-3787.

\

, TERÇA-FEIRA, 7 de maio de 2002

,

CLINICA DE MASSAGEM

PlEJKJKAKI
*lVIassagem, Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963'';'6820

CARRINHO DE CACHORRO-QUENTE
- Vende-se. R$ 960,00.

'

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, c/
Deretti.

CELA DE CAVALO - Vende-se

(marrequlnha). R$ 90,00. Tratar:
9118-2880, c/ Guilherme.

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

C�LULAR - Troca-se, sansung
Voieer Compaet, pré-pago
Global, por um computador usado.
Tratar: 370-9806, c/ Marcos ou
9104-3040.

CELULAR - Vende-se, Erieson KF
788. Tratar: 379-1119; c/ Marisa,
hor. cóml,

CELULAR - Vende-se, Nokia, modo
6181, c/ linha, da global. R$ 170,00.
Tratar: 376-3107.

CELULAR: Vende-se, Nokia, da
Global, c/ linha. R$ 100,00. Tratar:
9113-79;;9.

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

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

ARRECADO - Roupás e brinquedos

BATERIA - Vende-se" Dofphlnazul
marinho em ótimo estado e um'
microfone sem fio. Tratar: 372-4402,
c/ Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E
I

CARREGADOR NOKIA - Vende-se.
Valor a eomb. Tratar: 9121-2362, c/
Joilee.

BETONEIRA - Vende-se, nova, 1401.
Tratar: 370-0670, c/ P�ulista.
BETONEIRA - Vende-se, 120 litros.
Tratar: 9121-2362.

BICICLETA - Vende-se, Prox,
eompl., nova, Valor a eomb. Tratar:
373-1775.

BICICLETA ERGOMÉTRICA - Vende-se,
marca Caloi. Valor a eomb., semínova.
Tratar: 371-4921, c/ Marilene.

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

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

.- J
'I

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

�.ICADEIRA - Vende-se, de bebê (de
mesa), R$ 50,00. Tratar: 370-9228,
c/ Rosane.'

CAMA - Troca-se 'cama de casal e

ar-condicionadO por centrífuga:
Tratar: 373-3787, c/ Noeli.

CAMA - Vend/e-se, nova, de
solteiro, madeiramaciça. Tratar 376-
0081, c/Emerson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CELULAR - Vende-se, aparelho LG
500. R$ 100,00. Tratar: 376-3062,
el Elaine'.

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

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

9975-1299, cl prof. Ademar.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou p/ quem gosta de

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

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

COLEÇÃO DE SELOS - 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$ 300,00. Tratar: 370-8615.

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

I

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se pI
comércio, seminovos, juntamente cl
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, rnodaIntíma e

bijuterias. Valor a comb. Tratar: 370-
5518, cl Paulo.

CONSTRUÇÃO' - Vende-se, de
/

esquina, 3 andares, nova, em São
Paulo. R$ 160.000,00 (vale o dobro),
200m do metrô Armenia. Aceito

proposta. Tratar: (11) 6976-9448, cl
Cecllia.

' ,
.

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

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

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. 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-5E APTO. - Procura-Se moça,
apto.znobüiado no Centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692.

DIVIDE-5E 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.

(47) 453-1023 ou 3025-4549. .

ESTUDANTES - Que vão pI Joinville
à noite e queiram dividir combustível.
Tratar: 9975-4984.

FAX - Vende-se, valor nego Tratar:

3714979

FERRAMENTAS - Vende-se, várias,
para torno. Tratar: 371-0742, cl Mário.

FILMADORA - Vende-se; Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joe!.

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

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

FILMADORA -wende-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
até R$ 50,00. Tratar: 275-1676.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI FONE/FAXC/SECRETÃRIA-
playground. R$ 250,00. Tratar: 370- Vénde-se, marca Panasonic, modelo
1973 ou 9975-1299. cl prof. Ademar. KJ(-FT67, seminovo. R$ 500,00.

.,n Tratar: 9967-9864.

u---ESTEIRA MECÃNICA - Seminova.
Valor R$ 150,00. Tratar: (47) 375-
2190, cl Viviane.

ESTEIRA MECÃNICA - 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
Joinville, estantes, mesas cl
cadeiras, estofados, etc. Tratar:

FREEZER - Vende-se ou troca-se por
esteira elétrica, de 3 gavetas. R$
250,00. Tratar: 370-9282.

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

preço da região. Tratar: (47) 9975- .

2825, cl Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na Av.
Pref.Waldemat 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 pára ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, cl
Malvina.

IMPRESSORA -Vende-se, Epson 1500
A3, ploter de recorte, boca de 25. Preço
de 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.

JETSKY YAMAHA - 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, cl 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 - Vende-se, Politriz
Orbital Black Deker. R$ 120,00.
Tratar: 9953-2627 ou 372-0826, '

LOCADORA - Vende-se, comp!., cl

CIRURGIÃO�DENTI5TA
Especialista em Prótese
Dr. AÚ" f. Omio-Oorruil1e1Y
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®netuno.com.br

'ENDOCRINOLOGIA
Dr.O�MCiU"ceLo-We:&ev S iÂN(Í(/

Fone/FaX: 275,3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

O�CUwer�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

'P�,
.

CIRURGIÃ-DENTISTA ",PERIODÓNTIA
'DvCt'.c�r�'

.

Fone/Fax: 371-8743,- Sala 705,

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul .. se

1200 fitas de vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090.

LUMINOSO - Vende-se, 1,Oxl,70..
R$ 90,00. Tratar: 372-2316.

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

LUSmE-Vende-se. Tratar: 9992-7162.

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

MÁQ. COSTURA -; Vende-se, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.

'

Tratar: 371-4497.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloqueCf cobertura. Preço a combinar.
Tratar. 9993-4340 ou 370-5547.'

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

troca-se, rnarcaClosley, antiga.
Tratar: 371-7060.

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

MÁQ. DE FAZER SORVETES - Vende

se, italiana, modo 2001, 3 anos de

garantia. Aceita-se carro no nego
Tratar: (47) 379-1119, clAilton 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"
cf. Tereza.

OMES

Estofados-
3x2 Lugares Viena
1+4x de apenas

R$�8

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

'1+4x de apenas
,,,,"0 ��. x:>: á;''ê:

o

.R'�

Faça-nos uma Visita�,
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MAQ. CAFÉ EXPRESSO - Vende-se, PAPELARlo\ - Vende-se, no Centro, inicial R$ 7.000,00. Faturamento TELEFONE - Vende-se, prefixo 370.
marca Faema, compl. 'R$ 2.800,00. Av. Mal: Deodoro da Fonseca. Valor. imediato. Tratar; 371-7390, Tratar: 275-2277, cf Mara.
Tratar: 371-7221, cl Raul. a comb Tratar 371-0452 371-2316,275-3576 ou 372-1371. /

,TEl.EFONE RURAL - Compra-se.
MÁQUINAS DE COSTURA - Vende- PAPELARIA - Vende-se saldo em QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO - Tratar: (47) 912,6-9107, cl Angela
se, Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274- Aluga-se por hora, 11 hora grátis. ou (41) 442-2066, cl Fernanda.
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as 8329 ou 274-8264, cl Simone. Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.
duas ou troca-se por moto de TíTULO PATRIMONIAL .: Vende-se, '

menor valor. R$ 375-1080. PEDESTAL - Vende-se, 16 canhôes QUITINETE - Procuro para alugar Soco Acaral., R$ 200,00. ,Tratar:
de luz cl catraca e 40m fio. R$. ou dividir, urgente. Tratar: 370-

.

9967-9864.
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane. 9006 ou 9101-8863, cl Fábio.

TITULO PATRIMONIAL - Vende-se,Vende-se, Müller, de fibra, seminova.
R$ 240,00. Tratar: 370-7703.

'

PINTURA - Fazemos pintura em QUITINETE OU CASA - Procura-se. Beira Rio. R$ 250,00. Tratar:
moveis (pátlna, decapê, etc.). para alugar, cl mais de 3 qtos. 372-2354.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se, ,T�atar: 9905-2929. ou 275-2229. Tratar: 370-1531 ou 91'13-4116.
Continental, 5kg, lava, enxágua, roca DISCO - Vende-se;
centrifuga, frontal. R$ 250,00. PISO PORTOBELO - Vende-se, azul RETRIEVER.i>O LAVRADOR - Vendo profissional, DS 47, pró-tinha.
Tratar: 376-3434. petróleo, cada caixa tem 15 unid., . filhotes, pretos e chocolates, cl R$ 100,00. Tratar: 274-8141, cl

MÁQUI�A DE REBATER ELAS,TICO
de 104m.Tratar: 9111-5223. pedigree. Tratar: 37(>-Z978 ou Virgílio.

9975-0219.
- Vende-se, 4 agulhas, marca PLAYGROUND ESCORREGADOR- TOLDO - Vende-se, semi-novo.
Hansai. R$ 3.500,00 à vista ou R$ Vende-se, R$ 250,00. Tratar: 370- RODAS (4) - Vende-se, originais R$ 100,00 nego Tratar: 370-9005.
2.000,00 de entrada e o resto 1973 ou 9975-1299, f;1 prof. para Voyage. Tratar: 9992-7162.
parcelado. Tratar: 9975-4523, falar Ademar. ,TROCA-SE - Carro no valor de R$
comRosa, RODAS.- Vende-se, aro 15, marca 30.000,00 pI casa de material.

MÁQUINAS P/COSTURA - Vende-
PLAY STATION II - Vende-se, Momo Race, cl pneus bens, R$ Tratar:.370-1161.
destravado. R$ 1:000,00. Tratar: 1.000,00. Tratar: 376-1854, cl

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$ 376-2206. Adilson. OFICIINA DE TORNEIRO - Vende-
1.300,00 (pacote cl todos tem se, compl. Tratar: 371-5640, cl
desc. ou avulsa).Tratar: 275-0616. PNEUMÁTICO - Vende-se, pI RODAPÉ - Vende-se, 51m, pintado Sérgio.

Truck .. Tratar: 9992-7162. de verniz. Valor a comb. Tratar:
MERCADO - Vende-se, 370..2716 VENTILADOR INDUSTRIAI, - vende-
equipamentos e estoque, cl 12 PNEUS - Vende-se, pI moto de se, 2 com ótimo preço. Tratar: ,

anos de funcionamento. Tratãr: trilha, em ótimo estado. Tratar: ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se, 9992-7162.
372-3947. 9973-3034. roupas usadas, em bom estado,

até 6 meses, para meninos e VESTIDOS DE PRENDA - Vende-se,
MERCADO - Vende-se mercado, PORTÃO DE FERRO - Vende-se, meninas. Tratar: 370-9228, cl azul, cl mangas comp., de seda.
Vila Lenzi. R$ 18.000,00. Iratar., 3,20 x 60. R$ 100,00. Tratar: 371- Rosane. R$ 80,00. Tratar: 9103-98930ú �\275-2990. 943l, cl Narana. 376-0168 (rec.). '

SCANNER - Vende-se, 9600dpi. R$
MESA - Vende-se, 5m de comp., cl PRATELEIRAS - Vende-se ou troca- 200,00. Tratar: 370-0558, ou em VESTIDO DE PRENDA - Vende-se,
5cm de espessura, cl bancos. se por carro, pI loja de qualquer frente ao Colégio São Luis, no cf armação e bombaxinha. Valor a
Tratar: 9992-7162. natureza. Gôndolas cl 3m cada e R$ 1,99, cl EIi. comb. Tratar: 373-1775.

/ várias cl vidro. Neg. '

MESA - Vende-se, marfim, cl R$ 6.000,00. Tratar: 370-7398, cl SELOS - Vende-se, coleção, VIBRADOR - Vende-se. R$ 700,00.
tampo de vidro, pI 6 cad. Mágnes. comemorativos do Brasil, blocos e Tratar: 370-8221, a noite.
estofadas. R$ 250,00. Tratar: de blocos, de 1900 a 2000,
372-4153, cl Alex. PRATELlilRAS - Vende-se. ideais completa. Tratar: 371-9543 ou VIDEOCASSETE - Vende-se, marca

para lojas, de vidros e gôndolas cl 9973-8747. Philips, 6 cabeças, último
MESA DE SINUCA - Vende-se. 5 e 6 divisões. Novas, cl 3 meses lançamento. Valor negoctável.
Tratar: 9991-1781, 275-1486 ou de uso, ótimo estado. Tratar;;. SERRA FITA - Vende-se, para Tratar: 373-1036,
373-3036, cl Alceu. 371-7842. açougue. Tratar: 376-1699.

VIDEOCASSETE - Vende-se ou

MESA DE SINUCA _; Vende-se. PRECISA-5E - Pessoal que saiba o SOFTWARE - vende-se, estoque, troca-se por bicicleta erg, Tratar:
Tratar: 9992-8489, Valor a comb. idioma Coreano. Tratar: 9992-5169, educativo e de digitação, pI usuários

.

370-9282.
cl Alan. de inf. e escolas de ed. infantil.

MESA DE SINUCA � Vende-se, cl Tratar: 370-3623 ou 371-5006. VIDEOGAME.- Vende-se, mega
tampa de mármore; pano n.ovo,

.

PRECISA-5E - Moça pi dividir apto. drive III, novo, na caixa, cl 2 fitas.
acompanha 4 tacos, jogo de bolas .. no Centro. Tratar: 371-5824, TABELA DE BASQUETE - Vende-se, R$ 80,00. Tratar: 275-0134, cl
R$ 650,00. E outra menor cl tampa 371-76310u 9962-7692. infantil, c/base. R$ 150,00. Tratar: João, após 18h.
de madeira. R$ 280,00. Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, cl prof.
372-1274. PROCURA-5E -Pessoa pI divipir Ademar. VIDEOGAME - Vende-se, Play Station,

aluguel, em Corupá. Tratar: (47) 17 CDs. R$ 350,00. Tratar37�7866.
MICROCOMPUTADOR - Vende-se, 375-2177, cl Ana. TECLADO - Vende-se, modo TSR'
cl DVD e CD Rom._ambos LG, Yamaha. R$ 300,00. Tratar: 370-2718. VIDEOGAME - Vende-se,
monitor 15 pol., disco de 30GB! PROCURA-5E - Apto para dividir Supernintendo, cl 2 controles e 6
128 memória, clWindows 98, aluguel, próx. a Unerj. Tratar: 375- TECLADO - Vende-se, marca Cassio. fitas. R$150,00. Tratar: 371-6238.
original. R$ 1.750,00, acelta troca.• 2177. R$100,OO. Tratar: 9117-9257.
Tratar: 9955-8931. VIDEOKÊ - Vende-se. R$ 390,00.

PROCURO SÓCIO - para tocar TELEFONE - Vende-se, prefixo 376. Tratar: 370-8381, c/ Jeferson,
MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete. escritório de prestação de serviços Valor a combinar. Tratar:
Tratar: 9121-2362, c/,Joilce. previdenciários e juridicos, capital 9992-5253. VIDEOlOCADORA - Vende-se, cl

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

'AlUGA-5E: � equipamento e

maquinário, compl,' PI' uma
marcenaria. São 10 máquinas,
todas profissionais e de padrão
elevado, p) alta produção. o

Excelente estado de conservação e

perfeito funclonamento, Apenas
R$600,00. Tratar: (47)457-6157, cl
Sr. Aldir ou com Sr. Junior. '

,

vloLAo - Vende-se, cavado Gia�ne,
novo e uma caixa de som amplificada,
auto falante 12, com 5 entradas pI
instrumento e matsa pI aparelho. de
som. R$ 500,00. Tratar: 9111-1731.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO
VILA LENZI E NOVA BRASILlA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os moradores do Bairro Vila Lenzi e
Nova Brasilia - a comparecerem no dia 14 de maio de

2002, às 18:30hs em primeira convocação, com a

presença de 50% dos associados, ou meia hora após,
com a presença de qualquer número de associados, com
previsão de término para as 19:30hs, nas dependências

do Grupo Escolar Albano Kanzler, sito a

Rua Lourenço Kanzler, 177 - Vila Lenzi para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
- Leitura do Edital de Convocação;

- Homologação do desmembramento da Associação
de Moradores da Vila Lenzi da Associação de Moradores
da Nova Brasília e ratificação da eleição do pleito de

desmembramento, bem como da eleição da nova diretoria
Executiva e Conselho fiscal da Associação de Moradores.

da Nova Brasília em conformidade com o edital do
dia 10/10/2001, para o biênio 2002/2004.

- Posse da nova diretoria da Associação
de Moradores da Nova Brasilia.

- Adaptação e reforma do Estatuto da Associação
remanescente.

Todos os moradores do Bairro poderão comparecer no dia
aprazado para publicidade dos atos.

Jaraguá do Sul, 10 de abril de 2002.
Alvari Gomes

.

Presidente

VERDUREIRA PROCÓPIO SOB NOVA DIREÇÃO
VERDUREIRA DA ADRIANA
Começando a semana com promoção para você

R$ O,39kg I
Duzio Ovos cl ex

R$ 1,1 Odz Pinhõo
.R$ O,99kg .

R$ 1;25dz
R$ 1,30kg

Batata Suio
Duzia Ovos solto
Caqui Fuyu

APROVEITE!
.

Para melhor atender você, a Verdureira dI:! Adricma atende
diariamente. das 7h40 as 22h30, não fecham/os parei
almoço, inClusive feriados. Aos domingos das 8hOO as

1 JhOO e das 17hOO as 21 hOO

Agradecemos sua preferência

� Tudo para construção, reformas e projetos

: _sPeísi'an:aíl
:' �fBÕx para baftli'c1:ros.
, JF.iquaddils

'

�. 'Q�ôStemperados
·-'chéas
·�·port6�

Av, ']>ref. Waldeh,iar Grübba, 1839, Vílá Lalau

2
7
5

Madeireira Flórida: Oi
Ltda. :

, !
I:i
I

:3
5
4
'7

Fones: 37Ó:"73.93 - 370-7550
e'sp�i�Ii:Z;QdQ 'em madeiras nobre, beneficlcmente] i

di!"niaclé:iras ém geral e madéiras para cobertura
!

arquitetura
,. d e s I 9 n

Rqâ'AdolfPüttje� 444' - Rio Molha .i Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

ft gQªl:!l:c��'
petd.rM- e;q�'fW-Y(X.<.IeoW l'nmI,.�

Fone/Fax: (47) 275-0514/370-1016
Rua Reinoldo Rau/,520 - Jaraguá do Sul - se
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o QUE SE FALA NO SENADO
SUPLICY DEFENDE RENDA DE CIDADANIA A PARTIR DE

2005 - Está tramitando na CAE (Comissão de Assun-

tos Econômicos) projeto do senador Eduardo Suplicy
(PT-SP) que institui, a partir de 2005, uma renda de cida

dania, que se constitui rio direito de
o

todos os brasileiros
residentes no País e estrangeiros residentes a pelo menos

5 anos no Brasil, não importando sua condição
socioeconômica, receberam anualmente um benefício
monetário.

O pagamento do benefício - que, de acordo com a

proposta de Suplicy, deverá ser de igual valor para todos
- poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. Caberá
ao Executivo definir o valor. O dinheiro deverá ser sufi

ciente para atender necessidades mínimas de cada pessoa
com alimentação, habitação, educação e saúde, levando
em conta o grau de desenv�lvimento do País e suas pos
sibilidades orçamentárias. Em 2004, conforme o proje
to, a Justiça Eleitoral, por ocasião da eleição, submeterá a

proposta a referendo popular. Caso aprovado, o Exe

cutivo deverá enviar ao Congresso crédito adicional con
signando no Orçamento da União, para o exército fi
nanceiro de 2005, a dotação orçamentária suficiente para
implementar a renda da cidadania.

Suplicy explicou que a renda de cidadania, ou rendan
básica, deverá ser paga em dinheiro, cheque ou por meio
de cartão de crédito, mas não na forma de bens ou ser

viços, nem de cupons ou selos que só possam ser gastos
em certos tipos de bens.

Suplicy explica: "Vamos supor que separássemos R$
100 bilhões do PIB (produto Interno Bruto) do País,
que é �e cerca de R$ 1,1 trilhão, para distribuir igualmen-

o

o

te entre os 170 milhões de brasileiros. Como a riqueza
nacional é hoje distribuída de maneira desigual, certamente
a repartição igualitária de R$ 100 bilhões jágeraria im

portante efeito de diminuição da desigualdade"
o

calcu
lou. OORNAL DO SENADO, ed. 1.436, página 4)

As LEITURAS DE L DE SOUZA
O EXÉRCITO ANTIGO (188)

Subia Couto de Magalhães, em 1862, o Araguaia,
quando notou, no Lago Durnbá, cujas margens acoita
vam dezenas de escravos fugidos do Pará e províncias
vizinhas, um movimento de caçai que logo lhe acordou
a mania venatória. Tomou da esplnqarda, e, ia fazer
foqo, quando um soldado da comitiva se Interpôs, ro-

o \

gandol choroso:
- Sr. doutor, pelo amor de Deus, não atire!
- Então, por quê?
O soldado, após um silêncio enverqonhado, baixou

os olhos e a vOZI e expllcou, titubeante:
- Eu ando querendo dar baixai tenho caçado um

substituto e não acho.
- E 'que tem isso com o meu ti ro?
- É que o tiro esparrama os negros do qullornbo, e

eu estou querendo pegar um çalunga que faça o meu

tempo' de serviço!

Couto de Magalhães - "Viagem ao Araquala", pá
gina 178.

Jornal

CORREIODOpovo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 •

sala 1 e 2 • Jaraguá do Sul
Telefones: 371·5531 . 982·0710
,Rua Paraíba, 256 • Blumenau
Telefone/Fax: 340·2393

Garibaldi. - JGS

(Continuação do 113)

Distrito de Veszprém
Por que "antiqarnente"

e "outrora"? X C I

o Brasil continental

já se enquadra nessa

categoria, concentran
do entre Rio de Janeiro
e São Paulo laboratóri

os, locadoras de equi
pamentos cinematográ
ficos, estúdios de filma
gem e de som. Isso não
tem impedido que hoje
inclusive a maior parte
dos filmes seja realiza

da fora de seu âmbito.
Há 20 anos, em Curiti

ba, a contrapelo de to

dos, os então aspiran
tes a cineastas, que por
ISSO me execr,aram, me
manifestei o publica
mente contra a criação
de um pólo cinernato

gráfico no Paraná.Afir
mava e continuo coe

rente com a idéia de

que, ao invés de imo

bilizar recursos públi
cos em pessoal, equipa
mentos e prédios, o

Estado deve é fomen
tar e financiar filmes,
diretamente ou através
de incentivo fiscal. À
comunidade cinemato

gráfica, para tanto, urge
propor mecanismos

democráticos de aces-
I

so a esses recursos que
o Estado tem p0r obri

gação constitucional

disponibilizar. O único

patrimônio de um cine
asta é a sua filmografia.
Não a mundanidade e

a notoriedade de que a

profissão naturalmente
embutem. É necessário

implodir essa chamada
'síndrome do faraó', à

qual estrategicamente
quase todos os gover
nantes e políticos su-

cumbem: erigem obras,
promovem reformas,
compram câmaras, mo- (

viola, parque de luz, etc.,
criam empregos para bu
rocratas e afixam placas
de bronze com os seus

nomes em relevo. À tes

ta de tudo, um 'gerente
cultural', com lábia sufi

ciente que saiba admi
nistrar egos e sutilmente
dizer, que não há recur

sos para fazer filme.
Todo o dinheiro acaba
atomizado em concreto,
salários e insumos. Os fil
mes nunca saem do pa
pel e das boas intenções.
O tempo passa e � cul

tura regional empobrece
mais e mais. Salvo meia

dúzia de políticos, os

governantes querem
mais é assinar inaugura
ções, já que não podem
assinar os filmes. A mai

oria dos políticos desco

nhece que investir em

cultura, se não dá voto,
também não tira. E que,
a longo prazo, eles ga
nham uma aura espiritu
al favorável da popula
ção que reconhece neles

alguém sensível às suas

manifestações e exigên
cias culturais. Diante da
recente 'crise do pólo de
cinema do Ceará e de
tantos fracassos em ou

tros Estados (como o do

Espírito Santo), que já
arreganharam dentes,
verbalizando mirabolan
tes planos e acabaram
com uma produção pífia,
quando não inacabada,
'mantendo o firme propó
sito de bater na mesma

tecla, exigindo que o Es

tado crie fundos de fi

nanciamento cinema to-
. gráfico com recursos tan

to próprios como oriun
dos de renúncia fiscal e

promova concursos ágeis
e com critérios de avalia

ção - transparentes: Afi
nal, cultura também é um

gênero de primeira neces

sidade! Fora disso, é nadar
no raso. Quantos e quan
tos talentos de Santa
Catarina, do Paraná, para
não irmais longe, de todo
este País com uma nítida

vocação audiovisual (bas
ta atentar para a excelên-

,

cia da nossa cinematogra
fia repetidas vezes premi
ada nos festivais do mun

do) já não se perderam, s�
estiolaram, desistiram,
deserdaram por falta de

recursos para botar o seu

sonho faiscando na tela?"

O descendente de

húngaro e, nascido em

Blumenau, cineasta Syl-:
vio Back, fez oIonga
metragem sobre a vida

de CRUZ E SOUSA -

O Poeta do Desterro -

EI Poeta Proscrito - Le

Poete Banni para im

pressionar a platéia do

mundo, em seu artigo "A
LUZ PRETA" tenta ex

plicar o porque da esco�
lha 'de um poeta catari
nense que só se tornou

compreendido pelos
seus semelhantes quan
do deixou a frase para a

posteridade _o "Hei de
morrer logo.' mas Eei de
deixar nome".

É Sylvio Back que es

creve: "O poeta João da

Cruz e Sousa é um estig
ma literalmente escuso

da literatura brasileira.
Por ser uma exceção na

então sociedade escravo

crata de século 19, suà

soberba negritude aca

bou por matá-lo aos 36

anos, Sua 'igualdade' era
demais. O preto no bran

co, preto-e-branco. Des
de o início ele soube,

-

(114)
como se uma película
de nitrato fora, que se

ria, 'incendiado'. E não

incensado - sirnbóli
co expediente comum

na alvorada do cinema

(que lhe foi vizinha), quan
do as salas eram perfu
madas 'durante a exibi

ção de filmes místicos.

Como o personagem de
Le Petit Soldad, de Go

dard, Cruz e Sousa o ten

tava abarcar a tela, en
trar na cena, assumir a

visibilidade da ilusão."
Inutilmente. Sua

ambição e obra ficaram

na penumbra: do main

stream da poesia de seu

tempo. A exemplo do
então "bizarro" cinema

tográfico, o ''ASSINA
LADO" (" ... A Terra é

sempre a tua negra al-
o

gema ... ") sobreviveu à

madrastice dos con

temporâneos. Antes de '

vitimá-lo, a posterida
de reservou-lhe o por
tal da glória:

Fragmentariamente
biografado, sua trajetó
ria em Nossa Senhora

do Desterro (nome ori
ginal de Florianópolis,
SC) - do nascimento
em 1861 ao Rio de Ja
neiro entre 1890 e 1898

-, assemelha-se a um

filme velado. Sobram
vácuos e contornos

anímicos que'mais con
fundem do que deci
'frarn. Mesmo que se

I

queira desideologizar o
personagem, desen

torrá-lo d'África -ou des

paisá-lo do Sul do Brasil,
aproximar-se dele atra

vés de sua órfica e lunar

poesia será sempre uma
metáfora sobre a tragé
(Úi! que é ser/h�gro no

Brasil - em todos os

tempos. CONTINUA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, ILlVROS NA PRAÇA Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria de Educação e Cultura

Gerência de CulturaINTERPRETAÇÃO do Ceará
-IIR.2?JJVO dlJ$1_ÓRJeO
:JJe fllRlJg?J42f!) su:

este, certamente, não será o último de sua brilhante pena, a'

derramar conhecimentos e informações, para nós, brasilei-
ros do Sul, deste pais continental,

"

Na contracapa do importante livro, Abelardo Fernando

Montenegro diz a que veio: "Deixei o Ceará várias vezes,

residindo no SuJ e no Sudeste do Brasil. Ao retornar defini
tivamente ao Ceará, decidi imergir no seu, passado e com

preender a psicologia do seu povo, como prova do amor à

gleba nativa. Os meus Livros sobre o Ceará perte:ncem à

fase interpretativa. Já, em 1953, publiquei CEARÁ.
TENTATiVAS DE INTERPRETAÇÃO.
Estou publicando, agora, INTERPRETAÇAo DO CEA

RÁ, sob, múltiplos aspectos: econômico, social, politico,
religioso, folclórico e psicológico. Sinto-me feliz por contri

buir, ,ao lado de outros historiógrafos, para a interpretação
da História do Ceará e para compreender a psicologia do

seu povo". Parabéns, dr. Montenegro, e gratopelo impor
tante livro. (EVS)

Recebemos pelos Correios do distante
Ceará a última obra do dr. Abelardo
Fernando Montenegro, com o título

INTERPRETAÇÃO do CEARÁ, im
presso e acabamento da imprensa uni
versitária da UFC (Universidade Fede
ral do Ceará).
O ilustre i,ntelectual e escritor, ex-pro
motor de Justiça da então Comarca de

Jaraguá do Sul, o primeiro depois da

criação do Município de Jaraguá, a que
nos referimos há algum tempo, nos
brinda com um exemplar, que é quando
tomamos conhecimento da obra, que
nos parece lava a sua alma pelo desejo
de servir o seu Estado natal, e o conse

gue de modo magistral, acrescentando
às

�

outras quase meia centena de livros

/

I

O Arquivo H istórlco deJaraquá do Sul, vincu-
lado à Gerência de Cultura, da Secretaria de

Educação e Cultura, cujo patrono é o senhor

Eugênio Victor Schmõckel, contém, hoje, 2002,
um acervo expressivo.
Com espaço físico de aproximadamente
450m2, onde estão locadas 210 estantes de aço,
além de armários de aço, mesas de trabalho
técnico e pesquisa. O espaço divide-se ern'sala
do acervo documental e sala de administração,
processamento técnico e pesquisa.
O acervo é composto por 1,5 mil metros linea

res de documentos, acondicionados em caixas
e pacotes.
O Arquivo Hist6rico tem por finalidade: ,

IARTIGO: J,osÉ MARCELO FERREIRA - PROFESSOR · Localizar, centralizar, custodiar, ordenar e

preservar documentos de qualquer natureza e

p rocedênc ia;
· Custodiar os documentos oriundos da admi

nistração pública municipal:
· Fraequear o acervo à pesquisa do público em

geral, ressalvadas as disposições legais, admi
nistrativas e técnicas;

· Pesquisar e divulgar a história jaraguaense
contida em seu acervo documental.

CARTA ABERTApara Alan e Felipe
a vida é um constante pulsar para todos, e que o brilho

dos nossos olhos é reflexo de nossama.

Bom é sabermos que estamos todos na mesma es

cola, que somos todos "freqüentadores do mesmo curso,
e que o nosso destino é brilhar, aqui ou em outras para
gens, todo dia, a cada dia, sempre mais.

Deixemos que aqueles que se vão a brilhar, levem

consigo nossa energia, nosso otimismo, nossa aposta
em dias melhores, nosso calor fraterno e nossa'esperan
ça de reencontro.

.. Aprendi nestes dias que devemos abrir nossos cora

ções a cada encontro com nossos semelhantes, colegas
e amigos, já que a despedida quase sempre é impossí
vel. Nos dói muito sentirmos que o brilho do olhar de
um adolescente promissor, possa ser apagado.

Porém, devemos perceber que na natureza tudo ten

de para a harmonia, portanto, quem nasceu para bri

lhar, partiu também para colaborar, levando sua luz pró
pria.

Resta ficarmos aqui, olhando para o céu, aprecian
do as estrelas no firmamento e sabendo que, em a!lgwn
lugar, existem estudantes, como nossos amÍgos Alan e

.

Felipe, que aqui conosço estiveram, passaram também

por essa escola da vida e carregam consigo a doce sen-

sação de dever cumprido.
'

Até um dia, meus amigos.
Um grande abraço!
Marcelo

Bio/2002

Escrevo, porque a despedida nem sempre é pos-,
sível, já que a data, da partida nã? nos é revelada.

Escrevo porque quero registrar, como professor
e amigo, como nos sentimos.

.

.'

.Difícil é não sentir que a .vida passa ine-

xoravelmente... ; difícil é não tentar trazer de volta

sempre, os bons momentos, tentar não esquecer que
o que o mundo é nossa catedrática escola, e que a

viver é nossa arte, já que a Vida é a maior obra de
Deus.

Eu, particularmente, acredito que exista um mun

do melhor, que nos espera. Mas, como ele é? Quan
do e para quem ele vem? Quem lá nos recepcionar

Não ter respostas para estas questões me inco

moda, afinal, sou professor e nossa vida é indicar

caminhos.
Só sei que não.devemos nos lamentar. A vida foi

feita para descobrimentos, não para lamentações; para
encontros, não para despedidas; para conquistas, não
para receios.

Foi feita também para histórias, alegrias, .lutas,
amizades, descobertas. Enfim, para aprender e para
ensinar
A nossa grande conquista é reconhecer nossa real

vocação de estudantes eternos..

Eternos, eu disse? Sim! Eternos; alegres, vibran
tes, brilhantes, iluminados, humanos e eternos.

Encantado é todo aquele que, à medida que o

1\ tempo perece a 'cada dia, renasce na sensação de que

I.

'----�--------�----,--,----,--

Rafaela, Eduarda, Stefani e Heloísa

Data de Nascimento: 18 de dezembro de 2001
Local: Hospital e MaterAidade Jaraguá .

PAI: Cleiton Cardozo
Profissão: Motorista
Empresa onde' trabalha: Viação Canarinho

MÃE: Rita Cardozo
Endereço dos Pais: RuaFrancisco Piermenn.

55 - Fundos - Vila Lenzi -

Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 275-3049

* * * **

A CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA DAS
SENHORAS DE JARAGUA DO SUL, através
de seu Departamento de Diaconia, soHcita a

colaboração da população de Jaraguá do Sul
e da região, para suprimento das necessia
dadeldos quadrigêmeos Rafaeja" Eduarda,
Stefani e Heloísa. DOAÇOES: Jornal
CORREIO DO POVO, Rua Procópio Gomes, 246-
Centro - Jaraguá do Sul ou na Ilse Cabe- .

leireira, Rua Marina Frutuoso. 518

Cargas aéreas nacionais e internacionais

aRl\..
AERO CARGÔ+

Fones: (Oxx47) 371-0363
(Oxx47) 275-0,651

Rua Cei. Procópio Gomes, 246 E-maU: brasil@netuno.com.br
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�QUÊTE

QUAISASMELHORIASQUE O Bairro Três Ri"os do Norte precisa?

"Aqui se precisa de várias coisas. Uma das nossas

principais necessidades é melhorar as ruas dos
loteamentos novos, que ainda estão irregulares,
porque o esgoto é a céu aberto. Na
Rua ltapocu Hansa, por exemplo, o esgoto é a
céu aberto e os pontos de ônibus não têm '

cobertura. Outro problema é a poeira no dias de
sol e a lama quando chove. Também

poderia ter mais horários de ônibus nos finais de
semana."

"Eu fazia parte da associação de moradores,
mas acabei até me sentindo frustrado porque
tudo que a gentrJentou fazer não deu por falta
de apoio da prej ftura. Sou o líder da Rua

Itapocu Hansa. 'Ãqui a gente não tem asfalto e o

esgoto é a céu aberto. A poei ra é tanta que não
se sabe mais o que fazer. Também não temos

telefone público nesta rua e os pontos de ônibus
não têm cobertura. Pagamos os impostos em dia,
Merecemos o mínimo de conforto."

Associação de moradores
luta por melhorias

Um pouco
da História m. ,

Antiga área rural do Município, onde era cultivado arroz, o Três

Rios do Norte nasceu da necessidade de povoaçãoe ocupação
\ ) da área. Até cerca de 20 anos atrás era habitado por moradores

i

.

descendentes de imigrantes alemães, Com o crescimento

industrial de Jaraguá do Sul, a região do Três Rios do Norte
passou a ser ocupada por pessoas vindas de outras cidades e

outros Estados, <J..ue se instalaram nos loteamentos, feitos pelos
antigos proprietários rurais do local.

"Estamos morrendo com tanta poeira. Quando o

ônibus passa a gente tem que fechar
a casa toda, porque senão o pó toma conta de
tudo. Para nós, que, estamos ficando velhos, o
posto de saúde fica meio longe, mas a gente vai
se resolvendo. Os loteamentos novos que estão

surgindo no Três Rios do Norte também

precisam de mais atenção. Outro problema é a
velocidade dos carros, que passam em alta

.

velocidade."

"Aqui onde moro o maior problema é a

segurança no trânsito. Há dois meses, metade do
meucomércio foi destruído porque um carro se

perdeu na curva e entrou no meu estabelecimen
to. A minha sorte e da minha família é que era

domingo e já tinha fechado. As ruas recém
abertas também precisam de melhorias. Outra

.

coisa que poderia melhorar é o transporte
coletivo. Durante a semana é regular, mas nos'
finais de semana os horários são poucos."

ApESAR DE SER CONSIDERADO COMO ÁREA URBANA, O BAIRRO AINDA CONSERVA MUITAS CARACTERÍSTicAS PRESENTES NA ÁREA RURAl'

BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE
ainda preserva características rurais
o Bairro -l'-rês Rios do Norte é considerado

urbano, mas ainda preserva muitas características,

rurais, como lavouras de milho e pastagens para
gado. De acordo com o morador Álvaro

.

Neumann, que reside na Rua Itapocu Hansa há
20 anos, o Três Rios do Norte surgiu a partir do
desmembramento de terras de alguns grandes
proprietários, que antigamente cultivavam arroz

na região. ''Agora está muito diferente do que já
foi, embora a maioria dos moradores ainda tem

por hábito ou por necessidade cultivar algum
tipo de lavoura de subsistência", afirma.

Neumann.

Uma das grandes transformações do bairro foi o
alimento do número de moradores, que,
atualmente, segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), é de

aproximadamente 3,5 mil pessoas. A nl'aioria
divide com o trabalho fabril a atividade agrícola.
É um dos mais distantes do centro de Jaraguá do
Sul (cerca de 10 km) e é habitado por antigos
moradores e ta�bém por pessoas vindas de
outros Estados do Sul do Brasil, especialmente
do Paraná.

.'
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I RETARDATARIOS: PRAZO PARA REGULARIZAR TfTULO DE ELEITOR EXPIRA AMANHÃ
.� Atrações culturais e de lazer

rrovimentaramJarnguá do SulEleitores de Jaraguá do Sul e Corupá
enfrentam fila para colocar título em dia �

Jaraguádo Sul-A chu

va fina que caiu na tarde de

domingo atrapalhou mas

não impediu a realização
do evento Jaraguá se en

contra', promovido na Pra

ça Ângelo Piazera pela
Prefei�ra Municipal atra
vés das Secretarias de Pro

dução e de Educação e

Cultura e pela Coordena

doria de Comunicação. A

apresentação da dança do

ventre por uma bailarina a
dulta e outra infantil foi

uma das atrações que mais
chamou a atenção do pú
blico que compareceu no

período da manhã.

Programado. para a�

contecer sempre no prime
iro domingo de cada mês,
a partir das 9h30, o obje
tivo da promoção é de hu

manizar a praça, segundo
informou a gerente de In

dústria, Comércio, Turismo

e Servi�os, Niura dos San

tos. Ela salienta que a idéia

é revitalizar a praça em to

dos os seus aspectos, come

çando por oferecer atra
tivos às pessoas para resga
tar o hábito da comuni

dade em frequentar ambi
entes públicos.

Durante o Jaraguá se

encontra de domingo, a

presentaram-se ainda gru

pos folclóricos da região,
grupo de danças gau-

.

chescas além de três ban

das e duas duplas de can

tores jaraguaenses, que ani
maram o final da tarde e a

noite de domingo. Os Ver
ticais, Portal Gaúcho, Ban
da Globo, Lucas e Cindi e

Sandro Luis e Clóvis. Brin
cadeiras infantis, passeios
de trole pelo Centro His

tórico e sorteio de brindes

também fizeram parte da

programação do evento.

]ARAGUA DO· SUL -'- A

proximadamente 400 pes
soas procuraram o Fórum

de jaraguá do Sul na tarde
de ontem para regulariza
rem a situação eleitoral. O

último prazo para o eleitor

transferir, tirar segunda via,
revisar ou fazer o primeiro
título de eleitor expira a

manhã (das 13 às 19 horas),
o que tem causado um mo

vimento intenso no Fórum,
especialmente a partir do dia
29 de abril, segundo infor
mou o chefe do Cartório

das 17" e 87" zonas eleitorais,
Pedro Krerner, Ele explica
que a 17"Zona é responsável
por parte de Jaraguá do Sul,
enquanto que a 87" atinge
Corupá e ainda parte de Ja
raguá do Sul. "Como sem

pre o brasileiro deixou para
a última hora, analisa Kre-

osdemais. Kremer informa

que os jovens de 15 anos,

mas que completam 16 até

o dia da eleição, ou seja, 6
de outubro, podem fazer o

titulo e votar.

Para a transferência é ne

cessário apresentar o titu:lo

original e cópia da identi
dade. Para títulos novos có

pia da identidade ou certi

dão de nascimento. Para, a
revisão é necessário apresen
tar o titulo original e cópia
da certidão de casamento,
nascimento ou identidade.Já
para segunda via é preciso �.

cópia da identidade ou da �l\
certidão de casamento ou

nascimento.

A dona de casa Loredi

Cesar JunkeS/CP

Loredi Cordeiro pretende votar aqui mesmo

De acordo com o co mais de 10% o último

registro realizado nas elei

ções passadas, que era de
70.429 eleitores. Até o dia
1 de abril, havia 75 mil elei
tores nas duas zonas elei

torais. O número total e

chefe do cartório, o movi
mento tornou-se intenso a

partir do dia 29 de abril, e
a expectativa é que au

mentemais ainda entre ho

je e amanhã. Para facilitar

o processo, o Fórum abriu

no feriado do 1 de maio,
quando cem eleitores pro-

real de eleitores será con

hecido depois de quarta
feira.

Cordeiro, 62 anos, veio da
cidade paranaense de Dois

Vizinhos, há um ano. 'Mo-

Ainda segundo Kre- radora do Bairro João Pes

soa, ela aproveitou a tarde

de ontem para transferir o

título eleitoral. "A gente
acaba deixando para os

últimos dias, e aí pega ma.
Não imaginei que teria tanto
movimento", justifica.
(MARIA HELENA . ._DE MORAES)

Sesc Saúde acontece amanhã no Shopping Breithaupt
Jaraguá do Sul - O exames de diabetes e 75 de . ressalta que todos que novos exames", revela

Sesc (Serviço Social do colesterol, sem nenhum procuram pelos exames Mery. Ela informa ainda

Comércio) de Jaraguá do custo aos interessados. oferecidos neste dia que a cada edição do Sesc

Sul promove amanhã, das Ainda de acordo com recebem uma carteirinha, Saúde é abordado um

10 às 18 horas, no térreo Mery Laise, o Sesc Saúde onde podem acompan- tema. Desta vez, o tema a

do Shopping Center Brei- acontece sempre na segun- har os resultados dos exa- ser enfocado, paralelamente
thaupt, a edição deste mês da quarta-feira de cada mes feitos em outras 0- à realização dos exames, é

do Sesc Saúde, .projero mês; sempre no shopping, portunidades. ''A maio-ria a tuberculose, que será abor-

implantado em 2000 pela parceiro do Sesc nesta em- do nosso público é dado por enfermeiras do
entidade e que faz parte da preitada. A gerente frisa formada por idosos, que Senac (ServiçoNacional de
área de Educação e Saúde que a intenção é ampliar o sempre volta para realizar Aprendizagem Comercial).
do Sesc. De acordo com número d,e atendimentos,
a gerente deJaraguá do Sul, mas o alto custo dos e

Mery Laise Warmling, xames tem impedido uma

serão realizados exames de 'maior oferta. "Cada exame I Amanhã, na Ce:rvejaria
diabete e colesterol, além de diabetes sai paranós. , Esn"cia1ização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeil'9 IBierkruq, no C"�mg' , 1".

de verificação de pressão por R$ 2,70, e o de coles- .:::u.A..I� e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

�� :�: ;e�::�e�:::����f�:�:�1<L'�""":-dilaloOCilllillsi!fieil!flsc�-lfl;ti�Wil�fi1®it;e ,,'G�Lf��Zi;,�'e�',BLggSx4���/i� " c '41 , 't.�t����r��:��t;�1��'�rM�;J��'n�' C�nt�r�1

Campeonato deOrnitologia
bate recorde de público

, curaram o cartório, e no

último final de semana.mer, que_ampliou o núme
ro de funcionários do car

tório para agiliZar o atendi-

mer, a maior procura para
transferência é de pessoas
vindas do Paraná e, em se

gundo lugar, do Rio Gran
de do Sul. Cerca de 60%

"Somente neste final de
se-mana atendemos 570

pessoas", declara Kremer,
Ele calcula que este ano o

nú-mero de eleitores nestas
duas regiões vai chegar a 71'
mil, ultrapassando em pou-

menta. "Estamos com dez

funcionários, três a mais do
últimos 50 anos. "A estima-Uva

é que o público que veio ao

parqueveros pássaros chegue
a cinco mil pessoas", afirma
Stoinski. Segundo ele, 23
sociedades de todo o Brasil

estiveram representadas no

evento, que terminou sábado
, à noite com jantar festivo, e
divulgação dos pássaros pre
miados. "Simplesmente do
brou o número de socieda

des inscritas ano passado,
quando o evento aconteceu
em Joüi.ville", àrgu1'fleótà
Stoinski. (MHM)

]ARAGuA DO SUL- A

ptimeira etapa do 510 Cam

peonato de Ornitologia
Amadora e 5" Copa Alcon,
realizadas na semana passada

'

no Parque Malwee, reuniu

aproximadamente seis mil

pássaros e foi considerado um
SUC€SSo não apenas pelo
recorde de público, como de

criadores inscritos, De acordo

com o diretor de Eventos da

Sociedade Jaraguaense de

Canaricultura e Omitologia,
LiuiéiStoinski, este foi omaior
campeonato realizado nos

do atendimento é, para
transferência, 30% para
titulas novos e 10% para

que o rrórrnal, é ainda assim
a ftla tem sido bem extea-

sa", frisa Kremer.

fU) (jj)Jp�8.JI�
_
\_/ CRM: 3059 � CPF: 468859357/00 INão percol
Mé d.íco Oftalrnologteta

MÃE, VOCÊ É PRECIQSA

/is/rijo Iauanda

RS �38,25
.'ilwtllltlteCromlJ.'ÕlJI'I1TjrmuUA)
2J(J HÚ + XtifilG(Jlas l'trrfoml/J;ts ..
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-
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]o,gos das APPs reuniram 350

atletas na Arsepum, neste sáb-ado
]ARAGuA DO SUL -

Vinte e três unidades de

ensino participaram dos

Jogos das APPs (Associ
ação de Pais e Profes

sores), realizados neste sá

bado, na Arsepum (Associ
ação Recreativa dos Servi

ssdores Públicos Munici

pais). O evento, promovi
do pela FME (Fundação
Municipal de Esportes),
envolveu 350 atletas, que
competiram nas modali
dades de futebol suíço (17
equipes), vôlei feminino (6
equipes), bocha (12 equi
pes), dominó (9 equipes) e

canastra (16 equipes).
De acordo com a dire

tora �de Promoções e

Eventos da FME, Cleide
Mosca, cada unidade es

colar poderia inscrever
uma equipe para cada mo
dalidade. Cleide salienta

que o evento teve um ex-

celente resultado, porque
atingiu o objetivo princi
pal, que era o de integrar
o pessoal através de ativi-:
dades esportivas e de lazer.
HO evento foi um sucesso.

Não tivemos nenhum

problema e os participan
tes entenderam o e'p[rito
da iniciativa", declara a di
retora.

Cleide informa que o

evento estava aberto à,
participação de escolas

municipais, estaduais e

particulares, mas apenas
três unidades de ensino do
Estado aderiram. Das es-

dos em cada categoria rece
beram troféus, e o segundo
e terceiro, medalhas. A
Escola Municipal Renato
Pradi foi a campeã na canas

tra. AEscolaMunicipalMax
.Schubert ficou campeã na

bocha, equanto o Centro de

Educação InfimtilWolfgang
Weege levou o troféu de

campeão no dominó. No

futebol suíço, a equipe cam
peã foi a da Escola Cristina
Marcatto. A Escola Victor

Meirelles.sagrou-se campeã
no voleibol.

Para o presidente da
APP da Escola Francisco de

colas particulares, nenhu- Paulo, Antônio Moreira de
ma delas participou. HVa_ Souza, 37 anos; a iniciativa
mos fazer uma avaliaçãoa d� FME foi muito valiosa.
dos Jogos juntos com as "Esse tipo de evento é bom

APPs, para saber o que para todos. Possibilita
podemos melhorar e de- conhecer outras APPs e tro

finir uma próxima e-. ca de experiências, além de

dição", adianta a diretora. ser muito divertido", de-
Os primeiros coloca- clara. (MI'IM)

São Luis destaca-se na CopaMarista deVoleibol
]ARAGuA DO SUL - A

equipe feminina do Colégio
Marista São Luís foi a

grande vencedora do Fes
tival Escolar de Voleibol

Copa Marista São Luís

2002, que aconteceu no

fim de semana, nas qua
dras do complexo esporti
vo do Colégio São Luís.'

No masculino, o vencedor
foi o Instituto Educacional

Jangada.
,A equipe de voleibol

feminino do Colégio São

Luís jogou a final com o

Instituto Educacional

Jangada, ganhando de 2 a

1 (25 x 23/8 x 25/25 x

18). O grupo masculino

do Jangada jogou com a

Emef Rodolpho Dorn

bush, vencendo de 2 a 0.,
(25 x 12/25 x 18).

A EEB Julius Karsten
se classificou em terceiro

lugar no feminino e mas-
�

culino, '7 em quarto lugar
fiçararn os .colêgios Divi
na Providência, no femini-

no, e a Emef Machado de

Assis" norm�sculino.
A Capá Marista foi dire

cionada a alunos de 13 a 15

anos, das redes de ensino

municipal, estadual e parti
cular. A iniciativa também'
teve cunho social, pois arre
cadou 270 quilos de alimen
tos não perecíveis que serão
divididos e entregues para
o clube de Mães da Vila
Machado e para a Rede

,

Feminina, de Combate ao

Câncer.
','

LOTERIAS
Megasena
concurso: 358

12 - 17 - 21 - 32"- 40 - 41'

!
Quina

concurso: 989

02 - 03 - 22 - 61 - 69

II

Lot�mania
concurso, 211

,

,

Loteria f'ederal
concurso,03636

10_ Prêmio: 1 7.569

29 -, Prêmio: 20.01 8 ,

3° - Prêmio: 42.342

4° - Prêmio: 70.311

5° - Prêmio: 61 .309

03 - 09 - 13 - 1 5 -

20 - 26 - 32 - 38 -

41-44-46-47-
50 - 59 - 60 - 61 -

64 - 70 - 87 - 97

�VIAÇA�CANARINHO-.�--'--"""""""
r'ükrtTt��BA1ra%�EfI dttVfJie�S:
lazer w Turismo -'Fretamento

CORREIODOpovoL

• TORNEIO: EVENTO ENVOLVEU MAIS DE CEM PESSOAS NESTE FIM DE SEMANA

TorneioMunicipal deTênis
deMesa superou expectativas

,

'
" Téo, Bago/CP

Objetivo"é incentivar a prática da modalidade na região, 'qU,1:! conta com muitos prá�icá��es
]ARAGuA DO SUL -:- já cogita a possibilidade de não dependa uniç�m���te

Mais de 'cem pessoas par;, '. realiial',iQutro torneio C\);;,- '.," da Fundação Mun'rcipil d�
ticiparam.do '1 o Iorn�i?: ,: <mo est�e,rirrt6;rembro. An-" , \Es'por\�s,i, ,;: :ã_rk�:��h:t:a
Municipal de Tênis dê, tes dess�-data, a PME deve 'Albino.

\ "

, ,; -�, ):;� "" ,;

Mesa, ocorrido duran,!e" promovertorneios na Ss,� :,)?e )l�gfd,� �S�,.,;c ,t
, todo o dia de' sábado no cola Alberto. Bauer e n.�i" <dts' ,AIQit:W>,;· o prdJ'�;, 9:�
segundo piso do Shopping ')Sao Luís, em d�lt,i!5' aind:;i':

'

va l,Orizàfo tênis de' mesa
Center Breithaupt. Oéven- 'não confirmadas, ' exisje há cinco "anos no

to, promovido pela FME
'

,A i�tenção, segund9,� Mu��Aitípio e é praticado.
(Fundação' Municipal de coordenador do torneio e com regularidade naEs,c-o-,._
Esportes), reuniu adeptos professor de tênis de mesa la Alberto Bauer, que in

do esporte de todas idades, da FME, Marcos Albino, ch:sive mantém uma equi
que se dividiram nas cate- foi a de incentivar a prática pe bem estruturada, graças
gorias pré-mirim (até 8 desta modalidade espor- ao auxílio e envolvimento

anos), pré-mirim (até 10 tiva na região, que já tem da APP. Anó passado,
anos), mirim (até 12 anos), muitos praticantes, mas a ainda segundo Albino, 1,5
infantil (até 14anos) juvenil grande maioria é de estu- mil estudantes estiveram

(até 17 anos) e adultos., dantes, e também buscar envolvidos com o esporte.
além da categoria especial, parscerias com patrocina- Albino vai comandar a

formada por atletas fi- dores.

liados à Federação Cf!;,

tárinens� de Tênisdê :Mes'a.',
"O res�ltado da promo
ção foi ;u,uito positivo", a-:
firma o coordenador, que

"Queremos, aos po�;.
cos, fortalecer e popu-"
larizar o tênis de mesa na

:região e:montar umarestru-'
,

tV.ra para gue es: e esporte

equipe do tênis de mesa

feminino de Santa Catarina
'''' ..),''

- i
_ ,

nos -]ogds:da Juventude,
que acontecem este ano, em

;:Gdi.àhia'CGO), no mês de

julho, (MHM)
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I JOGO: EQUIPE MASCULINA INFANTO DA UNERJ/DuAS RODAS VENCEU O CHAPECÓ, POR 101 A 51

êEquipe de basquete feminino
perde e continua na liderança

]ARAGUÁ DO SUL __:_Não
foi desta vez que a equipe
Unerj/Duas Rodas Infanto
feminino vençeu a equipe da
AABB/Chapecó; Num

jogomuito equilibrado, com
as equipes 'se alternando

constantemente no placar, a
equipe jaraguaense foi der

rotada por 77 a 69. Segundo
o técnico Júlio Patrício,

tos (quatro vitórias e umà

derrota).
, Na avaliação do técnico

Milton Mateus, o grupo se

portou bem em quadra,
tendo Como destaque opivô
Egon, cóm 90% de aprovei
tamento nas bolas de 2 pon
tos (28 pontos) e 29 rebates.
A equipe volta a jogar pelo
estadual no dia 24 de maio .

prevaleceu a tranqüilidade da
equipe de Chapecó nos

momentos finais do jogo,
quando sua equipe �rrou
muito. Mais uma vez a ala

Josiane foi a cestinha da

equipe, anotando 24 pontos.
Mesmo com a derrota,

o grupo jaraguaense perma
nece na primeira colocação

. do campeonato catarinense,

com 5 pontos (duas vitórias
e uma derrota).

MASCULINO' - A

equipe Unerj/Duas Rodas

Infanto masculino bateu,
com certa facilidade, a equipe
AABB/Chapecó, por 101 a

51. Com o resultado a equi-
.

pe jaraguaense. terminou o

primeiro turno do campeo
nato catarinense com 9 pon-

I !

TORNEIO MARISTAS
,/ .

O Torneio de Pais e Professores, lima realização do Colégio
Marista São Luís, que tem como objetivo-buscar a integração
e a convivência entre os vários segmentos que compõem a

Família Marista, acontece neste sábado, das 13h35 às 19

horas. O torneio envolverá as modalidades de futebol de
salão (masculino) e voleibol (feminino). A promoção
também será uma homenagem para as mães.

ABERTO DE VÔLEI
As inscrições para o Campeonato Aberto de Voleibol

podem ser feitas até o dia 15 de maio, das 7h45 às llh45 e

das 13 às 17 horas, na FME. A competição é destinada a

atletas com idade a partir de 14 anos, pata equipes femininas,
e de 15 anos, para times masculinos.

ADI
P OM

ERSIDADE DAS PROFISSOES
VE O DESENVOLVIMENTO.

Graças às habilidades profissionais do trabalhador, a
, .. r

. modernidaçle está aí, em todos os setores. E por isto

que nós, da Raumak Máquinas, aproveitamos esta
cporfunidcde para parabe.nizar a você pela passagem

do Dia do Trabalhador.

-i"

I.

www"raumak .. com.br

"'--1··:.,m.
ISO 9002.
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