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Hospital de Guaramirim deve
R$ 100mil em energia elétrica
o Hospital Santo Antônio, de Guaramirim, de

ve cerca de R$ 100 mil à Celesc. Em função da

inadimplência, a estatal não autoriza a instalação
de novos equipamentos elétricos, o que pode com

prometer o funcionamento da instituição.
A Celesc aceita parcelar a dívida em até 36

meses, mas a direção do hospital diz que o va

lor mensal ultrapassa a capacidade de paga
mento. O ex-secretário de Saúde e ex-provedor
do hospital Nilson Bylaardt garante que a

dívida vem de administrações anteriores.
PÁGINA 10

Empréstimo Pessoal !
FÁCILCRED

-

Cesar Junkes/CP

SOLUÇÃO PARA VOCÊ Esta semana a frefeitura começou a entrega dos carnês do IPTU aos contribuintes, no Parque de Eventos. PÁGINA 9

Bertoldi não tem
'

afinidade com Pasold

Trânsito fere 542
,

e mata 28 em JS
Aguiar vai cobrar
obras do Executivo

o vice-prefeito Moacir Ber

toldi (PPB) admite estar tendo

dificuldades no relacion�mento
com o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e não esconde quê está

muito descontente com a situação.
Bertoldi se sente alijado das ações
do Executivo Municipal de JS.

-

PÁGINA 3

No ano passado, a Polícia Mi
litarregistrou 1.731 acidentes de

- trânsito no Município de Jara
guá do Sul, que causaram fe

rimentos em 542 pessoas e a

morte de outras 28. Quase 75%

dos acidentes foi por impru
dência dos motoristas.

PÁGINA 10

o vereador Altair Aguiar
(PPB) diz que será contundente no

retorno ãs atividades. da Câmara

de Vereadores de Guaramirim,
cobrando obras prometidas pelo
governo da coligação PFL/PPB
durante a campanha das últimas

eleições municipais.
PÁGINA 4

Edson Junkes/CP

Lideranças comunitárias do Bairro
Nereu Ramos promovem reunião, às
20 horas de hoje, para a criação de
uma comissão contra a implantação
do CROR na Tifa do Funil.

PÁGINA 9

Kohlbach recebe

certificado da CSA
A Kohlbach Motores conquis

tou o CSA (Canadian Standard As

sociation), um dos mais importantes
certificados internacionais da área

de motores elétricos e refrigeradores,
PÁGINA 5

11ruvvee/F�realizou
. .-

ontem o prrmelro
amistoso do ano

PÁGINA 11

Colisão deixa três

pessoas gravemente
feridas em Guaramirim
PÁGINA 11

F11E faz divulgação
.

do calendário de
atividades de 2002
PÁGINA 12

Shonts de Micro Fibra R$19,90
Camisa Palo R$19,90
Trajes de Micro Fibra R$129,90
Camisa Individual R$39,90

li

. GUNDI �IQUIDA�AO
DI VIHO RAV!lll
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talha da propaganda para os lo

bistas de plantão, deixando a

população à mercê das diver-

gências.
Direitos, como o próprio no

me diz, luta pelos direitos hu

manos - é mister lembrar que
o criminoso é humano. Defende

punição exemplar para bandi

dos, de acordo com que deter
mina a lei. Não admite que o

policial ou outro agente do Es
tado aplique a punição que lhe

convém. É uma questão de coe

rência: a sociedade não pode bai
xar ao nível do criminoso para
puni-lo pela infração cometida.
Não pode usaromesmométodo
do bandido para corrigi-lo.

Anestesiados pela maciça
campanha contra os direitos

humanos, setores da sociedade

repetem o discurso da violência

para combater a violência, ali
mentando a cultura do ódio. Os
Estados Unidos semeiam guer
ras - em nome da liberdade,
democracia e justiça - e co

lhem terror, provando a reação
de causa e efeito. A intolerân

cia e a insensatez abortam pro
jetos que poderiam redimir o
mundo graças a inconsciência

dos homens.

QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2002

r É impossívelpropor
ações e campanhas de
combate à violência sem
incluir as questões

sociais,geradorasde todo
omal

países ditos civilizados ousam

discutir a gênese do problema.
Não admitem sequer a co-res

ponsabilidade pelas injusti
ças sociais, que tanta miséria e

violência causam ao planeta.
Preferem a retórica clássica da

marginalização para justificar o
terrorismo de Estado, relegando
o homem à condição de mero

objeto da cobiça e dos interes

ses ocultos. Sem nenhum pudor
defendem a pena capital, escon
dendo-se nas sombras do poder.

O absurdo maior, entretan
to, reside nos discursos dos

pseudos defensores da socieda
de, que insistem em crimina-

I
lizar as ações dos direitos huma-
nos. A estratégia - orques
trada para manter o status quo
- transformou os grupos .hu
manitários em vilões da história.
A inversão de valores é fruto

da ineficiência das organiza
ções, que estão perdendo a ba-
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Saudades da independência da Câmara!
EMERSON GONÇALVES - Professor

Quem foi à primeira sessão da Câmara de Vereadores deJaraguá dó Sul
na noite de quarta-feira (30 de janeiro) e seja um contumaz freqüentador da
Casa de Leis com certeza deve ter feito, ou no mínimo pensado, em tal

expressão: "Ahl Que saudades da independência da Câmara!"
Pelaprimeira vez sentado na cadeira de presidente do Legislativo, o verea

dor Vitório Lazzaris transpareceu, completa insegurança, nervosismo e,

fundamentalmente, intolerância.
Ao dar abertura aos trabalhos legislativos o nobre edil afirmou que sua

postura como presidente daCâmara será pautada pela democracia e respeito
ao regimento interno, a LeiOrgânicaMunicipal, zelar pelo bom entendimento

entre os pares e a completa independência da Casa de Leis.
Como a sessão era extraordináriaparaapreciação doProjeto deLei 01 /2002,

que trata de Áreas de Estacionamento Rotativo Controlado emJaraguá do
Sul, o presidente acreditava que ela seria rápida e nadapolêmica. Ledo engano!

Quando a secretária terminou a leitura do expediente, o vereador Jean
Cario Leutprecht solicitou vistas do projeto de lei, o qual foi de imediato
negado pela Presidência. Em aparte, o vereador Pedro Garcia tentou dialogar
com a Presidência, mas não alcançou sucesso, pois novamente o presidente
reiterou anegação,

Na quinta-feira (31/1), novamente pôde ser presenciada uma sessão

marcada por palavras ásperas entre a oposição e a bancadagovemista que, por
sinal, juntamente com o presidente da Casa, estavamais preocupado com a

aprovação na íntegra do Projeto de Lei, conforme recomendação do prefeito,
do que buscar a elaboração de uma lei que realmente venha atender aos
anseios dos munícipes jaraguaenses.

Na sexta-feira (1/2/02), hápoucos instantes após a abertura dos trabalhos
do Legislativo, oficiais de Justiça entregam ao presidente um mandado de

segurança com pedido liminargarantido ao vereadorJean Cario Leutprecht o
direito de vistas do projeto de lei em questão,

.

Já nessas três primeiras sessões o novo presidente perdeu a primeira
grande oportunidade de comprovar na prática seu discurso de posse,
Mostrou, sim, logo de cara, toda sua subserviência ao prefeito, colocando
completamente em risco a independência do Poder Legislativo.

É por essas e outras ações do atual presidente quemuito ainda se ouvirá:

"Ahl Que saudades da independência da Câmara!"

Terapia ortomolecular é enganação
DR.W.B. FALCONE - Médico e bacharel emDireito

O CRM (Conselho Regional deMedicina) alerta a população catarinense
sobre os crescentes anúncios de terapia ortomolecular emétodos baseadosno
emprego de substâncias visando o "equilíbrio celular", práticas que não são

consideradas como especialidademédica pelo Conselho Federal deMedicina,
órgão que regulamenta e fiscaliza a prática ética da atividademédicano Brasil.

Conforme prevê o Código deÉticaMédica, é vedado aomédico realizar
atós não consagrados nos meios acadêmicos ou ainda não aceitos pela co
munidade científica. Nesse sentido, o ConselhoRegional deMedicina orienta
que, entre outro� exemplos, são métodos proibidos de divulgação: 1-

megadoses de vitaminas; 2- antioxidantes paramelhorar o prognóstico' de
pacientes com doenças agudas ou em estado critico; 3- aplicação de soro com
EDTA (medicamento anticoagulante) para remoção dos metais pesados
fora do contexto das intoxicações agudas; 4- aplicação de soro comEDTA

como terapia antienvelhecimento, anticâncer, antiarteriosclerose ou voltadas
para patologias crônicas degenerativas; 5- análises de fios de cabelo para
caracterizar desequilibrios bioquímicos; 6- análise de gota de sangue em

microscópio binocular para fazer avaliação de estresse oxidativo e análise de
radicais livres; 7- vitaminas antioxidantes ouEDTA para genérica "modular
o estresse oxidativo". ..

Os dois parágrafos acima foram retirados da publicação Cremesc -

órgão oficial do ConselhoRegional deMedicina do Estado de SantaCatarina,
n° 81, novembro/dezembro 2000, na página 3.

.

O público, de ummodo geral, gosta de novidade, e esta vende, quer na
área industrial quer na área técnica.Amedicina não foge à regra, o que é novo

gera dividendos. Porém, nesta área lida-se com seres humanos, o que torna
o feito perigoso. Outro alerta é a respeito de artigosmédicos publicados na
Internet, onde 98% deles não têm valor científico. No caso específico da

medicina ortomolecular, alguns incautos chegam a pagar atéR$ 500,00 pela
consulta. Cuide-se!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, 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.
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As mortes e a violência cau

sadas pelas armas não se li

mitam ao espectro das ações e

seus efeitos, matam projetos e

aniquilam consciências. Sem

pre que um crime estarrece a

sociedade - a banalização da

violência criou níveis para o

terror - suscita a discussão so
bre a instituição da pena de
morte para conter a barbárie.

Todavia, não se propõem um

amplo debate em relação à

origem da criminalidade. Tam

bém ignoram o poder paralelo
(obscuro) que controla cora

ções e mentes para manter o

comércio de armas.

É impossível propor ações
e campanhas de combate à.
violência sem incluir as ques
tões sociais, geradoras de todo
o mal. Não existe violência

maior do que a guerra, que ma

ta milhares de pessoas, destrói
cidades e deixam seqüelas ir
reversíveis no corpo e na alma.

Para os Estados Unidos, guerra
é sinal de bons negócios, tanto
assim que, depois da covardia
no Afeganistão, já se preparam
para outras, cujos alvos são Irã,
Iraque e Coréia do Norte.

Em nenhum momento os
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o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul recebeu várias reclamações de

participantes do concurso público realizado domingo
na Unerj, com a finalidade de selecionar pessoal para .

.

funções no serviço público municipal. As queixas dão
conta de que houve muito atropelo e confusão no

concurso realizado pela Prefeitura e coordenado pela
Fesag (Fundação de Estudos Superiores de Ad

.miríistração e Gerência), de Florianópolis. Além dos

telefonemas, muitas pessoas procuraram diretamente

a entidade para reclamar. O sindicato ainda' avalia se

cabe tomar alguma medida em relação ao acontecido.

CONFUSÃO
Dificuldades para chegar
até o campus da Unerj
por causa do grande nú

mero de veículos estacio

nados (eram mais de

cinco mil candidatos),
aglomerações no local

onde estava aflxad� a lista

de distribuição dos can

didatos por salas, provas
sem o respectivo lacre

são algumas queixas, en
tre outras, levadas à dire

toria do sindicato. O Sin- '

.dicato dos Servidores

Públicos Municipais só

não acompanhou a reali

zação das provas nolocal

porque em nenhum mo

mento, durante a prepa
ração do concurso, foi

chamado a participar ou
opinar, diz a presidente
Idiney Petri.

NOVA PROVA
Em Guaramirim, a Pre

feitura e a Fesag decidi

ram realizar nova prova

para os candidatos às

funções de Auxiliar de

Setor, Auxiliar Adminis
trativo I, Auxiliar Admi
nistrativo e Inseminador

do Concurso Público

Municipal. Isto porque
ocorreram problemas
com a diferença de con

teúdos que constaram na

prova realizada domingo,
em relação ao que estava

previsto. O novo exame

vai acontecer no mesmo

local, no próximo dia 17

de fevereiro. No mesmo,

dia também serão realiza

das as provas práticas
para aquelas funções que
exigem habilidade espe
cffica dos cancl!idatos.

PFL JOVEM
Prevista para hoje a reunião de articulação do PFL

Jovem em Jaraguá do Sul. A vereadora Maristela

Menel (PFL) conduz a tarefa.

Sugestões para a coluna: cp.politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

I

Membros titulares da sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia
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IATRITO: BERTOLDI ADMITE TER DIFICULDADES NO RELACIONAMENTO COM O PREFEITO IRINEU PASOLD

Vice-prefeito diz estar sendo
\

�

.

preterido nos atos do governo
]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito Moacir Ber

toldi (PPB) admite ter

dificuldades no relaciona

mento politico e adminis

trativo com o prefeito
Irineu Pasold (PSDB). Ber
toldi diz sentir-se alijado
do núcleo do poder apesar
de pertencer ao 'Executivo.

Segundo o vice-prefeito,
ele não tem sido chamado

para participar de decisões

importantes, como na ela

boração do projeto que
altera o estacionamento

pago e nas questões da re
forma administrativa mu

nicipal, entre outras. ''Até

nos outdoors com mensa

gens de ano-novo da Pre

feitura o meu nome não

constava", queixá-se o

vice-prefeito, falando pela
primeira vez, abertamente,
,sobre o assunto,

Bertoldi não aponta as'

razões do suposto "boi

cote" mas acha que está

sendo esvaziado politica
mente. "Todos sabem da
minha intenção de disputar
a Prefeitura em 2004",
sublinha o vice-prefeito,
destacarido que este é o seu

.

principal objetivo politico,
maior até do que uma

Arquivo/CP: Edson Junkes

Bertoldi não esconde mais a incompatibilidade no Executivo

eventual candidatura a

deputado estadual. Além

de não estar participando
das decisões do governo
municipal como pretende,
Bertoldi também não acu

mula nenhuma secretaria

ou gerência no governo
municipal, apesar da su

perestrutura.

- Não me interessa.

Fui eleito vice-prefeito e

não secretário -, argu
menta, acrescentando que

quando reclama tratamen

to mais adequado dos alia

dos politicos é para ter pare
ticipação "em tudo". Em

funçã,o da incompatibili
dade, há meses ele não

freqüenta o gabinete do

prefeito e ultimamente dei

xou de participar também
das entrevistas coletivas que
o Executivo concede à

imprensa, sempre às ter

ças-feiras. Nas vezes em

que participou das entre

vistas ficou calado, deixan- .

do a apresentação dos

projetos e a divulgação das

realizações do governo

para o prefeito e secre

tários. ''As portas do meu

gabinete estão sempre
abertas", defendeu-se Pa

sold, anteontem, ao ser

indagado sobre a ausência

de maior afinidade com o

VIce.

CANDIDATURA - Ber

toldi tem opinião formada
sobre a questão das can

didaturas para as eleições
do semestre que vem. Ele

defende que os partidos da

. coligação Mais Jaragliido
'Sul apresentem um só

nome para deputado es

tadual, assim como somen

te um candidato para a

Câmara Federal-Vicente

Caropreso (PSDB).· "Dis
cordo desse negócio de

que cada partido lance um

candidato", diz.
(MILTON RAASCH)

PT define agenda da 'visita do pré-candidato José Fritsch
GUARAMIRIM - O PT concedendo entrevista à ele estará num jaritar por recendo às 9 horas em

está definindo a agenda imprensa no auditório do adesão, que vai acontecer Barra Velha; às 11 horas

que o prefeito de Chapecó Sindicato dos Trabalha- no Restaurante do Michel em Araquari, no acam-

e pré-candidato ao Go- dores da Construção Civil (Centro). O PT também pamento do Movimento

v:erno do Estado, José e do Mobiliário, a partir está ,tentando incluir na Sem-Terra; almoça em São

Fritsch, estará cumprindo das 14 horas. .agenda a participação do Francisco do Sul e, à tarde,
na visita que fará na região Às 16 horas ele partici- .

candidato na reunião' se- conclui o roteiro pela re-

nos dias 18'e 19 de feve- pa de ato para prestação rnanal da Acijs (Associa- gião de Joinville. Os de-
reiro. Fritsch realiza a pri- de contas no Calçadão da ção Comerciale Industrial putados federal Carlito
meira etapa da visita em Marechal, no Centro, deJaraguá do Sul), no final Merss e estadual Ideli Sal-

Guaramirim, pela manhã, quando o PT divulga re- -da tarde. vatti participarão da comi- .

le após o meio-dia inicia o latório das atividades do Fritsch completará o
.

tiva do pré-candidato na

roteiro em Jaraguá do Sul, ano passado. Às 20 horas, roteiro no dia 19, compa- região. (MR)

Materíal atualizado

Salâ dê Assistência em Jarâguá
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OBRA'
O prefeito de Schroe

der, Osvaldo ]urck
(P.MDB), está animado
com a confirmação de
verba federal que será

destinada para a cons

trução de um centro

de múltiplo uso. ]urck
pretende impulsionar
algumas realizações
este ano; constando,
entre elas, obras que
oferecerão oportuni
dades de lazer para a

comunidade, como na
construção de praças
esportivas.

QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2002

ICOBRANÇAS: AGUIAR PROMETE COBRAR OBRAS PROMETIDAS PELO GOVERNO NA CAMPANHA POLíTICA

Vereador está descontente com

atuação do governó municipal
c

/

GUARAMIRIM - o

vereador Altair Aguiar
(PPB) não está satisfeito

. com a atuação do Exe

cutivo e pretende cobrar
a realização de obras

prometidas na campa
nha eleitoral do ano re

trasado, no segundo se

mestre. Aguiar reclama
mais agilidade na pavi
mentação de ruas no pe
rímetro urbano e no

revestimento de estra

das no interior, além de
investimentos em obras

para o escoamento plu
vial, diminuindo os pro
blemas causados pelas
enxurradas, entre outras

melhorias.
- Há estradas no

interior que ainda não

receberam os cuidados

necessários, após trans

corrido um ano de go
verno -, destaca o ve

reador, dizendo sentir

se comprometido com a

comunidade em função
f

das promessas feitas pela
coligação PFL e PPB, na

campanha pelas eleições
municipais do ano 2000,
e não quer "faltar com a

palavra".
O pepebista também

reclama tratamento de

igualdade em relação a

outros vereadores da'

Arquivo/CP: Ces.r Junkes

Pepebista quer mais obras na comunidade de Guamiranga
,

. coligação no atendimen-
to das reivindicações de
obras e serviços envia-

.

das ao prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL). Pa
ra Aguiar, existem ve

readores sendo privile-·
giados pelas atenções do
Executivo. "Não posso
concordar com isso",
desabafa, lembrando
que há tempos pede a

limpeza do Poço Gran

de e o pagamento da

energia consumida pelo
sistema de irrigação do

mesmo, sem ser aten

dido.

REAJUSTE - Na re

tomada dos trabalhos na

Câmara, Aguiar também
i pretende voltar ao de
bate sobre o reajuste de
11% sobre os salários

dos vereadores, apro
vado no final do ano

passado e incorporado à

folha de pagamento do

Legislativo, em janeiro.
Ele não concorda com

a postura sustentada pe
lo presidente da Câmara

de Vereadores, Evaldo
]unckes (PT), no episó
dio. "Foi um acordo dos
nove vereadores", subli
nha1\guiar, procurando
enfatizar que houve

anuência do petista. Na
opinião dele, o presiden
te da Câmara "se apro
veita do acontecido para

conseguir promoção
política" .

ELEIÇÕES - O ve

reador do PPB voltou
-

a defender a candida-

tura do vice-prefeito
de]araguá do Sul, Moa
cir Bertoldi (PPB), para
a Assembléia Legis
lativa. Aguiar entende
que Bertol,di tem com

promisso com as bases

pepebistas no Vale do

Itapocu, nesse sentido,
e que este é o melhor

caminho para o vice

prefeito se credenciar

para a candidatura a

prefeito em ]araguá do

Sul, em 2004, como

pretende.
(MILTON RAASCH)

Populaçãovai colaborarnopagamento dailuminaçãopública
GUARAMIRIM - A

população deverá partici
par ,com. uma contribui-

. ção espontânea no paga
rnento.da iluminação pú
blica. A maioria das as

sociações de moradores
da cidade respondeu afir
mativamente ao apelo
feito pelo Executivo Mu
nicipal, nesse sentido, na
reunião realizada terça
feira na sede da Aciag
(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim), a segunda
já realizada para debater
sobre o assunto.

Durante a reunião, fo
ram apresentadas suges
tões sobre a forma como
será recolhida a contri

buição popular, espontâ
nea e com valores que
serão indicados pelos pró
prios moradores. A pro
posta ainda será apre
ciada na Câmara de Ve

readores, antes de ser im

plantada. O Executivo

está impedido por decisão duzir o consumo na ci

judicial de cobrar a TlP dade, Uma das idéias é

(Taxa de lluminação PÚ- substituir as lâmpadas de
blica) em Guaramirim, 400watts por outras mais
motivo pelo qual a Pr9- econômicas, informá o

feitura busca outra saída, secretário de Adminis-

.

legal, para captar recursos. tração e Finanças, ]air
APrefeitura pagouR$ ( Tomelin. A expectativa

37 mil em janeiro, por do prefeito Mário Sérgio
conta da iluminação pú- Peixer (PFL) era reinsti
blica. Ao 'mesmo tempo tuir a TIP este ano,mas a

em que tenta dividir os emenda constitucional

custos com a comunida- que abria esta possibilida
de, o governo municipal de não passou pelo Sena

estuda medidas para re- do Federal. (MR)

A Comissão Organizadora da Fecarroz (Festa
Catarinense doArroz), que vai acontecer no período
de 31 de abril a 5 demaio emMassaranduba, iniciou
a venda de espaços para a instalação de esta�des.
As empresas já podem fazer reservas para estandes
internos a preços que variam de R$ 450,00 a R$
600,00. Os espaços para mostra externa, no

tamanho único de 50 metros quadrados, custam
R$ 300,00. Os pagamentos podem ser feitos em

parcelas, mediante o uso de cheques. A última

edição da Festa Catarinense do Arroz aconteceu

em 1999, com grande sucesso de público e no

movimento de negócios.

PREFEITOS
Os próximos seis meses serão decisivos para avaliar'
definitivamente o pique dos prefeitos no Vale do

Itapocu. Aqueles que continuarem enroladas em

projetos de obras importantes, mas que não saem
·

do papel, começarão a gerar visível insatisfação.
·

O período de "carência" com a opinião pública
esgotou-se. As cobranças virão.

"A comunidade também tem de ser ouvida
quando é para gastar o dinheiro público e

não só para pagar conta." (Presidente da

Associação de Moradores do Bairro Recanto

Feliz, Caubi dos Santos Pinheiro, terça-feira,
durante reunião que discutiu a participação
popular no pagamento_da iluminação pública,
em Guaram i ri rn)

ATRAÇÕES
No dia 9 de março será

realizado o baile para
escolha da rainha da
Festa Catarinense do

Arroz, em noite festiva

que será realizada no

Parque da Fecarroz,
com animação da Ban

da Safira. Durante toda
a semana da festa mui

tas atrações serão ofe

recidas para o público I

da região. Bandas mu-
I

sicais conhecidas como
a Cavalinho Branco e

Manchester Band vão
\

. .. -

garantlr a arumaçao,

· ENTRE ASPAS

GráficaCP
370-7919

J.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura de Jaragu� do Sul retoma

Programa de Incentivo ao Trabalho
]ARAGUÁ DO SUL _ o ços, setor responsável pe- zendo a 5a; 6\ 7a e 8a in-

Programa de Incentivo la coordenação do pro- gressarão na Educação
ao Trabalho e à QualiL grama, Niura dos Santos, de Jovens e Adultos.

ficação Profissional rei- informou que os alunos Desde a implantação,
niciou na segunda-feira, que tiverem o 10 Grau ou março de 2000, o progra-
quando os 97 integrantes

'

estejam terminando a T' ma não sofreu alterações
I

da primeira turma deste ou 8a série terão oportu- legais. O projeto tem co-

ano receberam informa- nidade de fazer cursos de mo objetivo proporcio-
ções sobre o programa e qualificação. nar qualificação profis-
realizaram um teste de Os c�sos, promovi- sional ao trabalhador de-

nivelamento escolar. Rea- dos em convênio com o sempregado, de forma a

lizadas no auditório do Senai, têm duração de até torná-lo apto a atender as
,

Sesi durante toda esta se- 250 horas/aula e inclui as exigências dó mercado de

mana, estas atividades disciplinas corte e cos- trabalho e incentivando o

iniciais incluem ainda um tura industrial, pedreiro, combate ao desemprego.
ciclo de palestras motiva- carpinteiro, administra- 'Os alunos assinam um

cional, 5S e .saúde bucal. ção do lar entre 'outros, contrato de seis meses

Após esta fase, os tra- dentro das necessidades com a Prefeitura (sem
balhadores bolsistas serão apresentadas pela turma. vínculo empregatício),
encaminhados para pres- , Segundo Niura, 15 inte- período em que recebem
tar serviços nos mais di- grantes serão encami- bolsa-auxílio mensal no

versos setores' da admi- nhados para a alfabetiza- valor de um salário mí-
II nistração municipal, rece- ção, enquanto entre os nimo; auxílio-alimenta-

bendo constante acompa- , demais, alguns recebe- ção, auxilio-tranporte e cur-

nhamento escolar. A ge-: rão aulas preparatórias sos de treinamento e edu-

rente de Indústria, Co- para ingressar na 5a série cação profissional integra-
mércio, Turismo e Servi- e aqueles que já estão fa- dos com atividades práticas.

Aciagpropõe revisão e ampliação do Simples
GUARAMIRIM _ A

Aciag (Associação Co

mercial, Industrial e

Agrícola/de Guarami

rim) pretende incluir na

'programação do 12°

Congresso Brasileiro de

Associações Comer

ciais, que acontece em

Brasília de 26 a 28 deste

mês, a discussão sobre
o Simples (Sistema In

tegrado de Imposto e

Contribuições da Micro

empresa e Empresa de

Pequeno Porte). A pro
posta, que recebeu apoio
da Facisc (Federação
das Associações Co-

I'
, merciais de Santa Cata-

rina), quer rever e am

pliar a abrangência do

Imposto.

I

•

O Simples foi im

plantado há cinco anos

e, deste então, tem per
mitido a flexibilização da

carga tributária no País.

A Cacb (Confederação
das Associações Comer-

,

ciais do Brasil), respon
sável pela articulação
das discussões que re

sultaram na aprovação
da lei do Simples, quer
aproveitar o congresso
para reiVIndicar do go
verno revisão e am

pliação do projeto. A en

tidade quer que o be

nefício seja estendido a

todas as empresas, in

dependente do ramo de

atividade, "para iricen
tivar o setor produtivo
no País";

A Aciag justifica a

proposta lembrando

que, com a vigência do

Simples, milhares de

empresas saíram da

clandestinidade, o que
contribuiu para a ge
ração de renda e au

mento na arrecadação
de impostos.

O Congresso Brasi

leiro de Associações Co
merciais contará com as

palestras do presidente
Fernando'Henrique-Car
doso e do vice'Marco
Maciel. Na oportunida
de serão homenageadas
as personalidades que
tiveram participação
direta na criação e im

plementação do Sim

ples.

I APROVADO: KOHLBACH RECEBE SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA

Empresa lidera o ranking no
quesito eficiência energética

]ARAGUÁ DO SUL _

Desde 2000, todos os

motores elétricos da

Kohlbach testados pelo
Procel (Programa Na

cional de Combate ao

Desperdício de Energia)
foram aprovados e rcoo-

"

nhecidos com o Selo

Procel de Economia'de
Energia. Neste mesmo

ano foram testadas cinco
faixas de potência de

motores de 1,8 mil e 3,6
mil rpm (rotações por
minuto) nas categorias
standard e alto rendi

mento. Todos atingiram
os níveis de desempe-:
nho exigidos pelo pro

grama.
No rano seguinte, a

avaliação estendeu-se

para 13 faixas de po
tência, nas mesmas fai

xas de rotações e ca

tegorias. Novamente
todos os motores foram

aprovados. "A Kohl

bach traçou um cami

nho para se diferenciar

no mercado brasileiro
investindo significati
vamente -na economia

de energia e no conse

qüente diferenciar tec

nológico", lembrou
Marcelo Augusto Fior,
do Departamento de

Engenharia de Pro

dutos da empresa, área

responsável pelo de

senvolvimento tecno

lógico da Kohlbach.

Segundo a Asses-
.

d
1

sona e Imprensa da

Kohlbach, desde 1999 a

empresa liderava o ran

king entre os fabricantes
de motores elétricos no

TERMO ADITIVO N° 00 I /2002
AO CONTRATO DATADO DE 30/06/2000

CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul.
CENTRO DE CONSULTORJA PÚBLICA S/C LTOA

O prazo de execução fica prorrogado em 12 meses,

vigorando até 31 de janeiro de 2003.
O prazo fixado poderá ser prorrogado na forma da lei.

Ficam mantidas as demais Cláusulas e condições do Contrato,
não alteradas por este Termo Aditivo.

Este Termo Aditivo entra em vigor a partir de O I de fevereiro de 2002.

Jaraguá do Sul, em 3 I de janeiro de 2002.
'

SIGNATÁRIOS:
Humberto José Travi e Rogérío Barbosa Cabral, •

-,

\ SIGNATÁRIOS:
Humberto José Travi e RobertoBreíthaupt

EXTRATO DO CONTRATO 001/2002
CONTRATANTE: CODEJAS-CIA DESENY. JARAGUÁ DO SULS/A

CONTRATADO: ROBERTO BREITHAUPT

OBJETO: Utilização pormeio de servidão da área de terra localizada"no lado
ímpar da BR 280 - Rodovia Fed. Pref. Engelbet Oeschsler, Jaraguá do Sul, SC,

para fins de extração de saibro pela Codejas.
PRAZO: 03/01/2002 a 03/01/2003

Valor total: R$ 722,30
Foro: jaraguá.do Sul, SC.

Data assinatura: 03/0 1/20()2

quesito eficiência ener

gética. Até aquele ano,

o critério para a con

cessão dos selos Procel

era para aquele que

atingisse o melhor de

sempenho entre os pro-
dutos de diferentes

fabricantes dentro de

uma mesma faixa de

potência. A partir de

2000 o critério mudou

passando a considerar o

rendimento dos motores

dentro de uma faixa

definida.
Em .1999, o progra.

ma testou motores de'
cinco faixas de potência,
de 1,8 mil e 3,6 mil rpm,
nas categorias standard
e alto rendimento. Fo-

ram comparados 20 ti

pos de motores dos três

principais fabricantes do

Brasil. A Kohlbach

apresentou o melhor

motor em 18 casos, ob

tendo a aprovação de

90% dos' produtos, em
relação aos demais fa

bricantes.

Criado em 1985 pe
los ministérios dé Minas

e Energia e da Indústria

e Comércio, o Procel é

gerido por 'uma secreta

ria executiva subordi

nada à Eletrobras. Em

1991, foi transfO'rmado
em Programa de Gover

no, tendo sua abran

gência e responsabili
dade ampliadas.

Empresa conquista
certificação da CSA
Em outubro, a Kohlbach conquistou o

CSA (Canadian StandardAssociation), um dos
mais importantes certificados internacionais

da área de motores elétricos e refrigeradores.
Além de garantir a qualidade dos produtos
Kohlbach para o mercado canadense, o

certificado assegura à empresa a possibilidade
de entrar no mercado americano.

A Canadian Standart Association tem rela

ção direta com a Underwriter Laboràtories,
certificadora dos motores elétricos para o

mercado americano. A certificação da CSA
cobre os motore� monofásicos dos tipos IP
21 e IP 56, de 60 hertz

..

_' Trata-se de um marco para a Kohlbach,
pela

-

importância da certificação e pela·
correlação da CSA com a UL americana _

, ,

afirmou a responsável pel� área de ex

portações, Saliba Nader, acrescentando que
a "credibilidade destes órgãos agrega ao

produto um selo de qualidade inquestioná
vel" .

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952 '<,

Ruo Barão do Rio Bmnco, 637 - Solo 2 - Centm - Jomguó do SuJ - se

(el.: (47) 275-3575 ou 9992-9999
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Opções únicas empresentes
que valorizampessoas e ocasiões Jara uá do Sul, uinta feira, 7 de' fevereiro de 2002

Produtos diferencIoados,atendImento exc USIVO

•
RuaAllgêlô Rubjn;;sso : BarradôRlü'Cêrro

Promoç
VeralJ

icroinformatica.com
e.peci.li,ada em .tende, você

o melhor lanche da cidade

if371-5309 Sua carga na hora CI

371-0363 brasil@

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

Pone.: 1471 275.1968 Fax .. 1471371.6408
E-mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com Av. Mal Floriano Peixoto, 170 � Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



veículos
R$ 2.500,00, aceito carro de
menor, valor. Tratar:
9111-3768.

ASTRA - Vende-se, 00, 2p,
bordo. Tratar: 370-3110.

CHEVY - Vende-se ou troca

se, 93, branca, alc., camping.
R$ 5.300,00. Tratar: 370-
3244 ou 9112-4950.

ASTRA - Vende-se, 00,
vermelho, compl. - ar.

Valor R$ 22.500,00. Tratar:
370-3113 ou 9973-5158.

CHEVETTE - Vende-se, 78,
álc. R$ 1.400,,00, aceito
moto. Tratar: 276-0478, c/
João.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0,
4p, câmbio espor., compl. -

ar, verde met. Ótimo estado.
R$ 12.000,00. Tratar:

370-7841, c/ Charles.

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom estado. R$ 1. 700,00,
aceito troca. Tratar: 9122-
1157 ou 372-2402.

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

CHEVETTE - Vende-se, SE,
ano 87, branco. R$ 2.700,00
+ 15X R$ 178,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

BLAZER - Vende-se, 98, -

executiva, 6Cc, automática.
Tratar: 371-9322.

CHEVETTE - Vende-se, SL 89,
branco, álc. R$ 4.200,00.
Tratar: 370-0690.

CARAVAN - Vende-se, 81,
verde met., ótimo estado.

CHEVETTE - Vende-se, 89,
branco, gas., lataria ótimo

Ichfvr:"\utoI
MECANICA

estado. Tratar: 273-1001, c/ D-;W - Vende-se, 94, MONZA - Vende-se, SLE, 86. 00, 10.000km, branca.
Waldir. Champion, compl. - ar, R$ 2.500,00. Tratar: Tratar: 371-6490, c/ Luiz.

vermelha. Aceito carro de 275-0329.

CORSA - Vende-se, 96, prata, menor valor e financio o VECTRA - Vende-se, 97, 2.0,
gas. Tratar: 376-1822. restante. Tratar: 372-0389. MONZA CLASSIC - Vende-se, GL, compl., branco. Tratar:

89, compl., vermelho perol., 371-5343.
CORSA - Vende-se, bordô, 94, D-20 - Vende-se, conquest, em bom estado.

super lindo. R$ 8.600,00. 95, branca, drive túrbo de R$ 5.200,00 ou R$ VECTRA - Vende-se, 96/97,
Tratar: 370-0670. fábrica. R$ 30,000,00. 1.200,00 e assumir presto CD, 2.0, 16V, branco, compl.

Tratar: 273-1001. Tratar: 370-0446, após 16h. Tratar: 372-0676
CORSA - Vende-se, GL, 1.4,
ano 95, compl. - ar e KADETT - Troca-se por carro MONZA - Vende-se, GL, 94,
direção, c/ 58.000km. de maior valor, 92, GSI, 2.0, compl. Valor nego Tratar:

Valor a combinar. Tratar: compl., amarelo. Tratar: 275-3042, comI.

275-0845, c/ Sra. Maria. 9903-0813, c/ Nei.
OMEGA - Vende-se, 93, GLS, ELBA - Vende-se, 96, 4p, 1.6,

CORSA - Vende-se, Sedan KADETT - Vende-se, 91, v.e., compl. Tratar: 9975-0383 ou compl. - ar. Valor a combinar.

Super 2000, 1.0, 16V. esp. elétr. R$ 4.000,00. 370-8622. Tratar: 370-8800 ou (47)
Tratar: 9122-9528. Aceito carro e moto de menor 363-2388.

valor. Financio o restante. OMEGA - Vende-se, 93, GLS,
CORSA - Vende-se, Wind Tratar: 370-7703, c/ branco. R$ 8.700,00 + 23x FIORINO - Vende-se, 99/99.
Super, 95, c/ ar qte e frio. Ademilson. R$ 275,00 ou R$ 9.000,00 + 20x R$
Ótimo estado. Docto pg até R$ 12.700,00. Tratar: 148,00. Tratar: 275-2825.
final de 2002. Tratar: KADETT - Vende-se, 90, SLE, 371-8432 ou 9903-9838.

9104-4522. vidro elétr. R$ 5.500,00. FIORINO - Vende-se, 98,
Tratar: 373-0131. OMEGA - Vende-se ou troca- aberta. Tratar: 9903-7156,

CORSA - Vende-se, Wind, 96, se, 93, branco, GLS, compl. c/ Paulo.
2p, c/ opc. R$ 10.500,00. KADETT - Vende-se, GL, 94, Tratar: 9975-0383.
Tratar: 9118-2725. d.h. + trio eletr. Tratar: FlORINO TREKING - Vende-se,

273-1001. OPALA - Vende-se, 78, cinza 96, vermelha, c/ capota de

CORSA - Vende-se, 97, met., em perfeito estado de fibra e lona marítima. Único
branco, 1.6, 2p, rodas liga MARAJÓ - Vende-se, 81, conservação. Valor dono. R$ 8.900,00.
leve. R$ 5.500,00 entrada + cinza, barbada. R$ 1.400,00. R$ 1.600,00 nego Tratar: Tratar: 371-2020
financ. Tratar: 370-3244 ou Tratar: 370-0670. 371-4758.

9112-4950. OGGI - Vende-se, 84, bege.
MARAJÓ - Vende-se, 87, em OPALA - Vende-se, 90, SE, R$ 1.200,00, aceito troca.

CORSA SEDAN - Vende-se, ótimo estado, vermelha, alc. Compl., Grafite. Tratar: 9122-1157 ou

96/97, GLS, 1:6, preto, gas., Toda 'reformada. Tratar: Tratar: 370-3113. 372-2402.

compl. Tratar: 372-0676. 370-7703, com Vomir.
S-10 DE LUXE - Vende-se, PALIO - Vende-se, 16V, 4p,

CORSA SEDAN SUPER -: MARAJÓ - Vende-se, 1.6, 86, 96, cor branca, compl .. compl., 96. Valor a combinar.

Vende-se, 00/00, 1.0, prata, cinza met., bom estado. Tratar: 9997-5905. Tratar: 371-0742.

gas., c/ rodas liga leve. Tratar: 9903-2936.
Tratar: 372-0676. S-10 DE LUXE - Vende-se, PALIO - Vende-se, ED, 98,

MONZA - Vende-se, 90, SL/R, 97, gabine estendido, 4.3, 4p, dourado, travas
CORSA SUPER - Vende-se, 2p, cinza. Tratar: 371-4225. V6. Tratar: 370-7516. elétricas, rodas de liga.
97, 2p, alarme, trava. Valor Tratar: 371-5343.

neg .. Tratar: 275-1096. MONZA - Vende-se, 92, SL/E, S-10 DE LUXE - Vende-se,
4p, comp. Apenas 2001, gabinada compl. PALIO - Vende-se, EDX, 98,

CORSA SUPER - Vende-se, R$ 7.800,00. Tratar: Tratar: 376-1701. 4p, compl., azul, gas. Tratar:
97, 4p, tv. eletr. 276-3223. 376-1822.
R$ 11.600,00. Tratar:' S-10 DE LUXE - Vende-se ou

273-1001. MONZA - Vende-se, 94, freios troca-se, 96, compl., azul, PALIO - Vende-se, 97, EL,
ABS, painel digital, ar-cond., motor novo. Tratar: 1.5, 4p, compl., inclusive ar

CORSA WIND - Vende-se, 4p, compl. R$ 6.000,00 e 370-8622. .cond., bordô, personalizado.
prata, c/ opc. Valor neg .. assumir prestação. Tratar: R$ 12.500,00. Tratar:
Tratar: 275-1096. 371-9464 ou 371-6916. S-10 DE LUXE - Vende-se, 9973-5052.

\

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal o"'

KLEIN CORRETORA
DE SEGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio De 200 até 3.000 R'eais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!

I-*_N_ão_�_ec_ha_mo_s....pa_ra_a_'m__o�_o---- 3 "0,-0417-Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 83 II

275-3627
ua �arão do Rio Branco, 411 • Edffício Klein· Sala 2 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar:
370-3113.

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

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

PALIO WEEKEND - Vende-se,
00, vermelha, ar

condicionado., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar:
9113-1011, cl Jaime.

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

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96,
cl ar e cd. R$ 13.000,00.
Tratar: (47) 370-4826.

TEMPRA - Vende-se, 95, 16V,
compl. R$ 10.500,00. Tratar:
9953-9966.

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

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

R$ 7.900,00. Tratar:

9905-3644, cl Gilson.

UNO - Vende-se ou troca-se,
turbo, 94, preto. Tratar:
9953-9966.

UNO - Vende-se, 1.3, 89,
branco, gas. Tratar:
371-5343.

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

UNO - Vende-se, 96, EP 1.0,

4P, vermelho. Tratar:
371-4225.

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

UNO - Vende-se, EP, ano 96,
verde esc., gas., cl vid. e

travas. elétr., alarme. Todo

original. Valor R$ 8.300,00.
Tratar: 9113-1769. -

UNO"' Vende-se, Mille, 98, 4p,
azul met., compl. - ar.

Tratar: 311-5343.

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

UNO � Vende-se, 94, 1.5.
-

R$ 6.000,00. Tratar:

9952-7084, cl Mara.

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

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

BELlNA - Vende-se', GLX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado. R$ 5.500,(2.0.
Tratar: 273-1001.

\

BELlNA - Vende-se, 83, cinza
met. R$ 1.500,00. Tratar:
370-7166.

BEllNA - Vende-se, Guia

escala, 86, compl., ar, dir.,
vidro e trava. R$ 3.200,00.
Aceita-se troca. Tratar:
372-2402.

CORCEL -r- Vende-se, 78.
R$ 1.000,00 ou troca-se por
materiais. de constr.

Tratar: 371-0695.

370-3113
,

Av_WaldemarGrubba - Jaraguó do Sul- se

DEL REY - Vende-se ou troca

se, 82, por carro financiado.
R$ 2.700,00'. Tratar:
372-2402 ou 9122-1157.

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

.
ESCORT - Vende-se, SW, 4p,
97, compl. Valor R$
17.000,00 ou troco por carro

de menor valor. Tratar:
; 370-0581 ou 9102-1413.

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

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

ESCORT XR3 - Vende-se,
1.8, gas., 89, compl., em

ótirro estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-1772.

ESCORT - Vende-se, 94, 1.6,
vermelho, ar quente,
desembaçador. Tratar:
371-5453.

ESCORT - Vende-se, 91,
impecávél, prata.
R$ 6.500,00. Tratar:
9102-8213.

F-1000 - Vende-se, cabo

estendida, 94, cinza, compl.
Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se; 89,
perfeita. Valor negociável.
Tratar: 370-9365.

F-1000 - Vende-se, 98, gas.,
compl. (6 can.).
R$ 21.000,00. Tratar:
371-6164.

F-1000 - Vende,se, 97, gás
natural, ar/dlr., 2 bujões.
R$ 25.000,00. Tratar:
371-6164.

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

FIESTA - Vende-se, 01, 4p,
modelo novo, cl CD player e

rodas esportivas.
R$ 15.000,00 à vista.
Tratar: 9102-8213.

lANDAW - Vende-se, 80,
Inteiro ou em peças. Valor a

combinar. Tratar: (47) 374-
1935 falar com Adelcio.

PAMPA - Vende-se, 90, 1.8,

gas., cl capõ de fibra. Tratar:
376-1772.

PAMPA - Vende-se, 97,
único dono. Valor a combinar.
Tratar: 9975-2164.

PAMPA - Vende-se, 84.
Tratar: 370-0670 .

PAMPA - Vende-se, GL, 1.8,
oi capota de fibra, 90,
branca, toda original. Tratar:
9903-0813, com Nei.

R�NGER - Vende-se, XLT,
4.0, 99, cl 34.000km, cl
gás natural. Valor +

financiamento, Tratar: (47)
9996-2525.

RANGER - Vende-se, LXB, 97,
'

preto met., 4p .novos,
convertida a gás. Aceita-se
troca por outro veículo.
Tratar: 372-2316.

VERONA - Vende-se, 90, LX,
1.6, gas. R$ 2.150,00 +

prestações. Tratar:
376-1772.

VERSALHES - Vende-se GL

1.8, 95, prata., compl. - ar.

Valor a combinar. Tratar:
370-4430.

VERSALHES - Vende-se, 94,
azul. Excelente estado de

conservação. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643,
com Tereza.

FUSCA - Vende-se, 78. R$
2.000,00. Tratar: 275-1817.

FUSCA - Vende-se, 77,
1.300, branco, ótimo estado.

R$ 2.500,00. Tratar:

370-9190, cl Porsírio.

FUSCA - Vende-se, 79,
branco, ótimo estado.

R$ 2.500;00 à vista.
Tratar: 275-3729, cl

. Claudete, a partir das 18
horas.

FUSCA - Vende-se, 63,
branco. R$ 980,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

BRASíLIA - Vende-se, 76,
branco. R$ 600,00.
Tratar: 374-1103.

FUSCA - Vende-se, 70,

comércio de Automóveis Novos e Usados

Fone/FaX:(47)376-1822
VW

Parati, 4p 98 Branca G
Gol MI 97 Branco G
Fusca 95

<

Azul G
Santana GLi, 4p, cf ar e d. 93 Prata G
Parati 90 Vermelh� G
Kombi Furgão 87 Bege G
.Fusca 82 Branco G
Brasilia 79 Cinza G

GM
Corsa Sedan, v.e, t.e 99 Vermelho G
Corsa 96 Prata G

FIAT
,

Palio EDX, 4p, compl. 98 Azul G

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC

2p, preto, gas., 97/98, trio
elétr./d. h. Tratar:
372-0676.
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original. Tratar: 370-3062.

FUSCA - Vende-se, 74,
branco, em ótimo estado.

R$ 1.400,00 à vista. Tratar:
373-0919, com Lia.

FUSCA - Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, cl aro

esportivo. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-3545, com

Valdinei.

FUSCA - Vende-se, 78, todo
original, impecável.
R$ 2.500,00. Tratar:

9122-1157, cl Márcio.

I

FUSCA - Vende-se, 80,
amarelo claro. R$ 2.700,00.
Tratar: 370-9384.

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

FUSCA - Vende-se, 71,
1.500, branco. R$ 1.800,00.
Tratar: 9952-7084, 'cl Mara.

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

GOL - Vende-se, 1.0, 16V,
branco, 4p, única dona,
pneus socorro zero,
totalmente revisado.

R$ 13.812,00. Tratar:

9973-8765, cl Junior.

GOL - Vende-se, 1.0, 95,
bege. Valor R$ 7.500,00.
Tratar: 373-3298, éf Pedro.

GOL - Vende-se, 92, 1.6,
gas, Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 88,
prata. Tratar: 371-5343.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 89,
cinza, gas. Tratar:
9905-2848.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 92,
branco, gas, Tratar:
9903-2936 .

GOL - Vende-se, MI, 97,
branco, gas. Tratar:
376-1822.

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à

vista, ou troca-se por carro
de menor valor. Tratar:
376-1772.

GOL - Vende-se, CL; 1.6, MI,

GOL SPECIAl - Vende-se, 99,
azul, cl 40.000km, 4 pneus
zero, rádio, trava carneiro,
corta corrente, único dono.

Tratar: 9983-0957, com

Luiz.

GOlF - Troca-se, 95, GTI,
compl., por carro de menor

valor. Tratar: 273"1001.

\

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

KOMBI - Vende-se, 82,
diesel. R$ 4.000,00. Tratar:

370-1778, cl Dinarti.

KOMBI - Vende-se ou troca

se, 82. R$ 1.800,00. Tratar:
371-0695.

KOMBI - Vende-se ou troca
se. 96, branca, impecável.
Tratar: 276-3223.

KOMBI TREllER - Vende-se,
77, motor novo, cl frigobar,
pia, fogão, cama casal e

armários. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-0580.

lOGUS : Vende-se, GLI, 95,
compl., cl ar-condicionado, d.

h., trava, vidros elétr.,
desemb. tras., alarme, aros

liga leve, cl engate, ótimo
estado. \ Tratar: 371-93l,1.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 3'(0-3110.

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

PARATI - Vende-se, 92, CL

1.8, 2P" bege. Tratar:
371-4225.

PARATI - Vende-se, 99-, 1.0,
16v, 4p, branca, compl., d.h.,
ar, cond., rodas liga leve,
alarme e trava, som, IPVA pg
até outj02. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

R$ 19.000,00.

PARATI - Vende-se, CL .16,
2000, branca, cl d.h. Tratar:
371-5303.

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

o Fone: (47)
370-8622

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Polia Fire EX, 1.0,
Corso Sedon 1.0, c/ ar
Nx 400 Folcon
Corsa Pick'Up
Gol MI 1.0, 2p

��:�ki '5lR18btp
�ir�:r�1o�ra6c� 10

��c':;�iJl"fío 1.6

S- 1 O Deluxe, compL diesel
Vectra CD Automatico
Poroti ct 1.8
Escort Gl 1.8
Fiorino Pick up 1.0
Audi A4 Turbo
Peugeot 504 Diesel
Omega Gl 2,0
Esccrf Hobby 1.0
Uno 1,0, 4R
Omeao GlS 2.0
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te
Gol ci 1.6

�h�:�tt;l6l4f'6/Smpl.
��I?:,�i&�f6 1.6

Uno S 1,3
Maverick

Branco
Verde
Vermelha
Branca
Branco
Vermelho
Preta
Vermelho
Vermelho
Branca
Azul
Azul
Azul
Vermelho

.

Bege
Verde
Branco
Branca
Cinza
Prata
Vermelho
Branco
Cinza
Branco
Azul
Vermelho
Branca
Vermelho
Verde
Cinza

01
00
00
99 /
98
98
98
98
97
96
96
96
95
95
95
95
95
95
94
94
94
93
93
92
92
91
90
89
88
75
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Go12.0

R$ 28.663,53
*

Polo Classic 1.8 L
R$ 28.770,80*

Có<L 5X12G46XC4P4PH1PKLPLHPSLWLH
Chassi, 164087

Có<L 9E23D4PP2
Chassi, 622648

4> ,

'*I� I
I

� -

#'

E A SUA CHANCE DE APROVEITAR O CARNAVAL PARA PULAR DE ALEGRIA, DENTRO DE UM VOLKSWAGEN NOVO.

E I

� CARAGUÁENTREGAMOS
ONDE VOCÊ
E S T I V E -R * @• Fone: (47) 371-4000

JOÍ'oguá do Sul
Banco Volkswagen Consórcio Nacional Volkswagen.

Gal 2.0 [côd.: 5X12G46XC4P4PH1PKLPLHPSLWLHj preço promocional à visto o partir de R$ 28.663,53. Polo Clossic 1.8 (cód., 9E23D4PP2j, preço prcmocicnc] à visto o partir de R$ 28.770,80. Sobre o preço base de cada veículo serão odicionàdos os valores de frete, PIS/COFINS e revisão de entrego. Promoção válido enquanto durar o estoque.
Fotos meramente ilustrativas. Estes veicules estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Distância máxima de 200 Km a contar da Concessionária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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estado, 93.-R$ 1200,00.
Tratar: 372-2402.

SL, 91, branco. Apenas R$
3.000,00. Tratar: 376-1772.

R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

99, RT 2.0, compl., verde.
R$ 26.0DO,00. Tratar:
370-8307 ou 9955-1331.

parco de 195,00 '(12 parco 'só
em fevereiro). Tratar:
373-2563.

CB 450 - Vende-se, TR, 87,
bordó, super conservada.
R$ 2.700,00. Tratar: 9979-
0605.

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

373-0335, após 18h.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado.

R$ 1.800,00. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402'.

SUZUKI SWIST - Vende-se,
1.3, 94, 2p, branco, c/ ar.
Valor a combinar. Tratar:
371-7535 ou 371-5855.

VARIANTE - Vende-se, 76,
azul, em bom estado.

R$ 900,00 à vista. Tratar:

373-0919, c/ Lia. MAZDA MX3 - Vende-se, 95,
GS, 1.6, 16V, 3p, preto.
Tratar: 9903-0813.

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

PASSAT - Vende-se, TS, 80,
ótimo estado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-1001.

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

VOVAGE - Vende-se, 88,
branco, impecável, roda

bolinha, 14, motor AP 1.6.

R$ 4.800,00. Tratar:
9963-7710 ou 370-0816, c/
Juarez.

30.7�' , : '

MITSUBISHI SPACE - Vende

se, Wagon GLXI, 4p, compl. +
couto, 95, verde.
R$ 20.000,00, c/ IPVA e

licen. 2002 pago. Tratar:
9973-5158 ou 370-3113.

CBR 450 - Vende-se, 91.
R$ 7.500,00 ou financ. de,
R$ 1.500,00 entrada mais
36 vezes R$ 273,18.
Tratar: 9111-5064.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, c/ bco de couro,

compl., c/ 52.0bOkm, único
dono. R$ 42.000,00. Aceita
se carro de menor valor.
Tratar: 9102-6772.

F-4000 - Vende-se, 74, c?
baú, azul, ótimo estado,
alarme e trava eletr.

R$ 15.500,00. Aceita-se
carro menor valor na troca.

Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.
.

PUMA GT _ Vende-se, 79,
verde, fibra de vidro.

R$ 2.500,00. Tratar:
9952-6889.

VOVAGE _ Vende-se ou troca

se por moto, 84.
R$ 2.900,00. Tratar:

9963-7968, depois das 18h.

MUSTANG _ Vende-se, GT V8,
95, conv., couro, banco,
eletr., compl. Tratar
27í3-1001.

CBX 200 - Vende-se ou troco,
c/ 9.000km. R$ 2.800,00 +

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar:

.

373-1580.

TOPIC'- Vende-se, 98, c/ d.h.
Tratar: 9121-8610, c/
Cleber.

PASSAT POINTER - Vende-se,
88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5.000,00. Tratar: (47)
379-·1062 ou 9963-5090.

MERCEDES 1113 _ Vende

se, 87, c/ d.h., rodoar,
ótimo estado de

conservação.
R$ 20.000,00. Tratar:
,370-2328.

PEUGEOT 504 - vende-se.isô.
diesel, branca. Tratar:
9975-2522.

TOVOTA _ Vende-se, Pick-up
Oeluxe, 2.8, 97, cabo

simples, 68.000km rodados,
ar liga leve, cap. de fibra,
super inteira. R$ 25.000,00.
Aceita-se carro até
R$ 12.000,00. Tratar:
373-1118.

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

POlO ClASSIC _ Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97, branco, \
I compl. _ ar. Troca-se por apto
próx. centro ou assume

financ. Tratar: 9955-4946.

AUTO-CROSS - Vende-se,
chassi VW( apenas R$
800,00. Tratar; 9975-2522. PEUGEOUT BREAK - Vende

se, 98/99, 1.6" 16V, 4p,
vermelho, gas. Tratar:

\372-0676.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 4.000,00
entrada e assumir 15

prestações fixas de ,

R$ 285,56. Tratar:

373-0642, com Emerson.

CAMINHÃO PUMA - Vende

se, 95, com baú. Tratar:

9973-9120 ou 370-2261.

BESTA _ Vende-se, 95,
passeio. R$ 17.500,00.
Tratar: 275-2049 ou

371,-9322.
SANTANA _ Vende-se, 1.8,
89, gas., aro liga leve, porta
mala eletr. E som CO Pioner.

R$ 5.800,00. Tratar:
371-6238.

PEUGEOUT - Vende-se ou

troca-se por veículo, 95, pick
up 504, diesel, branca, prot.
Caçamba, impecável.
Tratar: 276-3223 HC.

TOVOTA - Vende-se,
bandeirantes, verde, 63.

R$ 7.500,00. Tratar: .

370-3244 ou 9112-4950.
BUGGE - Vende-se, 99, cor
azul. Valor a cornbiaaar.
Tratar: 370-9282.

CBX 250 _ Vende-se ou

troca-se, Twister.
Tratar: 379-0165, hor. comI.,
c/ Murilo.

AGRAllE - Vende-se, pronta
para trilha, em perfeito

SANTANA QUANTUM - Vende

se, 91. R$ 4.000,00 entro +

TOVOTA - Vende-se,
bandeirantes, 80, bege. RENAUlT SCENIC _ Vende-se,GURGEl BR - Vende-se, 800

(47) 376-1772/ 273-1001

C....... LT"A
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se c:AI!MI...H........
MODELO COMB COR ANO Omega GLS 2.2 G Cinza 1996

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

Gol MI 1.9, 16V G Vermelho 1999 Kadett GL 1,8 G Cinza 1994
Gol! GTI Completo G Azul 1995 Kadett GSI 2.0 G Amarelo 1992

Passat Autom. G Cinza 1995 Chevette SL 1.6 G Branco 1989

Passat TS 1.6 G Verde 1980 Chevette 1.6/S G Branco 1989

AAT Chevette SL 1.6 G Verde 1982

Palio EDX 1.0, 2p G Cinza 1998 FORD
Uno EP 1.0, 4p G Vermelho 1.996 Belina GLX A Verde 1990

Tipo IE 16, 4p G Cinza 1995 Mustang GT Conversível G 'Prata '

1995

Uno C.S. 1.5, compl. G Verde 1995 I

Uno Mille 1.0, com ar G Azul 1994 Gurgel/BR 800 SL G Branco 1991
Uno 16,R G Branco 1990 MX 3 GS 1.,6, 16V, 3p G Preto 1995
Uno 1,5 R G Prata 1988 Toyota Paseo Aut G Prata 1994

GM Citroen ZX 1,8 Furio G Branco 1997
Corsa Super 4p' G Vermelho 1997 Titan ES G Verde 2001

FORD

01/01
00/00
98/98
97/98
97/97
95/95

branca

preta
prata
prata
'azul

bege

Ka GL

Ranger 10D

Fiesta

Escort GLX 16)JH

.Escort GL 16VH

Pampa
Verona LX

G

D

G

G

G

G

G91/91 azul

Na MORETTIGM

89/90 prataGM Chevy 500 SL
.

G r

AUTOMOVEISPEUGEOT

93/93 vermelhaPeufeot 304 D

.,

eu sermnovo co

[eito de novo

ehrique Piazera,.199 - Centro - 3-

KIA

93/94Kia Sephim vemelha G

Lista de Veículos PARTICULARES

Fiesta GL Class 00/01 branca

Escort GL 16V 99/00 cinza

Fusca 93/94 verde

Cheyette 1.6 88/88 branco

G

G

A

A
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IS

,

Descubra que seu sonho
tornou-se realidade!

Bernardo Dornbusch, 330 .;. próx. Clube Atlético Baependfi
Rua Joinville, 41 70 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CG - Vende-se. 01/02.
Entrada R$ 2.500,00 + 27x

R$ 81,00, verde. Aceito moto

usada. Tratar 9952-7084, cl
Mara.

CG 125 - Vende-se, Today,
90, ótimo estado.

R$ 1.550,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

CG TITAN - Vende-se, 95/96.
Entrada R$ 1.400,00 + 14x

R$c 110,00. Tratar: 371-

1044, ramo 208, el Solange.

CG TITAN - Vende-se, 98, azul
metálica. R$ 2.800,00 ou

36x R$ 118',00. Tratar:
9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 97,
cinza, gas. Tratar: 376-1822.

CG TITAN - Vende-se, 00,
modo Novo. R$ 3.300,00.
Tratar 275-0329.

CG TITAN - Vende-se, 98,

I,
Informações em horário comerciaJ

(47) 369-550 I. Rua JoséManoel Serpa,
135 - Centro - Porto Belo

USADOS Cf GARANTIA

Corsa 94 - R$ 620,00
+ 59x RS; 158,88

Gol Bola, 97 - R$ 750,00
+ 59x R$ 199,24

Uno I_O, 90 - R$ 450,00
+ 59� R$ 99,30

Fusca 1.3 - R$ 368,80
+ 59x R$ 68,80

I �

Grupo 437.

. .JI.ssem6féia em (jQo áó'$'UI
<Df,a)5j02j2.002

vermelha. R$ 2.700,00.
Tratar: 376-0035.

'

DT 180 - Vende-se, 83,
preparado pI trilha.
R$ 1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157
ou 372-2402.

DT 180 - Vende-se, prop. pI
trilha, 89, revisada. Ótimo
estado. R$ 1.250,00. Tratar:
373-2887.

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

RD 350 - Vendo, 88, em bom

estado, branca e vermelha.

R$ 2.500,00, aceito troca.
Tratar: 372-2402, el Mareio.

SUZUKI -Vende-se, 76, '.

vermelha, motor, caixa e

pintura novas. Tratar:
'

370-1724.

VENDE-SE FIORINO

98, aberta.
Tratar:

9903-7156,
com Paulo

VENDE-SE VERONA
2.0, I, gas., 4p, compl.,
(ar cond., d.h., vidros
elétr.), vermelho, cf

película nos vidros, aro
esportivo e pneus

novos. R$ 10.000,00.
Tratar: 371-2507.

• 01 • _tOlo; ,

� o�,��:,��elilUltado.m 10parc.. la';;
� 1)1: Lap�. ,1�lt"dÓ em 20 par�la,a;
� 01'. Lince Uvre.

.,

•

serviçes
FERRO VELHO UNIVERSAL

AUTO PEÇAS UNMRSALLTDA

Fone:
370-7184

Rua Arnoldo Leonardo Schmidt, 66 (Próximo ao Curtume

Schmilt) - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

AUTOMECÂNICA
o

DA BARRA LTDA.
Atendemos linha geral:

.

.. )

..� .�
..

flDAI.

11-'���'
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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

QUINTA-FEIRA, 7 dê fevereiro de 2002

. ,.�

Sul.
BrasII

rolamentos«,
"';;, Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone:

...�70-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Consertos e Vendas de Radiadores,
Mangueiras e Condensadores

Recondicionamos Radiadores de Alumínio

para Automóveis e Caminhões Intercooler

Rolamentos' -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

ELETRECISTA

Experiência de 7 anos

Consertos de
eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

Para anúnciar ligue: 371-1919

rupaG6
jlssem6féia ImlJaraguá tioSul

(]Jia t3j02j2.002

Pla.no
CBS
61
COS
Xl
XlS
.63
U
Cel

Clieq�e para
<'Dia 11/02/2.002

'8emObjeto
C�100 BIZES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR125ES
CBX200
XR,200R
cax 250 TWISTER

* 01 - Sorteio;
* 03 - Lance livre.

Regata
Motos

Crédito Pateela
3�79(M'0 78,60
4.031�OO .3,6'0
4.6�6100 96,15
4.85$�00 100)77
5.169�00 107,20
5.802*00 120133
6.416,00 133,06
7.150,00 148,28 .

Adélia Fischer, 239 - Fone 371-2999 - WalterMarquardt, 727 (Pr6xi!1lo ao Parque Municipal de Eventos) - Fone 370-8800

Clieque�lfat,
tDia 08/02!2,()'()2
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diversos
2 FOGÕES - Vende-se,
Brastemp, 6 bocas.

R$ 150,00 e outro R$ 75,00.
Tratar: 372-3388 ou

9973-9643.

ALUGA-SE - qtos p/
peneionistas. Valor a

combinar. Tratar: 373-3164,
c/ luzia.

ALUGA-SE - quarto em

residência p/ moça de até 25

anos. Tratar: 372-1721 ou

9122-9867.

ANTENA CELULAR RURAL -

Vende-se. R$ 70,00. Tratar:
276-1007.

APARELHO DE SOM - Vende

se, Panasonie SFAK' 78, e/kit
de 5 caixas acústicas (2
frontais, 2 surround e 1

central). 3 amplifica-dores, 1

controle, lugar para 5 cd's,
4,000W PMPO·. Valor a
combinar. Tratar: 370-9005,

APARELHO DIGITAL - Vende
se para medir PH (novo), por

R$ 220,00, Tratar:

370-0464,

AR-CONDICIONADO - Vende

se, novo, Eugim, 6000btus,

R$ 450,00. Tratar:

372-3388 ou 9973-9643,

ARMÁRIO - Vende-se, c/ 2

portas fechado, R$ 150,00,
Tratar: 370-0236 ou 9973-
3080 ou Av. Barão do Rio

Branco, 320 - si 4,

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
c/ 4 gavetas, R$ 80,00,
Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av, Barão do
Rio Branco, 320 - si 4,

ARRECADO roupas e

brinquedos p/ crianças
carentes e para' os índios do
Piraí. Tratar: 371-7341.

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

9992-8489.

VENDE-SE 2

grades de janelas
1.80 x 1.50 - R$ 70,00
Tratar: 9903-7156,

com Paulo

ASSADOR DE CARNE - Vende

se, a gás. R$ 150,00, Tratar:
371-4547,

BALANÇA ELETR. - Vende-se,
marca Toledo, 100kg, em

bom estado. R$ 650,00,
Tratar: 371-4497,

BALANÇA MECÂNICA - Vende

se, p/ análises em

laboratório (importada),
R$ 420,00, Tratar: 370-0464.

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem

uso, nova. R$ 1.000,00,
Tratar: 9102-0356,

BANHEIRA HIDRO. - Vende-se,
nova, eompl. p/ instalação,
R$ 750,00, Tratar:"
371-4497.

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

BATERIA DE CELúLAR E

CARREGADOR NOKIA - Vende
se, Valor a combinar. Tratar:

9121-2362, c/ Joilee.

BICICLETA - Vende-se, brisa
infantil para criança até 7
anos. R$ 45,00, Tratar:

370-9228, c/ Rosane.

BICICLETA BWX - Vende-se
ou troca-se, Tratar: 371-
7060.

CACHORROS - Vende-se, 3
filhotes Poodle (2 machos e 1

fêmea). Macho R$ 50,00 e

fêmea R$ R$ 80,00 e um

filhote Pineher n2 1 R$
12.0,00, Tratar: 370-2763,

CADEIRAS - Vende-se, 4,
estofadas fixas, R$ 100,00,
Tratar: 370-0236 ou 9973-
3080 ou Av, Barão do Rio

Branco;'320 - si 4,

CÂMARA FRIA - Vende-se,
toda inox, semi-nova . R$
2,600,00. Tratar: 371-4547,

CARRINHO DE BEBÊ - Compra
se, usado, Tratar: 276-3022,

CARRINHO DE BEBÊ - Vende

se, verde, em bom estado.

R$ 75,00. Tratar: 275-2656,
com Solange.

CARTA DE CRÉDITO - Vende-

se, R$ 88.000,00 =

R$ 942,00 mês, Para compra
de ponto comercial, terreno,
residencial, áreas e

'

apartamentos, Tratar:
370-2995,

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15,000,00 -

R$ 175,00 mês. Tratar:
370-2995.

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 15,753,00 =

R$ 316,00 mês, Tratar:
370-2995,

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, R$ 52,836,00 = 120x

R$ 565,00 mês,

Tratar: 370-2995,

CARTA DE CRÉDITO � p/
imóveis. R$ 107.000,00 -

R$ 1.145,00 mensais,

Tratar: 275-0051, c/ Gilson.

'CELULAR - Vende-se, Erieson,
pronto. Tratar: 9121-2362,
c/ Joílce.

CELULAR - Vende-se, GC

500W, pré-pago, seminovo,
c/ carregador e NF. R$
180,00. Tratar: 371-7061.

CELULAR - Vende-se, Tin

Nokya, capa couro, 2

teclados, NF, manual, único

dono, bato Vibra call, na caixa.
Tudo por R$ 250,00, neg.
Tratar: 275-3900 ou

9975-5544, c/ Fabio,

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal

p/ camping ou p/ quem gosta
de cozinhar em pequenos

espaços, R$ 130,00.
Tratar: 370-0464.

COMPRESSOR DE AR -

Vende-se, 20 pés. R$
800,00. Tratar: 370-8615.

COMPUTADOR - vende-se, c/
Kit multimidia, sem

impressora R$ 1.300,00.
Tratar: 370-4617 ou 9903-

0560, c/ Ricardo.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se

p/comérclo, sernlnovos.
juntamente c/ toda linha de

roupas masculinas,
femininas, infantis, moda
íntima e bijouterias.
Valor a combinar. Tratar:

370-5518, c/ Paulo.

DÁLMATA - vende-se 1 casal,
2 meses. Tratar: 9991-1781,
275-1486 ou 373-3036, c/
Alceu.

DISCO - Vende-se, de música
alemã. 3 disco por R$ 6,00.
Tratar: 370-0464.

OVO - Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilee.

ESPELHO - Vende-se, c/
armário p/ bwe, c/ 3 portas,

Não impOria a marca OU,mOde,lo,
seu carro precisa de seguro.

45x70em. R$ 35,00. Tratar:

370-0464.'

ESTEIRA - Compra-se,
ergométriea. Tratar: 370-

8381.

ESTOQUE DE LOJA - Vende

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

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEL - Vende-se.

Tratar: 372-3164.

FAX - Vende-se, Panasonie,
excelente estado, manual em

portugues. R$ 300,00.
Tratar: 371-4497.

FILMADORA - Vende-se.

Tratar: 9121-2362, c/ Joilce,

FOGÂO - Vende-se, a gás,
Dako Diplomata, 6 bóeas.

R$ 608,00 (novo). por

apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

FREZER - Vende-se, vertical,
180l, Consul. Valor a

combinar. Tratar: 376-1350
ou 376-3223 (depois das

18hs.)

GALPÃO - Vende-se, res. e

corn., Vila lalau, estrutura

para 2 aptos em cima, anexo

oficina mecânica. Valor c/
todo equipamento R$
88.000,00, valor só do

galpão. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-8878.

GALPÃO - Aluga-se, R. Erwino

Menegotti, após Samae, c/
90m2• R$ 250,00. Tratar:

9992-4682.

GALPÃO - Procuro para

alugar, acima 200m2• Tratar:
372-2316.

GALPÃO - Tenho para alugar,
na Rua Erwino Menegotti,
1190, aprox. 100m2- R$
250,00. Tratar: 9992-4682.

GALPÕES - Aluga-se, 2

galpões, na Av. Pref.

Waldemar Grubba. Tratar:

370-0422.

GATO - Vende-se filhote de
himalaia. Tratar: 9902-5155.

GELADEIRA - Vende-se,
seminova, 3201. R$ 300,00.
Tratar: 370-0464.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120l, pI embutir.
R$ 260,00. Tratar:

370-0464.

GRADES PARA JANELA -

1.80x1.50. R$ 70,00. Tratar:
9903-7156, c/ Paulo.

IMPRESSORA - Compra-se,
Epson lX Matricial ou Epson
Style, c/ defeito. Tratar:

MÁQUINA DE CÓSTURA -

Vende-se, sínger, c/ gabinete
elétrica cornpl. (nova).
R$ 300,00. Tratar:
9979-1576, c/ Gilmar.

276-0602, c/ Alexandre.
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IMPRESSORA DE CHEQUE -

Vende-se, várias opções de

consultas, nova. Tratar: 371-

7842, c/ Edilene.

IMPRESSORA DE CÓDIGO -

Vende-se. Tratar: 371-7842,
c/ Edilene.

JOGO DE ESTOFADO - Vende

se, 2 e 3 lugares.
R$ 250,00. Tratar:

372-3388 ou 9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se

(curso) para memorização
megamemory. À vista

H$ 80,00. Tratar:

9975-1517, c/ Beníeio.

KIT COZINHA - Vende-se,
balcão c/ pia de inóx,
paneleiro americano eompl. e

mesa c/ 4 cad., 4 meses de

uso. Tratar: 372-2332, após
17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se,
p/ escritório, cinza, 1

escrivaninha, 1 mesa de

reuniões, 1 mesa de micro

gaveteiro e armário. Tratar:

370-3623 ou 371-5006.

KIT TELEMENSAGEM - Vende

se, c/ 11 CD's. Tratar:

276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no

centro da cidade, c/ ótima
clientela. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0606.

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,
trifásico, 2.200 libras de

pressão. Tratar: 9992-8489.

LINHA TELEFÔNICA - Vende

se, prefixo 371. Valor

R$ 300,00. Tratar:
372-0389.

LOJA COMPLETA - Vende-se,
c/ todos os acessórios, fone,
ponto + de 7 anos. Valor

R$ 15.000,00, na Av. Getúlio

Vargas, 594, Centro. Tratar:

275-1808, c/ Isae.

LOJA DE M'ÓVEIS E MATERIAL

DE CONSTRUÇÃO - Vendo, em
Joinville, bairro Bom Retiro.:
ótima clientela. Tratar: (47)
3025-4549 ou 453-1023.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, 1 reta industrial
Gymsi, R$ 450,00 e 1

overloque, 6.000 pontos, c/
arremate. R$ 400,00.
Tratar: 371-4497.

MÁQUINA DE COSTURA -

Vende-se, reta, industrial, 3

meses de uso. R$ 800,00.

Tratar� 370-7963.

MÁQUINA DE COSTURA '

Vende-se ou troca-se, marca

Closley, antiga. Tratar:
371-7060.

MÁQUINA DE LAVAR - Vende

se, de madeira, marca

Müller, excelente estado.
Tratar: 9902-6249.

MÁQUINA OVERLOQUE -

Vende-se, el 7.500 pontos,
marca Yamata. R$ 900,00,
,aceita-se televisor no

negócio. Tratar: 370-1134.

MÁQUINAS COSTURA -

Vende-se, industrial, mais

acessórios, estoque de fios.
Aceito carro/moto
no negócio. Tratar:
273-6012.

MERCEARIA DO LÉO - Vende

se, à 500m p/ dentro da rua

da gruta, antiga Tifa dos

Pereira, c/ todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro.

Tratar: 371-7341.

,MESA - Vende-se, de

pimbolim. R$ 130,00. Tratar:

370-0464.

MESA - Vende-se, em

cerejeira maciço, 90x130em,
c/ 5 cadeiras. R$ 230,00.
Tratar: 370-0464.

MESA DE REUNIÃO - Vende

se, 2xl, R$ 200,00.
Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do
Rio Branco, 320 - sala 4.

MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9991-1781, 275-
1486 ou 373-3036, c/ Alceu,

MESA DE SINUCA - Vende-se.

Tratar: 9992-8489. Valor a

combinar.

MESA TÉRMICA - Compra-se,
seminova, estamparia
manual. Tratar: 9103-7559.

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar:

9121-2362, c/ Joilee.

NINTENDO 64 - Vende-se, el
2 controles e 1 tita. R$
300,00. Tratar: 376-0741,
c/ Samuel.

NINTENDO 64 - Vende-se, em
excelente estado, na caixa,
'acompanha 2 cartuchos e

r,nemory eard. Preço à vista

R$ 350,00 ou ax.
Tratar: 371-2170, c/Marclo
ou Marcos.

PAPELARIA - Vende-se, no

Centro" Av. Mal. Deodoro da
Fonseca. Valor a COmbinar.
Tratar: 371-0452.

PAPELARIA - Vende-se, por
motivo de doença.
R$ 4.000,00. Somente esta
semana. Tratar: 9112-8708.

AIJ'Dn18kl.r.H.rCD
SegÚrOS
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PAPELARIA E BAZAR - Vende
se. R$ 5.800,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar:
9112-8708.

PERSIANAS - Vende-se,
R$ 90,00. Tratar: 370-0236
ou '9973-3080 ou Av. Barão
do Rio Branco, 320 - sala 4.

PINTCHER - Vende-se, filhote,
c/ i mês. Tratar: 373-3787,
c/ Noeli.

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

275-2229.

PIT BULL - Vende-se filhote.
Tratar: (47) 9996-2525 ou

633-6565.

PODLE - Compro-filhote, toy
ou micro toy, fêmea, branca.
Tratar: 371-8153.

PORTÃO DE FERRO - Vende

se, 3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, c/ Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se, 13

gôndolas novs, cor branca,
disponíveis em vários tam.

Tratar: 371-7842, c/ Edilene ..

PRATELEIRAS - Vende-se,
novas, de vidros. Tratar:
371-7842.

PRATELEIRA - Vende-se,
metálica, R$ 80,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- sala 4.

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

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

PRATELEIRAS - Vende-se, p/
loja de roupa; floricultura ou

loja de brinquedo. Gôndolas

c/3m cada e várias c/ vidro.
Aceito oferta e faço nego
Tratar: 370-7398, c/
Mágnes.

PRECISA-SE - moça para div.

apto., não precisa ter móveis,
somente, o qto. Tratar:
371-8354, c/ Lia, hor. comI.,
ou 372-0984.

PRECISA-SE - de moça p/
dividir apto mobiliado. Tratar:
372-0984 ou 371-8254, c/
Lla ou Irene.

PROCURA-SE moça para
dividir apartamento no

centro. Tratar:' 372-8866, c/
Maria.

PROCURA-SE APTO - p/ dividir
aluguel, próx. Uner]. Tratar:

(47) 375-2177, c/ Rose.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino p/ dividir apto no

centro. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509, c/ Carlos.

QUITINETE - Procuro para
alugar ou dividir, urgente.
Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, c/ Fábio.

'RACKHOME OFFICE - Vende

se; R$ 400,00. Tratar:
370-0236 ou 9973-3080 ou

Av. Barão do Rio Branco, 320
- si 4.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende-se,
roupas usadas, em bom

estado, de ° a 6 meses, para
meninos e meninas. Tratar:

370-9228, c/ Rosane.

SCANNER DE MÃO - Compra
se, pago até R$.50,00.
Tratar: 372-3922.

SELOS - Vende-se, coleção,
eoniemorativos do Brasil,
blocos e de blocos, de 1900 .

a 2000, completa. Tratar:'
371-9543 ou 9973-8747.

SOFTWARE - Vende-se,
estoque, educativo e' de

digitação, p/ usuários de
informática e escolas de

educação infantil. Tratar:
370-3623 ou 371-5006.

SUPER NINTENDO - Vende-se,
c/ 2 controles e 3 fitas.

R$ 100,00. Tratar:

376-0081, c/ Emerson.

SUPER NINTENDO - Vende-se
ou troca-se .. Tratar: 371-7060.

TEARES - Vende-se, 1
fukuarama p/ moteton e 1

sehikibin p/ meia malha, c/
menynguer. Tratar:

371-6490, c/ Luiz.

TELEFONE - Vende-se,
motorola digital (primeiro
modelo digital lançado) + 1

duplo carregador de bateria,
2 bato 24h, 1 alimentador de
bateria p/ carro. À vista

R$ 60,00. Tratar:
9975-1517, c/ Beníeio.

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

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

TELEVISÃO 14' - Vende-se,
controle remoto, em bom
estado. R$ 200,00.
Tratar: (47) 9114-7963.

TíTULO PATRIMONIAL- Vende
se , Soe. Aearaí. R$ 300,00.
Tratar: 9967-9864.

TOCA-DISCO - Vende-se,
semi-novo, marca Teehnies

Quartz importado.
R$ 140,00. Tratar: 370-0464.

TROCA-SE oficina de

tornearia + gol 95 por

caminhão. Tratar: 371-5640,
c/ Sérgio.

TV - Vende-se, Home Theater
+ TV 29', na caixa, novo ..
R$ 1.800,00. Tratar:
,370-1\211 ou 9903-7775.

TV - Vende-se, marca LG, 20

pol., somente 2 meses de
uso. Valor negociável. Tratar:
370-4383, c/ Léia (somente
no, período da manhã.

VESTIDOS DE PRENDA -

Vende-se, azul, c/ mangas
eomp. e um marron, c/
mangas curtas, de seda.

Apenas R$ 80,00 cada.
Tratar: 9103-9893 ou

376-0168 (recado).

VIDEOGAME - Vende-se,
master systens III. R$ 70,00.
Tratar: 276-1007.

VIDEOGAME - Vende-se, rnega
drive III, original, c/ três
cartuchos. Valor R$ 100,00.
Tratar: 275-0134, c/ João.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 25 CD's, 1 eontr.

Normal e 1 analógico, na

caixa, 1 memória coral.
Tratar: 9118-6126.

VIDEOLOCADORA - Vende-se,
c/ grande acervo de fitas na

Vila Lenzi. Aceita-se carro ou

imóvel. Tratar: 275-3937.

WI�KY CHIVAS - Vende-se, 1

litro, 12 anos. R$ 60,00.
Tratar: 9122-9867.

I
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ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m2, na .BR
280, próx. Posto Mareolla. R$
55.000,00, pare., sem juros.
Tratar: 996'3-9445.

AMIZADE - Vende-se ou

troca-se, c/168m2• Tratar:
370-1410,

ANA PAULA IV - Vende-se,
mista, c/ 7,5xll,0 + gar.
3,5xll,0, terreno c/270m2
+ fone. R$ 16.000,00,

\ aceita carro no nego Tratar:
273-0461.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, alv. c/120m2. R$
38.000,00, aceita carro e fino
até R$ 15.000,00. Tratar: /
370-8782 ou

9991-7544, c/ Claídes ou

Vanderlei.

BARRA DO RIO CERRO -

acompanhantes
ALEXIA - casada, mas
safadinha. (47) 9961-8518.

ANE - doce e sexy, com
acessórios. (47) 423-1856.

DOUGLAS - Moreno claro,
1. 75, 80kg, corpo elegante,
disponível. Tratar: 9903-7135.

IARA - sexy, sapeca e

atrevida. (47) 9995-7121.

MAICON - Moreno, 1.80,
78kg, 20 anos, corpo sarado.
Tratar: 9905-4668.

ROGÉRIO - 29 anos, loiro

fogoso, atende elas e casais.

(47) 9119-3509.

BELU li- :iAP"U
Sua melhor oP9ão de pl"azer

v4tffl2.'l�.'tt� 2;4 ;�"'A$
Atendemos Eles. Elas e Gasais

Oespedidas de Solteiro.
, massasens er"6ti.cas

FONE: (471 '9991"9669
Jaraguá do Sul e região Jhony

Vende-se, próx. Colégio
Guilherme Hannemann,
terreno alto de 450m2 c/
casa em alv., 3 qtos \.t
demais dep. R$ 13.850,00,
pare. Tratar R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto
Mareolla.

BARRA ,VELHA - Vende-se,
nova, lugar sossegado, perto
,de tudo. R$ 60.'000,00.
Tratar: (47) 456-2730, com

Constantino.

BARRA VELHA - Vende-se,
sobrado, e/o3 qtos, 2 sls, 2

bwe, gar. e ehur. Tratar: 370-
7441 ou 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se,
400m2 da praia 'central.
Terreno de esq., c/ 1 casa de

alv., c/90m2, 3 qtos, e

demais dep. E 1 sobrado, c/.
3 pisos, c/91m2, 1 si comI. e

fune., casa res. c/ 2 qtos e

demais dep. Aceitamos carro

ou propriedade c/ parte do
pgto, Tratar: (47) 456-0635,
c/ Nelson.

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

BARRA VELHA aluga-se.
Tratar: 370-9282.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 140m2, eonstr. nova, no

lot. Versalles. C/ suíte, 2

qtos e demais dep., c/ gar. 2
carros e ehur. Tratar:

.

9975-4.135.

CENTRO - Vende-se ótima, de
alv., c/180m2, c/ 1 suíte + 3

qtos + dep. R$ 60.000,OÓ.
Tratar: 371-6238.

CENTRO - Vende-se, c/ 4 '

qtos, 2 bwe e demais dep.
R$ 70.000,00, nego Tratar:
372-2462.

GUAMIRANGA - Vende-se,
próx. Daleelis, alv. R$
15.000,00. Tratar: 373-

1118, c/ Jair ou Vanilda.
Aceita-se contraproposta.

I

GUARAMIRIM - Vende-se, na
Estrada Bananal do Sul, 5x7:
R$ 1.200,00, ou a eomb., p/
retirar do local. Tratar:

9962-3146, com Linda ou

Felipe.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se
ou troca-se por imóvel de
menor valor, próx. Homago, 3

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

'

JOÃO PESSOA - Vende-se ou

troca-se, no Cond. Dona
Benta. Terreno c/250m2 e

casa de 60m2. Valor

R$ 9.000,00 + 32 pare. de
um sal. mínimo. Aceito carro

em troca. Tratar: 9997-7184,
c/ Celso;

JOINVILLE - Vende-se ou

troca-se de madeira, por casa
do mesmo valor, no estado
de SC ou Minas, �{htura nova,

escritura, linha tel.

R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, c/ José Carlos.

NEREU RAMOS - Vende-se,
alv., toda murada, c/ 3 qtos e_

demais dep., Centro, 660m2•

R$ 25.000,00 + finane. C'EF.
Tratar: 371-4497. '

NOVA SANTA ROSA - PR -

Vende-se ou troca-se, por outra
em Jaraguá. Tratar: 276-3257.

P,c\RANÁ - Vende-se, próx. de
Cascavel, troca-se por casa
em Jaraguá do Sul, aceita-se
carro, terreno no negócio.
Tratar: 371-9526 ou 9118-

,3909, c/ Daniel.'

PiÇARRAS - Vende-se ou

aluga-se. Tratar: 373-2183,
c/ Rosilene.

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

.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2

lotes c/525m2 cada, por 2
salários de entr. e um sal.

por mês, c/ água e luz.
Tratar: 274-8125, c/ Sr.

Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, c/ cerca. de 120m2, gar.
pl2 carros, 3 qtos, sala,
eoz., 2 bwe, lav., chur. Ou
troca-se por uma eamionete.
Tratar: 276-0070, c/ José.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

Vende-se, na praia de

Enseada, c/ 3 qtos, 2 bwe,
sacada, área, de-chur., toda
murada e demais dep. Aceito
carro ou casa em Jaraguá.
Tratar: 372-2772 ou 371-

3708, cf José Carlos.

SÃO FRANCISCO D.O SUL -

Vende-se, Bahia da Babitonga,
mista, fundos p/ Bahia, c/ 2

qtos, sala e eoz. R$ 20.000,00,
aceita-se propostas. Tratar:

(47) 379-1559, c/ Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, p/ alugar
c/ urgência. Tratar:
9992-2575, c/ Kelly.

IJH
BATERIAS FREE

RúaJorgeCzerniewlcz, 42- FONE:275-2231
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILA LENZI - Vende-se,
locadora, ótimo ponto.
Tratar: 275-3937.

grande, no centro. Aceita-se

proposta por apto em Jaraguá
do Sul. Tratar: (11)
62976-9448.

AMIZADE - Vende-se,
próximo Clube dos

Viajantes, 60% de entrada e

restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

PiÇARRAS - Vende-se, de

esquina, el 392m2, bem

localizado, preço
oeasião.Tratar 370-0670.

Tratar: 371-6069.

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

371-3409, el
Bernadete, em qualquer
horário ou

9111-1831, com

Patrícia após as 18:00hs.

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

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
nova, gar, pI 3 carros,

piscina , 1 suíte + 1 qto e

demais dep. (el balcões e box
Santa Marina, meto doeol
mono comando), el
aquecimento central. Terreno
700m2• R$ 42.000,00 à
vista ou R$ 25.000,00 entro
+ 70x R$ 500,00.
Aceito carro no nego ou

contra-proposta. Tratar:

(47) 9902-0803.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
em eonstr., el 2 qtos, gar.,
ehur. e salão de festas no

Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2
eub por mês. Tratar: 370-

7698, el Vilson.

PiÇARRAS - Vende-se, a

50m2 do mar, eond .. fechado.
Ótima loe. R$ 15.000,00.
Tratar: 372-3812.

AMIZADE - Vende-se, lotes.
Aceita-se carro no negóieo.
Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

CENTRO - Vende-se loja de

confecção, excelente

ponto, el clientela
formada, el instalação e

estoque eompl.
R$ 8.000,00, 50% entro +

pare. Tratar: 37,1-4497.

RIBEIRÃO GRANDE,- Vende
se, el 1350xll0m , el
casa, rancho e área para
arroizeira plantada, em

frente à Igreja
Nossa Sra. Aparecida.
Valor R$ 70.000,00.
Negociável. Tratar:
371-4332 ou 9103-8111.

CENTENÁRIO· Vende-se,
350m2, Jardim São

Francisco, na Rua

principal do loteamento.

Tratar: 371-8116.

VILA BAEPENDI - Vende-se, el
134m2, Ed. Mariana Cristine,
el 3 qtos e demais dep. R$
55.000,00, aceito terreno el
entro até R$ 20.000,00.
Tratar: 372-0982.

BARRA RIO CERRO - Vende

se, 660m2, ótima

localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se, no
Centro el 622m2, el
galpão de 135m2, todo
murado. Valor a combinar.
Tratar: 371-9157.

VENDE·SE - próx. Unerj, alv.,
el 4 qtos, el piscina infantil e

demais dep., anexo galpão
com. de 90m, el escritório.
R$ 45.000,00 a negociar.
Tratar: 9102-6925 ou

371-6069.

SÃO FRANCISCO - Vende-se,
na praia do Erwino. Valor

R$ 3.000,00. Tratar:

376-0681, el Onilde.

VILA RAU - Vende-se,
R$ 16.000,00 + finane. Caixa
Econômica Federal, ou troea

se por terreno. Tratar:
'

370-0816, el Silmara.

CENTRO - Vende-se ou

aluga-se, escritório, el toda
infraestrutura montada

(cornp., fones, fax, ar-eond.,
salas el div.).
Tratar: 371-7391 ou

371-3216.
Venda: R$ 20.000,00 I
Aluguel: R$ 1.000,00

MASSARANDUBA - Vende

se, distante 7km do

centro, área dei 60.500m2,
el casa de madeira,
rancho lagoas, plantação.
Tratar:- 379-1031, a noite. '

CZERNIEWICZ - Vende-se, na

antiga Tifa dos Pereira, el
40.000m2 el 2 correntes

de água, 1 pastagem de
5000m2. R$ 25.000,00.
Tratar: 371,7341.

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

VENDE-SE - de' madeira para
retirar do local Uá
desmontada). Valor a

combinar. Tratar:

9104-6421, com sr. Almeri.

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

SCHROEDER - Vende-se, pI
chácara, área 4.300m2,
próximo a usina do Braeinho
em Sehroeder, el nascente
para água, luz, ótimo
investimento.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023.

ÁGUA VERDE - Vende-se,
próx. faculdade, defronte
BR 280, área industrial
de 4. 730m, legalizado
de R$ 55.000,00,
parcelado si juros" Tratar:
9963-9445.

CENTRO - aluga-se 2 salas,
na Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 889, próx.
Hospital São José.
Valor a combinar. Tratar:
370-1186 ou 372-1976,
el Marilsa.

CZERNIEWICZ - Vende-se,
na Rua Henrique Marquardt,
el casa de alv ..

Valor R$ 18.000,cio.
Tratar: 9991-0744.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

alv., el 300m2 e terreno de

1500m2, por sítio. Aceita-se
terreno ou caminhão. Tratar:

371-5640, el Sérgio. JARAGUÁESQUERDO
Vende-se, no Lot. Versalles

II, na Avenida prineipai,
asfaltada el 15x40,
28 de fundo (604m2),
na Rua João Batista
Rudolf.
Valor R$ 35.000,00,
aceita-se carro. Tratar:
370-1202.

TRES RIOS DO NORTE -

Vende-se, chácara eí 12

margas, el fonde de água.
Valor a combinar:
Tratar: 371-9431.

ÁGUA VERDE - Vende-se,
próx. Unerj, R. dos.
Imigrantes, 8.450m2•

Valor a combinar. Tratar:
371-6640.

CENTRO - Vende-se, sala
comI. de 70m, el div., no

Edif. Sehioehet, 2Q andar,
defronte calçadão.
R$ 27.000,00. Tratar:
9963-9445.

VILA LENZI - Vende-se, el
429m2 cada. Valor R$
25.000,00 cada ou troca-se

por apto pronto e quitado.
Tratar: 372-1220.

VILA LALAU - Vende-se,
135m2, em alv., defronte
Weg, ótima localização. Av.

Pref. Waldemar Grubba,
2963. Tratar: 372-0848.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2

chácaras, el \4.350m2
cada. Tratar: 274-8125,
el Menegheli.

VILA LENZI - Vende-se, próx,
Paróquia Evangélica
Luterana Apóstoio Paulo, el
408m2 murado, em rua de

asfalto, todo legalizado, em

ótima localização.
R$ 20.000,00, negociável,
aceita-se carro.

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

VILA LALAU - vende-se,
sobrado el 156m2• R.
Bernardo Dornbuseh, 2021.
Terreno de esquina. Tratar:
370-1777 ou 9112-4110,
com Ilson.

CENTRO - Vende-se móveis

pI loja de moda jovem.
Tratar: 372-2502.JARDIM SÃO FRANCISCO -

Vende-se, próx. Apae,
390m2, el escritura.
R$ 22.000,00. Tratar:

9102-8213.

VENDE-SE - el 80.000m2,
possuindo casa de
:2 pisos, alv., lagoa.
Tratar: 9113-9337,
el Vera.

AMIZADE - Vende-se, lotes,
próximo Clube dos

. Viajantes. Valor a combinar.
Tratar: 9975-1299.

VENDE-SE - loja de festas'
eompl.. R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736.
VILA LENZI - Vende-se, bagalô
de alv., el 3 qtos, e demais

dep. Terreno 468m2, e casa

el 118m2. No mesmo. terreno

uma meia-água el 3 peças de
alv. R$ 55.000,00. Tratar:
372-0815.

VILA LENZI - Vende-se, em
alv., el 199m2• R$
75.000]00, aceita-se casa de
menor valor e carro no

negócio. Tratar: 371-3159.

VILA RAl) - Vende-se,
madeira. Terreno el 450m2,
R. Luiz Pieoli, 146. Tratar:
392-3638 (recado), el Felix.

Valor a combinar.

CENTRO - Vende-se, 123m2,
3 qtos + dep., bwe, el gar., 2
sae., prédio Santa Teresinha,
rua João Pieolli. Tratar:'
371-0993. R$ 60.000,00,
neg.

CENTRO - Vende-se ou troea

se, grande, recém- reformado
no Edif. Jaraguá. Tratar:
9963-8588 ou (11) 6976-

4612, el Germano ou Cecília.

CORREIO DO POVO

-371·1919
ED. JARAGUÁ - Vende-se,
grande, aceita-se 2 aptos de
menor valor. Tratar: (11)
62976-9448, el Germano ou

, Cecília.

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

SÃO PAULO - Vende-se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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alv., lagoa. Tratar:

9113-9337, cf Vera.

VENDE-SE - 20.000m2, local

aprazível, cf infraestrutura,
privacidade, junto à natureza.

Apenas 5km do centro.

Documentação 100% legal.
Tratar: 370-8563 ou

9975-0102. Interessados

R$ 40.000,00

VENDE-SE - 20.000m2, lagoa,
verdadeiro paraíso, cf chalé
suíço, 85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., parabólica,
telefone, galpão, área pf
quiosque, etc. Tratar: 370-
8563 ou 9975-0102, somente

partic. R$ 125.000,00
VENDE-SE um sítio cf
104.000m2 à 1.500m da Praia.

Tratar: 373-2183, cf Rosilene.
VENDE-SE - cf 80.000m2,
possuindo casa de 2 pisos,

empregos
COSTUREIRA - Precisa-se de AJUDANTE DE COZINHA -

costureira , com prática, Senhora se oferece para

máquina overloque, que more trabalhar. Tratar: 374-1103.

na Vila 'Nova ou proxlmldades.
Tratar: 370-7963·. DIARISTA - Senhora se

oferece para trabalhar.

SACOLEIRA - precisa-se para Tratar: 371-7842, dias

venda de Langerie, atuação disponíveis, terças,
na região, direto da fábrica, quartas e sextas.

exige experiência np ramo.

Tratar: (47) 339-6198_ DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

Casal se oferece para
trabalhar. Tratar: 374-1103.

OFERECE-SE - enfermeira

profissional, com registro
no Corem, experiência
com crianças e idosos.
Tratar: 371-3859, com

Mercedes.

PRESTO SERViÇOS - torno e

mecânica em geral. Tratar:

371-5640.

SERViÇOS GERAIS - Senhora

oferece para trabalhar de

diarista, jardinagem.
_.OBS: Está passando
necessidades. Tratar: BR

280, km 70, próximo motel

CQ Sabe, segunda rua ao

lado esquerdo, última casa.

SERViÇOS JARDINAGEM -

. Tratar: 9104-5332, com

Inésio, das 12 as 13h30 ou

a noite.

SERViÇO DE PEDREIRO EM

GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3916.

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar:

275-1962.

BABÁ - ofereço-me pf
trabalhar meio período.
Sou estudante universitária,
moro no Jardim São Luiz.
Tratar: 376-1595, cf Denise.

DAMA DE COMPANHIA - pf
pessoas idosas, cf ref. E

experiência. Tratar:

370-2718.

MATRíCULAS. ABERTAS
*

- Técnico em Comércio Exterio,r
* Técnico em Alimentos

/

* Técnico em Contabilidade
* Técnico em Enfermagem
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguó do Sul- se

Fone/FQx: (47) '370-0251
E-mail: jaraguadósul@sc.senac.br

Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

ATIVIOAOES fíSICO-ESPORTIVAS E RECREATIVAS

HORÁRiO
7h às 8h

8h às 9h

1 5h 15 às 1 6h 15

18h'30 às 19h30

19h30 às 20h30

16h30 às 17h30 PersonclIroyninq 2x pi semana à defini

19h30 às 20h30 �orn�lIO:�C:OD��IJI����l�;�j

GINÁSTICA i DIA

Aero-Local 3° e 5°

Aero-Local 3° e 5°

Aero-Local 3° e 5°

Aero-Local 3° e 5°

Aero-Local 3° e 5°

Aero-Loccl 2° e 4°

Aero-Local 2° e 4°

Dança Infantil 3° e 5°

GINÁSTICADIA
Step-LocaI2°, 4° e 6°

1 7h30 às 1 8h30

,
.

Alongamento 3° e 5° 20h30 às 21 h

***Ginástica na empresa: I

Consulte-nos***

Desenvolvimento
do Potencial Humano

CURSO: MARKETING PESSOAL

E ETIQUETA PROFISSIONAL

APRESENTAÇÃO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DOPOVO e-mail: antenaexterna@hotmail.com

o

dica da semana
Uma boamassagem para tirar o estresse

qualquer um gosta. Então, a dica desta
semana é experimentar uma massagem
terapêutica associada à massagem rela
xante feita pela massoterapeuta Lúcia Bo

go, que também é psicanalista e trabalha
com terapias alternativas, como regressão
e renascimento. Contato: (47) 375-1469

• Diariamente à partir das 10 horas
• Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas 1""'5166

tidad: Reabertura 2002 j

a-feira: 8 2 02

o Carnaval do Bae- Primeiro as faixas
pendi vaibotar a gale- pintadas com má
rapra rebolar neste fe- vontade, depois os
riadão... buracos ntls rUGIs e,
O evento, que está agora, os jaragua
sendo promovido em enses terão que
parceria do Clube pular obstáculos nas
Atlético Baependi jun- calçadas do centro
to com a B�ate .Notre, de Jaraguá do Sul.
pro�ete. tres �/as �e Quando isto vai ter-
muito folia e

dlversao'l
.

? C t
Este ano oCarnaval do

mmar. om c�r eza
Baependi terá dois so"!e!'te depoIs das

ambientes: e/e/�oes. Vamos ""
No salão principal a mais espertos �A na_o
animação da festa fi- abusar da pac/enc�a
corá por conta da das pessoas. que ctr

banda "Torre de cuksm , pelas calça
Babei", e no outro das (trilhas) esbu

salão será montada racadas daqui.
uma boate com a

animação de vários
DJs. Os dias de folia
são sexta-feira (8), sá-

_

bado (9) e terça-feira
(12).

CELULARES
Desconto de 7 ° 20%

poro pagamento à vis!o. '

Condisões de 6 ° lQÍt
com che ues sem jurÓs'

371-9595

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quem comemorou idade nova no último dia 5 é Rosiclev
B. Fagundes. O marido, Ademir, e toda a família desejam
que esta nova etapa seja cheia de paz, amor e saúde

Ricardo Lauri da Silva comemorará 18 al),os no domingo
(lO). Ele é filho de Lauri e Marlete e irmão de Carla, que
lhe mandam os parabéns

Marcelo Belarmino, o Bela, agora novamente solteiro,
em mais um momento descontraído. Forte abraço dos

amigos

Aniversaria neste sábado (9) Claudernir da Silva. Os

pais, irmãos e a esposa desejam-lhe um feliz aniversário

notas__ �� �� __

FESTA DE REI VITÓRIA
A Sociedade Amizade rea

lizará neste sábado (9) Festa
de Rei em homenagem a Or

lando Gruetzmacher. A bus

ca está marcada para as

14h30, com saída da sede da

sociedade. O baile tem início

marcado para as' 23 horas e

será animado pela Banda

Bavária.

GUARAMIRIM
No sábado (9), a Sociedade Esportiva e

Recreativa Vitória, de Rio da Luz, terá a

Festa de Rei e Rainha tendo como

majestades Ademir Ranthum e Ivete

Ranthurn. A concentração acontecerá na

sede da sociedade, às 14 horas, e a saída

às 14h30. A Banda iOde Maio animará o

baile que tem início marcado para as

22h30. Maiores informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 376-0265.

A Sociedade Atiradores Catarinenses de

Brüderthal, de Guaramirim, promove neste

sábado (9) Festa de Rei e Rainha. São

majestades Valéria Jung e Rosana Jung. A
concentração para a busca das majestades está

marcada para as 13h30 no Parque de Eventos

de Guaramirim, sendo que a saída de busca está

marcada para as 15 horas. A partir das 18h30

será realizado baile, animado pelo Musical

Atlântico Sul,

áum bom dia

FELIZ ANIVERSÁRIO
•

'2.7 DE JAN EI RO
, J

Guilherme Carlos
Scheffer

28 DE JAN EIRO
Li I ina Puchalski

29 DE JAN EI RO
Veoceana Müller

3 DE FEVEREIRO
Alice Cristina Siebert Duwe
�Iex Gorges

4 DE FEVEREIRO
-Valrnir Scoz
João Paulo Alves
Gabriela de Albuquerque
Ribeiro

5 DE FEVEREIRO
Eliseu Eloi Feustel
Livio Zanella
Tatlarie Fraciele Bartel
Marina A. Imhof

6 DE FEVEREIRO
FrancineBeatrice Weber
Laurizete da Silva

II
II

7 DE FEVEREIRO
Irving Feldens
U rsula Franzner
Marcos Leonardo Dias

II
II

8 DE FEVEREIRO
João Rocha Sobrinho
Heverton Barg
Elcldeo 'I<ath
G race Jane, Pradi
Bruna Mayara Pradi
Darci Odelli
Avani Gacho

9 DE FEVEREIRO
Claudemir da Silva

•

s relações de amizade
ar um novo colorido
. Use a sua

e no trabalho. A
ez dificulte a

paquera: reaja!
Mostre q ue você é
antenado com os

ntos. Bom astral nos
stará um pouco
vida amorosa.

s ao lazer e à

��� agitara sua

rõíTnã.1''lõ'ãriior, você será o

centro das atenções.
-

o - Esqueça velhos
e invente novas formas

. Há possibilidade de
e casa. Um reencontro

r a relação a dois.

Sagit' io - Suas idéias
ndo. Viagens,
contatos diversos
s. À noite, você

rmais sentimental.

apricórnio - Concentre-se
som nte no que a faça crescer.

periências servirão de
cê vai querer
ços de afeto com o

beça e reciclar o seu

iol. Na paquera, há
nhecer alguém

atraente.

Câncer - Experimente
rentes e terá a

cobrir novas
a. Harmonia total

novidades e
deixe de fazer
o amor, o desejo

de agradar a quem ama vai

prevalecer.
om dia para mudar
da casa, trocar os

im, sair do lugar
a paquera inesperada
r as suas emoções.
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]ARAGuADO SUL-Li
deranças comunitárias do

Bairro Nereu Ramos e

ambientalistas da região
promovem reunião hoje à

noite, a partir das 20 horas,
no salão da Igreja Católica
do bairro. O objetivo, se�
gundo o presidente da As

sociação de Defesa e Edu

cação Ambiental de ]a
raguá do Sul, Émerson
Alexandre Gonçalves, é a

formação de um Comitê
Pró-Tifa do Funil, que terá
.a incumbência de impedir
a instalação do CRDR

(Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos) na

QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2002
" GERAL CORREIO DO POVO 9

Prefeituraquerplanejamento
paradiminuirburacosnacidade

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura vai exigir que as

empresas que executam

obras na cidade, como na

instalação de cabos de tele-,
fonia, redes de gás natural
e outras, apresentem plano
de serviço. A intenção é

orientar a ação destas em

presas e reduzir os proble
mas com buracos e obstá

culos ao tráfego de veículos
e deslocamento de pedes
tres na cidade. Nos próxi
mos dias deverá ser convo

cada uma reunião com os

representantes das empre
sas para tratar do assunto.

A medida.foi anuncia
da nesta segunda-feira pelo
secretário de Desenvolvi

mento Municipal, Ademir
Izidoro, durante a reunião

da Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de Ja
raguá do Sul), e reforçada
pelo prefeito Irineu Pasold
na entrevista coletiva à

imprensa na terça-feira de
manhã. Com exceção do

Samae (Serviço Autôno

mo Municipal de Água e

Esgoto), que cumpre o pla-

nejado, há dificuldades

para que as outras empre
sas procedam da mesma

forma, lamentou Pasold.

Ele cita o que aconteceu

.

no ano passado, quando
havia sido feito um acordo

de obras, que o Samae co

meçou a cumprir em maio, .

mas a telefonia começou a

ser instalada só em dezem

bro. Conforme Pasold, a

Prefeitura exigirá planeja
mento de serviço de pelo
menos dois anos, na ex

pectativa de reduzir, con
sideravelmente, esse tipo
de transtorno pará a co

munidade. Por conta dos

excessos, com obras inicia

das e executadas desorde

nadamente, a Prefeitura
não está disposta a autori

zar os serviços no períme
tro urbano para a exten

são do gás natural para São

Bento do Sul, conforme soli
citação que está sendo feita

. pela SC-Gás. "Eles vão es

cavar novamente.ria Rua

Waldemar Grubba, quando
já poderiam tê-lo feito an

tes", lamenta Izidoro. (MR)

Lideranças comunitárias
formam Comitê Pró-Tifa

Tifa do Funil.

Gonçalves explica que
o comitê vai contar com

assessoria jurídica e técnica.

"Chegamos a um estágio
nesse processo que a con

tratação de técnicos e ad

vogados isentos to�nou-se
uma necessidade", afirma
o ambientalista. Segundo
ele, a insistência do prefeito I

Irineu Pasold em instalar o

CRDR na Tifa do Funil

não tem sentido porque a

região foi considerada

inadequada pelos técnicos
da Fatma em parecer di

vulgado e?l maio do ano

passado.

I IMPOSTO: PREFEITURA DE JS INICIA A DISTRIBUiÇÃO DOS CARNÊS PARA PAGAMENTO DO IPTU 2002

Tributovem reajustado em.7,5%,
relativos à inflação do período

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura iniciou ontem a

distribuição dos carnês

para o pagamento do

IPTU 2002. A entrega está

centralizada no Pavilhão

Agropecuário (Parque
Municipal de Eventos),
onde prosseguirá até o dia

20 de março. No total se

rão entregues 32mil unida
des. Os carnês também

podem ser retirados nas

unidades regionais da Pre

feitura, nos bairros Santa

Luzia, Barra do Rio Cerro

e Nereu Ramos. O impos
to vem reajustado em 7,5%,
pouco menos do que a

inflação do período, con
forme a Gerência de Fi

nanças e Tributos.

O valor lançado é de

R$ 9,2 milhões, dos quais
a Prefeitura espera reco

lher R$ 5,7 milhões até o

final do ano. O contribuin

te poderá optar pelo paga
mento à vista, até o dia 20

de março, com direito a

desconto de 15% sobre o

valor total do imposto, ou
até 22 de abril, com des
conto de 10%. A outra.

alternativa é recolher o

Edson Junkes/CP

Carnês do IPTU começaram a ser entregues esta semana, no Parque de Eventos

tributo em oito pagamen
tos. A parcela mínima é de

R$ 31,50. A distribuição
dos carnês também está

acontecendo através das

empresas e escritórios

de contabilidade. No Pa

vilhão Agropecuário o

atendimento é feito das 8

às 18 horas.
Os carnês foram con

feccionados com algumas
inovações, fazendo cons

tar, por exemplo, o his

tórico da dívida aos con-

tribuintes com valores pen
dentes de pagamento e ins

critos em dívida ativa. Os

inadimplentes são infor

mados sobre os valores

devidos e atualizados até

dezembro do ano passado,
e anos de contribuição
correspondentes. Constam
também informações so

bre os casos em que podem
ser pedidas isenções do

recolhimento do imposto,
que deverão ser protocola
dos até 20 de março.

Os dados que constam

dos carnês estão atualiza

do� .através do recadas

tramento imobiliário da ci
dade, executado pela Pre

feitura.

Por isso, alguns valores
referentes a serviços, co
mo no pagamento da cole

ta de lixo, virão alterados.

"Alguns com alterações
bastante substanciais", diz
o gerente de Finanças e

Tributos,]osé Olívio Papp.
(MILTON RAASCH)

Fameg amplia oferta de cursos. ainda, este ano

GUARAMIRIM - Em Com este novo curso, Kieling Franco, da Univer- ção de espaços próprios e

julho deste ano a Fameg a Fameg passará a oferecer sidade Federal de Porto. incremento na biblioteca e

passará a oferecer o curso cinco faculdades. Ano que Alegre (RS). Eles vão ana- seu acervo.

Normal Superior com li- vem, a expectativa de lisar as condições da Fameg Atualmente a Fameg
-,

e verificar, pessoalmente, oferece os cursos de Re-cenciatura em Educação Raulino é ampliar para sete

Infantil e Séries Iniciais do o número de opções com se as informações contidas cursos Humanos, Marke-
Ensino Fundamental. A a implantação dos cursos' no projeto de solicitação ting, Sistema de Informa-

informação é do secretá- de Comércio Exterior e conferem com a realidade. ção Gerencial e Ciências

rio-geral da instituição de Turismo. "Enviamos o, projeto e Contábeis. Além de avaliar

ensino, professor Balduí- Na semana que vem agora vamos passa.r pela as condições da Fameg; a
no Raulino, que prevê pa- estarão na Fameg os pro- comissão de avaliação", comissão também vai ana-

ra daqui a uns dois meses fessores· Olga Teixeira explica Raulino. Segundo lisar o pedido de creden-

a liberação da portaria que Damis, da Universidade ele, a instituição tem se ciamento do Instituto Su-

vai autorizar o funciona- Federal de Uberlândia preparado para enfrentar a perior de Educação do Va-
mento do curso: (MG), e Sérgio Roberto comissão, como a adequa-

.

le do Itapocu. (MHM)

lazer � Turismo - Fretamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDíVIDA: HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DEVE CERCA DE R$ 100 MIL PARA A CELESC Acidentes de' trânsito emJS
feriram 542 e mataram 28Inadimplência compromete o

funcionamento da. instituição
Os motoristas nas faixas
etárias entre 31 e 40 anos e

acima de 41 foram res

ponsáveis por 56% dos

acidentes de trânsito.
- Para que o número

de acidentes e vítimas di

minua, é essencialuma atitude

antipática contra os maus

motoristas, aliada à fiscali

zação ostensiva e ousada,
e complementadas por cam
panhas educativas, bem co

mo o investimento na edu

cação.das crianças, futuros
motoristas, defendeu Izidoro.

MEDIDAS PREVENTI

VAS - O secretário infor

mou que, dos 16 gerencia
dores de avanço de semá

foro e parada sobre a faixa

de pedestres, seis estão em

funcionamento e nove dos

20 controladores de velo

cidade estão ativados. "Os

equipamentos foram insta

lados visando a segurança",
argumentou, informando

que dos mais de 18 mi

lhões que passaram pe
los fotossensores apenas
0,124% foram multados.

"Das 22.591 multas apli
cadas no ano passado,
8.981' foram nos ,semáfo

ros e 13.610 por excesso de

velocidade", completou.

]ARAGUA DO SUL - A

falta de atenção foi respon
sável por 75% dos 1.731

acidentes registrados pe
la Polícia Militar no trânsi

to do Município em 2001.

A imprudência dos moto

ristas causou ferimentos
em 542 pessoas e morte

de outras 28. Os dados

constam do relatório da

Secretaria de Desenvolvi

mento Municipal, apresen
tado pelo secretário Ade

mir Izidoro durante reu

nião semanal da Acijs (lú
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul),
na última segunda-feira.
"O número de vítimas é o

maior dos últimos sete

anos", revelou Izidoro.

De acordo com ele, a

frota do Município, em

2000, era de 42.834 veí

culos, média de 2,56 por
habitante. A grande maio

ria dos 1.731 acidentes

de trânsito foi causada por
homens - 2.902, ou

85,7ü/o -, as mulheres se

envolveram em 484, ou
14,3%. Segundo o relató

rio, 23,4% dos acidentes

foram cometidos por mo
toristas entre 18 e 25 anos

e 16,9% entre 26 e 30 anos..

curando alternativas para
quitar a dívida", disse.

CONTRAPONTO - O

ex-secretário de Saúde e ex

provedor do Hospital Santo
Antônio Nilson Byllardt

.

admitiu que durante sua ges
tão não foram pagas as

contas de energia elétrica.

''Não havia recursos", jus
tificou, garantindo que todos
os hospitais da região têm

"sérios" problemas finan

ceiros. - No nosso tempo,
o hospital atendia a co

munidade, coisa que agora
não é feita. Antes nasciam
entre 40 e 50 crianças por
mês no hospital. Em janeiro,
foram apenas seis, os demais

partos foram feitos em Ja
raguá do Sul", comparou.

Bylaardt disse que re

formou 70% do prédio da

instituição e investiu R$ 200
mil em equipamentos, além
de/pagar quase R$ 400 mil

de dívidas herdadas com

o INSS (Instituto Nacio

nal do Seguro Social). "Se
existisse lealdade de quem
forneceu os valores, teria
informado que a' dívida

vem de muito antes, e não

apenas do período de 1996

a 2000", retrucou.
(MAURíLIO PE CARVALHO)

GUARAMIRIM - O

Hospital Municipal Santo
Antônio deve para a Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) algo em torno de

R$ 100 mil. A dívida é re

ferente ao período da ad

ministração do ex-prefeito
Antonio Carlos Zimmer

mann -1996 a 2000 -,

quando deixou de pagar as

contas, que variam entre R$
1 mil e R$ 1,5 milmensais.

Segundo o atual gesto): do

hospital, João Butschardt,
a inadimplência não foi

lançada no relatório - res

to a pagar - elaborado

pela gestão anterior.

Ao assumir a direção da

instituição, em janeiro pas-.
sado, Butschardt foi notifi
cado pela estatal da dívida.

O prefeito Mário Sérgio
Peixer, o, Dêgo, tentou in

termediá-la, mas conseguiu
da empresa a promessa de

parcelamento de, no máxi

mo, 36 meses, o que dá cerca
de R$ 2,8 mil mensais. ''A

Celesc alega que a Lei de

Responsabilidade Fiscal

não permite a ampliação do
prazo. Isso ultrapassa a ca

pacidade de pagamento, já
que temos a conta mensal

que é, em média, R$ 1,5 mil", .

César Junkes/CP

Butschardt diz que não sabe como resolver o impasse

Lamentou Butschardt.
Em função da inadim

plência, a Celesc não autori
za a instalação do transfor

mador de 112 kVA (qui
lovolt-ampêre), doado pela
Weg, e do gerador de 30

kVA, doado pela Kohlbach,
que garantirão o aumento da
capacidade elétrica do hos

pital. "Temos projeto para
ampliar o hospital e de ins
talar novos equipamen
tos, principalmente no cen

tro cirúrgico. Mas para isso

dependemos do transfor

mador e do gerador", fri
sou, informando que o con

sumo do hospital varia entre
75 a 100 kVA.

Para tentar evitar a so

brecarga e garantir o f�n
cionamento do hospital se
rá instalado um transfor
mador que elevará a tensão

interna para 380 volts, di
minuindo a corrente elétrica

e reduzindo o risco de apa

gão. "Foi uma alternativa

para tentar resolver o pro
blema, até o desfecho da

questão", explicou o respon
sável pela manutenção elé

tricado hospital,Osni Lang.
Segundo Butschardt,

apesar da dívida, não há o

risco de corte da energia pela
Celesc. "O hospital é um

órgão de utilidade pública.
Além do mais, estamos pro-

Abertas as inscrições para
cursos profissionalizantesPrefeitura exige da Se-Gás reparo nas vias públicas

to em geral, artesanato em

metal; cerâmica artesanal;
comércio e marketing de

produtos agrícolas; marce
. neiro; planejamento para ar
tesanato; plantio e manejo
de palmeira-real; reciclagem
artesanal de vidro, plástico e

papel; tecelagem artesanal;
turismo rural; assentador e

colocador de pisos e azule

jos; autocad mecânico; técni
cas de negociação; costura
industrial emmalha; carpin
taria; costura industrial em

jeans; operador de impres
sora; administração do lar,
padeiro; serralheiro; pedrei
ro; panificação industrial;
pós-vendas; modelagem
industrial; formação de

vendedores; fresador para
madeira e padronização da

produção de panificação.

]ARAGuA DO SUL -

Estãd_ abertas as inscrições
para os cursos de qualifi
cação e requalificação pro
fissional oferecidos através

da Secretaria Estadual da

Família. O contrato para a

execução do projeto foi as

sinado com as entidades

execl\}toras do sistema Acafe.

Em Jaraguá do Sul o con

vênio foi assinado com
-

a

Unerj, que vai coordenar e

executar 102 cursos. As ins

crições podem ser feitas nos

postos do Sine (Sistema
Nacional de Emprego) e na
Prefeitura, nos casos onde

não existe posto do Sine.

Estão sendo oferecidos
os seguintes cursos: auxiliar
de escritório; balconista de

panificação; artesanato em

corda e macramê; artesana-

companhias faturam, es

buracam a cidade, causam
muitos transtornos e a mu

nicipalidade paga o ônus",
criticou Izidoro, acrescen
tando que a administração
pública vai exigir a apresen-

I

tação de projetos que levem
em conta também inves

timentos futuros, discipli
nando os trabalhos, "para
evitar a ocorrência de situa

ções como a que estamos

assistindo" .

]ARAGUA DO SUL - A

Prefeitura condicionou a

autorização para a SC-Gás

realizar novos se,rviços no

Município à promessa de

restauração das ruas por
onde passar a tubulação. A
informação é do secretário

de DesenvolvimentoMuni

çipal, Ademir Izidoro, afir
mando que, nos serviços an
teriores, "a empresa deixou
a desejar quanto à recu

peração dos trechos onde

foram executadas as obras".'
A SC-Gás vai implantar
nova rede para levar gás
natural até São Bento do Sul.

Segundá Izidoro, as obras
iniciam a partir da city-gafe,
localizada em Guaramirim.

Os dutos passarão pela
Avenida Prefeito Waldemar

Grubba, na pista oposta à

rede que serve indústrias

jaraguaen'ses, atingirão o

centro da cidade pela Epi
tácio Pessoa em direção a

Corupá, margeando a BR-

280. ''A SC-Gás já comuni
cou à administração pública
sobre os serviços que pre
tende realizar e solicitou a

licença para executá-los",
informou.

A Prefeitura pretende
reunir a SC-Gás, Samae
(Serviço Autônomo Muni

cipal de Agua e Esgoto) e a

empresa contratada pela
Telesc para planejar a

execução das obras. "Estas

BiLA:i ii- :iAPi'AJ:iDr. Antonio E. Menna
oFTALMoLOGISTA CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

ESPECIALIZAÇÃO: HOSPITAL DE CLíNICAS ESTADO
DO RIO DE JANEIROE CURSO NA SOCIEDADEN

BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

Sua melhor" opç:ão de pnzer"
v4tc.....�.1,�,,_t'" 24 b��.�s

Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteir"o,

massagens er"ótic:as

-PONE: (47) 9991 -B66B
"Jaraguá do Sul e região Jbony
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Gol bate de frente com Kombi e deixa

três pessoas feridas emGuaramirim
GUARAMIRIM - Co- guiu faz�r a curva e bateu nete Espíndola, 40 anos,

lisão entre dois veículos frontalmente contra a teve escoriações por to-
I

deixou três pessoas gra- Kombi, placa MAK- do o corpo e sentia dores

vemente feridas no início 1510, de Luís Alves, con- fortes na região dorsal. A

da noite de ontem, por duzida por Lauro Espín- filha do casal, Letícia
volta das 18h30. O, aci- , dola, de 48 anos. Espíndola, de 3 anos, so-

dente acónteceu na SC- O Corpo de Bom- freu corte no supercílio e

413, Km 10, divisa entre beiros Voluntários de escoriações pelo corpo.
Guaramirim e Mas�aran- Guaramirim deslocou-se Em estado mais grave,
duba, próximo à Lancho- até o local para prestar segundo os socorristas,
nete Vick. Informações atendimento' às vítimas e Souza apresentava sus-

da Polícia' Rodoviária encaminhá-las ao Pronto- peita de traumatismo
Estadual apontam que o Socorro do Hospital São craniano, trauma na cos-

I. motorista do Gol ver- José, de Guaramirim. Es- tela, suspeita de hemor-

melho, placa M.At-2324, píndola sofreu fratura ex- ragia interna e hemor-

de Paranaguá, no Paraná, posta na perna esquerda, ragia na perna direita.

Clovis de Souza, 25 anos, na região da canela, e" Até o fechamento des-

perdeu o controle do car- ainda, na ambulância - ta edição os responsáveis
ro porque a pista esta- a caminho do hospital-, pelo PS do hospital não
va escorregadia - ha- sofreu parada cardiorres-

,

tinham informações pre-
via óleo derramado na piratória, foi reanimado cisas sobre o estado de saú-
estrada e chovia bas- pelos bombeiros e, che- de das vítimas do aciden-

tante no horário do aci- gou com vida ao PS. A te, pois ainda estavam fa-

dente. Souza não conse- mulher domotorista, Ivo- zendo exames. (FABlANE RIBAS)

NOTAS
BRASILEIRO DE VELA
Após três regatas realizadas e corrigidos os tempos, os veleiros Delirium, na

categoria IMS, e Sexta-Feira, na ORC-Club, são os lideres do Campeonato
Brasileiro de Vela e 130 Circuito Oceânico Ilha de Santa Catarina. Hoje acontece

a Regata Triangular encerrando a competição.
A classificação na IMS apresenta o Delirium em primeiro, com 6 pontos,
seguido do Curupira, com 8; Scirocco, 9; e o Sorsa, 10. Na IMS, os catarinenses
Sexta-Feira e o Homo Erectus dividiram as vitórias nas Regatas Lineares.

LOTERIAS
29/112002

Dupla sena
concurso: 25

, 1 ° prêmio;
06 - 15 - 30 - 35 - 42 - 46

, 2° prêmio:
19 - 23 - 24 - 33 - 41 - 44

30/1/2001

Megasena
concurso: 335

07 - 23 - 33 - 43 - 57 - 59

Lotomania

concurso: 188

01 - 4:1 - 25 - 26 - 30-

33 - 39 - 47 - 54 - 57-

62 - 64 - 71 - 78 - 86-

90 - 92 - 94 - 95 - 00

Loteria Federal

cone. 03614

1 ° - Prêmio: 38,109

2°,_ Prêmio: 65.790
3° - Prêmio: 59.979

4° - Prêmio: 59.311
5° - Prêmio: 48.686

ASS. MARINA MAIER ME

SILMAIER E COM. DE PROD. DE LIMPEZA

SILMAIER IND. E COM. DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E MARINA MAIER M.E.

CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS

Comunicamos aos adquirentes dos produtos-de
nossa fabricação. LlMPAC MULTI USO, que as

Notas Fiscais EMITIDAS DEPOIS DE 16 DE

JANEIRO DE 2002, legalmente impressas com

o nome da empresa acima mencionada, e abaixo

relacionadas foram pEFINITIVAMENTE
CANCELADAS, em decorrência da Queixa
Crime registrada junto a Delegacia de Polícia de

Jaraguá do Sul, pelo Boletim de Ocorrência n?

230/2002 datado de 16 de janeiro pp ...

Notas fiscais nO 2776' a 2800; 2926, a 2947;
2976 a 2979; 3001 a 3005; 3051 a 3075;

3076 a 3100; 3101 a 3125.

CORREIODOPOVO 11

• AMISTOSO: CATARINENSES E GAÚCHOS VOLTAM À QUADRA HOJE EM GM

Malwee/FME empata
com Atlântico por 3 a 3

JARAGUÁ no' SUL -

Malwee e Atlântico, de
Erechim (RS), empata
ram na noite desta quar
ta-feira por 3 a 3 no Gi

násio Wolfgang Weege,
em Jaraguá do Sul, na
primeira partida da equi-
\

pe catarinense em 2002.

O jogo foi marcado por
diversas experiências
realizadas pelo técnico
Fernando Ferreti que uti

lizou todos os jogadores
disponíveis para obser
vá-los em quadra. A
Malwee volta à quadra
contra omesmo Erechim,
hoje, às 20h30, na rei

nauguração do piso do
Ginásio Rodolfo Jahn,
em Guaramirim.

A partida começou
dando a impressão de

que a Malwee não _teria
dificuldadespara aplicar
um placar mais elástico
no adversário. ComMa

noel Tobias e Maicky
comandando as jogadas
ofensivas e Euler e Ja
mes revezando-se qo de
sarme defensivo, o time

jaraguaense abriu a con

tagem aos 3'50" com

Maicky roubando a bola
dopivôMessinho e tocan

do sem defesa para Kiko,
O segundo gol saiu

após uma triangulação
entre Euler, Maicky e

Manoel Tobias, que con-

, Cesar Junkes/CP

Técnico daMalwee fez várias experiências durante o amistoso
, I

cluiu com perfeição na saí

da do goleiro do Atlân

tico. Depois de perder
algumas oportunidades
reais, o time gaúcho en

controu-se na partida e

descontou através de

Mano, numa saída er

rada de Franklin aos

5'27". Aos 16'11" Mai

cky aproveitou o passe
de Cazuza e ampliou a

vantagem para 3 a 1.

Os dois times foram

para o vestiário e o Atlân

tico retornou mais ofen

sivo e aproveitou-se do
desentrosamento dos
atletas catarinenses para
descontar aos 3'20", atra-

vés de Tulio. Aos 12'33"

Tales empatou o j.ogo
depois de uma cobrança
de falta.

'

Ferreti comentou

que a partida foi marca
da por dois tempos dis
tintos e que aproveitou
a oportunidade para
observar todos os.atle

tas relacionados para a

partida. "Não fiquei sa
tisfeito mas estes amis

tosos têm o propósito
de consertarmos as fa

lhas observadas para
que estejamos nas com

petições no melhor de

nossa forma técriica e

tática".

LJF promove reunião com dirigentes
JARAGUÁ DO SUL-A

LJF (LigaJaraguaense de
Futebol) vai promover
reunião com os dirigen
tes de clubes associados
à entidade, amanhã, a

partir das 19,h30, J?o
auditório da Liga. Na
oportunidade serão dis
cutidos assuntos relacio
nados ao arbitral técnico
do Campeonato da Pri
meira Divisão de Ama-

dores, que vai acon

tecer no primeiro semes

tre do ano, além de pro
posta orçamentária para
2002, orientações sobre
a Lei de Responsa
bilidade Fiscal, desfllia
ção de clubes e formar
comissões para come

moração dos 50 anos da
entidade.

O presidente da Li

ga, Rogério Tomazeli,

enfatiza a importância
da presença de repre
sentantes de cada clube
e garante que a reunião

será realizada indepen
dente do número de fi

liados presentes. "Nós
iremos abordar a ques
tão da lei para sanar

eventuais dúvidas com

relação ao ,seu funcio

namento", diz Toma
zeli. (FR)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPETiÇÕES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES VAI PROMOVÉR 19 EVENTOS EM 2002

Calendário de atividades da

FME apresenta duas novidades
]ARAGUÁ DO SUL -'-.

O calendário de atividades

da FME (FundaçãoMuni
cipal de Esportes), liberado
oficialmente na sexta-feira

passada, apresenta duas

novidades para este ano.
\

Uma delas é a realização
dos Jogos das APPs (As
sociação de Pais e Profes

sores), previsto para o mês
de maio. "É uma maneira

de promover a integração
entre os representantes das
escolas do Município",
enfatiza a diretora de Even

tos da entidade, Cleide
Mosca.

Outra novidade é a

elaboração.de competiçãof
.

para crianças com, até 11

anos. ''Antes nós tínhamos

campeonatos para atletas

até 13 anos e até 11' anos, e

aqueles com 12 anos fica

vam na desvantagem, ago
�a teremos disputas que

coni:�mplam todas as ida

des", explica a diretora.

Ela informa que será rea

lizado o CampeonatoMi-

Edson Junkes/CP

Diretora da FME divulga calendário de eventos da entidade

rim, até 13 anos; o Pré-mi

rim, até 12, e o Campeo
nato EscolarProjeto Futu
ro, até 11 anos.

Ao todo, a FME vai

promover 19 eventos no

decorrer de ,2002. A pri
meira atividade será o 6°

.

Wizard Streetball, previs
to para os dias 9 e 10 de

março. As ,inscrições serão
efetuadas a partir do dia 18

de fevereiro na Escola

Wizard Idiomas. Nesta

mesma data iniciam as

inscrições para o �oo Cam

peonato Varzeano, que
será realizado entre os dias

23 de março e 1 de junho.
Este evento envolve atletas
a partir dos 17 anos. ''Atle

tas que jogaram pela la

Divisão no ano passado\

não podem participar
desta disputa, e aqueles que
vão jogar este ano pela 1 a

Divisão, que acontece no

mesmo período do Var

zeano, não poderão parti
cipar dos dois campeona
tos. Apenas dois atletas as
pirantes têm possibilidade
de jogar o Varzeano, simul
taneamente", explicaCleide.

Este ano, os congres
sos técnicos passarão a

acontecer no auditório da

Escola Wizard Idiomas.

(FABIANE RIBAS)

Jaraguaenses trazem resultadospositivos dapraiadeSão :Miguel

I
I

]ARAGUÁ DO' SUL _

Cinco nadadores daAjinc/
Urbano/FME foram des

taques na 2a Travessia

Biguaçu, realizada no do

mingo passado, na praia
de São Miguel. A prova
contou com a participação
de mais de 200 competi
dores vindos do Paraná e

de Santa Catarina. Apesar
da ressaca ocorridaduran

te a noite e o vento sul que
reinou durante a competi
ção, os nadadores jara-

guaenses consegwram ex

celentes resultados.

A Marina Fructuozo,
além de 1 ° lugar na cate

goria 16 a 19 anos; tam
bém conquistou o 1° lu

gar no geral feminino. Já
Eduardo Marcatto garan
tiu a 1 a colocação na cate

goria 11 a 15 anos, e a 6a

colocação no geral mas
culino. Jair Eduardo

Franzner ficou com a 4a

colocação na categoria 11

a 15 anos, e oJanos Franz-

ner da Silva com a 6a co

locação na categoria 11 a

15 anos. O estreante Hen

rique Fructuozo, de 11

anos, apesar de não con

seguir nenhuma coloca

ção significativa, conseguiu
realizar bem o trajeto.
Outra nadadora jara

guaense que se destacou

nesta travessia foi a ex-na
dadora da equipe NatJ:ália
Krelling, que conquistou a

2a colocação na cátegoria
e 2a colocação no geral

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você

feminino.

O próximo desafio

da equipe será a 1 a Tra

vessia de Itapoá, válida
pela sa etapa do Circuito
Mercosul de Travessias,
que será em Itapoá, no
dia 17 de fevereiro. "Para

esta competi,ção iremos

com a nossa equipe de

travessias completa e es

peramos excelentes resul

tados", diz o técnico do

grupo, Ronaldo Frúc

tuozo.

QUINTA-FEIRA, 7 de fevereiro de 2002

Ginásio RodolfoJahn será
/'

reinaugurado hoje à noite
GUARAMIRIM '_ Hoje

acontece a reinauguração'
no Ginásio de Esportes
Rodolfo J ahn, a partir
das 19 horas. A estrutura

conta com novo piso, a

cobertura foi melhorada,
construíram banheiros,
pintura interna e externa

completa, instalaram um

placar eletrônico e a dre-

das 19 horas.

Na oportunidade será

realizada partida de futsal

entre as equipes das pre
feituras de Guaramirim e

J�raguá do Sul. Em se

guida jogam Malwee/
FME e Atlântico, de Ere-
I

chim/RS, duas equipes
\

que participam da Lig�
Nacional de Futsal. O

nagem na área externa foi craque Manoel Tobias,
refeita. "É uma reforma considerado o melhor j?
completa", garante o pre- gador de futsal do mun-

r-

feito Mário Sérgio Peixer, do, que atua em Jaraguá
informando quy o traba- do Sul desde o ano.pas-
lho iniciou em dezembro sado, será uma das atra-

do ano passado. O inves- ções da noite. O secretá-

timento na obra é de R$' rio de Esportes, Luiz An-
94 mil. A festa de entre- tônio Chiodini, informa

ga da reforma está mar- que o ingresso é um quilo
cada para hoje, a partir de alimento não perecível.

l. I

TORNEIO DE FUTSAL EM SCHROEDER
As inscrições para o 9° Torneio de Verão .Aberto de

Futsal 2002 podem ser efetuadas até o dia 15, no valor
de R$ 100,00. Promovido pela CME (Comissão
Municipal de Esportes) da Prefeitura de Schroeder, as

competições terão início no dia 22 do próximo mês, às
19 horas, no Ginásio de Esportes Alfredo Pasold, com
rodadas sendo realizadas todas as terças e sextas-feiras.

Fones: 371 0611 - 371 0101
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




