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Pasold reúne vereadores para
discutir projeto, em clima tenso

tos políticos, envolvendo críticas de vereadores ao

desempenho das regionais deNereu Ramos e Santa

Luzia, e ameaças de dissidência de Adernar W1tlter e
"

Roque Bachmann, ambos do(PSDB e descontentes

�
com o desempenho do governo municipal. ,

1f-
.

PÁGINA 3

o prefeito lrineu Pasold reuniu os vereadores
da coligação Mais Jaraguá do Sul (PSDB/PPB/
PFL), ontem, no final da tarde, para apresentar e

discutir o Projeto da Reforma Administrativa. O

encontro, sem acesso da imprensa, transcorreu em

clima tenso, em função dos recentes acontecimen-
JS

,

Os moradores da Vila Lenzi

estão preocupados com a crescente

criminalidade do bairro, que tem

convivido com brigas de gangues e

roubos. 'Além disso, algumas ruas

estão praticamente abandonadas,
sem contar o trânsito; que é consi

derado perigoso em alguns pontos. .

PÁGINA 5

Problemas SOCla1S

preocupam moradores

Provas de minimotos, lambretas
e gaiolas foram atrações neste

.

final de semana, no Parque Aquá
tico Ocauê, na localidade de Rio
Branco. (5C-4.13), em Guarami

. rim. Página 8

Bar do Padilha, localizado no

Bairro Rio Molha, foi alvo de
vandalismo na noite de do-

. mingo. Moradores cobram áti
tude dos policiais para com

bater esse problema. Página 7

-Campeonato
reúne veteranos

de Massaranduba
')

PÁGINA 8

Moda Masculina
®:'$!��@i® @W M__�wm..�"
Estacionamento Anexo. :
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r A importância e a ,

fOrf� ííesse indivíduoe oque move a
,

estrutura social, que
deve caminhar

sempre em direção ao

bem comum

um dever tendo como ponto
de partida a influência do

marketing político.
A corrida pelo poder, a par

tir de agora, vai se intensifi

car. A maratona dos candida

tos já pode ser confirmada em

todas as festas populares pro
movidas, não apenas na re-
\ '

gião, mas em todo o País. São

atitudes que demonstram cla

ramente o quanto o eleitor

ainda carece de discernimen

to intelectual e maturidade e

mocional para definir o seu

tão almejado voto, disputado
por dezenas de políticos que
se limitam a apresentar pro
postas, na sua grande maioria,
inviáveis, e a fazer promessas
que nunca teve intenção de

cumprtr.
•

O filósofo russo Guiorgui
Plekhanov (1856-1918) di
zia que o grande homem é gran
de não porque suas partícula-

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

Impotência no idoso
DR. MOACIR COSTA - Médico psicoterapeuta

Autor do livro "Sexo: o dilema do homem" Ed. Gente.

Os avanços da ciência médica e psicológica têm sido tão

grandes-que hoje em dia a terceira idade parece se deslocar para
os 75, 80 anos de idade. Muitos homens na faixa dos 60 anos se

mostrammuito ativos e dispostos em vários setores da vida, até
mesmo na área sexual:

A'expectativa de vida aumenta e ninguém mais se assusta com

a existência demuitos homens emulheres quase centenários.Além
de garantir mais anos de vida útil, com qualidade, os aspectos
positivos dessa situação são inúmeros. Há umamelhora na relação
do ser humano com o trabalho, com oIazer e com o

relacionamento amoroso, proporcionando tuna vidamais digna
e gratificante.

É importante saber que, depoisdos 60 .anos deidade, a vida
cobri umpedágiode quem não se cuidou, de quem fumoumuito,
de quem abusou da bebida alcoóÍica, de quem só pensou\em
trabalho e esqueceu do lazer, de quem se neurotizou na busca do
sucesso profissional e, principalmente, de quem não formou bons
vínculos afetivos.

A ciência tem pesquisado o assunto'e já descobriu que as pessoas
que formaram boas parcerias, normalmente chegam bem à
terceira idade.Mas.para.o homem existe uma outra questão que
o pre?cy,pâ d,eid�plUito cedo, que é o seu desempenho sexual.

,
..

"'I_'_', '.h ,:'- --o
.\.,,�, '),' , �

:" Na: t�t;ceita::id;,l,de #sa preocupação assusta mais em de-

�ó,r,i::�,riéia' do surgimento de doenças orgânicas ou uso de

me(li"c�entos:queIevam à impotência sexual. Os exemplos mais
comuns estão relacionados à área cardiovascular, o uso de
medicamentos para a hipertensão arterial, tranqüilizantes e

antidepressivos e, ainda, homens que tiveram câncer de próstata
ou diabéticos que' se cuidaram pouco. A maioria deles,
inevitavelmente, irá apresentar uma sexualidade comprometida.

Nos dias atuais já existem soluções para os problemas de

disfunção erétil, amelhor coisa que o idoso pode fazer é conversar
francamente com a sua companheira para poder receber apoio e

compreensão; comportamento característico da mulher diante
de problemas sexuais. Àmedida que o,homem se fecha ou tenta
esconder o problema, a situação tende a se agravar.
A mulher é sensível à essas situações e, quando consegue

estimular o homem de forma eficiente, a autoconfiança e a

potência melhoram. É importante saber que para um bom

desempenho sexual é necessário ter boa saúde e criar um ambiente
sensual e erótico.

'

A terceira idade não é o fim da vida sexual. O aposentado
dev� evitar umavida sedentária, jogue fora o pijama que já usa há
muitos anos. Praticar exercícios, valorizar o lazer e a convivência
com amigos combate a tristeza e a depressão.

É importante lembrar que O contato físico, o carinho, o beijo
são ingredientes fun�entais para reavivar o desejo sexual. Ainda
é tempo de deixar de lado mitos e preconceitos, como, por
exemplo, dançar e namorar são coisas de gente jovem.

Caso sinta ins,egurança na sua vida sexual, procure ajudamédica
e psicológica pata superar o problema. Atualmente já existe
medicamento que devolve o vigor da potência, e isso melhora a

auto-estima e toma á. vida a'dois mais alegre e prazerosa.
Caso você tenha dúvidas sobre "Sexo", ligue para

0800:770.6543 (gratuitamente), de segunda a sexta-feira, das 8 às
14 horas. O atendimento é realizado pormédico ou psicólogo.

,

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp,redacao@jornalcorreiodopovo,com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,

o indivíduo e a história

Os textos e colunas assl1l4llos síio de res/JOtlSllbtlúlades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a oplnüio do jortMl.

A concepção materialista,
coloca a inteligência como fa

tor principal para a definição,
do papel do indivíduo na

história, tanto no âmbito da

vida pessoal quanto em suas

atitudes de ordem pública. O
papel principal domovimento
ascendente da humanidade

corresponde não apenas ao

,uso racional da inteligência,
mas a uma combinação de
fatores que tem sua origem na

inteligência e na sensibilida

de, na humanidade presente
nas pessoas.

Este ano eleitoral, mais
uma vez o ser humano está

sendo estimulado a provar se

faz uso apenas, da inteligência
mecânica ou também utiliza

a carga emocional para esco

lher os representantes do cha

mado povo brasileiro. Em to

das essas décadas de "demo

cracia", ainda não se sabe se

o' eleitor brasileiro escolhe os

políticos na hora do voto,

usando sua capacidade inte

lectual, seu discernimento

próprio, ou simplesmente se

deixa arrastar por falsos sen

timentos ,de gratidão, solida
riedade e/ou apenas cumpre

ridades individuais lmpn
miam uma fisionomia indivi
dual aos grandes aco,nte
cimentos históricos, mas

porque é dotado de particu
laridades que o tornam o in

divíduo mais capaz de servir
às grandes necessidades soci
ais de sua época, surgidas sob
a influência de causas gerais e

particulares. Torna-se, assim, um
iniciador, porque vê mais lon
ge que os outros e deseja mais

fortemente que os outros. Re

solve problemas científicos
colocados pelo curso anterior
do desenvolvimento intelec

tual da sociedade, indica as no

vas necessidades sociais cria
das pelo desenvolvimento an

terior das relações sociais e

toma a inicÍativa de satisfazer
a estas necessidades.
A importância e a força

desse indivíduo é o que move a

estrutura social, que deve ca

minhar sempre em direção ao

bem comum. Nesse sentido, as
'escolhas políticas que fizemos
nos levam a um mundo melhor

ou, ao contrário, a uma socie
dade que tem na desigualda
de social e namarginalidade do

povo, sua principal característica
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POst.Mi11el
Rua Walter Marquardt
Jaraguá do Sul- se

PostoMme3
Rua Bernardo Oombu'sch

Jaraguá do Sul- se
POstoMi11eS

Rua Epitáclo Pe550a
Jaraguá do Sul. - se
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o vereador Eugênio Garcia (PSDB), líder do governo
no Legislativo Municipal, é moderado e prefere levar
suas preocupações com os desafios do governo
municipal para discutir diretamente com o prefeito
Irineu Pasold (PSDB), no gabinete, em vez de expor
as mazelas na tribuna dá Câmara de Vereadores e dar

"palanque ao adversários". Mas ele concorda com as

críticas 'dos colegas que reclamam da atuação de Maria
Elizabet Mattedi na Regional de Nereu Ramos. O

problema, segundo Garcia, é que Maria Elizabet atua de

form� exclusivista, não dividindo tarefas, e muito menos

conquistas, corri. os vereadores. Daí nascem as divergências.

VISITA
Cresce a expectativa 'no
Estad6 em relação à vin

da do candidato do Parti

do dos Trabalhadores,
Luís Inácio Lula da Silva

(PT), na segunda e terça
feira da semana que vem.
Os pré-candidatos do
Partido dos Trabalhado
res, José Fritsch (Gover
no do Estado), Ideli Sal
vatti e Milton Mendes

(Senado), além de pre
feitos e outras lideranças,
estarão acompanhando o

candidato em seu roteiro

por Santa Catarina.

ROTEIRO
Lula tem chegada previs
ta para o dia 20, às 18

horas, no Aeroporto de

Navegantes, de onde

segue para a Furb, em
Blumenau, ónde conce

derá entrevista coletiva,
seguindo depois para ateS
público que acontecerá

às 20 horas. O candidato

pernoita na vizinha cidade
e deve chegar a Jaraguá
do Sul por volta das

10h30, quando participa
da Conferência Sindical e

almoça com empresá
rios, às 12h30,.

FESTIVAL
Mais de 200 estudantes do ensino médio participaram
do 40 Festival Estudantil dá Canção, realizado

�

sexta-feira, no Ginásio de Esportes Arthur Müller. A
aluna Franciele Ewald, do Colégio Divina
Providência, foi a vencedora do festival, interpretando

I

canção de Zé Ramalho. I

,ENTRE ASPAS
nA verdade está aí, já está respingando."CVereador
Adernar,Winter, quando aguardava o início da
reunião convocada pelo prefeito Irineu Pasold
(PSDB), ontem à tarde, na Prefeitura, dizendo
que pesquisa de opinião pública dlvulqada esta
semana na cidade estaria confirmando seu

alerta, de que o governo municipal precisa
,

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologiá

, (

ICRISE: PASOLD REÚNE VEREADORES AUADOS PARA APRESENTAR PROJETO DA REFORMA, SOB TENSA EXPECTATIVA
\ \

Ameaça de dissidência de. dois
vereadores governistas persiste

]ARAGUA DO SUL - o

prefeito I rineu Pasold

(PSDB) convocou os vere
adores dos partidos da co

ligação Mais Jaraguá do'

Sul (PSDB/PPB/PFL) pa-
� '

ra uma reuruao, ontem, no

final da tarde, com a fina

lidade de analisar o Projeto
da Reforma Adminis- ,

trativa, que confirmará

mudanças já divulgadas no
primeiro escalão do gover
nomunicipal e alterações em
dezenas de funções no ser-

viço público municipal, e Pasold e vereadores, no início da reunião no gabinete, ontem à tarde

que deverá ser remetido
nos próximos dias para
votação, no Legislativo.

A reunião foi realizada
no gabinete do' prefeito e

transcorreu em clima ten-
,

so, em' função dos recentes
acontecimentos políticos,
quando vereadores gover
nistas criticaram a adminis

tração municipal, recla
mando mais atenção do
Executivo e reorientação no
funcionamento das regia"

, nais de Nereu Ramos e

Santa Luzia, e com pelo
menos dois deles, Ademar
Winter e Roque Bachmann,
ameaçando pedir desli
gamento do PSDB. Winter

e Bachmann comparece
ram à reunião, ontem, com

Reforma vai valorizar efetivos e reduzir 'cargos comissionados I,
]ARAGuA DO.S�L ---: A guá do Sul (pSDB /PPB/ sendo feitas de maneira grande ml!dança feita pela 11Reforma AdmlU1stratlva rFL), para discutir o pro- que possam ser aprovei- atual admióistração, desde I'deverá valorizar a atuação jeto,' contendo as altera- tados, tanto qUf<nto pos- o início do governo muni-

dos servidores efetivos e ções, que está remetendo sível, funcionários de car- cipal, em janeiro do ano

cortar pelo menos,130 para votação na Câmara de reira da administração passado.
cargos comissionados no Vereadores. municipal, em postos de A disposição do pre-

.

governo municipal. A in- Com as alterações; os coordenação. O projeto feito\ em fazer as mu- i I
formação foi dada pelo cargo� em comissão, ou não deverá apresentar danças vem desde o final

prefeito lrineu Pasold cargos de confiança do Exe- novidades nas titula- do ano passado, mas es- :
(PSDB), ontem atarde, cutivo, com� também são ridades de algumas secre- barrou-se em várias di- i

pouco antes de iniciar a chamados, descerão de tarias, onde as mudanças já ficuldades de ordem po- I
reunião com os vereado- 367 para 237, informa são conhecidas, lítica e só agora estápres-j•res da coligação Mais Jara- Pasold. As mudanças estão Trata-se da primeira tes a ser consumada. (MR)

I

documentos de desfiliação "tem partidos fortes". SUSPENSE - Winter

nos bolsos, demonstrando O prefeito disse também compareceu'na reunião de

que poderão proceder as- desconhecer o conteúdo da ontem demonstrando que
sim a qualquer momento. reunião que a Executiva permanece insastisfeito e

Pasold disse' que havia realizou, domingo, com os que sua decisão final ainda

convocado a reunião para cinco vereadores do par- vai depender do rumo dos

discutir a reforma e que não
'

tido, na sede do diretório acontecimentos. Já, Bach-
iria tratar dos últimos acon- do PSDB, e que serviria mann não escondia que o

tecimentos políticos, mas para lavar a roupa suja. A pedido de desligamento
não deixou de acrescentar reunião contou com as pre- do PSDB poderia aconte-

que "terminou o tempo do senças da presidente do cer até mesmo durante a

paternalismo", para �nfati- diretório, Niura Demarchi, reunião no gabinete de Pa-

zar que cada vereador tem e do deputado federal Vi- sold, se fosse o caso. Ele

que aguardar sua vez para cente Caropreso. Foi a se- explicou que não é contra

ser atendido. Ele também gunda realizada pelo PSDB a permanência de Tere-

não pretende se opor· se no mesmo final da semana zinha Ferreira na titula-
I

i

algum vereador quiser dei- I (a outra aconteceu sexta- ridade da Regional de San-
xar o partido ou a coliga- feira, no' início da tarde), ta Luzia, mas que "ela efe-

,

ção. Pasold tira até uma para discutir' a situação tivamente trabalhe e pare
observação positiva da si- criada com as posições de fazer turismo com veí-

ruação, dizendo que isto dos vereadores em vias de culo do serviço público".
mostra que a coligação se 'tornarem dissidentes. (MILTON RAASCH)

""st.Mime 6
AD lado da Caraguá
Jaraguá do Sul·�SC

Posto Mime 7
Rua Reinoldo Rau
laraguá do Sul � se

""sto Mime 8
Rua Pref. WalClemarGilIbba

lalaguá de-Sul - se

Huummm que Gostoso!!!
Experimente as novidades nas suas Lojas Mim'fi�.

'POsto Rio do Júlio
Rua Nal, Castelo Branco

Schroeder- se

Posto Apwna
Rua Quiritino Bocaiúva

Apiúna.-SC
Auto Posto Vitória

Rua Brusque
ltaja; -SC i

I

!,
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.ENSINO: PROJETO PROPORCIONA INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Proposta visa oportunizar
ingresso no mercado de trabalho

GUARAMIRIM - Prefei

tura, Senai (Serviço Nacio
nal de Aprendizagem In"

dustrial) e Escola de Edu

cação Básica Alfredo Zim

mermann lançaram, ontem,
I

o Projeto Piloto de Qua-
lificação Profissional, que
funcionará através de par
ceria envolvendo estes seto

res e atenderá alunos do ensi
nó fundamental, interes-

providenciar novo local,
com maior espaço físico. A

diretora da Escola Alfredo

Zimmermann, Chirley Ma
ria Dias, explicou que parte
dos equipamentos utilizados
procedem do antigo Centro
Interescolar de 10 Grau, que
funcionou no período de

1977 a 1992, em Jaraguá do
Sul.

OPÇÕES - Confor-me

sados em ter uma iniciação a diretora, o projeto fun-

profissional.A solenidade de cionará perfeitamente para

lançamento foi realizada na atender aqueles jovens queConvênio foi firmado ontem, na sede do projeto pilotoRua Antônio Borinelli, no preferirem. buscar alguma
Bairro Amizade, em prédio Tecnologia do Senai, de mente desejam ter uma ini- atividade técnica de nivel

alugado pelaPrefeitura, para Jaraguá do Sul, forneceu ciação profissional-, des- médio, a freqüentar uma
esta finalidade. equipamentos e pessoal de tacou o prefeito, no pio- faculdade e mesmo para

O projeto atenderá 12 monitoramento dos alunos, nunciamento que fez no aqueles que desejarem dar

alunos da Escola de Edu-
.

e a Escola de Educação momento da instalação do os primeiros passos nessa

cação Básica Alfredo Zim- Básica Alfredo Zimmer- projeto, acrescentando que atividade, para depois fre-

mermann e do Colégio La- mann também concedeu os cursos poderão ser de qüentar um curso de nível

uro Zimmerrnann, nas áreas parte das máquinas e equi- grande significado, "princi- superior.
de marcenaria e mecânica, pamentos. De acordo com palmente para jovens ori- O presidente da Aciag
nesta primeira etapa, to- o prefeito Mário Sérgio undos de famílias mais ca- (Associação Comercial, In-
talizando 75 dias de ativi- Peixer, desde o ano pas- rentes". dustrial e Agrícola de Gua-

dades. Posteriormente, alu- sado era intenção dogover- Segundo o prefeito, o ramirim), Maurici Zanghe-
nos de outros estabele- no municipal oferecer este projeto será ampliado para, lini, diz não ter dúvidas

cimentos de ensino também tipo de oportunidade para futuramente, atender úm de que o núcleo prepara-
'

II' terão acesso aos cursos. os jovens guaramirenses. maior número de alunos e rá futuros profissionais, .

["i Além da Prefeitura, que - Estamos. abrindo oferecer novas opções de. com chances de conseguir
I providenciou as instalações, uma possibilidade concreta cursos, como no setor têxtil. colocação em empresas 10-

\

I",
o Centro de Educação e para aqueles alunos que real- Para tanto, será necessário cais. (MILTON RAASCH)

I Prefeitura vai multar quem queimar lixo no quintal
]ARAGuA DO SUL - A o gerente alegou que a (Unidade FiscalMunicipal), um risco de incêndio. O

Gerência de Meio Am- queima de lixo, detritos, que atualmeni:e corres- gerente lembra ainda que
biente da Prefeitura re- restos de podas, galhos; ponde a R$ 63,00. No ca- esse tipo de resíduo deve

solveu intensificar a fis- folhas secas em terrenos so de reincidência, o valor ser devidamente embala-

calização sobre queimadas baldios ou quintais é proi- da multa dobra. do e colocado em frente à

de lixo em quintais e ter- bida pelo Código Muni- Pasold acrescenta que casa para posterior re-

renas baldios. De acordo cipal de Posturas (Lei esta restrição foi incluída colhimento do Serviço de

com. o gerente do setor, 1.182/88, de 7/6/1988). no Código Municipal de Limpeza Pública da Ge-

Robin Pasold, a medida se Conforme o que está pre- Posturas, devido ao in- rência de Meio Ambiente.

fez necessária devido ao visto no Artigo 49 da re- cômodo causado pelas Outra opção é contratar os

grande número de denún- ferida lei, o causador desta queimadas, como fumaça serviços de empresas espe-
cias em relação a essa prá- infração é. punido com e fuligem, sem falar no cializadas.

tica irregular.
.

multa de até 100% daUf'M cheiro, além de representar (MARIA HELENA DE MORAES)

ij
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Programa de .incentivo ao

trabalho abre inscrição
]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do

Sul está recebendo, até o dia
24 deste mês, inscrições
para o preenchimento de

80 vagas da segunda tur

ma deste ano do Pro

grama de Incentivo ao

Trabalho e à Qualificação
Profissional. Os interes

sados devem se dirigir à

Secretaria de Produção, de
segunda à sexta-feira, das
7h45 às 11 h45 e das 13 às

17 horas, munidos de car

teira de identidade, car
teira de trabalho e com

provante de residência.

Além disso, os candidatos
precisam 'obedecer aos se

�ntes critérios: estar de

sempregado há pelo me

nos um ano e não ser be

neficiário de seguro-de
semprego ou qualquer ou
tro programa assistencial

equivalente, ter idade aci

ma de 16 anos e não ter

participado anteriormente
�o programa. Pode ins

crever-se apenas uma pes
soa por família.

De acordo com a ge
rente de Indústria, Co
mércio, Turismo e Servi

ços, Niura dos Santos,
exige-se também que os

interessados tenham dis

ponibilidade pa-ra estudar.
Ela acrescenta que este gru

po iniciará as atividades,
provavelmente nas pri
meiras semanas de junho,
e lembra que a primeira
turma deste ano começou

em março, com 93 traba

lhadores bolsistas, com
contrato assinado até julho.
"Deste total, porém, 23 já
estão fora do programa,
sendo que dez consegui
ram emprego com carteira

assinada e outros 13 não se

adaptaram ao progra
ma", afirma a geren,te.

Coordenado pela Se

cretaria de Produção, o

Programa de Incentivo ao

Trabalho e à Qualificação
Profissional foi implan
tado emmarço de2000-

segundo Lei Municipal nO
2.642/2000, regulamen
tada pelo Decreto n?

4.049/2000 - com o ob

jetivo de "proporcionar a

qualificação profissional
do. trabalhador desempre
gado, de forma a torná-lo

apto a atender as exigências
do mercado de trabalho e

incentivando o combate'

ao desemprego".
Os participantes as

sinam contrato de seis me

ses com a Prefeitura (sem
vínculo empregatício), pe
ríodo em que recebem:

bolsa, auxilio mensal no va-
.

lar de um salário mínimo;
auxílio-alimentação, auxí
·lio-transporte e cur�os de

treina-menta e educação
profissional integrados
com atividades práticas.
Também incentiva todos

que interromperam seus

estudos a retomarem sua

formação escolar.

(MHM)

Espccia1ização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janciro
e Curso lia Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Fone: (047)275-1150
Av. Mal. Deodoro, 776 - Solo 12 - Ed. Moximunn Cenfer

ense bem antes

cabeça em um

ado, pois poderá ter
sinal de conflitos
e1 e com quem ama.

Câncer - Dia tenso: use todo
o seu jogo de cinturo. Pense

tes de assinar
vida amoros�
stará livre de·

rible os dissabores
enso. Não será a

utir nem azedar as
com os colegas por

causa
•.�u mClU humor.

Virgem - Será melhor ficar
pois imprevistos tendem

orrecimentos.

erão conturbar o

i� de tensão no

reg.#Jrá de jogo de
ra contornar brigas.
rgulho de lado e não

force rrc. Amor sem
novidades -,

L��,�1���rbiente do�éstico'frcãra tenso e ISSO podera se

refletir no seu rornonce.
•

ão - Poderá magoar
m as suas críticas. Ins-

a na saúde exigirá uma
. {. )I{as atividades. Procure
se entenCle'r,iiI'elhorcom quem ama.

bntecimentos
oderõo abalar a sua
a. Espante a .tristeza
ue fofocas ou

m o seu bom humor.

�qY,órto� lmprevisros
tCi]il.S6'fã��res de cabeça e

'\'I a esportiva com
'i�e. Há risco de

intrigas envolvendo pessoa
próxima. Fique esperta!

Use o seu jogo de cin
itar prejuízos financei
rasar a realização de
. Contenha a impulsivi
sive na paixão.
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POR: EGON JAGNOW

Urwaldspioniere beim Holzsagen
- Kolonie Hansa-Humboldt ,

As imagens do passado, além de despertar recordações, nos dão a visão da

realidade do passado de uma forma singular, impossível de se obter de

outra maneira. Dizem que "uma foto vale por mil palavras". Talvez até
/

mais. Eu diria que palavras não substituem uma foto. Apenas a

complementam. Daí acreditar que esta página contribui para uma imagem
mais real do nosso passado. Um exemplo é a foto de hoje. Dizer que os

colonizadores serravam manualmente as tábuas, para construir suas casas,

não nos dá uma noção de como isto era feito, 'mas, ao olharmos a foto,
sabemos exatamente como isto era feito. Esta foto é dos primórdios da

colonização de- Corupá, naquele tempo denominado Hansa-Humboldt.

SEJA 'COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
c...uIIMvo............ '.... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL •MO'MENTOS DE REFLEXÃO: CONVITE
, -,

"ii História de nossa gente não podeficar só
na saudade". Opassado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.
Barão do I tapocu

HÁ 68 ANOS
Em 1934, a imprensa comentava a: emancipação do Município e

dizia que "para,os que punham nessa questão de emancipação o

melhor de sua vontade, interessada só no desenvolvimento local, sem·
a mesquinhez das segundas intenções, o ato da Interventoria do
Estado teve apenas o valor único de haver reconhecido a

\ importância das possibilidades desta terra e o trabalho eficiente de
seu povo. Não foi com favor sem favor. Jaraguá
solicitou aquilo que tinha direito e vinha pleiteando, já há alguns anos,

sem, contudo, encontrar o seu apelo o devido acatamento. Instalado'
o município veio, em conseqüência, a comarca. E o que se nota

agora em toda esta terra é a alegria incontida pela
vitória alcançada por fim, é o hino do trabalho cantado por algumas
centenas de bocas ao ritmo do arado habilmente manejado,
na nova alvorada que desponta. E o eco dessa música triunfal chegou
por certo ao coração dos homens que ora dirigem o Estado.
Voltamos.

HÁ IS ANOS
Em 1987, dizíamos, falando das moradias dos duqueses, o terceiro'

rancho, de terra e folhas com algumas tábuas no chão e párede, foi o<.'

do sr. Henrique Mafezzolli, onde mora o sr. Luiz. Foi feito pelo pai e
filhos em 1920, onde alojou a família. O quarto rancho pertenceu a

Antônio Tavares, em 1920, onde-acha-se o Escritório da Frigumz.
Na salinha vendia "pinguinhas", que apanhava no Fleger. Lá morou
dois anos e' sumiu. Com um rancho assim; praticamente todos

começaram: o Carlos Ramthum, Alexandre Buccio, Frederico Zinke,
Bortolo Prestini e Luiz Cecatti. Alguns incendiaram-se, como o deste

último, onde acha-se a Granja do Eugênio Prestini.

Depois vieram as casas de madeira, geralmente falquejadas com o

machado. As colunas firmadas no chão, duas águas e meia, com uma

sala, cozinha e dois quartinhos. Exemplos: o rancho do Turi, do
Ernesto Mafezzolli e do Luiz. Há outros, já "condenados". Seguiam
as casas de madeira alinhadas com sala, cozinha, três quartos,

.

varanda, sótão onde guardava-se sementes e ferramentas, geralmente \

grandes.
Não havia móveis - a roupa ficava jogada sobre um cipó esticado.
Continuamos.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, na rampa do Hospital e Maternidade Jaraguá, era
encontrado um bebê, um menino de 3,4 quilos, saudável e com
apenas dois hematomas na parte direita da cabeça, pela funcionária
da cozinha, Estela Pscha. Ela localizou o saco onde estava o recém
nascido, ao lado de trilha utilizada por funcionários do hospital, que
dá aceso à Rua Georg Czerniewicz, O choro chamou a atenção da

copeira, que retornou ao prédio e comunicou o episódio para mais
duas colegas, a parteira Ivete Peron e a auxiliarde.farmácia Edite
Prades da Silva. "Quando abrimos o saco, ficamos chocadas".
ressaltou Ivete. A criança tinha uma sacola de supermercado em

volta da cabeça, caracterizando, conforme a delegada Fedra Konell,
tentativa de homicídio. O menino, que recebeu das enfermeiras o
nome de Douglas Mateus, era encaminhado às pressas ao Pronto
Socorro do Hospital Jaraguá. Ficou constatado problemas
respiratórios, conseqüência do tempo que o bebê permaneceu
dentro do saco de lixo. O boletim também revelou que a criança
havia nascido há três dias. Para o promotor da Infância e da

Juventude, Alexandre Schmitt dos Santos, a mãe perderia a guarda
natural da criança e responderia processo de tentativa de homicídio.

\

TERCEIROENCONTRO.DAFAMÍLIALUTERANA
,

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
Dia 19 de maio de 2002 - Local: Parque de Eventos'{Agropecuário - Pavilhão B)

É com alegria e cheios de expectativa outros. No período da tarde, para pessoas
que estamos nos preparando paramais um
Encontro da Família Luterana. Tem sido

encontros especiais por reunir famílias de
diferentes paróquias e com.unidades de

nossa Região do Vale do Itapocu.
A programação inicia no domingo de

manhã, às 8h30, com um período de

Louvor até às 9 horas. Em seguida teremos
um Culto com Santa Ceia até 11 horas, O

pregador será o pastor Mozart
.

Noronha de Melo, do Rio de Janeiro.
Das 11 horas até omeio-dia haverá te�po
para .conversas, visitação a estandes, e

apresentações. Aomeio-dia o almoço será

comunitário e todos estão convidados a

trazer algo para ser dividido com os

interessadas, o pastor Mozart trará outra

palestra sobre o' tema "Mãos à Obra".

Lembramos que será Domingo de

Pentecostes, que foi justamente 'o marco
inicial da Igreja Cristã. Pentecostes nos

encoraja a sermos e Jazermos diferença
dentro deste mundo tão carente de Deus,
de referências e direção..

. "Quando, vier, porém, o Espírito da

verdade, ele vos guiará a toda a verdade: .."

(loão 16,13)

Venha! Participe! Traga os amigos!
ComunidadeEvangélica Luterana de

Jaraguá do Sul

�rculo
Ital.iano

A HISTÓRIA DA LrNGUA ITALIANA (PARTE II)
Apartlr do segundo. semestre do ano de 1200 até o início de 1300, o dialeto fiorentino se impõe nas escrituras

em toda a Itália, transformando-se na unificação lingüística nacional. Num primeiro momento só no uso literário

e, muito mais tarde (final do ano de 1800) no uso falado.
.

Entre tantos dialetos, onde destacavam-se o napolitano, o milanês e o veneziano, porque o escolhido foi o
fiorentino como língua oficial?

Para/responder a esta pergunta, devemos'ter presente o prestígio polítlco, econômico, cultural e literário de
Firenze:

'

.I era a cidade mais rica e dotada da Itál.ia;

.I os seus habitantes eram cerca de ioo.ooo, um número alto para aqueles tempos;

.I sua moeda o "fiorino d'oro" tinha grande prestígio no mercado internacional;

.I as atividades comerciais e financeiras prosperavam;

.I a alfabetização crescia graças ao ótimo sistema escolar. "

Apesar do dialeto fiorentino ser muito prestigiado por muitos escritores, os cientistas continuavam a escrever no

"latim", porser esta a língua considerada internacional. Durante vários séculos o latim predominava nas igrejas,
escolas e universidades, embora poucos tivessem acesso.

• .

A maioria dos habitantes italianos escreviam no "dialeto" da sua região, ou eram analfabetos.
(continua na próxima edição)
ENCONTRO MENSAL
Será no dia 24 de maio com início às 20:00 horas, no Salão da Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz. Venha

prestigiar, saborear um boa comida e beber um gostoso vinho.

CORAL
.

No dia 19 de maio, o Coral 'estará presente na localidade de Piên - PR,
animando e prestigiando a Festa do Divino Espírito Santo.

12a FESTA ITALIANA

Prestigie a cultura italiana. Dia 28 de junho, jantar dançante com a banda
Vechio Scarpone, e no dia 29, baile corrr-a Banda Manchester Band.

I

Venha festejar conosco.
.

,FLORIANI
ADVOGADOS

ASSOCIADOS I SC

371-82'22
Grazie!

,

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo Italiano Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7

Centro - Ja�aguá do Sul - SC
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AMIZADE - Vend�se ou troca-se,
cl 168m2_ Tratar: 370-1410.

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

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

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

BARRA VELHA - Compra-se, pago
até R$ 10,000,00, à vista. Tratar:
37H3238.

I ,
BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, cf 3 qtos., sala, coz., 2
bwc, gar. cl chur., 100m da praia.
Tratar: 370-7441 ou 9905-3941_ I

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

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

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

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

BARRA VELHA - Casa de alvenaria,
no Centro, a 700m da praia. Casa

'ti I i c i

Fáçil. anunci�.... r:;;�.·••••.(j.. 'i-'.'.'.'. '.....••...\_� y� _ li Fi �\J;
Anuncie pe o telefone: 371-1919
f t\

' j p t;j RI L�'�'�"<y'_C \"i>
�-Q1ail:;corr!iodopo�o@netúno.com.br
Centro: Rua Cei. Proc. Gomes, 246.

com 12x9 e terreno com 13x25_
Valor a comb. Aceita-se negociação.
Tratar: 373-1848. cl Renice.

BARRA VELHA - Vende-se, mista,
ti cf

156m2_ R$ 25.000,00_ Tratar:
(J 376-1804, cf Loreno. _

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

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

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

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2. Terreno cf 580m2.
R$ 20.000,00_Tratar: 9104-4588.

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

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

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

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

terreno c/ 1400m .. Tratar: 371-0742.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
cf 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pf
2 carros. Prôx., ao Pama, em frente
ao nQ134. Tratar: 275-0845:

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

GUAMIRANGA - Vende-se, próx.
Dalcelis, alv. R$ 15.000,00_ Tratar:

.

373-1118, cf Jair ou Vanilda. Aceita
se contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, Bairro

Avaí, madeira, c/54m2. R$12.000,00_
Tratar: 373-3128, cfWilson.

I
ILHA DA FIGUEIRA -,Vende-se ou

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

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

\ - .

JARAGUA ESQUERDO - Veride-se
ou troca-se, lat, Walter Marquardt,
próx. lombada eletr. R$ 35;000,00_
Tratar: 275-3344 comi. ou.370-9787,
cf Vanderlei.

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, cf José Carlos.

LONDRINA/PR - Vende-se ou troca-
se. Tratar: 370-1677.

-

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

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., ch70m2• Terreno
quitado (12x27) tudo por
R$17.000,00. Tratar: 276-1306, cf
Pedro. Aceita-se carro até
R$ 9.000,00.

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

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

�Pp�ur�i�.�dfs �e negócios
O\seu anúncio-dOe linha poderá ser repetido na
r' r, -: �, 'í ,�

próxima edição;mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:

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

NEREU RAMOS - Vende-se ou troca

se por casa próx. ao Centro, alv.,
toda murada, cf 3 qtos. e demais
dep., 660m2. R$ 25.000,00 + tinanc.,
CEF. Tratar: 371-4497.

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

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

NOVA SANTAROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em Jaraguá
do Sul. Tratar: 276-3257.

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

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

RIO DA LUZ - Vende-se casa alv., 3
qtos., si, cOZ., bwc, lav., gar. Valor
a comb. Tratar: 9993-3761 ou 376-

1350,cÁ Cleiton.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se ou troca

se, cf 120m2. R. lida Friedel Latin,
lote 254. Tratar: 276-0070, cf José,

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
dasas no mesmo terreno.

R$ 20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, cf João.

SÃO FRANCISCO DO SUL - Vende

se.Baía da Babltonga, mista, fundos
pf Baía, cf 2 qtos., sala e COZo

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

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

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

\

SCHREODER - Vende-se, alv., em
constr., cf 1 qto. Terreno de

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

91044581:!.
TROCA-SE CAIBRO - Comp., por 1
/
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
cf caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-SE - Sála comercial ou
apto., alv., cf 150m2, próx. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratae 9104-4588.

"

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

Vende-se ou troca-se por.tmôvel de '\

menor valor casa de alv. cf 100m2,
terreno de 670m2. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LALAU - Vende-se, 180m2, cf
3 qtos., gar. pf 2 carros; murada,

.

Cerca de alumlnio, R$ 33.000,00 +
tinanc. Pela Previ. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

VILA LALAU - Vende-se sobrado cf
156m2, apto. e sala comercial. R.
Bernardo Dornbusch, 2021. Terreno
de esquina. R$ 65.000,00. Tratar: 371-
0339 ou 911214110, comWilson.

-

COM

/

SEU COMPUTADOR A PARTIR DE 12 VEZES SEM JUROS

RUA PRES. EPITÁCIO' PESSO.... III
.

FO,NE: 371-00.�
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, VENDE-SE
Terreno cf 2.800m2,
em Nereu Ramos,
localizado perto de
escola, creche,

comércio. Ideal pI
indústria de pequeno
porte. R$ 65.000,00.
Tratar: 372-3947

VILA NOVA - Vende-se, R. Carlos
Sbardelati, 35, em alv",1.40m2, área
extema 450m2, suíte cl hidro, + 1.

qto., sala, copa/coz., salão de

festa, cl chur., bwc, piscina, toda
calçada e murada. R$ 70.000,00.
Tratar: 371.-4225, cl Alceu.

VILA LENZI - Vende-se, c/96m2•
Terreno cl 480m2, cl mais 2 meia

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

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

VILA LENZI- Vende-se, alv., 3 qtos., '

2 bwc e demais dep. Terreno c/468m2,
e casa el 118m2• No mesmo terreno
uma 1/2 água cl 3 peças.

I R$ 55.000,00. Tratar: 372-0815.

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

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

Carta de'Crédito para
Imóveis, 'capital de giro,

pagamento de dividas, etc.
R$106.000,00 - 90xR$1.490,00
. R$ 70.000,00-117x R$ 767,00
R$ 4O.000,00-137x R$438W
R$ 20.000,OO-117xR$ 219,00
275OO51ou 370-2995

CENTRO - Vende-se ou troca-se,
grande, recém reformado no Edif.
Jaraguá. Tratar: 9963-8588 ou (11)
6976-461.2, cl Germano ou Cecília.

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., el 2 qtos., gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ &.000,00 +

1/2 CUB por mês. Tratar: 370-7698,
cl Vilson.

VILÁ NOVA ,- Vende-se, el 2 qtos,
sala, eoz., lav. R$ 7.000,00, assumir
finane. Aceita-se troca. Tratar: 9118-
0160 ou 9117-4363, cl Bárbara.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 1.7.000,00 + finane. Caixa
Econômica Federal, ou troea-se por
terreno. Tratar: 370-0816, cl Silmera.

AULAS DE TENIS
Em Jaraguá do Sul

Professor
Eduardo do Rio

de Janeiro
Tratar:

374-5460

ÁGUA VERDE - Vende-se, prôx,
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se ou troca-se

'por carro terreno cl 1.3x29. Tratar:
2760029.

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

AMIZADE - Vende-se lotes, próximo
Clube dos Viajantes. Valor a
combinar. Tratar: 9975-1.299.

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

AMIZADE - Vende-se (1.3,5x27),
próx. salão. R$ 10.000,00. Tratar:
371-2357 ou 387-561.2.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
el 41.6m2, 2km após a Malwee.
\Fj$10.000,00, el escritura. Tratar:
9973-8386. CREC18490.

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
lagoa. R$ 3.500,00. Tratar:
276-0605, após 1.7 horas.

BARRA DO S!JL - Vende-se, quadra
de frente pio mar. R$ 12.000,00.
Tratar: 372-2201.

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

BARRA VELHA - Troca-se por carro.
Tratar: 375-2961., cl Carlos.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
José Theodoro Ribeiro, 14x28.
R$19.000,00: Tratar: 371-6640, el
João.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
21..150m2, perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,
casa el 200m2, lagoas,
cachoeiras. R$ 1.25.000,00. \
Aceita-se proposta. Tratar: 370-
501.5, cl Hilário.

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
el 726m2• Rua João Manoel

Lopes Braga, 228, subida Acaraí.
Aceita-se carro no negócio.
R$ 30.000,00. Tratar: 370-6406,
hor. comi. ou 9975-1.792, el
Ronildo.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
el 8.750m2; R. João 'Januárlo
Ayroso, fundos. R$ 376-1.537, el
Olegário, aceita-se apto. cl parte
de pagto.

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

}
JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, cl 390m2, quadra E,
lote 10. Valor a comb. Tratar:
373-291.2, cl Valdecir.

LOT. SOUZA - Vende-se, el
540m2• R$ 4.500,00. Tratar:
9104-4588.

E-mail: autotecltda@uol.com.br

Rua E. Antonio Carlos Ferreira, 197 ';..

Centro - Jaraguá do Sul - SC

BARRA VELHA - Vende-se, entre o
mar e a lagoa, 20x50m, fundos pI
lagoa. R$ 2.500,00, aceito carro.
Tratar: 9121.-3950, el Roberto.

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

CENTRO - Vende-se, el 622m2, el
galpão de 1.35m2, todo murado.
Tratar: 371.-9157.

CENTRO - Vende-se, 800m2,
localizado no Centro, cl esquina pI
Getúlio Vargas. Tratar: 275-1676.

CZERNIEWICZ - Vende-se, el
405m2 local alto, após <;I Scar.
R$ :1,9.000,00, estuda proposta.
Tratar: 9973-8386. CREC,I 8490.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370-8145, após às 17hs, cl Laurita.

ENSEADA - Vende-se, ao lado Sup.
Bona. R$ 5.800,00. Tratar: 276-2070.

ESTRADA NOVA - Vende-se, el
320m2, cl casa de madeira.
R$1.4.000,00. Tratar: 275-1676.

MASSARANDUBA - Vende-se terreno
no Centro, 1.8x20, casa de alv. em
consto R$ 8.000,00, nego
Tratar: 9133-651.5, cl Eurico.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, eond. fechado. Ótima loe.

R$1.5.000,00. Tratar: 372-381.2.

POMERODE - Vende-se, no Centro,
área nobre, cl 617m2• Tratar:
376-1011 ou 376-269,1, cl Guido.

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

RIO MOLHA - Vende-se, cl 740m2•
R$ 23'.000,00. CRECI1.989-J.
Tratar: 275-0051.

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

valor. Tratar: 273-0378.

SÃO LUIZ - vence-se, el 700m2, lote
36. Rua Guilherme Hruschka.
R$16.000,OO. Tratar: 376-2229, cl
Angélica. \

SCHROEDER - Vende-se, el

126.000m2, a 200mts do
calçamento. Tratar: 374-1588.

I

TERRENO - Vende-se, el 420m2, cl
duas casas, 1 madeira e outra alv.

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

276-0373.

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

VILA RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00. Tratar: 371-3409, el
Bernadete, em qualquer horário, ou
9111-1.831, com Patrícia após às 1.8hs.

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

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

VILA LENZI - Vende-se, próx. CoI.
Giardini Lenzi, cl 637m2•
R$1.6.500,00. Tratar: 9122-4198.
CRECI 9238, clWalter.

CENTRh .; Vende-se escritório, el
toda infra-estrútura montada.
Tratar: 371-3216. Venda:
R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, e/45m2, lat,
Procópio Gomes. R$ 1.8,000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. 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. Odontológico, 3· andar. Rua
Guilherme Weege, 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.,
el José.

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

suíço, etc. R$170.000,OO, nego
Tratar: 275-2990. CRECI 00177O-J.

Vende-se, área de lazer, cl
1..000m2, área construída, salão de

baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um 'el iluminação, e
lagoa de peixe el 400m2, uma
pista de motoeross. Área cll
20.000m, a 9km do centro de
Massaranduba. R$ 90,000,00.
Aceito troca. Tratar: 379-111.9, el
Airton ou Marisa.

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

MASSARANDUBA - Vende-se, 7 km

do Centro, área de 60.500m2, el casa
de mad., rancho, lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, à noite.

RIO CERRO - Vende-se sítio, el área
a escolher, de 20.000 a 30.000m2,
Tifa .União, próximo Transportadora
Marquardt. Tratar: 392-3052.

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27,000,00, cl infra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do

Centro. Tratar: 370-6563.

Of!���f���ir 370-1788 - Fax: 275-2294

Ret, 029 • SCHROEDER -

Vende-se casa de alv. em

construção, cf 36m2• Terreno

de 450m2• Rua Alagoas.
R$ 10.000,00

Ret. 036 • VILA RAU - Vende·
se casa de alv., cf 75m2 em

terreno de 312m2• Rua da

Abolição - R$ 30.000,00
(permuta por outra casa)

•

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

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

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

SANTA LUZIA - Vende-se, cl

VENDE-SE - Sítio e/l04.000m2 a

l.500m da Praia. Tratar: (47)
345-34!?8, cl Rosi ou Carmem.

111.000,00m2, cl casa mob. Aceito
carro, casa ou terreno em Curitiba,

R$ 25.000,00. Tratar: 9962-5470ou
(41) 376-2340.

20 f
.

empregos
}

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2

grau eompl., el curso de

manutenção em computadores,
domínio em Intemet, faço curso
pré-vestibular pI sistema de ,

informação. Tratar: 372-3922, el
Wille.

Oferta

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

METALÚRGICA - Precisa-se pessoa
do sexo masculino pI serviços
gerais. Tratar: 275-2364, el Valter.

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

DAMA DE COMPANHIA - Senhora

se oferece pI trabalhar, el ref. e
experiência. Tratar: 370-271.8.

ENFERMEIRA - senhora oferece-se

para trábalhar como enfermeira, pI
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas, Tratar: 9122-7410 el Lu"

FO�ÓGRAFO 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 1.8 horas.

NUTRICIONISTA - Ofereee-se pi
trabalhar na região, el exper1êneia, '

cl CNH. Tratar: 911.7-6292.

PORTEIRO - Senhor oferece-se pI
trabalhar, prédi,o ou hotel, el 4
anos de carteira. Tr*ar: 372-1835,
e/Marcelo.

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

PROCURO EMPREGO - Senhora se

oferece para trabalhar de diarista,
em malharia ou em metalúrgica, cl
16 anos de experiência. Tratar: 392,
3051. ou 371-7,1.50.
SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
Procura-se. Tenho 18 anos, 2· grau
eompl., experiência e ótimo
conhecimento de informática. Tratar:
3723922, el Karen.

SENHORA - Ofereee-se para mora(
na casa de praia pI cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:
9603-3383, cl Euda.

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

\

SERViÇOS DE JARDINAGEM -

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

SERViÇOS JARDINAGEM!_ Tratar:
9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Descontos especiais poro os demais itens oboixc:

Pe90S e Serviços VolksV_VÇ1gen é na Oficina Carag'u'á.

Pagar mais
•

por um serviço
qualquer é sujeirc.

"

I

.Peças e,Serviço$ Volkswagen,

Escolha a Caraguá
é fique de

'.1'\ •

"10CQnSCI,encla .. Impa'.

I I

/

I

CARAGUÁ. .

JARAGlJA OOSUl
. (47) 371-4000

A s u q .q ,9 ê n c i a
.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDAÂSEXTA· ah �s 19"'. SÁBADOS' 8h as 11h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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30· •
VENDE-SE UMA LOJA

Em atividade desde 1994
Ótimo ponto comercial em um dos bairros que mais cresce em nossa cidade

Mais ou menos a Skm do Centro
Clientela formada

VENDE-SE - D pontocomercial, estoqueavaliadoemR$45.000,00
(ao preçodecusto damertadoria) eosequipamenlos da loja.

ALUGA-SE - a sala com 70,()()m2, com carência de trêsmeses para o primeiro pagameI1to.
Valor: R$ 40.000,00.Aceita-se carTOou'imóvel como parte do pagamento.

"ir /376-0703
É SÓ ENTRAR E FATURAR
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Desenvolvimento
do Potencial Humano

veículos
CHEVY '_ vende-se ou troca-se, 93,
branca, alc., camping. R$ 5.300,00.
'Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

, ,

CORSA SEDAN _ Vende-se, 01, prata,
----------- I R$16,500,OO, Tratar: 373-0504.
275-3979, após 18hs, c/ Fabrício,

_Chevrolet0AGENDA DECURSOS:
,SEMINÁRIO PARA TELEFONISTA/RECEPCIONISTA

DATA: 28 E 29 DE JUNHO DE 2002 - HORÁRIO: DAS 19H:00 ÀS 22H:00

PROGRAMAÇÃO: DIA 28 DE 1UNHO - JHB - HORÁRIO: 196:00 às 226:00

DICAS SOBRE:
• APARÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL • ESTILO: DESCU8RA QUAL É O SEU • COMO SE
MAQUIAR, CUIDAR DA SUA PELE E RCAR EM SINTONIA COM SEU ESTILO.

DIA 29 DE JUNHO - HOTEL ATLÂNTICO / Mariscai· S,e. (pr6ximo a Aorian6polis).
SAlDA DE JARAGUÁ ÀS 6h:00 DA MANHÃ RETORNO PREVISTO AS 18h:OO.,

PALESTRA:'iloRÁRIO: DAS 8h:00 às II h:OO
TEMAS: • A TELEFONISTA MODERI!A • COMUNICAÇÃO • USANDO ETIQUETA AO SE
COMUNICAR • VALORIZANDO SUA PROFISSÃO • MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS.

CORCEL II _ Vende-se, 79. R$
1.500,00. Tratar: 9122-1157. DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.

R$ 5.800,00. Tratar: 376-3287. 'CHEVY _ Vende-se, 92, 2· dono, c/
N.F., aro 14; lona marítima, som
pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou

Schroeder. Tratar: 9103-2082. c/
/

Lurdes.

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

CORCEL _ Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.0'00,00. Tratar: 370-2718. 0-20 _ Vende-se, conquest, 95,

branca, drive turbo de fábrica.
R$ 30.000,00. Tratar: 273-1001.CORSA· Vende-se; Sedan Super

2000,1.0, 16V. Tratar: 9122-9528.
BLAZER _ Vende-se, exécutiva, 99.
R$ 35.000,00, aceita-se casa, terreno,
carro no nego Tratar: 370-0464.

'

0-20 - Vende-se, 92, compl., cb.d.,
Tratar: 371-7212.CORSA _ Vende-se, 94, 1.0. R$

8.800,00. Tratar: 371-9730.
CHEVETTE - Vende-se, 88. R$ 3.900,00,
bege meto Tratar: 9973-8955.CARAVAN _ Vende-se, 81, verde

met., ótimo estado. R$ 2.500,00,
aceito carro de menor valor. Tratar:

9111-3798.
'

0-20 _ Vende-se, cabo dupla, 86,
mod.,91, branca, em ótimo estado,
compl., turbo. R$ 21.500,00 +

34x R$ 200,00. Tratar: 370-2227
ou 9975-1804, c/ Anderson.

CORSA _ Vende-se, super, 4p, 97,
único dono, compl, _ ar e d.h. Valor
a comb. Tratar: 376-1496 ou 9975-

6766, após 14h30 c/ Evandro.

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

CELTA _ Vende-se, 01, prata.
Tratar: 373-0504. CHEVETTE _ Vende-se, 79, gas.,

dourada, impecável. Tratar: 370-
9380 ou 9111-5609.

0-20 _ Vende-se'; cornpl., 94, turbo
diesel, pneus Michelin, doc. em dia,
Tratar: 372-1274, c/ Valmor.

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

il));70-4810, na parte da tarde.
CELTA _ vende-se, 01, branco,

, 10.000km,.carro seminovo, doc. em
dia p/ 2002. Tratar: 376-1772, c/ Nei.

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

l"restlm.IJto: RS 80,00 indulndó coffee-breok, ônibus, café da manhã, almoço, café da
tarde e palestra com,certificado.

'
CHEVETTE _ Vende-se, 93, 1.6,
gas., azul.Tratar: 371-7290, c/
Dirce Bratsk Rotter.

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
acomb.

CORSA SEDAN SUPER _ Vende-se,
00/00, LO, prata, gas., c/ aros de

liga. Tratar: 372-0676.'
'

MOTIVA�O A eHA VE PARA O SUCESSO.
DATA: OS, 06 E 07 DE JUNHO DE 2002 - HORÁRIO: 19H:00 ÀS 22H:00

OFICINAS
MOSAICO 'PARA ADOLESCENTES E ADULTOS

INiao: ABRIL DE 2002 - flJRMAS DE MANHÃ À TARDE E À NOITE

CHEVETTE _ Vende-se, 86, cinza, '

aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

'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:
37&1772;

CORSA SEDAN SUPER _ Vende-se,
r
00, 16V, branco, 30.000km. R$
15.100,00. Tratar: 9104-2468, KADETT _ Vende-se, GL, 94, d.h. +

t.e. Tratar: 273-1001.CHEVETIE _ ano 87, álcool, cf
reparos na lataria. R$ 3.000,00.
Tratar: 9122-2333.

CORSA SUPER _ Vende-se, 97, 4p,
t.e. R$11.600,OO. Tratar)273-1001. KADETT _ Vende-se, 96/97, Sport,

cornpl., doc. paga até 2003.
R$ 12.000,Oq ou troca-se p/ menor
valor. Assumir financ. Tratar:
275-2860, c/ Sandro.

INFORMAÇÕES E INSCRiÇÕES PELO
FONE: 312-0138 COM FABRíClA '

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

CORSAWIND _ Vende-se, 4p, 99/
00, azul. R$ 10.000,00 + 15x R$
240,00. Tratar: 9991·9532.

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

R$190,OO. tratar: 371-0002 ou

CURSOS TÉCNICOS
,* Técnico,em Enfermagem
* Técnico. em Co.ntabiliilatle
* Té�'1ico.l#mAlimento.* TécnicQ,em Co.mércio.'Exterio.r

r

Ci)SESC,

li

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGuA DO SUL 'IDIOMÀS

Inglês e Esp,anho.l

TORNEIO DE BOCHA

SESC/C,:ÂMARA JÚNIOR

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS GESTÃO

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR
Desenvolvimento de' Líderes 20h 13/05 a 17/05 lSh30 às 22h30 R$144,00 ou

I
21 a 61 1+1 R$72,50

Sistema Just in Time 12h 13/05 a 16/05 19h às 22h R$SO,OO
21 a 51

Desenvolvimento de 15h 20/05 a 24/05 19h às 22h R$S5,OO
Vendedores 21 a 61
Técnicas e Estratégias 16h 23/05 a 25/05 23e24 - lSh30 às 22h30 R$135,OO
em Compras ou 51,61 e Sábado 25/05 - OSh às 17:00 1+1 R$6S,00
Atendimento em Cal! Center 9h 27/05 a 29/05 19h às 22h R$6S,00

21 a 41.
Fidelizar o Cliente 15h 03/06 a 07/06 19h às 22h R$90,OO ou

21 a 61 1+1 R$47,OO
Redação Empresarial 30h OS/06 a 20;07 Sh às 12h R$145,00 ou

Sábados 1+1 R$73,00
Assistente Administrativo 140h 17/06 a 25/11 i9h às 22h R$665,OO ou

21 e 41 1+6 R$ 9�,00
Administração Financeira 120h 18/06 a 05/11 19h às 22h R$720,00 ou

31 e 51 1+5 R$120,OO
Processo de Importação (Sh16h 18 e 19/06 13h30/17h30 R$210,OO ou

e Processo de Exportação Sh 31 e 41 lSh30/22h30 1+1 R$105,50
Televendas 15h 24/06\ a 2S/06 19h às 22h R$90,OO

21 a 61
Oratória e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 lSh45 às 22h30 R$130,00 ou

21 a 51 ,1+1 R$65,OO
Excelência no Atendimento 12h OS/07 a 11/07 19h às 22h R$7S,OO

21 a 51
Vendas Externas 15h 15/07 a 19/07 19h às 22h R$S6,00

21 a 6�
Matemática Financeira 20h 29/07 a 02/0S 19h às 22h R$75,00 ou

21 a 61 1+ 1 R$37,00

Prazo de Inscrição: Até dia '17 Maio de 2002
Data de Realização dos Jogos: apartlr de 20 de Maloj02

,

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 11!, 21! e 31! lugares

Informações: SESC - 371 9177 ou 371 8930
'

REALIZAÇÃO

SESC
JARAGUÁ DO SUL

Câmara Júnior de Jaraguá do Sul

www.s_esc�sc.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do Sul- se Fone/Fax: 370-0251

E-mail:.jaraguadosul@sc.senac.br
.Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 7 de maio de 2002
,/

CORREI,Q DO. POVO 5

recruta e seleciona'para admissão

i'!1ediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS

t

oAJUDANTE DESOLDA (4407-E)-úmllndo l'grau.Terconhedmento emsoldamorwal e componenteseletrônicos.
De preferência que tenha feito curw no SENA!.
oANAUSTA DE MARKETlNG (4255-E) - Curw superior em Administração, Comunicação e Propaganda ou alins.

2d'
I I's e Espanhol (básicos): Irá coordenar é executar o plano deMarket,ing. Disponibilidade para viagens,,copacidade paraorientar equipes, bem como reWlZlII"atividodesoperacionais (coIomramão na 111IIS5O).
sexos.

.

.

oASSISTENTE DE MARKETlNG (4329-E) - Mínimo segundo grau completo. Preferência que sailia inglês e espanhol
(1xísicos).lrá conferire emitir peoidos; registrar soIkrrações/sugestães e redamaçãesde dientes, bem cama dor retomo
cosmesmes, Prestará informacôes técnicos no atendimento 0800 e auxitlorá nos demais servicos do setor. Sexo
'mascunno.··

.•

o ASSISTENTE SOCIAL (4015-E) - AcompanhamentO"aos colaboradores, familiares e comunidade. Experiência
comprovada elJl carteira de nominimo cincotanos. .

"

oASSISTENTETECNICO (4244-E)- Fomnação superior em Engenhorio Químico, deAlimentosou Administração. Cursos
no área de Vendas/Comercial: Faro visitas técnicos, apresentaçiio dos produtos e seus beneficios, aplicaçiio, tecnicosem
negociações/argumentaçães e atendimento telefônico. Disponibindade para viagens. Ter corteira de habilitação.
oAUXIUAR ADMINISTRATIVO (4433-S) - 'l' grau completo. Ter turso de Desenho Mecônico e Auto CAD. Auxiliará
na área Administrptiva e em Projetos. Sexo masculino. Trabalhará nas proximidades de Schroeder.
oAUXIUAR CONTABIL (4371-S)- Experiênaa em Escrita FISOOVContabilidade/lucro Real. Irá cadificor Notas Fism�,
faro aem� do Relatório e daGIA
o AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (4461-S) - Fará digitação, emissãó de Notas FlSCa�, arquivo e datilografará cheques.
Segundo grau completo e rurw de infolJl1ático:
oAUXIUAR DE ESCRITA FISCAL E CONTA81L (4210-S)- Com segundo grau ou curwndo o terceiro, porém deve ter
boa experiência na área: Para Guaramirim. .

o CALDEIREIRO (4415-E) - 'l' grau completo ou cufSOndo.
o CALDEIREIRO (4382-E)-Faro solda, trabalhará com guilhotina, corte e dabra demajlase entender de Interpretação
de DeSenho Mecânico:
o DESENHISTA PROJETISTA(4392- 4373 - S) - Conhecimento no ramo métalú�gico. Curw técnico voltado â área
mecânico ou amanda o 3' grau. Fará desenhos téOlicos, desenvolvimento de máquinas e equipamentos para o área
de construção civil. Conheamento·em projetos elétricos e hidráulicos.
o ENFERMEIRA (437?-S)- Formação superior. Disponibilidade de horários: Pode ser recém-formado.

. o ENGENHEIRO MECANICO (4448-E) - Ter conhecimento em pneumática e hidráulico. Pode ser recém-forrnada.,Ter
disponibilidade para via�r. '

o ESTAMPADOR (4372 - S)- Experiência na função. Não exige escolaridade.
olNSPETOR DEVENDAS (4323-E)-Curw superiorde Engenharia Químka ou Alimentos. Ter perfil para Vendas. Ser,
coll1ljnicotivo, criativo e desembaraçado. '

.

olNSTALADOR DE CALHAS (4421-E) - Experiência na áreaJará a instalação de calhas. Primeiro grau completo.
Necessário que tenha corteira de habilitaçõo cotegoria 8. -,
oLA80RATORISTA (429H)- Deverá ter curw espedfKo na área, como Técnico de Alimentos. Além da função
especi�co, auxiliará noTreinamento/Desenvolvimento de Representantes e Oientes.
oMECANICO (4483{)-Duasvagas. Fará a montagem de peÇlJS, pneus e rodas. Experiênciamínima de seismeses.
oMONTAGEM ElEIRONICA (4348-E) - Fará a montagem de ploms eletrônicas. Ambos as sexos.

'

oMOTO-80Y (4472-S)- Fará entregade mercadorias. Deve tercorteira de habilitação e baa experiência com moto.
o PROMOTOR DEVENDAS (4475-E)-Segundo grau, sexo masculino, Irá atuar no Paraná e parte de São Paulo.
Quer condidatos com experiência nestes Estados e que os mesmos residam emJaraguá ou região. Utilizará veírulo da
emp'e5II e terá todas 'IS despesas pagas.
o REPRESENTANTE (4441 ,S)-Segundo grau completo. Condidato deverá ter firma regmda, corro e celular. Vagas
para a região de Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e 8ahia. '

_

'

o REPRESENTANTE COMERCIAL (4279-S)- Duas vagas, ambos os sexos. Uma para a região deJoinville e outra para'
Blu,menau, Dá pr�ferência a condidatos com firma registrada,
o TECNICO ELETRONICO (4270-S) - Experiência de um ano na funçõo. Conhecimento total em informático, internet,
belJl como em monutenção de computadorese periféricos, Tercorteira de hobilrra!Üo,
o TECNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiência de dois anos em lançamentosContábeis. Pade
ter9 Cursa Técnico e 3' grau em Contabilidade,
o TECNICO PLENO (3801-E) - Sexo masrulino, Deverá ter no mínimo formação em Eletricidade, Eletrônica ou

Informático, NeCl!Slário conhecimento em instalação telefônica e comunicação de dados. Habilidade para coordenar
equipe, Deverá ter corro proprio.
oTElEVENDAS (4456-S)- Experiência ou liastante conhecimento em vendas. Fará vendas por telefone e atendimento
no balcão.Ter boa diccõo e ser bastante comunicotiva. '

o TELEVENDAS (44,31-S) - Atenderá representantes e clíentes. Segundo grau completo. Receberá treinamento,
oVENDEDOR DEVElCULOS(4431-E)- Duaswgas. úmoidatoscom experiência emvendas e que tenha vekulopróprio.
I'IiIlOOdeboa�, ronnunkativa, espertaeque tenha bom reIadonamento com peSIOOSdelaraguáeprindpOmente
quegostedecorros.

VAGAS BREITHAUPT
oAÇOUGUEIRO (4466) - Primeiro grou, não fumante. Ter boa apresentação, cqmunicativo e excelente hígiêne
pessoal. Irá cortar comes, abastecer e fimpar os balcões, bem como atender osdientes,
oASCENSORISTA (4208-4447)-Ambos os sexos,.primeíra grau ou rursando, Idade miníma 21 anos, Irámonüorar
mewdores. DÍI'se preferência a pessoas portadorasde deficiência físico,
oATENDENTE DEAÇOUGUE(4351)- I'grau, sexo feminino
oATENDENTE DEFRIOS (4352) - I' grau, ambos do sexo masculino,
oAUXIUAR ADMINISTRAIIVO(4451) -Irá fazer cobrança por telefone, emitir corta de cobrança, conferênda de

. dorumentos em geral e outras funçães que se fizerem necessárias,
,

oAUXILIAR DE PADEIRO (4340-4402),..1' grau completo ou rursandosegundo e conhecimento básicoem padaria,
Ambasossexos.
o,CAIXA (4450)ITrês vogas, Ambas os sexas. Segundo grau completo e curw de Informático,
o CONFERENTE (4413) - 'J! grau ou curwndo. Ter cursa de informática, aama de 18 anos. Sexo mascutJno, Vaga
poro o terceiro turno-das 21 às 05 horas, '

J
o GARAGISTA(4260)-I'grau completo e idade acima de 21 anos,
o PADEIRO (4477)- Experiência na área, Ter boa apresentação e excelente higiêne pessoal. Sexo masculino,
o REPOSITOR (4470) -Ambos os sexos, Segundo grau completo ou cursando,
o VENDEDORi\-MAGAZINE (4285 - 4325) - 2' grau completo e sexo feminino,
o VENDEDOR (4468)-Segundo grau ou cursando, Cursa de informática e naçães na área deMaterial de Construçõo.
Sno feminino, \

oVENDEDOR (4427)-,Segundo grau completo ou cursando, Ambas ossexes, Vaga para Guaramirim,
oZELADOR (CONDOMINIO SHOPPING)(3865)-1 vaga masculina. Primeiro grau íncompleto,

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
Ci. Postal 200 - (EP 89.255-000

Fone (41) 371-4311 Fax (41) �7S-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

BLAZER - Vende-se DLX 4,3, 16V,
97, cinza, compl., aceito troca, Tratar:
(47) 9101-3070 ou (47) 366-0146,

BLAZER - Vende-se, executiva, 99,
R$ 35,000,00, aceita-se casa,

terreno, carro no neg, Tratar:
3700464,

CARAVAN - Vende-se, 81, verde
rnet. ótlrno estado, R$ 2,500,00,
aceito carro de menor valor, Tratar:

, 9111-3768,

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

.

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10,000km, carro seminovo, doc. em
dla p/ 2002, Tratar: 376-1772, c/ Nei,

I

CHEVY - 5dO SL, 88, torro!
R$ 3:500,00, Tratar: 276-3223,

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aros de Ílga, lona
marítima, R$ 6,000,00 ou R$
2,550,00 + 36x R$192,OO, Tratar:
376-1772,

CHEVY - Vende-se, 92, DL, branca,
,

aros de liga, lona marítima, ótimo
estado" R$ 6,200,00, Tratar:
-:273-1001,

CHEVY - Vende-se ou troca-se, 93,
branca, ale. camping, R$ 5.300,00,
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950,

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, c/
N,F" aro 14; lona marítima, som

plonner, R$ 6,500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder,

Tratar: 9103-2082, c/ Lurdes,
CHEVETTE- Vende-se, 88, R$ 3,900,00,
bege met. Tratar: 9973-8955,

CHEVETTE - Vende-se, 83,
vermelho, R$1,300,00 + 24x

R$157,00. Tratar: 371-2115,

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

CHEVETTE:::'-Vende-se, 93, 1,6,
gas, azul. Tratar: 371-7260, c/
Dirce Bratsk Rotter,

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas, R$ 3,500,00,
Tratar: 275-1817,

CHEVETTE- ano 87, álcool, c/
reparos na lataria, R$ 3,000,00,
Tratar: 9122-2333,

CHEVETTE- Vende-se, 89, excelente
estado, R$ 1,800,00 entr, .;_ 22x
R$ 190,00. Tratar: 371-0002 ou

275-3979, após 18hs, c/ Fabrício,

CORCEL II - Vende-se, 79,
R$1,500,00, Tratar: 9122-1157,

,
i

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$ 8,8°°3°0, Tratar:- 371-9730,

CORSA - Vende-se, super, -4P�97,
único dono, compl, - ar e d.h, Valor
a cornb. Tratar: 376-1496 ou'
9975-6766, após 14h30 c/ Evandro,

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

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

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,

CORSAWIND - Vende-se, 4p, 99/

00, azul. R$ 10,000,00 + 15x
R$ 240,00, Tratar: 9991-9532,

CORSA SED,AN - Vende-se, 0,1, prata,
R$16,500,00, Tratar: 373-0504,

DIPLOMATA - vende-se, 89, grafite.
R$ 5,800,00, Tratar: 376-3287,.

0-20 - Vende-se, conquest, 95,
branca, drive turbo de fábrica,
R$ 30,000,00, Tratar: 273-1001,

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

0-20 - Vende-se, cab. dupla, 86,
moo. 91, branca, em ótimo estado,
cornpl., turbo, R$ 21,500,00 +
34x R$ 200,00, Tratar: 370-2227
ou 9975-1804, cf Andersen.
I t

0-20.- Vende-se, cornpl., 94, turbo
diesel, pneus Michelin; doe, em dia,
Tratar: 372-1274, c/ Valrnor,

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 como.

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

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
cornpl., doc. paga atê 2003,
R$12,000,00 ou troca-se p/ menor(valor, Assurnir'flnanc. Tratar: '

-

275-2860;c/ Sandro,

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

\
MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,
barbada, R$ 1.400,00, Tratar:
37Q.{)670,

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

MARAJO - Vende-se, 82, Preço de

COMPRA

.

ocasião, Tratar: .371-0695,

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

MONZA - Vende-se, SLE, 88, marrom
rnet., toldo e" aro de liga, som, em
ótimo estado. R$ 5,500,00, Tratar:
273-0601, c/ Valdir,

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

, 0601, no período da manhã, c/ Valdir,

OMEGA'- Vende-se, CD, 94, preto,
bnc. couro:R$ 15,500,00, Tratar:
378-1408 ou 9973-5067,

OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
branco, R$ 9.000,00 + 20x
R$ 275,00 ou R$ 12,500,00, Tratar:
371-8432 ou 9903-9838,

OMEGA - GLX 2,0, 94, cornpl.,
impecável, vendo outroco.
R$ 10,900,00, Tratar: 370-8622_

OMEGA - Vende-se, CD, 94, teto
solar, verde met, R$ 15,500,00 ou

R$ 4,700,00 + 36x fixas. Tratar:
376-1772, (

OPALA - Vende-se, 81, Comodoro,
4 Cc, em bom estado, R$ 2,200,00,
aceito troca. Tratar: 9122-1157,

OPALA - Vende-se ou troca-se, 85,
4p, Tratar: 9117-0174 ou 275-0204,

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
álc, 4cc, em ótimo estado. R$

.

3,800,00, Tratar: 373-2887, c/ Nei.

S1O-Vende-se, 98, ec,gás" c/aístema .

de gás, doe, 2OO2ok, 5O,000krn originais,
R$ 29,000,00, Tratar: 99734576 ou
370-775'3, c/ Femando,

'

5-10 - Venéle-se ou troca-se, 96,e
97, impecável. Tratar: 276-3223,

VENDA

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

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

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

5-10 - Vende-se, 98, V6, cab, dupla,
'azul, compí., mais acessórios,
Tratar: 9993-63i6,

5-10 - Vende-se, 01, prata, cab,
dupla, v.e. trava, ar-cone, d.h,

alarme, CD, 4x4, cornpt, R$
55.000,00, diesel. Aceito carro ou

moto de maior ou menor valor,
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001, c/
Mara, nor, comi,

5-10 - Vende-se, 95, gas, bordõ:

cornpl. R$ 14,000,00, aceita-se
carro de menor valor, Tratar: (47)
454-0196, c/ sr, João,

VECTRA - Vende-se, 97, 2,0, GL,
compl.rbranco. R$ 20,000,00,
Tratar: 371-5343,

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

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

VECTRA - Vende-se, �6, GLS,
preto, com seguro total, em
excelente estado, revisado, Aceito
troca por terreno no Centro, Tratar:
371-9616.

VECTRA - Troca-se, 98, GLS,
branco, por terreno, área central,
em Jaraguá do ·Sul. Tratar:

9987-1004, c/ Junior,

, R O C A

Seu bom negócio vai ser aqui!
Negoclamos carros,
motos e cons6rcios

Tel. (4n 373 3001 - 9963 4433 - Guaramirim
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VIVotorartUm I Finanças, I

11
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II

Vectra GL cornpl. 97
Uno EP, 4p 96
Gol CL, 1.6 96
Corsa Super 1.0 96
Fiesta 1.0, 4p 99
Gol CL 1'.6 94
Escort Hobby 94
BMW, 92
Santana GLS, 4p 95
Golf GL 1.8 95
�20' 88
Fusca 1500 79
Parati CL 1.6 91
Moto CBX 250 02
Moto Kawasaki KDX 92

Vinho
Vinho
Verde M.
Cinza
Azul
Branco
Cinza
Cinza
Branco
Branco

Bege
Branco.
Branco
Azul
Verde

R$ 19.500,00
'R$ 8.800,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$ 11.800,00
R$ 7.500,00
R$ 6.800,00
R$ 25.000,QO
R$ 11.900,00
R$ 13.800,00
R$ 11.800,00
R$ 2.800,00
R$ 6.900,00
,R$ 6.300,00
R$ 3.500,00

,.,1 Flõ'ã:;n<c"i"â!111 i,

I
I
I

GM
Vectra GLS com Compl. 4p 94 Dourado Gas.
Corsa Wlnd 2p 96

.

Bordo Gas •

Corsa Sedan 99
,

Prata Gas.
Kadett GLS Compl. 2p 98 Branco Gas.
Monza Compl. 4p 98 Branco Gas.

FIAT
Mille Smart 2p 01 Branco Gas.
Uno SX 4p 98 Cinza Gas.

VW
Gol Special 2p 99 vermelho Gas.
Gol MI2p 98 Branco I Gas.
Goll.0 2p 94 Branco Gas.
FORD
Escort GLX 2p 95 Bordo. Gas.
Escort L 2p 89 Cinza Ale.
Del Rey GLX 2p 89 Gas. a

"""".". ,""" ',,'. ,,' '''', "",,,,.. \. " ' '.
" , "

."" ..
'

".

.

...

".'

::�:)V. f'R'!':FElTO WALDEMAR GRUBA; 3809 � BAIRRO ViEIRA�' JARAGUÁ DO SUL"

Fiesta GL l.0 4p 98 R$ 10'.500,00 Este espaço\
F-l0ÓO Turbinado Die, 88 R$ 18.500,00
Gol Plus 1.0 96 R$ 9.800,00 está reservada paraGol CL 1.6 álcool 93 R$ 6,800,00
Corsa Wind 1..0 4p 9,9 R$ 13.000,00' você lojista!Escort Hobby 1.0 94 R$ 6.800,00 I

•

Palio EL 1.5 com Ar 2p 97 R$ 11.300,00
Vectra CD ano 94 R$ 13.500,00
Vectra 2. O. GSI 95 R$ 14.500,00
Voyage GL 1.8 4p 94 R$ ,7.500,00

Uno Mille 4p 99
Uno, Mille 2p 97
Uno Mille 4p 93
GoI1000 MI 97
Corsa Wind 2p , 96
Fiesta 4p 97
Versailes 4p 95
Parati CL ' 94
Kadett 2p 92
Del Rey 2p 86 .

Verona GLX Cornpl.. 90

.

R$ 10.500,00
R$ 8.500,00
R$7.500;00
R$ 10.500,00
R$ 9.500,00
R$ 10.500,00 :

I R$ 8.500,00
R$ 8,700,00
R$ 6.800,00
R$ 3.200,00
R$ 6.500,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaç-o!

"

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

MODELO COMB. COR ANO

vw
G
G
G

F1AT
G
'G
G
, GM
G

0-20 Conquest, ccmpt-ar D

Omega CD 30 cornpl, G
FORD

G
G
G
A
TOYOTA
G Prata
PEUGEOT

/

G Azul

BrancoGo1M11.0 1997 .

1994
1986

Fusca 1.600
Go11.6

Cinza

Bege

Palio EDX 1.0, 4p
UnoCS1.5,4p
Tipo SLX 2.0, cornpl,

Branco 1997
1996
1995

Cinza
Cinza

Celta 1.0 Branco
Branco

2001
1995
1993Verde

KaGL Branco
Azul

2000

1997
1989
1987

Fiesta 1.0
EscortGL 1.6 Branca

AzulEscortL 1.6

Toyota Paseo Aut
I

199'4

Peugeot SR 405 1995

Com a 'parceria
BV Financeir�,

. este espaço
é seu!

Fiesta 2p
F-IOOO Dupla Comp 91 .

F-IOOO 87
Corsa' 4p Super 97
Gol4p 16V 99
Saveiro i.e MI 97
Monza Class 2p Cornpl.

\ Monza 4p Menos ar
Escort Hobby Cornpl.
Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Saveiro 99 1.6 MI
Escort 88
GollOOO 95

R$ 9.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 121500,00
R$ 13.500,00
R$ 9.700,00
R$ 8.5QO,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$' 14.200,00
R$ 4.300,00
R$ 7.500,00
_...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UNO - Vende-se, 87, v.e., preto. R$
3.500,00. Tratar: 27&0605, apÓs 17h.

R$ 4.500,00 ou R$ 2.500,00 + 14x

R$ 165,00, c/ vene. da pare. em

junno/oz, Aceita-se carro ou moto

na troca, c/ valor até R$ 3.000.,00.
Tratar: 37&1322, ramal 8946, 9979
ou 4049, c/ Mareio Segundo.

BELAS [I SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
lfitClndimClnto Z 4 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

Atendemos Éles. EI�s e Casais'
Despedidas dvSolteiro.massagens eróticas

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

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

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

TEMPRA'- vende-se, Ouro, 92,
azul, cornpl. R$3·.500,00 + 23x R$
332,00. Tratar:9902-8433.

branco

prata
prata
branco

vermelho
prata
preto
azul
branco
azul
branco

prata
verde
branco
branco
azul
branco
branco
prata

02
01
01
99
99
98
97
97
97
96
96
96
92
92

91.
91
90
87
85

Palio ED, eompl.
Corsa Sedan
Celta c/ ope.
Gol MI, 4p
CorsaWind, 4p
Corsa Wind, 4p
Gol MI eompl. .

Uno Mille, SX, 4p
Palio EDX, 4p
Gol I
Gol I Plus
Eseort GL 1.8
Santana GLS, 4p
Uno 1.5
Gol CL 1.8
Chevette 1.6, gas,
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza SLE

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

UNO - Vende-se, 99, EX, 4p. Tratar:
371-7212.(47) 9991-8668Joroguá do Sul e região

TEMPRA - Vende-se, 8V, 93,
eompl., impecável. Tratar: 370-3331. _UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,

prata, muito bem conservado.
Tratar: 37&1772.:

vermelho. Tratar: 370-3113.
TIPO - Vende-se, 1.6 IE, 94,
vermelho, eompl., - ar. R$ 6.800,00.
Tratar: 9905-3é44, c/ Gilson.

PALIO - Vende-se, cinza steel, 00,
série especial 500 anos, eompl. - ar,
c/ 18.000km. Impecável.
R$ 2.700,00 + finane. Tratar:
999&2525 ou (47) 633-6184.

UNO - Vende-se, CS, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383,

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

TIPO - Troca-se por carro de menor

valor, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 37&1772.

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

Tratar: 371-7562 ou 9112-2658, c/
Rodrigo.

I

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

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

Rod. BR-28.0 km 58 s/no', Guaramirim-SC' W 373-0504FIORINO - Vende-se, 1.5; 96, furgão,
branco, emplacamento 2002 quitado.
R$ 11.000,00. Tratar: 9980-7115.

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
único dono, c/ 49.000km, c/
alarme, imp., licenciado até abril!
03. Aceita-se troca. R$ 9.500,00.
Tratar: 373-2887 ou 9992-6016.

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

.

80; vermelho. R$ 2.600,00. Tratar:
373-3890.

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

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

FIORINO - Vende-se, 1.5, gas., '91,
em ótimo estado de conservação.
Tratar: 27&1001.

CORCEL - Vende-se, 77, azul
(impecável). R$ 1.400,00 + 12x
R$ 110,00. Tratar: 371-6056.

UNO - Vende-se, 1.5R, v.e, desb.t.,
89. R$ 4.000,00. Tratar: 273-0192. UNO - Vende-se, Mille, EP, 96: 2p,

ar, Ip.t., desemb., v.e., tve, alr.
R$ 9.000,00. Tratar: 372-3124 ou

9975-2825.

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

UNO - Vende-se, Mille EX, 4p, 99,
cinza rnet.j v.e., tv.e., ar qte,
deseb. e lp.t., c/ aros de liga
(Binno), 1· dono, e/48.000km.
Tratar: 371-6916.

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

UNO - Vende-se, 1.6, RMP, 94/94,
cornpl., d.h. Valor a eomb. Tratar:
37&2070, hor. cornl., ou 9117-2650,
à noite, c/ Tatiana.

CORCEL - Vende-se ou troca-se

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

PALIO - Vende-se, Yang, 96, 16V,
1:6, vede, cornpl, - ar. Valor a eomb

Tra,tar: 9117-6292, c/ Joelma.
PALIO - Vende-se, 1.6, 16V, 4p, ,(
97/97, c/ ar, d.h., v.e., aros de

liga, CD magazine. R$ 15.000,00,
troca por S-10 ou Ranger; paga-se
até R$ 10.000,00. Tratar:
9985-2377, c/ Décio.

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

,
COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
-ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima: R$ ,8.300,00 + 11x R$
387,00. Tratar: 9102-1701, c/ Denis.

PALIO - Vende-se, 00, bordô, imp.,
�p, des. tras., limp. tras., t.e. Aceito
moto ou carro de maior ou menor valor.
R$ 14.500,00 Tratar: 9952-7084 ou

373-300,1, c/ Mara, hor. comI.

CAUSAS: Civis * Criminais * Trabalhistas

* Sandro Marcelo dos Santos
OAB/SC7835

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

DEL REY - Vende-se, GLX, 89,
prata, d.h., 2p, ale. R$ 3.900,00 +

8x R$190,00. Tratar: 37&1772.
BELlNA - Vende-se, GLX, 1,6, '89,
vermelha, c/ d.h. Tratar: 9975-0383.PALIO WEEKEND - Vende-se, 98,

cinza, compl. menos ar. 48.000km

originais. Aceito neg, Tratar: 372-
0492, comi., ou 275-3900, resido

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

t Rosane MQ de Oliveira Werner
OAB/SC7566

.

,

DEL REY - Vende-se, 84, v.e., em
bom estado de conservação. ,

R$ 2.900,00. Tratar: (49) 9992-4729,
após às 15 horas, c/ Claiton.

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000,00. Tratar: 3i70-2718.

Rua Henrique Piazera, 100 - Centro - 372 -0296-PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p,
CORCEL II - Vende-se, LDO" 1.6,PREMIO - Vende-se, 89, CLS, álc.,

c.

lan 125KS 36x FIXAS010 -

ConsórcioRegata
t�INDISCUTlVELMENTE O/MELHOR"

CARROS
Novos e Usados
60 MESES

-
'

a partir R$ 155,00

MOTOS
OKM

60 MESES
a partir R$ 72,00

Adélia Fischer, 239
Fone 371-2999
Walter Marquardt, 727·'

, Fone 370-8800Obs.: Quatro contemplações por mês
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículo
RF 600
XT 600
XT 225

, NX 350
(B 450TR
(B 400
OT 200
'(BX 200
(BX 200
XlX 250
XlX 250
�X 200
INO 250
Tilon 125
Tilon 125
TIlon 125
Bis 100
Bis 100
H, Oreon 100'
Mini mola Hondo
Mini mola Yomoho

Ano Comi.
93 G
96 G
00 G
96 G
B7 G
BO G
95 G
01 G
9B G
B9 G
B4 G
9B G
98 G
02 '

, G
00 G
99 G
02 G
9B G
96 ' G
50 G _/

50 G

Cor
Vermelho
Bronco
Azul
Vermelho
Bronco
Vermelho
Prelo
Prelo
Vermelho
Prelo
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho
Verde
Azul
Vermelho
Azul
Azul
Bronco
PW 50

(Jil()DETRAN-5C
N'202

I ú C·li i.t.�
MOTOS NOVAS E USADAS

BR 280 Km 57, nO 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax:(47) 373{)9:17 j373-1381:Guaramirim-SC

ESCORT - vende-se, super, ano 95
GU, gas., marron met., ótimo
estado. R$_ 8.900,00_ou troco por
outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 cf Marcelo.

ESCORT - Vende-se, l, 93, gas,
1,6, azul petróleo, mod. Europeu,
cf rodas liga leve, calçados e

pneus, V,V., cj desb., parachoque,
aerofólio e espelhos na cor do

carro, chave cf alarme de fábrica,
motor cf garantia, 2' dona. R$
8.500,00. Aceito menor valor,
Tratar: 370-8563.

ESCORT - Vende-se, 97, GlX, 16V,
compl., cj ar cond., d.h. t.e., desb.t.,
isufilme, CD. Ótimo estado. Tratar:
371-9311 ou 370-6267.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:

9963-7641.

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

ESCORT - Vende-se, ct, 93, gas.,
cinza. R$ 5,700,00 + flnanc, de 12x
R$ 275,00. Tratar: 372-2681,
cf Daniel.

ESCORT - Vende-se, Gl, 86f86,
álc., ótimo estado. Tratar: 9103-
7893, cf Cristiano.

ESCORT - Vende-se, 86, R$
3,000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT HOBBY - Vende-se, 1.0,
94, pára-choque personalizado,
vermelho. R$ 7,200,00. Tratar:
9102-8213,

F-l00 - Vende-se, camioneta,
diesel, '73. R$ 8,000,Oe� ou troco
por moto, Tratar: 370-0290.

F-l000 - Vende-se, 97, gás natural,
ar, d.h., 2 bujões, R$ 25'.000,00.
Tratar: 371-6164.

F-l000 - Vende-se, 55, 94, gas.,
único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
9995-8242

F-l000 - vende-se, 86, turbinada
em bom estado. R$ 18.500,00.
Tratar: 275-1412:

F-l000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, dle, R$ 29,000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cf Mara, hor. comI.

FIESTA - Vende-se, 95,1,0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

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

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

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

FIESTA - Vende-se, 99, 4p, 1.0,
azul meto R$ 11.500,00. Aceito
troca ou financ. Tratar: 372-0389.

FIESTA - Vende-se, 98, verde
musgo met., 4p, cornpl. R$
6,500,00 + financ. Tratar: 9123-

3693, cf Luciana, ou 371-4176, à
noite, a partir das 19hs.

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

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro ou

em peças. Valor a comb. Tratar:

(47) 374-1935 falar cf Adelcio.

MONDEO - Vende-se, 96, GlX,
cornpl. R$ 13,500,00, aceita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

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

Aceito moto ou carro de maior ou

menorvalor. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cj Mara, hor. cornl.

RANGER - Vende-se, XlT, 13D, '

98f99, único dono. R$ 9979-1437.

VERSALlES - Vende-se, Guia 2.0, 94,
compl. R$ 6,000,00 e assumir flnanc,
Tratar: 9991-9940, cf Clovis,

VERSAllES - Vende-se, Gl, 92, bege
met., ótimo estado. R$ 5,500,00 +

12x R$ 169,00, Aceita-se troca, Tratart
373-2887, cf Hélio.

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

R$ 3'00,00. Aceito carro menor

valor. Tratar: 9955-8931, cf Jaime.

VERONA - Vende-se, 94, cornpl. -

•

ar, 4p. Tratar: 374-0365.

.volkswagenl

,PAMPA - Vende-se, 95, d.h. R$
7,000,00. Tratar: 371-9730,

RANGE� - Vende-se, Xl, 97, preto
met,', 4p novos, convertida a gás,
lona marítima. Tratar: 37i2316.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h, cf som,
turbinada, \diesel. R$ 35,000,00.

Especializada
em estofamento

automobílístíco

APOllO - Vende-se, 91, 1,8 AP, gas,
R$ 5,500,00, Tratar: 370-5304.

,BRASllIA - vende-se, bege, 77,
bom estado. Valor a cornb. Tratar:
9955-5884.

BRASILI,A - Vende-se, 79, branca,
ótimo estado. Aceita metade do valor
em material de consto R$ 1.500,00,

Tratar: 376-3666.

BRASILlA OU FUSCA - Compra-se,
R$ 1.000,00. Tratar: 9902-7378. �

-

N �
FUSCA' - Vende-se, 78, em ótimo
estado. R$ 2,500,00, Tratar: 371-7341:"
ou 370-1824, somente a noite.

-

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

FUSCA - Vende-se, 77, bege, ôtlrno
estado, cf aro de liga, R$ 2,000,00,

'

Tratar: 370-3545, cf Valdinei.
',d

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo Ci;)t, ,',
R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316, ,1;1j,,'
----------.'{�'\
FUSCA - Vende-se, 76. Tratar: �) (",;!;.).
9963-7641. ,�� �

GOL - Vende-se, 80, BX, branca, b""f .

R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157,
'

GOL - Vende-se, 5, 83, gas., verdA".,
em bom estado. R$ 2.500,00, ou
R$ 1.000,00 e restante em :!.2X.
Tratar: 9963-8002, ,I

',,\
---------- "'1
GOL - Vende-se, 1.6, Cl, 92,
branco. R$ 4,000,00 + 36x R$
97,00. Tratar: 9117-5788, cf Alair ""

GOl-.Vende-se, 1,6, Cl, 97, ún:�f
dono. Tratar: 9975-2263.

."! }
GOL - Vende-se, 1.0, 95, vermelh fj;
per., ar qte, desb. T., alarme e '.

doc. pago até 2003. em perfeitas
condições, R$ 7.800.00. Tratar: .. -'--.

372-3325, cf Clelde.

GOL - Vende-se, 1000, branco, ,;3,
R$ 6.500,00, Tratar: 99('')-6476.

GOL - Vende-se, 85, ov.o met., e-r ';
bom estado. R$ 2.50ÇJ,qO outroes ':
se por outro veículo, Tratar: 370- . :
7179, cf Carlos, até 12h.

GOL - Vende-se, 81, em ótimo ...
estado, cf, 4 pneus novos, R$
2.000,00, aceita-se proposta.
Tratar: 371-9375.

'

0CQNFUl�>4$'V�"TIPE�S ,

'z :N.ª9 _ê; preciso cQlJlPr9Vaçãp 'çl� renda-e nem fiador,
"'?i( Ni!ió existem 'parcêlas'intermediãrias, parcelas, de entrega
dás chaves Jlnem' r�s.i.dual final"

'

�� .•.• Cliêntê�pbdé"sér proprietário deOutros imóveis.,
"* Libêr,dade! de ;éscolha' do tipo"e local' dó' imóvel'. .

.� 'Pªrçrtª? m�[Jpr!PJ�iqúr;Q.;vªlqr dErHm'ªlug,lJ.�I!
,..

�

..

'

.

'* Assessoriajtir;LdicOi:l.gt'átúita ,gi;JrahtindQ urna cotnpfa.,segura.
)te ,l;sHit�m�, d,�[I:nitivª 'CIp ímôvel.com hipQt�çª no ato'qª compra.
*;Semjúro�, ,sém';6ônsUIfas· no SPCiSERASA' ".

* Otilizé' sêú F�tS
',.' .

I
,I
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WOLKSWAGEN

Seja
•

Go/Spec/al Branco 00

parceiroGolI,1.0 Branco 97

l LogusGLI Verde 96
Gol'GL, compl. Roxo 95

'da BV FinanceiraGoICL/1.6 Branco 95
Logus GL, comp. Prata 94
Santana Quantum GLS Prata 93

FIAT
Pa/loEL 1.5,4p Vermelho 97

e faça ótimosTempra 16V, compl. Azul 95
Tempra 16V, compl. + couro Branco 95
TipolE Verde 95
UnoMllle Azul 93 ,

.

.
FORD

negoclosKa Azul 97
Escor!Hobby Azul 96

I Escor!Hobby Vermelho' 96

neste espaço!I V.rona�LX Prata 94 I,
VeronaLX Azul 94

CHEVROLET

(I CorsaSedanSuper16V Branca 00
,CorsaW/nd Roxo 95

KadetfSL1.8 .

Prata 91
I Ipanema SL 1.8 � Azul 91
ChevetfeSL Branco 89

MERCEDES
Prata i 01

"11l'.

I. ;'1�: Seja parceiro
: 'I' I, da BV Fi�a�ceira
\ j'_�:

.

e faça ntlmes

negócios
neste espaço!

I Seja parceiro
da:\ BV Financeira

.�. faça ótimos
•. negócios ,�

neste espaço!

I I

I .�t=ffêM .

'

'.

� a u t o m
ô
v e i s 370 3113

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Este espaço
o

está reservado para
você lojista!

.
Este espaço

está reservado para
você lojista!

.INAlaIIA
VVotorandm I Fínanças .

. I

ua Walter Manluardt, ,1850 � Barra do Rio Molifa - �aragu

l::'��dett SE," 1.8
m'SanUma CD 4p
j:;Santana Quantu ,

'.';S�lO'Gab� Sirnple
,',:S�10 Câb. Est.; CÓnipL;G�s/GNV
:,',nooo Cab: Dúpla" 89

"::§àveiro Gl'1.8
':i[:�áliÓ EDX, ?I th
i'i'Escort Hobby""
'Etógus GlS; com
"i";>,' ',,' .;

';';Monza .Classic,' t
C�;librà 2:0/16V

�=L:'!!/��:� :i' , L!;("':" " ,

J. Q> :J70-2227 /9975-1804
Rua Pret. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GOL - vende-se, 1.8, GL, 97. R$
8.900,00 t 27x R$ 285,00. Tratar:
273-0735, cl Gilberto.

GOL - vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00,
aceita troca. Tratar: 9122·1157, cl
Marcio.

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

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

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

GOL SPECIAL - Vende-se, 00100,
branco. Valor a comb. Tratar: 3704810.

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

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

KOMBI - Vende-se, diesel, cabo
dupla, 82, ótimo estado. R$
10.500,00. Tratar: 9965-8875 ou

372:0391, cl Ari.

KOMB/- Vende-se, 91, ótimo
estado. R$ 4.900,00 (financio).
Tratar: �75-0329.

KOMBI - vende-se, 90, gas. Tratar:
275-1480 ou 9952·9523, cl Rogerio.

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

LOGUS - vende-se, CU, 1.8, 95,
verde rnet., gas., alarme'; som,

desb.t., imposto pago. Impecável.
R$ 9.700,00. Tratar: 276-0440.

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

LOGUS· vende-se, 93, CL, grafite,
aros de liga, isufilme, ar.q.,
desb.t., em ótimo estado. Tratar:
8.300,00. Tratar: 9991-6637.

PARATI- Vende-se CL 1.6, 90, azul
-rnet., gas. Tratar: 9905-2848.

PARATI- vende-se, CL 1.8, 94,
bordô, gas. Tratar: 371-5343.

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

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

, I

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.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, 92,
prata, GLS, 00, lmpec.
R$ 10.000,00. Tratar: 376-1854,
cl Kekés.

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
96, compl., 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, cl
cheque. Tratar: 9975·7602.

SAVEIRO - Vende·se, 92, met., 1.8,
gas. Valor ii comb. Tratar:
99924712 ou 370-3331.

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

� ,

BSU1./'t:aSI '

rolamentos.•
'"

Rolamentos -

Retentores -

Buchas � Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Berncrdo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 2:4hs 9979-3484

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aros de liga, porta mala eletr.
R$ 5.500,00. Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, compl., 95,
GIi, 2.0, inteiro. Tratar: 371-1988,
cl Marcos.

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

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

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

BESTA - Vende-se, GS, 99, compl.,
registro no DETER e prefeitura pI opção
de serviço. R$ 25.000,00 + 24x R$
.1.090,00, nego Tratar: 371-6916:

BESTA - Vende-se, compl., 00101,
16 lug., cl trabalho e deter. R$
44.000,00. Tratar: 9973-8580.

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

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

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.

,
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

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

JEEP - vende-se Grand Cherokee
Limit Executive, 96/97, preta,
compl .', turbo diesel lntercooler, R$
60.000,00. Aceita-se automóvel de
menor valor. Tratar: 370-8336 ou

9973-3560, c/ Osmar

TERÇA-FEIRA, 14 de maio de 2002

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.000,00.: 'R$ 140,00
24.000,00 , , R$ 185,00
30.000,00 :. R$ 235,00
36.000,00 , R$ 280,00
41.600,00 .' 1 R$ 325,00
48.000;00 : R$ 375,00
53.700,00 R$ 420,0.0
60.000,00 " R$ 465,00
65.000,00 R$ 513,00
71.000,00 R$ 555,00

;

Aut. Banco Central - ,INF. (47) 222-1152, cl Paulo'
ou 9981-3627, parco reduz.

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.

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

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

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

)
TOYOTA - Vende-se, bandeirantes,
verde, 63. R$ 7.500,00. Tratar:
370-3244 ou 91124950.

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

91124950. Aceita troca.

TOYOTA --Vende·se, Bandeirantes,
78, toda reformada, motor cl
garantia, bomba nova,'chassi
alongado. Aceita-se carro de menor

, valor na nego Valor a comb. Tratar:

'{ ;370-8094,
cl Antonio.

TREILER - Vende-se, Turiscar
Brilhante, de luxo, cornpl., cl ar. R$
5.000,00. Tratar: 371·9375, cl Adir.

/

275-0435 ou 372-0136, cl Edilene.

HONDA CIVIC - Vende-se, 99, câmb.
automático, prata, compl. R$
28.000,00. Aceita-se carro 1.0, valor
máximo R$ 8.000,00. Tratar: 371·
3993 ou 9973-8281.

MERCEDES - vende-se, 88, 300·1:,
irnpecável.compl., azul marinho. R$
28.000,00 . .4ceitatroca TIatar: 999HJ858.

MERCEDES CLASSE A - Vende-se,
00101, preta, compl., cl bnc. couro,
baixa km. R$ 33.000,00. Tratar:
3708336 ou 9973-3560, cl Osmar.

PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
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.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos. Õtimo
estado de conservação.

'

R$ 8.250,00. Tratar: 371·7842,

0-1\,10110$,
,O.KM

., .'i!O: ;�.':."-
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CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pi 15T., 1590., branco,
cf rodular. R$ 58.0.0.0.,0.0.. Tratar:
9992-0343, cl Braulio.

CAMINHÃO PUMA - Vende-se,
95, cl baú. Tratar: 9973-9120. ou
370-2261.

GMC - Vende-se, modelo 14190.,
98, caçamba truque, branco. Tratar:
376{)586 ou 99754o.6Q..

VOLKSWAGEM - Vende-se ou troca

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

VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130., 87/88, amarelo.
Tratar: 376-0586 ou 997540.60..

"

VOLKSWAGEM - Vende-se,
caminhão, 0.1. Tratar: 376-1949.

vw 8.1SO - Vende-se, 0.1, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-143?-.

J. '

Compro consórcio de moto. Tratar:

E, 373-2887.
:$
B. CICLOMOTOR - Vende-se, Monark, 88,

azul, R$ 350.,0.0.. Tratar: 9113-7959.

CICLOMOTOR - Vende-se, 86. Valor
a comb. Tratar: 371·9157.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
R$1.8o.O,o.o.. Tratar: 9121-5180., cl
Jaison.

CB 450 - Vende-se, 89. R$
3.0.0.0.,0.0'. Tratar: 370-1161.

CB 450 - Vende-se, 86, Custon, preta.
R$ 2.80.0.,0.0.. Tratar: 371-30.51.

CBX 200 - ano 98. R$3.8o.o.,o.o.
financ. Tratar: 373-300.1 ou 9952-
70.84 cl Mara - hor. ComI.

CBX 200 - Vende-se, 0.0., preta. Valor
nego Tratar: 373-1580., cl Marli.

CBX 250 - Vende-se, Twister, 0.1/0.2,
cl 3.7o.o.km, vermelha. R$ 5.0.0.0.,0.0.
+ 12x R$ 285,56, nego Tratar: 373-
0.642 ou 373-4268.

CG 125 - Compra-se, 90./91. Tratar:
376-11,99, cl Clóvis.

CG - Vende-se, 125, 0.1/0.2. R$
800.,0.0. entro e assumir financ.
Tratar: 910.1-480.5.

CG - Vénde-se, Titan, 98, verde, em
ótimo estado. Tratar: 99924166, cl
Claudio.

CG - vende-se titan, Okm. R$
816,0.0 de entrada, saldo 36 x R$
158,0.0.. Brinde Capacete. Tratar:
373-30.01 ou 9952-70.84 cl Marà
hor. ComI.

CG - vende-se, 20.0.1, verde. R$
3.50.0.,0.0.. Tratar: 373-30.0.1 ou
9952-70.84 cl Mar� - hor. ComI.

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

CG - Compra-se, 98 a 20.01. Paga-se
à vista. Tratar: 9111-50.64, cl José.

CG TITAN - Vende-se, 98. R$
2.60.0.,0.0. à vista ou R$ 1.40.0.,0.0. +
9x R$i83,o.o.. Tratar: 370-1225, cl
Robson.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul meto
R$ 2.80.0.,0.0. ou 36x R$ 118,0.0.. ,

Tratar:,9111-5o.64.

CG TITAN - Vende-se, 0.0.. R$
20.0.,0.0. de entro +,36x R$136,o.o..
Tratar: 9962-3698, cl José.

FALCON - 40.0., azul, ano 0.0..

R$ 8.30.0.,0.0.. Tratar: 373-3o.o.lou
9952-70.84 hor. com., cl Mara,
hor. comi.

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX4o.o. Falcon, 0.0.. Tratar: 9975-0383
ou 370-8622.

HONDA BIZ - Vende-se, C 10.0.,
verde met., 0.0.. R$ 2.80.0.,0.0. - R$
80.0.,0.0. de entro + 24x R$ 139,0.0.,
aceito moto de menor valor no nego
Tratar: 9965-8875 ou 372-0391.

HONDA BIZ - Compra-se, Biz ou

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

HYOSUNG CRUISE -125, ano 97,
vermelha, 20..0.0.0. Km originais.
'Tratar: (47) 374-1588.

ML - Vende-se, motor na garantia.
R$l.4o.o.,o.o.. Tratar: 276-10.0.7, cl
Alexandre.'

,* 'Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificado.r de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

_

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monltoraçâo de imagem

Vendas e Serviços
,

f) intél�1
Hill' HDL
�.-
IIH111

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

f

TECNOLOGI'A E INFORMATICA

)

Com o Consórcio Naclonal PanAmericano, fica muito mais fácil para você adquirir' o seu computador.
PEquenas parcelas mensais e muitas chances de ser contemplado todo mês através de sorteio ou lance .

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

Tratar: 370-1724.
CRÉDITOS

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

•

DE R$ 20..000,00 A R$15o..000,OO.TENERÉ 600 - Vende-se, 88, azul,
bom estado. R$ 4.90.0.,0.0.. Tratar:
910.3-1611. Prestações a partir de

_R$ 214,0.0 mensais.
Trabalhamos com autorização

do Banco Central.
Plantões sábados,
domingos e feriados.

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

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.70.0.,0.0.
entr. + 37xR$ 98,00. Tratar: 9973-8955.

YAMAHA - vende-se, YZ 125, 92.
R$ 2.80.0.,0.0.. Tratar: 370-0.724 ou

99754667.

322-7505 ou 9121-6142,
c/Mauricio

40r
,
.

serVlç�os
GRUPOSGERADORESDE ENERGIA

'Venda 'Locação 'Conserto 'Montagem
Irmáqulnas Indústria
• Comercio Lida.• ME

Trabalhamos com vem/as e consertos:
* Molores Estacionários * Molossera
* lava JoIo * Rocadeira * Assistência 24h$
: Aspirador : MÓlobombas www.irmaquinas.cjb.nelCompressar, ele... . Enlre outros... .

R_ CeI. Procópio Gomes de OliveirCl, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

.
proveite nossa PROMOÇÃO da semana:

�-

,

O PANMIX FINANCIA O LANCE DO SEU CONSORCIO
COl\4PUTADOR CA.R..RO' .: l\40TO '

,

-,

Rua [acob Buck, nO:120· Centro, Ruado Besc
89251�1'60!· J�ragaá do Sul

Pentium IV 1,5GHz

www.plus.inf.br
consorcio@plus.inf.br

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

\ ,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) .37�-4354

RuaEpitácioPessoá, 607,próx. CoI. Jángada -JaraguádoSu/"SC

diversos
ALUGA-SE - quarto, no Centro.

Tratar: 371-5824 ou 9962-7692, c/
Janàina.

ANTENA PARABÓLICA - Vende-se,
Tee Sat Digital. R$ 300,00. Tratar:
376-2305, c/ Vanderlei,' 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 19hs.

,APARELHO CD - Vende-se,
autornotívo, pionner, modo DEH

1350, 4 meses de uso, c/ frente
destaeavel 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 linfâtiea,
hionisador e isométrico. Tratar: 373-

2850, c/ Adriana.

ASSADOR DE CARNE �'Vende-se, a

gás, R$ 150,00. Tratar: 371-4547.

BALANÇA - Vende-se, eletrôníca
'Toledo. R$ 300,00. Tratar: 370-

5556, c/ Elori.

BALCÃO - Vende-se, de panifieadorá
ou mercado. Seminovo. R$ 250,00.
Tratar: 370-5556, c/ Elorl.

-

BARCO - Compra-se. Marajó, 19 ou

16. Em bom estado. Tratar: 373-
0705, comi., ou 373-3609, resido

TERÇA-FEIRA, 14 de maio de 2002

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

BARCO MIRAGUAIA - Vendé-se, 5m
de alurnínto, c/ partida elét., c/ motor
Johnson 30HP, 91, c/ earretinha. Valor
a comb. Tratar: 376-1827 ou 370-4095,
c/ Edilene, à tarde.

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

BERÇO - Vende-se, c/ rodinhas, jogo
de protetor, 2 jogos de cama, colchão
e mosqueteiro, tudo sernlnovc.Rs
220,00, e um eereadinho de bebê por
R$ ',0,00. Tratar: 275-2885.

CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

I ....--::----���(omercializamos Seguros:_....",,;� _,..,..,..-----...
- Vida
- Previdência Privada
- Responsabilidade _gvil ,

Trabalhamos com as melhores emaiores Companhias de Seguro do mercado

Ruo Reinoldo Rou, 728 - Solo 3 - Joroguá 'do Sul
,

E-moil: ceopseg@uol.com.br

BARCO ALUMíNIO - Vende-se, c/
motor 4ht, c/ carretinha. R$
1.300,00, ou troca-se por moto.
Tratar: 370-09il ou 9955-2331, c/
Kinho.

BARRACA - Vende-se, 5 pessoas,
2 qtos. e 1 varanda. R$ 150,00.

'

Tratar: 9952-8563, c/ Edson.

BASSE'r COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falar c/ Jô.

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

BATERIA DE CELULAR E CARREGADOR

NOKlA - Vende-se. Valor a eomb. Tratar.

9121-23E)2, c/ Joilee.

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

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

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

BICICLETA - Vende-se, ergométriea.
Valor a eomb. Tratar: 370-5556, c/ Eiori.

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

DESTACANDO A SUA EMPRESA

APARELHO PI GINÁSTICA - Vende

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

ARMÁRIOS - Vende-se, de cozinha"
Todesehini, c/ 6 peças. R$ 50,00,.
Tratar: 370-5556, c/ Elbri.

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

9975-4060.

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

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

CACHORRO - criança está
adoentada pelo desaparecimento de

Cooker, mestiça dourada, atende

pelo nome de "Meleca", próximo do
teatro e mediações no Bairro
Czerniewiez. Tratar: 370-7276 ou

9955-9075.

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

ARRECADO - Roupas e brinquedos
p/ crianças carentes e para os

índios do Pira!. Tratar: 371-7341.

ARO'14 - Vende-se, jogo da Binno,
c/ pneus seminovos. R$ 750,00.
Tratar: 371-9157, c/ Fábio.

a 28 de AIOI,o.23Sá - Centro· luaramlrl•• se - Fon8. (47) 373-0794
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...?COMPRA

v'VENDE
\

v' ALUGA

CASA MISTA + ou - 60m (lote com 450m2 - escriturado),
)

localizada no Bairro Boa Vista - Ilha da Figueira.
R$ 12.000,00 - aceitamos carro de até R$ 7.000,00
�

_I

LOTE RESIDENCIAL com 513rp2 (escrímrado),
!' '

Bairro Amizade, próx. Clube dos Viajantes
R$ t 3.000,00 ou R$ 5.000,00 de entrada maís

parcelas de dois míníinos/mês. ,

Rua ..José Emmendoerfer, 704 ii 371-2507

,\ ,

CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVES
Saiba tudo S4)bre seus problemas:
àmor, saúde, financeiro, I

inveja,
dúvidas e preocupações
através de uma consulta

CARTAS
ASTROLOGIA
NUMEROLOGIA
TARÔT
ANGEOLOGIA (47) 371·2675

Taróloga Daniele

•

'

I
CADEIRA DE BEBE - Compra-se, pI
,automóvel. Tratar: 275-2885_

CALANDRA - Vende-se, um jato de

arei�_ Valor a cornb. Tratar: 9973-

2633, c/ Jefferson.

CAMA - Troca-se cama de casal e
ar-condicionado por centrífuga.
Tratar: 373-3787, c/ Noell.

CAMA - Vende-se, nova, de

solteiro, madeira maciça. Tratar 376-
0081, c/Emerson,

CARRINHO D,E BEBÊ - Vende-se.
Tratar: 373-3787_

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: 9973-34P, c/
Deretti.

CELA DE CAVALO - Vende-se

(marrequinha). 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.

CELULAR - Troca-se, sansung
Voieer Compaet, pré-pago Global, por

um computador usado. Tratar: 370-

9806, c/ Marcos ou 9104-3040.'

CELULAR - Vende-se, Erieso� KF
,

788. Tratar: 379-1119, c/ Marisa,
hor. comI.

CELULAR - Vende-se, Nokia, mod.

6181, c/ linha, da global. R$ 170,00.
Tratar: 376-3107_

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

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a eomb. Tratar: 275-1676.

CELULARES (2) - Vende-se, Pronto,
marca Erlcson, 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, c/ prof. Ademar.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
OV.-Air f. O.0r-Lo-Ooh1.eUe�'
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
, E-mail-drair@netuno_com.br

"fi

, . ENDOCRINOLOGIA
-VY.,V� Mowce:Lo-Weber SílN�

,

. Fone/Fax:,'275-3786 - Sala 801
�,"",;,'/f_ .,;; -0' _

'

,

ENDOCRINOLOGIA
Dr: C�er,w-r\/S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENT�STA·_f'piRloDONTIA
Ov� C'l..oIdMr'T�

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

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

I

� I

Estofados ';���i
'��'�0: ,', i

3X2 Lugares Viena i�J
\

I
"

}\;.t �.: n
'

1+4x de apenas

R$. ·,,6=,ít.'4'·' O00(1)',�

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas

:- ''-íJ>R$,,;;l.J5?i,' "

•

Dormitório Ponzam

c��
Faça-nos uma Visitai
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COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS OS SEXOS

EMPRESA lÍDER EM SANTA CATARINA PROMOVE PROCESSO DE S�LEÇÃO

BUSCANDq IDENTI�CAR PESSOAS DINÃMICAS, AMBICIOSAS, COM GARRA

E VONTADE DE VENCiOR, PARA PROPORCIONAR UMA OPORTUNIDADE DE,

TRABALHO, FORMAÇÃO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL.
i �

INTERESSADOS COMPARECER'À

RvUA JOÃO MARCATTO, 147-
CENTRO - JARAGUÁ DO SUL

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

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

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

COMPUTADOR - Vende-se, Pentium 200,
cl impressora colorida, nova. R$
1.100,00, ou troca-se por moto no mesmo
vaiar. Tratar: 371·7208, cl Andrei.

COMPUTADOR - Vende-se" 386, cl
windows 95, sem impressora. Valor a

comb. Tratar: 370-1113, comI.

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

CONCHA - vende-se, para
retroescavadeira. Tratar: 9992·7162.

CONJ., DE MÓVEIS - Vende-se pi
comércio, seminovos, juntamente cl
toda linha de' roupas masculinas,
femininas, Infantis, moda fntima 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
metrõ.Armenra. Aceito proposta. Tratar:
(11) 6976'9448, cl Cecilia.

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

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

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

DISKMAN.- Vende-se da marca

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

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

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

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,
apto. mobiliado no Centro. Tratar:
371·5824 ou 9962·7692.

DIVIDE·SE APTO. - Procura-se moça,
apto no Centro. Tratar: 9122·6408, 371·
,6543 h.c., ou 371·3068, cl Marise.

EMPILHADEIRAS - vende-se, marca

Gale, 91. R. 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T, R$ 27.000,00, e marca

Toyota, ano 90, 2,5 + R$ 21t.000,00..
Tratar: (47) 635·5151.

ENGATE DE REBOQUE - compra-se,
pI Opala Diplomata. Tratar: 9979-0605.

ESCORREGADOR - vende-se. pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-

_

1973 ou 9975-1299. cl prof. Ademar.

ESTEIRA MECÃNICA � Seminova.
,

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

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

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

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

ESTUDANTES - Que vão pI Jolnville
à noite e queiram dividir combustfvel.
Tratar: 9975-4984.

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

'

FILMADORA - vende-se, Panasonic
M2000. Tratar: 273-0885, cl Joel.

FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratare-

373-3787, cl Noeli.

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

/

pts., seminova. R$ 1.800,00. Aceita
se contraproposta. Tratar: 370·8071,
cl Raquel.

' .

GELADEIRA - Vende-se, White·

Westinghouse, dúplex, 4.5L, R'$
460,00. Tratar: 370-9131, cl Sirlene.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada.
Tratar: 275-3678, cl Malvina.

IMPRESSORA - Vende-se, Epson 1500

A3, ploter de recorte, boca de 25. Preço
de ocasião: tratar: 370-8563.

INDÚSTRIA DE ESQUADRIA DE
ALUMíNIO - vende-se. completa, em

funcionamento. Preço a comb. Tratar:
372·36800,u 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.

I
JET SKY 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 - Vence-se,
completo, cl 7 CDs. R$ 120,00,
Tratar: 376-3?66.

FILMADORA - vence-se, Tratar:

9121·2362, cl Jollce.

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

FOGÃO - Vende-se, 6 bocas, marca

Semer autolimpante, bom estadó.
Tratar: 372·2955.

FONE/FAX C/ SECRETÁRIA -

Vende-se, marca Panasonic, modelo
KX·FT67, seminovo. R$ 500,00.
Tratar: 9967·9864.

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

FREEZER - Vende-se, Ilha, na caixa.

R$ 2.500,00, aceita-se

contraproposta. Tratar: 370-8071, cl
Raquel.

FURADEIRA - vende-se. de

corrente, marca Omil, e também uma

tupia, marca Invicta, por apenas. R$
2.500,00. Trl'tar: 379-2456, cl Luis.

GALPÃO - 'vende.se: estrutura
metãlica, montado e coberto. Melhor

preço da região. Tratar; (47) 9975-
2825, cl siivio.

GALPÕES - Atuge-se, ,2 galpões, na

Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
370.0422.

,

GANGORRAS - Vende-se, R$ 120,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-1299, cl prof.'
Ademar.

'

GARAGEM - Aluga-se. Traíar: 372·3283.

GELADEIRA - Vende·se, Industrial; 4
./

LANCHONETE - vende-se, na Reinaldo

Rau, R$ 5.000,00. Aluguel: R$ 335,00,
parcela-se. Tratar: 311·4626.

LAVADQRA - vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LAVA JATO - Vende-se, marca 'tap,
na caixa.. R$ 350,00. Tratar: 371·
3920, cl Jonas.

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

combinar. Tratar: ,373·3787 cl' NoeU.

LIXADEIRA - vende-se, Politriz
Orbital Black Deker. R$ 120,00.
Tratar: 9953-2627 ou 372·0826,

LOCADORA - Vende-se, compl., cl
1200 fitas de, vídeos, expositores e

balcão. Tratar: 376-1090 .

CEDRO MÓVEIS
* Cozinhas

Planejadas;
�Mesase
Cadeiras;
* Estantes e

Sofás;
* Dormitórios;
*Artigosde
Decorações.

I ,

AGORACOM MOVEIS DEGRAMADO

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

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

LUMINOSO - Vende-se. 1,Oxl,70. R$
90,00. Tratar: 3'12·2316.

\MAQ. CAFÉ EXPRESSO - vende-se,
marca Faema, compí. R$ 2.800,00.
Tratar: 371·7221, cl Raul.

MÁQ. COSTURA - vence-se, modelo

reta, Yamata. Valor a cornb. Tratar:
9113-7636.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende·
se, lnteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troça-se por moto de menor

vaiar. RJ 375-1080.
MÁQ. COSTURA - vende-se, Reta,
industrial, seminova. R$ 450,00.
Iit�atar: 371·4497.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA -

Vende-se, Müller, de fibra, seminova.

R$ 240,00. Tratar: 370-7703.
MÁQ. COSTURA - vence-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

combinar. Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.
MÁQUINA DE LAVAR - Vende-se,
Continental, 5kg, lava, enxágua,
centrífuga, frontal. R$ 250,00.
Tratar: 376-3434.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se ou

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

MÁQ. DE ESTAMPAR - vende-se,
marca Mogar. Valor a comb. Tratar:
379-1970.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou avulsa). Tratar: 275·0616../ '

MAQ. DE FAZER SORVETES - Vende-

se, italiana, modo 2001,. 3 anos de

garantia. Aceita-se carro no nego
Tratar: (47) 379-1119, cl Ailton ou

379·1868, cl Dalila ou Marco.

MERCADO - Vende-se,
equipamentos e estoque, cl 12 anos

de funcionamento. Tratar: 372·3947.

MERCADO - Vende-se. mercado, Vila
Lenzi. R$ 18.000pO. Tratar: 275-2990,
MESA - Vende-se, 5m de comp., cl
5cm de espessura, cl bancos.
Tratar: 9992·7162.

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende-se,
Brastemp, pI 6 pessoas, último

lançamento, na caixa, ou troca-se por
fogão Brastemp, autolimpante, 4

bocas, de embutir, novo. Tratar:
370-8563.

MESA - Vende-sé, marfim, cl tampo
de vidro, pi 6 cad. estofadas. R$
250;00. Tratar: 372·4153, cl Alex.

MÁQ. PREENCHER CHEQUE -

Vende-se; ótimo estado. Valor a

comb. Tratar: 371·7208, cl Andrei.
MESA DE SINUCA - Vende-se,
Tratar: 9991·1781, 275·1486 ou 373-

3036, cl Alceu.
MÁQUINA - Vende-se. cobertura cl
traçado e overlok, 8 mil pontos. R$
1.500,00 as duas, ou troco por carro
de menor vaiar. Tratar: (47) 345-

.

3140, cl Tereza. I
MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992·8489. Valor a comb.

� Tudo para construção, reformas e projetos
PERFLEX

-Persianas
� B6x parai banheiros'
- Esquadrias

- VidróS temperados
" Cercas
- POrtões

.---------�------------------------------------------�,

I'MPI Made·ireira Flórida Ltda.
--------�--------------------------�����

,

'

Fones: 370-7393 - 370�7550
,/

Especializada em �adeirQS nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

�,.,����
## ..

* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADAS MONTEIRO
* ISOLANTE TÉ'RMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562
Av. P�ef. Waldema� G�ubba, 2473

(���I \'1'���.....J,.� I.

qrqutteturo
deslgn

Rua CeI. Procópio Gomes de/Oliveira, 474

" �·0995/275·3320
,Av. Pref. Waldemar Grubba,'1839, 'vu, Lalau

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

:3
5
4
"7

ft gQªn�J�lÇ
P�M-e-q�."",nx"JeWb-om-f101W'

Fone/Fax: (47) 275-0514/370-1016
Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - SC
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o QUE SE FALA NO SENADO
TEBET QUER PRESSANAS REFORMAS poliTICA, TRIBUTÁRIA

E DA JUSTIÇA _' "O presidente do Senado, Ramez Tebet,
anunciou que solicitará aos líderes e presidentes de comissões
que adiantem a análise de pontos essenciais das reformas

política, tributária e do PoderJudiciário. A reunião será rea

lizada após instalação dos trabalhos' legislativos. No âmbito
,/

da reforma política, Tebet citou as questões da fidelidade

partidária e do financiamento público das campanhas eleitorais.
Quanto à reforma do Judiciário, ele considera poder

votar a parte relativa aos recurs9s judiciais". (JORNALDO
SENADO, ed.1437, pág. 1)

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
-, Secretaria de Educação e Cultura

Gerência de Cultura

flR.2.?1JV() .;)IJSJr!JRJe()
,2Je jIlf<:,Qq?1.,Q so SUl

SERViÇOS PRESTADOS

. ARQUIVO HISTÓRICO EFETUAOSSEGUINTES SERVIÇOS:"
Apoio à administração municipal:
Possibilita a pesquisa em seu acervo:

Fornece certidões e outros documentos

probatórios:
Desenvolve pesquisa histórica sobre o

município e região:
Guarda documentos pessoais, familiares, de
entidades e órgãos públicos, empresariais.

COMO AUXILIAR O ARQUIVO HiSTÓRICO
Doando ou emprestando documentos históricos
Fornecendo informações históricas
Preservando os documentos de sua família,
entidade ou empresa, assim preserva uma

parte da História do seu Município.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
,

\\A MILANESA" ... (188)
Em uma cervejaria de São Paulo, cujo soalho, como é
de praxe nos estabelecimentos de gênero, se achava
coberto de serragem, bebiam Emílio de Menezes e

alguns amigos, quando um conhecido engenheiro,
falando de arte, começou a louvar Florença e a

influência dos florentinos na Renascença. No auge,
porém, do entusiasmo, põe-se de pé, afasta a cadeira,
e, ao sentar-se de novo, projeta-se de costas no chão.
Levanta-se sujo de serragem, e quer insistir.

Sim,' é aos florentinos que devemos todo esse

patrimônio artístico ....

Homem, intervém Emílio de Menezes, - deixe os

florentlnos.; ,

'

E llmpando-lhe a serragem:
- Tu agora estás "à milanesa".
_,-_ ...,._---------------

Narrada pelo professor Raul Pederneiras.

Jornal
CORREIOnopovo

Aqui/em'
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

saia 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710'
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

época em que ninguém
queria ser negro ou

cafuso)? Ou o pânico
letal do crioulo gênio
crente que basta o ta

lento para ser reconhe

cido _ sem desconfiar

que para além do racis

mo mais vil germina o

cancro da inveja. Nem
a desgraça: cotidiana no
tória e amorte de Cruz

e Sousa redimiram os

,seus algozes das reda

ções,' dos suplementos
.literários, das editoras,
da repartição pública,'
das rodinhas e tertúlias

literárias. Nem o negro
bem-sucedido José do

Patrocínio, de olho na

história ao pagar seu.
enterro, inconscien
temente sobre o caixão
deitou em forma de co
roa o alivio e escárnio lhos, '

... indigência ter- cisco Xavier d� Rio

qUlnano, e cuja poesia de toda uma geração.A rível, sem vintém 'para - de Janeiro, 'teste-
tem introduzido crí- pessoalmente ciclópica remédios, para leite, pa.:. munhartdo a própria
ticos a disfarçada- obra de Cruz e Sousa, ra nada .. .', que ,eleiner- ressurreição;
mente até 'naiificá-lo' única em toda a lingua me assiste de um palco Cruz e Sousa é a·

avant la lettre (aopon- portugues�, é a maior mambembe. 'luz preta' que enche a
I '

to de, como Roger vingança. Estes os vir- Cruz e-Sousa é a brancura telúrica da

Bastide, contar os fo- tuais quadros do movie solitária vela no altar- 'teJá;;':'
nemas que 'trairiam' sobre Cruz e Sousa _ encimado com SUa úl- Belo trabalho de
sua etnia?) ou 'negro a contrapelo da perver- tima foto _ onde os SylvioBackl
que não conhecia seu sa mitologia -,- aguar- parcos e fiéis simbo- Aliás, Zeca Pires,
lugar', um 'preto es- dando por vida a 24 listas lhe 'rezam' ospo- cineasta e jornalista,
trangeiro' (na expres-. quadros por segundo: emas em uníssono. assistente de direção
são do amigo e, testa- Cruz e Sousa é o vagão Cruz e Sousa é a do filme Cruz e Sousa
menteiro Nestor Ví- de gado, o cadáver tís-' pomba-gira que baixou _ O poeta do Des
tor)? Então um n�g!'o ico, batom de sangue à revelia no terreiro da

, terro,dizemseuAPLA
culto e abusado, sem- fresco nos lábios - ao poesia brasileira, desos- TÉIA VM API;AU;.
pre elegante e galante, colo grávido da amada . sando-a de toda e qual- . DIR DE PÉ, finali
na buscapor'uma au- Gavita, a 'preta doida' quer possibilidade de zando: "Quando Back
to-arianização como do Encantado. um duplo. apresentar seu filme e

atalho para ascender, Cruz e Sousa é o an- Cruz e Sousa é o os atores des�cobri�
fugir da casta (talvez dor que alegre carrega excitado Eros (' ... Car- rem a névoa que ocul

espelhando-se no seu as paixões pela atrizinha nais, seja� carnais tan- ta a poesia' de Cruz, a
igual-desigualMacha-. branca Julieta dos San- tos desejos...') a banhar- platéia vai �pl��dir de
do de Assis _ um tos e pela adolescente se nas areias desérticas pé oobrados'dols:poe
'mulato à inglesa', co- PedraAntióquia, 'negra da Lagoa da Conceição, tas, um das letras e ou-

_m_o_s_e_d_iz_i_a_n_u_m_a__.. _.'_d_e_id_a_d_e_li_n_d_a_,_.. '_-_-__em__N_o_s_s_a_S_e_n_h_ora do tro dasimagens, Valeu'.

Distrito de Veszprém (115)

!

"Essas reflexões
vêm a propósito do
meunovo filme,CRUZ
E SOUSA _ O PO

ETA DO DESTER

RO, em cujo roteiro in
visto não 'apenas' no
mote 'quem e, mas 'o
que é.' João da Cruz e

Sousa, filho de escra

vos, poeta, 'ponto' de
teatro, abolicionista,
jornalista amanuense,
Um negro de'alma

branca'_'segundo o
torpe perfilque a len
da chancelou? Um

preto apaixonado por
loiras germânicas, fler
tando com um voca

bulário, digamos val-

Por que "antiqarnente"
e "outrora"? XCI

(Continuação do 114)

Garibaldi - JGS -
i

sua noiva-donzela por 8
anos.

Cruz e Sousa _ e o

tantã da musa atávica
'
. .Vozes veladas, velu
dosas vozes/Volúpias
dos violões ... / ... Dos
ventos, vivas, vãs, vul- .

canizadas'. Cruz e Sou

sa é a sombra chinesa

que passa incógnita pela
sofisticada Rua do

Ouvidor, empobrecido
e tão 'enegrecido' quan
to todos os exilados pe
la cor.

Cruz e Sousa é o seu

próprio rio
'
... amarga

mente sepulcral, lutuo
so,amargamente rio'_
nele suicidando-se em

sonhos de grandeza lite
rária e nobreza social.

Cruz e Sousa é a fo
me de Gavita e dos fi-

Desterro.

Cruz e Sousa é o

voyeur impertinente
da vazies-provinciana
que o expele como

depois a ex-corte o tri-
� i

. ;"

"tura.

Cruz e Sousa é a,

,abolição das senzalas,
das tribunas e guer
rilhas literárias, '

... es

cravocratas eu quero
castrar-vos como um

.'

touro_ ouvindo-vos
urrar!'

.Cruz eSousaéo 'em

paredado' _. a atroz

rejeição .e desqualifi
cação inclusi�e entre

os seus, para quem sem

pre foi branco demais'.
Cruz e Sousa é a

efígie do olhar ebúr
neo no túmulo do
Cemitério São Fran-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•ARTIGO: ROBERTO GAMA E SILVA - O autor é almirante reformado e presidente do "Partido

Nacionalista Democrático (PND) mapuera@globo.com

ADEUS À autodeterminação,

-«

Cargas aéreas nacionais e internaci nais

Não é novidade para ninguém o fato de que o

homem é um ser social, principalmente em função da
luta pela sobrevivência, uma constante entre os seres

vivos do planeta Terra.
A necessidade de defesa contra os perigos comuns

e mais a justa ambição de aprimoramento das condições
de vida deram origem às comunidades humanas, que
se caracterizaram desde o início por uma língua comum,
necessária para o eritendimento mútuo, e o apego à terra

ocupada, de onde provinha o sustento de cada inte

grante.
As comunidades, assim constituídas, deram origem

às nações que, depois de bem definidas, passaram i
expressar os ideais comuns dos seus componentes
humanos, ideais estes fortemente influenciados pelomeio
ambiente do local onde- se instalaram.

Nação, pois, é um estado de espírito, um repositório
de experiências compartilhadas.

Uma vez bafejada pelo espírito nacional, uma grande
comunidade humana anseia, espontaneamente,
conquistar o poder de se governar por conta própria, -

sem que membros de outras comunidades estranhas
interfiram nas suas decisões ou tracem o seu destino.

É aí que a Nação adquire personalidade jurídica e se

reveste da condição de Estado, entidade política que
concede à Nação a capacidade de autodeterminação, o
mesmo que Soberania.

'

Para que se mantenha essa característica fundamental
do Estado, a Soberania, -faz-se mister que sejam
conservados, com a máxima autenticidade, os traços
essenciais' que deram origem à Nação: tradições,
costumes, cultura, idéias, vocações, língua, etc.

Nos dias correntes, devido à capacidade de
transmissão instantânea de notícias, 'tornou-se
sobremaneira importante, senão vital, o papel da mídia
namanutenção e, mesmo, no estreitamento da identidade
nacional.

Como é significativo, para os verdadeiros patriotas,
ouvir um apresentador de televisão de Cuiabá, por
exemplo, pronunciar algumas palavras dom o marcante

sotaque paulista! Como reconforta o espírito nacional

constatar a vibração dos gaúchos com a disputa entre o
"Garantido" e o "Caprichoso", os dois figurantes do '

"boi-bumbá", de Parintins!
Tendo isso em mente, os Estados bem governados,

inclusive aqueles sob orientação liberal, proíbem siste
maticamente a presença de estrangeiros nos postos de
comando dos órgãos de comunicação de massa, além
de cobrarem dessas entidades espaços bem amplos
dedicados ao fortalecimento dos traços nacionais.

Os neoliberais que se apoderaram do Brasil, entre
guistas e antiéticos, encaram essa questão demodo bem
distinto: empenham-se em destruir a nacionalidade!

Motivo provável: perpetuação no poder, custe o que
custar.

A demolição dos alicerces da nacionalidade começou
simultaneamente com a implantação do "tucanato": ainda
em 1995 foi anuhtda a distinção constitucional entre "em

presa brasileira de capital nacional" e "empresa brasileira
de capital estrangeiro".

Ao mesmo tempo foi adotada a "política de portas
abertas", almejada pelos Estados Unidos da América desde
a Conferência de Chapultepec, realizada na Cidade do

México, no início de 1945.

Devidamente encaminhada a entrega do patrimônio
físico dos brasileiros, faltava apenas "vender a alma"

nacional, com a eliminação de todos os seus traços.
Pois bem, ,é este o escopo da alteração em curso no

texto constitucional, provavelmente a última sob os

auspícios dos atuais governantes, todavia a mais letal.

A Câmara Federal já aprovou, em dois turnos de

votação, a emenda que permite a participação do capital
estrangeiro nas empresas jornalísticas. Demonstração de

completa alienação!
'

r.
Quando se esperava uma reação do Senado à proposta

iníqua, eis que a "Comissão de'Constituição e Justiça" da
CâmaraAlta aprova integralmente o texto da emenda, com
toda a certeza redigida por um dos "Incitatus" conduzidos
ao Legislativo pelos que olham o Brasil como mero for
necedor de produtos naturais para os países industrializados.

A leitura inicial da proposta de emenda constitucional
até que aparenta inocência, eis que transmite a impressão
de que a participação estrangeira na mídia nacional ficará
contida em 30% do capital dos jornais, revistas e emissoras
de rádio e televisão. Esses 30%, entretanto, referem-se à

participação máxima das pessoas físicas.

A seguir, no entanto, aparece o lobo disfarçado em

cordeiro: um outro artigo autoriza o controle total das

empresas do ramo por pessoas jurídicas.
Ora, desde a derrubada do preceito .constitucional que

distinguia as empresas brasileiras de capital nacional das
empresas brasileiras de capital estrangeiro, todas as pessoas
jurídicas registradas em cartórios nacionais são brasileiras,
independentemente da composição do seu capital social.
Trocando em miúdos: a Shell, a Texaco e a Esso são tão

brasileiras, perante a lei, quanto a Petrobrás!

Conseqüentemente, permitindo a aprovação da emenda
constitucional em foco, os brasileiros estarão se despojando
do privilégio da autodeterminação e, portanto, abri�do
mão do direito de soberania conquistado com a indepen-
dência política.

'

Nossas cabeças, doravante, serão feitas pelos alienígenas
e o nosso Brasil deixará de ser aquele Brasil bem brasileiro,
aquele mulato inzoneiro, aquele Brasil lindo e trigueiro, tão
magnificamente cantado nos versos geniais do patriotaAri
Barroso.

Dispomo-nos a permitir mais esse ato de traição à
Pátria?

"Brasil acima de tudo, sob a proteção de Deus!"

Fones: (Oxx47) 371-0363
'(Oxx47) 275-0651

/

• ARTIGO: GILLlAN EOITH MARY HERMANN -
Coordenadora 99/2000 D 4650

,

DIA das mães
UM POUCO DE HISTORIA

Uma das celebraçõesmais remotas homena-geando
as mães vem bem de longe, lá da Grécia antiga, onde,
toda primavera, os gregos celebravam em honra de

Rhea, a Mãe dos Deuses.

Já pulando alguns séculos, na Inglaterra, emmeados
de 1600, foi celebrado o chamado "Mo-thering Day",
honrando as mães da Inglaterra. Durante esta época a

camada pobre daquele país trabalhava como serventes

dos mais ricos. Como amaioria das tarefas era localizada

longe de-suas casas, os empregados podiam morar na

casa de seus empregadores. No "Mothering Day",
porém, 'eles teriam o dia reservado para voltar para
suas casas e passar junto de suas mães.

Avançando no tempo, vamos parar em 1872, nos
'Estados Unidos. O Dia das Mães neste país foi pela
primeira vez sugerido por Julia Ward Howe, como dia

dedicado à paz.
Em 1907, Ana Jarvis, da Filadélfia, iniciou uma

campanha para estabelecer o Dia das Mães nacional.

Ela sugeriu celebrar a data no segundo aniversário da

morte de sua mãe, um se�do domingo do mês de

maio.
AnaJarvis e seus apoiadores começaram a escrever

aos ministros, jornalistas e políticos, no propósito de

estabelecer o Dia das Mães nacional. Sua campanha
prosperou e, em 1:911, o Dia das Mães foi celebrado
em quase todos os Estados.

Finalmente, em 1914, o presidenteWilson decretou

oficialmente o Dia das Mães como feriado nacional,
fixado no segundo domingo de maio de cada ano.

Enquanto muitos países do mundo comemoram

o Dia das Mães em datas diferentes cada um deles,
países como a Dinamarca, a Finlândia, Itália, Turquia,
"Austrália e Bélgica celebram a data no segundo domingo
de maio, assim como nós, aqui no Brasil.

.·Jornal.
CORREIO 00 POVO

83 anos
Aqui tem informação! I

'Rua Cei. Procópio Gomes, 246 E-mail: brasil@netuno.com.br
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QUAIS AS' MELHORIAS QUE O Bairro Vila Lenzi precisa?

JONATHAN PEREIRA, 16 ANOS, ESTUDANTEMÁRCIO KAMER LOPES,.16 ANOS, ESTUDANTE

''Aqui na Vila Lenzi a situação está muito ruim
no que se refere à segurança pública. O

problema são as gangues, as-briçase o tráfico de

drogas, sem contaros roubos. Mero aqui desde
pequeno e não temos segurança por causa dos

marginais que vieram para cá. Acontece que não
tem nada para os jovens. Nenhuma atividade de

.

lazer ou outras coisas que tirem os adolescentes
da rua, que dê ocupação. Estudar à noite é um

perigo, todo mundo tem medo."

FÁBIO PEREIRA, 16 ANOS, ESTUDANTE DiEGO AwcANDRE BONETTE, 17 ANOS, ESTUDANTE E COMERCIÁRIO

"Aqui falta muita coisa. Entre as coisas que mais
faz falta é policiamento por causa das brigas de

f
gangues e tráfico de drogas. Outra coisa é a

iluminação pública na Rua Marcelo Barbi. Nem
os postes eles colocaram, mas os moradores
pagam a TlP (Taxa de Iluminação Pública).
Acho isso uma vergonha. Outro problema é a

pcelra, Os moradores querem asfalto, mas
ninguém sabe se isso vai acontecer. Moro aqui há
10 anos e a Vila Lenzi nunca esteve tão abandonada,"

"Acho que muitas ruas poderiam ser asfaltadas.

Algumas, como a Marcelo Barbi, não têm

iluminação públt,ca em toda a sua extensão. O

pessoal que estuda à noite não tem segurança
nenhuma per aqui. Sem falar nos roubos, nas
gangues e nas brigas que acontecem sempre na

saída.da escola, especialmente da Escola
Giardini Lenzi. Precisa policiamento. Também
acho que todos esses problemas acontecem
porque os jovens não têm o que fazer,"

"Eu moro com. a minha avó e estou procurando.
emprego. Estudo à noite no Giardini Lenzi e
tenho receio das brigas. Tem garoto que já foi

jurado de morte. Isso é ruim, porque todo mundo

pensa que o pessoal da Vila Lenzi é tudo

marginal. Essa imagem dos adolescentes da Vila
Lenzi tem que acabar. Aqui tem muita gente
que trabalha e estuda à noite e precisa da
escola. O que falta é policiamento constante,

I não apenas quando acontece alguma coisa ruim."

Associação de moradores
luta 'por melhorias

Um pouco
da História

AVil\l Lenzi faz parte da História de Jaraguá do Sul. Com o

crescimento 'do Centro, os moradores passaram a ocupar �
região, que até uns 15 anos atrás era considerado um local

calmo, agradável de morar por ser perto do Centro. "Eu nasci

aqui", comenta o presidente da associação de moradores,
Alvaril Gomes. Segundo ele, o perfil popular do bairro, que era

a coisa mais agradável do local, está correndo sério risco devido
) falta de, infra-estrutura e também do descaso autoridades..
-����\t:f��;�:�f�;:·:::·i?}�:�,,�:�(�1�lf;:�4�1:.>':i t;� \;�: _:�'\ .��.: �_.�-�. � $: .. é���,

:
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PROBLEMASDEORDEMSOCIALPREOCUPAM

moradores da Vila Lenzi
A Vila Lenzi é um dos bairros com o maior
índice de problemas relacionado ao aspecto
social. A grande maioria dos moradores aponta r

as brigas de gangues e a crescente marginalidade
do bairro, que, segundo estimativa da associação
de moradores, tem cerca de 5 mil pessoas. J:..

.
população da Vila Lenzi é formada por
jaraguaenses de nascimento e por pessoas vindas
de outros Estados, especialmente do Paraná, e
também de outras cidades de Santa Catarina.

A Vila Lenzi é essencialmente urbana, com um

movimento intensb de veículos e dotada de uma

razoável infra-estrutura urbana.
O comércio é forte e o transporte coletivo tem

conseguido atender as necessidades dos
moradores. Mesmo assim, o crescente

desenvolvimento urbano tem transformado a

Vila Lenzi em local perigoso, devido, segundo os

moradores, aos roubos, ao trânsito violento e às

brigas entre gangues.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATRAÇÃO: RODEIO CRIOULO REUNIU 250 DUPLAS DE LAÇADORES E PÚBLICO DE SEIS MIL PESSO�S

Evento foi promovido peloCTG
Laço .laraguaensc, na 21a edição

Jaraguá do S1,11 -- A
21a edição do Rodeio Cri-:

oulo Nacional foi realizado
com pleno êxito neste final
de semana, na sede da en

tidade tracionalista, no
Bairro Três Rios do Norte,
e alcançou seus objetivos, ,

tanto na participação de

piquetes e CTGs convi

dados quanto de público.
A avaliação foi feita pelo
patrão do Piquete de La

çadores Laço Jaraguaense
e coordenador do evento,

Augusto DemarchiJúnior,
o Ninho.

Cerca de 250 duplas de
laçadores, procedentes de

entidades pertencentes ao

MTG (Movimento Tradi�
cionalis ta Gaúcho) de'
dezenas de cidades de San
ta Catarina, do Paraná e

Rio Grande do Sul, parti
ciparam, e o público visi
tante veio de todo o Vale

do Itapocu, conforme
Demarchi. Os organizado
res tiveram que providen
ciar 450 cabeças de gado
para as provas de laço; e

80 cavaloschucros para as

gineteadas.
ConformeDemarchi, a

\
. r Junke

Atrações divertiram o'público, domingo à tarde

boa organização é um dos

aspectos que mais marca

ram esta edição -do rodeio

nacional, com o envolvi

mento de uma centt;na de

pessoas nas diversas frentes'
de serviços, a grande mai

oria delas participante dos

piquetes de laçadores de

jaraguá do Sul e freqüen-

tadores regulares d�'
CTG Laço Jaraguaense.
Com elas, fora� man

tidas várias frentes de

atendimento, envolvendo
segurança; es raciona

mento, acampamentos,
praça de alimentação e

locais onde foram ofere

cidas as atrações para o

público.
Este ano foi incluído

serviço de estacionamento

ao preço de R$ 3,00, uma
forma de garantir mais se

gurança para os veículos

dos visitantes, conforme
Demarchi. Já no domingo
foram cobrados ingressos,
de ,igual valor, do público
visitante. O CTG reverterá

a renda inteiramente em

melhoriasda infra-estrutura
e no custeio das viagens de

participação dos piquetes
de laçadores, nos eventos

de outras regiões. li

PREC,URSOR A

promoção do CTG Laço
Jaraguaense já consta entre

as principais do gênero no

Estado. A primeira edição
aconteceu há 21 anos,'
através do precursor Au

gusto Demarchi (já fale

cido), pai dos atuais orga
nizadores, os irmãos Ni

nho e Giovane Demarchi.

Desde aquela época, são 21

edições já realizadas. O

rodeio nacional consta hoje
entre os principais even

tos do gênero no Estado,
de acordo com o MTG.
(MILTON RAASCH)

Programade iniciação científicaabre inscrições para 15 projetos
JARAGuA DO SUL -- A

Unerj (Centro Universitá
rio deJaraguá do Sul) abriu
inscrições aos interessados
em participar do progra
ma de iniciação científica;
Desenvolvido desde 1995,
o programa é destinado a

dar apoio financeiro e pe
dagógico aos estudantes de

graduação, de todos, os
cursos da instituição que
tenham interesse em de
senvolver projetos. A dis

ponibilidade é de 15 pro-
. jeJ'Üs de iniciação científica

e/ou de extensão. de Pesquisadores, acom-
. A sustentação do pro- panhados por professores

jeto é 'feita com recursos da orientadores, com encer-

própria Unerj, através do ramento previsto para o

Fape (Fundo de Apoio à mês de agosto deste ano.

Pesquisa), mantido pela De acordo com a

\ instituição, que destina professora Z coordena-

mensalmente ao fundo 2% dora do programa, Patrí-
sobre a folha de paga- cia Luciane Sarli, existe
mento dos professores e uma preocupação cons�
funcionários. Atualmente, tante da Unerj em apri-
47 projetos estão sendo morar o programa. ',EIa
desenvolvidos em diversas destaca algumas novi-

áreas, sejam em grupos ou" dades contidas no edital,
individuais, e aprovados em especial em relação ao
pelo Grupo Representante tempo de duração dos

'�------,-------------�----====�===== -�.--_.

projetos, que poderão ser

desenvolvidos em três, seis
ou oito meses, ao invés de
12 meses, como era anteri-

,

\

ormente.
\

Estas modificações, se-
gundo a professora, são.im
portantes para a delimitação
do tema a ser pesquisado e

na adaptação do mesmo.

Os acadêmicos interes
sados poderão obter mais
infomações no edital, ex

posto nos murais da Unerj,
e no site da instituição
(www.unerj.br).

IBOPE
Empresários, executivos das áreas de vendas e de

I marketing, profissionais de comunicação, políticos,
estudantes, profissionais liberais e comunidade terão a

possibilidade de conhecer mais de perto as estratégias de
uma das mais importantes empresas de pesquisa e análise
do País. Hoje, o Núcleo_de Comunicação da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
promove a palestra "Pesquisa do Ibope", abordando'

tópicos como pesquisa de mercado, pesquisa ele mídia e

pesquisa eleitoral. O evento acontece às 19h30, no

auditório do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul). O tema será apresentado pelo gerente do Ibope,
Dornício Torres, profissional com 25 anos de experiência
na área, e vai falar também sobre a metodologia e

aplicação. O palestrante é especialista em pesquisa,
marketing e comunicação. As vagas são limitadas e as

inscrições, gratuitas.

AUTOMECÂNICA
O Núcleo 'de Automecânicas da Acijs (Associação
Comercial e Industrial deJaragui do Sul) está estimulando
seus integrantes a participarem do Salão Rio Mecpeças-
3a Feira Internacional de Autopeças e Reparação, que
acontece de 22 a 26 deste mês, no Riocentro, Rio, de

Janeiro. Cerca de 600 �xpositores mostrarão autopeças,
serviços para indústria: automotiva e manutenção,1
automação, equipamentos para reparação e' postos de

gasolina, lubrificantes, aditivos e outros. Além da

participação no salão, a missão técnica prevê ainda um

tour pela cidade do Rio de Janeiro. A saída está

programada para o dia 24 de maio. O investimento para
os integrantes do núcleo é de R$ 380,00. Demais

associados da Acijs pagam R$ 400,00, 'e não associados
R$ 420,00. O valor pode ser parcelado,em duas vezes e

quem possui cartão de crédito pode parcelar a passagem
área em até quatro vezes.

VESTIBULAR
A Acafe (AssociaçãO Catarinense d�s Fundações
Educacionais) prorrogou até hoje (14) o prazo para
inscrições ao vestibular de- inverno 2002. Mas as

inscrições, agora, somente poderão ser feitas através da

Internet, no site http:www.acafe.org.brjvestibular. O

pagamento da inscrição, no valor de R$ 70,00, continua
sendo Jeito em qualquer agência do Besc (Banco do

Estado de Santa Catarina). Este ano, o incremento na

oferta de vagas do vestibular da Acafe atingiu a 8,2%, e

a previsão é de que mais de 15 mil candidatos participem
das provas, que acontecem no dia 30 de junho, das 8 às

12 horas, e das 14 às 18 horas, em 23 cidades de Santa

Catarina e na capital paranaense. Estão sendo oferecidas
7.694 vagas. Ao todo, são' dez' as instituições de ensino

superior de Santa Catarina que participam deste exame,

entre elas a Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do

Sul), que passa a oferecer duas novas opções de

graduação em Engenharia Elétrica e Mecânica. Com isso,

a Unerj coloca à disposição, a partir do segundo semestre,

685 vagas, em 16 cursos .

Nesta Copa,quem
,

I

marca um golaço
é a sua empresal

Este é o ano da Copa, em que nossa selesão pode tornar-se Penta Campeã
(bom, é o que a gente espera, né?l). Milhões de brasileiros vão torcer e vibrar
a cada jogo do Brasil e a Gráfica CP, em rilmo de Mundial, prepara o

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

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

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

golaço! Enlre em conlalo com nos;o pessoal e peça um orçamenlo sem

compromisso.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPICHAÇÃO: os VÂNDALOS PICHARAM O PONTO DE ÔNIBUS E A RUA EquipeMalwee eUlbra empatam
Bar do Padilha foi alvo de
vandalismo no Rio Molha

.

na segunda fase daLigaNacional
que PC fez omesm?com
Vinícius. Apesar das boas
movimentações de Cacau,
que acabou sendo o

responsável pela jogada
mais perigosa ao acertar a

trave de Tiago aos 3'15",
os dois times mostraram

respeitomútuo e o empate
acabou sendo justo para o
jogo.

. COPA SC - A Mal

wee joga amanhã, em

Jaraguá do Sul, às 20h15,
contra aAnjo Quimic�, de
Criciúma, a primeira par
tida da decisão da Copa
SantaCatarina.

O time jaraguaense não
terá o fixo Euler, suspenso
pelo terceiro cartão amrelo,
e os alasJúnior e Cazuza,

. que estão recuperando-se
de contusão. O segundo
jogo irá acontecer no sá

bado, às 20h30, no S�ldo
Estado. '

abriu o marcador com

pletando uma jogada ela
borada por Euler.

Com o gol, o time

gaúcho começou a pres
sionar o gol de Franklin e

empatou aos 3'40", com
Lenísio completando um,

cruzamento rasteiro de

Tatu.

Após os seis minutos

iniciais, a partida passou a

sermais disputada nomeio
de quadra, onde as mar

cações eram cerradas,
principalmente nos alas

Manoel Tobias e Lenísio.

Passada a primeira etapa
do primeiro tempo, os

dois goleiros começaram
.a marcar presença pelas
defesas difíceis.

O segundo tempo
começou e o panorama

pouco se alterou. Ferreti
. poupouManoel Tobia� na:

primeirametade,�nq��to:
, /: �

�

]ARAGuA DO SUL -

Numa partida equilibrada,
onde as defesas souberam
manter-se sobre os ataques,
as equipes Malwee, de Ja
raguá do Sul, e VIbra, de
Canoas (RS), empataram
ontem na rodada de aber

tura da segunda fase da

LigaNacional de Futsal.A
partida, disputada no

GinásioWolfgangWeege,
foi uma mostra da qua
lidade técnica dos dois

times que estão cotados,
juntamente com a VCS, de
Caxias do Sul, para dispu
taram as duas vagas às

semifinais da competição.
O próximo adversário do

time catarinense na com

petição será a VCS no dia

23, no Rio Grande do Sul.:
A partida começou

com a Malwee marcando
o adversário no ataque .

Aos 44 segundos-Cacau

}ARAGuA DO SUL - Os

ia a
moradores do Bairro' Rio

s de Molha estão indignados
use> com a incidência de casos

.cij! de vandalismo, que vêm 0-

Sul) correndo com mais fre

hdo qüência nos últimos me

ses.Com as portas e pare
no des pichadas, o estabele-
do cimento comercial de pro

priedade de Aldo Victor

Padilha, 55 anos, foi alvo de
.a e arruaceiros na noite de do
isa, mingo. "Isso é coisa de
� as

quem não tem mais o que
fazer, é uma espécie de vin
gança, já que, por várias

vezes, o bar foi arrombado e

rão eu denunciei", diz o co

ado merciante, Além do bar, os
vândalos também escreve

ram palavras ofensivas no

ponto de ônibus contra

Padilha, e, na Rua Adolfo
Antônio Emendoerfer,
próximo ao cemitério, pi
charam "Porcos fardados,
seus dias estão contados".
- Eu não agüento

Cesar Junkes/CP

Padilha mostra a pichação feita por arruaceiros

mais este vandalismo aqui
no bairro, alguma coisa

deve ser feita. Meu estabe
lecimento já foi arromba
do muitas vezes, fizemos

registro na Delegacia de
. Policia mas, como os res

ponsáveis pela algazarra
eram menores, nada era

feito. Agora eles já têm ida
de para pagar pelos pró
prios atos -, reclama Pa
dilha. Ele acusa o desem

pregado CesarVaseI, 19 anos,
e os menores ER e ].C, con
forme reg1stro em boletim de
ocorrência.

Padilha e alguns mora-

dores do bairro enfatizam

que pretendem lutar contra

o vandalismo no local, pelas
pessoas boas que residem
na localidade e também por
tratar-se de um dos pontos
turísticos de Jaraguá do Sul.

O delegado de plantão,
Ilson José da Silva, diz que
o caso foi registrado e inves

tigado. Os acusados vão ser

autuados em termo circuns

tanciado e vão ser levados

a juízo.
A pena prevista para

vandalismo é de prestação
. de serviços à comunidade,
(FABIANE RIBAS)

Homem morre atropelado pelo trem
�m }ARAGuA DO SUL - antes da entrada do Bairro sofreu morte instantânea.

Sem forças para se levantar Nereu Ramos. Ele teve o corpo esfacelado,
do trilho, onde estava dor- A vítima estava deita- .

a perna direita amputada
mindo, João Dirceu Fer- da no trilho, em estado (encontrada há seis metros

les reira, 47 anos, foi atrope- de embriaguez, e não do local do acidente) e trau-
w

lado e arrastado por vagão conseguiu sair em tempo matismo craniano.

as de trem da América Latina do local. O caso foi registrado
da Logística. O fato foi regis- De acordo com infor- na Delagacia de Policia de

O trado na noite de sábado, mações do Corpo de Jaraguá do Sul. O delegado
ua por volta das 22 horas, na Bombeiros Voluntários Ilson José da Silva diz que

rifadosMonos, localizada deJaraguá do Sul, Ferreira vai apurar os fatos.

Teatro Guayrá no Colégio Marista São Luis
rara beleza teatral, trazendo à cena quatro
cenários: a floresta, a aldeia indígena, o rio
e as sete quedas doGuayrá, todas em telões

pintados, além do trabalho C0m bonecos..

Guayrá, um grito pela paz é um

espetáculoque tenta fazerumaanalogiaentre
a lenda e o mundo de hoje, com esta

situação de violência e guerra, mostrando

que, através da consciência e do amor ao

próximo, é possível se estabelecer a paz.

O ColégioMarista São Luís promove
hoje, para os alunos da Educação Infantil
até a 7a série, no salão nobre, a peça teatral
"Guayrá, um grito pela paz".
Guayrá é uma das lendas brasileiras mais

bonitas que conta a história de duas tribos

indígenas que viviam em guerra e que,
através do amor de dois jovens,
conseguiram a paz entre as tribos.

A peça também é um espetáculo de

LOTERIAS
Lotomania
concurso: 213

Loteria Federal
concurso 03638

Megasena
concurso: 360

23 - 24 - 29 - 47 - 53 - 55 01 - 05 - 1 5 - 1 7 -

'22 - 23 - 28 - 31 -

41 - 44 - 47 - 54 -

55-56-57-67-
71 - 72 - 78 - 82

l° - Prêmio: 61.699
2° - Prêmio:. 25.007
3° - Prêmio: 39.705
4° - Prêmio: 29.974--
5° - Prêmio: 72.684"

Quina
concurso: 992

05 - 1 7 - 20 - 54 - 78

:5ICANARINHO
Umam1iaflNlSllortad,ofa dev"jdaS ..

..

UI .I.J.ansportaãora dê luas.

Lazer � Turismo - Fretamento
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IATRAÇÃO: COMPETIÇÕES DE LAMBRETAS, MINIMOTOS E GAIOlAS ANIMAM ANAL DE SEMANA EM GUARAMIRlM

Inovação levoumais demil
pessoas ao ParqueAquáticoOcaê

GUARAMIRIM - PÚ- No total, 46 lambretas,
blico superior amil pessoas minimotos e outros veícu- colocado nas provas com

compareceu neste final de los foram levados para a minimotos automáticas,
semana no Parque Aquáti- localidade, envolvendo-se para competidores com

co Ocaê, na localidade de nas competições. As ativi- idade entre 4 e 10 anos, se

Rio Branco, para assistir às dades começaram sábado, guido de Ricardo Corrêa,
provas de lambretas, mini- com a realização dos trei- de Joinville, 2° lugar; e de

motos e gaiolas - carros nos e tomadas de tempo, e Flávia Maios, de São Bento

adaptados. A promoção culminaram com a realiza- do Sul, 3° lugar. Na catego
foi da direção do parque ção das provas no domin- riaminimotos 60cc, venceu

aquático em conjunto com go pelamanhã'e à tarde, até Thomaz Jahn, e Leandro

a Millenium Videolocado- serem concluídas por volta, Garcia ficou na segunda
ra, e procurou oferecer, das 17 horas. A comissão colocação. Na corrida com
atrações inovadoras para o organizadora concedeu lambretas, Wilmerton

público da região, que de-, troféus e medalhas para os Loch, da Rubão Lambret

verão ser repetidas em um primeiros colocados e par- Sport, de Jaraguá do Sul,
próximo,evento, já previsto ticipantes em cada moda- chegou em 1°, seguido de
para acontecer nos dias 6 e lidade, além de premiação Paulo Machado, de Joio'-
7 de julho, em Massaran- em dinheiro aos vence- ville (2°), e Ivo e Sônio, de Mimo Tratores, com uma

duba. dores. joinville.naterceiracolocaçâo, Variant. (MILTON RAASCH) M
'

.

Veteranos abrem. campeonato de futebol em.Massaranduba
.

NAT1!oas
, MASSARANDUBA - A

bola rolou este fim de se

mant no campo do Centro

Esportivo de Massaran

duba, durante a primeira
rodada do Campeonato
Municipal de Futebol de

Campo. O confronto inau

gural foi entre os jogadores
veteranos que atuavam pelo
-Cruzeiro Esporte Clube, há
aproximadamente 25 anos.

Vindos deJoinville, Blume
nau e algumas pessoas que,
ainda residem na cidade

promotora do evento, o�
atletas foram subdivididos
em duas equipes, os Vete
ranos I contra Veteranos lI, .

partida que encerrou com

placar igual, 2 a 2.

O campeonato recebeu
a inscrição de oito equipes;
mas duas delas desistiram
de última hora, alegando
que não queriam pagar a ar

bitragem. Dipil elO Braço
estão fora da competição.
A coordenadora da CME'

Leonardo Mess foi o 1 ° Na categoria gaiolas,
venceu Carlos Roberto da

Silva, oCalinho, daMecâni
ca Calinho, de Guarami

rim, tendo Emerson Nu

nes, de Blumenau, em 2°, e

Thiago Antônio Rausis, da
Rausis i.Autornóveis, de

Guaramirim, em 3°. Na

Street Car, venceu Nelson

Jung, de Guaramirim, con
duzindo um Fiat 147 e re

presentando aAuto-elétrica

Cometa, de Guaramirim.

O 2° colocado foi Josiel
Serpa, da Mecânica Serpa,
dirigindo uma Brasilia, e o
3° foi o representante da

(Comissão Municipal de
Esportes), Miriane Jaco
bowski, explica que o acor
do traçado no congresso
técnico era que a Prefeitura

pagaria 50% e o restante,
as equipes. "Mas isso lhes
dava o mando de campo,
além de explorar o serviço
de bar, de onde poderiam
arrecadar o dinheiro", diz.

Dois empates foram

registrados na primeira
rodada, Amizade x Santa

Luzia, por 1 a 1, e Glória x

São Paulinho, por 2 a 2. O
Cruzeiro enfrentou o

Paissandu, e venceu por 3

a 2. Amanhã, às 20 horas,
será realizado novo con

gresso técnico da compe

tiçã? para definir os próxi
mos jogos, o campo, entre

outros detalhes.

Pelos Jogos Regionais
Leste/Norte de Futsal-In

fanto, a equipe que repre
senta Massaranduba entra

em quadra neste sábado,
em casa, às 18 horas, contra
o time de Itajaí.

Na quinta-feita, a equi
pe Adulta enfrenta o grupo
de Brusque, às 20h30, na
casa do adversário.
(FABIANE RIBAS)

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

Colégio São Luís promoveu
tomeio de pais e professores

}ARAGuA DO SUL- Com
o objetivo de integrar e

proporcionar uma ativida

de de lazer saudável e com
o propósito maior de pres
tar homenagem alusiva ao

Dia das Mães, o Colégio
Marista São Luís promo
veu no último sábado, nas
dependências do Com

plexo Esportivo Marista, a
terceira edição do Torneio
de Pais e Professores (Fut
sal masculino e Voleibol

feminino).
Com, as inscrições de

seis equipes no futsal e qua
tro no voleibol, foram re

ilizados um total de 18 jo
gos, envolvendo a parti-
(cipação de 106 pais. "O nú

mero de participantes neste

evento mostra à grande in
teresse dos pais pela ati

vidade física e evidencia a

satisfação e a confiança de

positada junto ao estabe

lecimento de ensino, bem
cerno o fortalecimento das

. relações interpessoais entre
estes e o educandário Ma

rista", destacou o coorde

nador de esportes, Cláudio
Tubbs.

A direção e APP (Asso
ciação de Pais e Profes

sores) do Colégio Marista

São Luís agradecem a par
,

ticipação de todos e comu

nica que, conforme o calen
dário de eventos esportivos
do Marista, está prevista a

segunda edição do torneio

para o mês de agosto.

As inscrições para a segunda etapa do terceiro Circuito
Interescolar de Natação - quinto Troféu Ernani

Volpi Coitinho - devem serefetuadas até quinta-feira,
na FME (Fundação Municipal de Esportes), das 7h45

às 11h45, e das 13 às 17 horas. A documentação para
inscrição dos atletas podem ser retiradas nas unidades

escolares. A competição será realizada a partir das 8

horas do dia 24 me maio,sábado, na piscina da

Sociedade Desportiva Acaraí. O evento envolve

estudantes com idade até 16 anos, divididos em seis

categorias, no masculino e feminino, de acordo com

o ano de nascimento: 'pré-mirim, mirim I e II, petiz,
infàntil e juvenil.

BASQUETE
A equipe masculina Unerj/Duas Rodas Adulto perdeu
o primeiro amistoso contra o time da Sogipa. Na

partida disputada este fim de semana, em Porto

. Alegre, no Rio Grande do Sul, os gaúchos levaram a

melhor e venceram por 74 a 64. Apesar do resultado

negativo, o técnico Milton Mateus qualificou como

bom o desempenho dos atletas, já que esta foi a

primeira partida da equipe neste ano. O técnico da

fundação aproveitou a oportunidade para testar e dar

ritmo de jogo a todos os jogadores, promovendo
mudanças constantes na equipe no decorrer da partida.
O ala Rogério, contratado para a temporada 2002

para reforçar a equipe, foi o cestinha do grupo

jaraguaense, com 20 pontos.
'

Este é o ano da Capa, em que nossa seleção pode tornar-se Penta Campeã
(bom, é o que a gente espera, né?I). Milhões de b{asileiros vão torcer e vibrar
a cada jogo do Brasil e a Gráfica 'CP, em ritmo de Mundial, prepara o

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

personalizada com a marca da suo eínpresa para presentear seus clientes,
forneclKlores, colaboradores (e parque não até seus concorrentes?).

Tá vendo só? A Gráfica CP faz o passe perfeito pra você marcar esse
-.

golaço! Entre em contato com nosso pessoal e peça um orçamento sem

compromisso. GráficaCP
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