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Motorista perde o controle do veículo e invade casa às margens da SC-413, na attura do Km 3. PÁGINA 11

Coligação tenta buscar acordo
Os partidos da coligação Mais Jaraguá do Sul

têm nova reunião prevista para a semana que vem,
desta vez com envolvimento de mais lideranças,
para tentar chegar a um acordo sobre os .nomes e

\

o número de candidatos que.serão lançados na

região. Cresce a tendência entre as lideranças dos

partidos aliados pelo lançamento de dois nomes

à Assembléia Legislativa.
.

PÁGINA' 3

Centro de Atividades do Sesi será
um dos três no Estado a implantar
o Programa Sesi Indústria de Ta
lentos" que pretende incentivar e

oportunizar a formação de conhe
cimento tecnológico. PÁGINA 5

Os índios da aldeia de Araquari,
há sete anos morando no local,
estão sendo ameaçados de despejo
devido a uma questão judicial en
volvendo os antigos e atuais pro
prietários da área. PÁGINA 10

Malwee/FME joga
hoje à noite contra

o Carlos. Barbosa
PÁGINA 12Jeferson Vince foi resgatado pelos bombeiros depois de cair de 1,5 metro na nona cachoeira, em Corupá. PÁGINA 11

Shorts de Micro Fibra R$19,90
Camisa Polo R$19,90
Trajes de Micro Fibra R$129,90
Camisa Individual R$39190

/II

GRUDI �IQUIDA�O
DI VIUO UVllLI
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E necessário que o pOVO, saiba
lVES GANDRA DA SILVA MARTINS -Advogado tributarista e

professor emérito das universidadesMackenzie e Paulista

É necessário que o povo saiba que o aumento de imposto pretendido pelo
governo fará com que o contribuinte, pessoa física, comece a pagar IR (Imposto
de Renda) à alíquota de 35% sobre os mesmos valores que levam um residente

nos EUA a pagar 15%.
É necessário que o povo saiba que, nos EUA, o contribuinte pode deduzir,

a título de despesas � ensino, muito mais do que, no Brasil, pode o cidadão.

É necessário que o povo saiba que a carga tributária nos EUA está em torno

de 29% do PIB e, no Brasil, sem as programadas elevações de tributos federais,
estaduais e municipais, já ultrapassa 34%.

É necessário que o povo saiba que japão, Austrália e Suíça têm carga
tributária menor do que a do Brasil e prestam serviços públicos de qualidade
incomensuravelmente melhor do que os prestados aqui.

É necessário que o povo saiba que a "distribuição de renda" a que os

governantes fazem menção sempre que desejam elevar tributos é uma falácia, a
não ser que consideremos como beneficiários dessa distribuição eles mesmos,

pois 60% de.todos os tributos pagos pela sociedade para Estados e municípios
e 50% dos pagos àTÍniãp são destinados a remunerar burocratas e políticos, isto
é, exclusivamente para pagar amão-de-obra do poder, que representamenos de
10% da população.

É necessário que o povo saiba que o presidente da República declarou, no
inicio de seu governo, que não havia mais espaço para aumentar a carga tributária,
mas, nos últimos anos, elevou-a de 27% para 34% do PIB.

É necessário que o povo saiba que a reforma tributária não avança porque
o governo não quer, pois iria retirar a "segurança" das receitas confiscadas' da
sociedade.

É necessário que o povo saiba que os produtos estrangeiros são incididos no
País apenas uma vez pelo PIS, uma vez pela Cofins e' uma vez pela CPMF,
enquanto o produto nacional suporta "n" vezes a incidência dessas contribuições,
g�rando um protecionismo às avessas, privilegiando os produtos estrangeiros e

prejudicando os nacionais.
É necessário que o povo saiba que o México tem um PIB semelhante ao do

Brasil, mas uma carga tributária de 16,8%, ou seja, metade da nacional, e ele

exporta US$ 160 bilhões, contra os mediocres US$ 55 bilhões brasileiros.
É necessário que o povo saiba que a política tributária no Brasil impede que

as empresas aqui instaladas se mostrem competitiva," no exterior - o Brasil

exporta tributos -, assim como elimina a concorrência das empresas brasileiras

dentro do País, pois o produto estrangeiro é menos tributado do que o brasileiro.

É necessário que o povo saiba que 2,5 milhões de burocratas e políticos
I

aposentados geram um déficit de R$ 45 bilhões para a Previdência,por receberem,
em vida, dez vezes mais do que recebem os inativos do setor privado.

É necessário que o povo saiba que grande parte das funções que o Estado

exerce é disponivel, não se justificando a multiplicidade de exigências impostas
.ao cidadão, o que só serve para garantir a manutenção de equipes de servidores,
em uma administração esclerosada. Em sua maioria, os "representantes" do
povo pensam apenas na manutenção de privilégios e benefícios.

É necessário que o povo saiba que uma reforma tributária que reduzisse o

número de incidências repetitivas, canalizando para a administração tributária:

ummenor número de tributos, favoreceria tanto o contribuinte quanto o governo,
baixando os níveis de sonegação e permitindo um controle melhor.

É necessário que o povo saiba que é uma impropriedade dizer que o

profissional liberal, em sociedade tributada pelo lucro presumido, paga pouco
IR; ele paga Cofins e PIS, que as pessoas físicas não pagam.

É necessário que o povo' saiba que a Lei de Responsabilidade Fiscal, emVez

de servir de controle das despesas dos governos, está servindo só para aumentar
'a carga tributária.

É, por fim, necessário que o povo saiba que, em sua maio�ia, seus

"representantes" não estão a merecer os votos que receberam e pensam apenas
na manutenção de privilégios e benefícios, e não no interesse de seus eleitores.

Por isso eles não querem a reforma política que permita que o povo qs controle;
a reforma administrativa que permita o enxugamento das peças' inútei� da

máquina administrativa; e a reforma tributária, para tornar o sistema mais justo
e racional, o que geraria desenvolvimento.

Os detentores do poder não desejam essas três reformas, que dariam

competitividade a toda a nação, e não apenas a 10% dela, Por isso o Brasil está

patinando na história.

Creio que chegou o momento de dizer "não!" a essa maioria de "donos do

poder - na feliz expressão de Faoro -, que, com pronunciamentos
demagógicos e falácias estatísticas, aumenta a carga tributária em benefício

primacial dos 10% da população.
.

Pelo bem da cidadania, é necessário um basta a essa aética situação, para que
o povo possa ver seu esforço ser transformado em desenvolvimento, e não,
como os escravos da gleba da Idade Média, em sustento dQS senhores feudais.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo,com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

O)omal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

A (in)segurançi' pública
transformou-se no principal
mote da campanha presiden
cial deste ano. Depois dos dis
cursos do combate à inflação,
da estabilidade econômica e

do crescimento sustentável,
os candidatos investem as

forças nesta que é conside
rada a principal preocupação
do País, na atualidade. As
sumem a postura de defenso
res da ordem pública, tendo
as soluções para todos os pro
blemas nacionais. Alguns ex

trapolam e prometem acabar

com a violência urbana com

ações políticas e armas so

fisticadas.

_0 assunto é tratado com a

ingenuidade qne a população
merece.Amaioria dos pseudos
paladinos desfila pelos corredo-I

res dos palácios governamen-
tais há décadas, usufruindo
das benesses concedidas pelos.
mandatos, sem se preocupar
com as mazelas nacionais, To
davia, consegue convencer

parte do eleitorado com dis

cursos inflamados, recorrendo
à truculência do Estado para
atenuar a da marginalidade.

Crirrunalidade não se'baixa

Jogos de azar

rA violência em excesso

ésinal de baixa

competência em lidar
com o crime, desprezo
pelas leis efrouxidão

hierárquica , ...J
QO cano do revólver, mas com

política de recursos humanos,
avaliação e desempenho ade-
,\ .

quado, infra-estrutura material,
policiais bem formados e bem

pagos. A violência em excesso

é sinal de baixa competência
em lidar com o crime, desprezo
pelas leis e frouxidão hierár

quica.Amãe de todos os males,
'

no entanto, é a impunidade,
geradora e incentivadora dos

delitos.

Durante a campanha de

1994, o então candidato Fer

nando Henrique Cardoso

aparecia com a mão espal
mada representando as cinco

principais propostas de go

Iverno. Num dos dedos, des
tacava o item segurança, cujo.
projeto seria implementado
com distribuição de renda,
justiça social e geração de

empregos. Em 2000, para'
conter a onda de protestos,

criou o Plano Nacional de

Segurança, que não saiu do

papel.
Há cerca de 15 dias, o pre

sidente foi à TV e reclamou

do Congresso a postergação
da análise e votação dos pro;
jetos.antiviolência. Ora, a ba

se governista detém a maio

ria folgada na Casa. e procede
conforme orientação do Pla

nalto. Se não votaram as pro
postas é porque o governo
não teve interesse. A recla

mação soou falsa. Até por
que, poderia recorrer a me

didas provisórias ou a pedido
de urgência urgentíssima ao

'projeto.
O cerne da questão reside

na indiferença da população,
-

que vota-se sem compromisso
com a coisa pública. A prática
dos discursos de ocasião é le

gitimada pelos defensores in

conteste dos políticos que fa

lam grossq, mas estão envol
vidos em falcatruas. Se insis
tirem em módernizar e equi
par as polícias correrão o risca

de serem presos por corrup
ção: Uma polícia mais eficien
te certamente desvendará
muitos "mistérios".
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I ESFORÇO: CO�IGAÇÃO MAIS JARAGUÁ DO SUL AMPLIA DIÁLOGO PARA DEFINIR FUTUROS CANDIDATOS

Partidos aliados terão nova'

reunião para chegar a acordo
A diretoria do Sindicato dos Empregados no

Comércio de Jaraguá do Sul vai insistir na tese de que
as deliberações sobre o funcionamento do comércio

aos domingos devem ser atribuição das entidades que
legalmente representam o setor, ou seja, precisa
acontecer entre os sindicatos que representam tanto

os trabalhadores quanto empregadores do setor, e

não através da Câmara de Vereadores. A presidente
Ana Roeder promete voltar a tramitar com proposta
que dispõe neste sentido, tão logo os trabalhos sejam
reiniciados no Legislativo Municipal. A alteração,
como já aconteceu no ano passado, será encaminhada
para debate e votação via bancada do PT.

]ARAGUA DO SUL - Re

presentantes dos partidos da
coligação Mais Jaraguá do
Sul querem ampliar o diá

logo no bloco político com
o objetivo de conseguir o
consenso na confirmação de
nomes e número de candi

datos que serão lançados na
região para disputar as vagas
à Assembléia Legislativa do
Estado. A posição foi to

mada segunda-feira, em

reunião que aconteceu na

casa de praia do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), em
BarraVelha, naquele que foi
o primeiro encontro orga
nizado pela coligação para
discutir essa questão.

Na reunião, que contou
com as presenças dos presi
dentes do PPB, José Carlos

Neves, e do PSDB, Niurá
dos Santos, além do prefeito
Pasold (o presidente do

PFL,Alcides Pavanello, tinha
compromisso assumido e

não participou), foram dis

cutidos, inicialmente, as mu
danças que estão acontecen
do na estrutura de funcio

namento da Prefeitura, co
mo o desdobramento na Se
cretaria de Saúde, Esporte
e Lazer, e o impasse que sur-

,
giu com a manifestação re

cente do vice-prefeito Moa
cir Bertoldi (PPB), r�cla
mando maior participação
nos atos do governo munici-
pal.

Na próxima reunião,
que será convocada para
tratar do assunto e que ainda
não tem data marcada, mas
deverá acontecer na semana

que vem, participarão tam

bém outros membros das

executivas, vereadores e li

deranças partidárias. De
acordo com Niura, já nessa

ocasião, poderá ser consti-

tuída uma comissão, com a

participação de represen
tantes de todos os partidos
envolvidos (inclusive PTB,
PL e PTN), que ficará in

cumbida de conduzir o

processo, no afunilamento
da escolha dos futuros can

didatos.
Niura concorda que a

possibilidade de saírem

vários candidatos para de

putado estadual é a principal
incógnita política da região,
no momento, com o risco

de repetir-se o que acon

teceu em 1998, quando o

Vale do �tapocu, com mais

de cem mil votos, elegeu
um único representante pa
ra a Assembléia Legislativa
- o deputado Ivo Konell

(PMDB). "Alguém vai ter

de abrir mão de concorrer,
temos .que ter esse ama

durecimento" " diz.

(MILTON RAASCH)

NÃO CONCORDA

A presidente do PSDB
de Jaraguá do Sul, Niura
d�s Santos, não está con

vencida da procedência
das queixas do vice-pre
feito Moacir Bertoldi

(PPB) reclamando maior
I participação nos atos e

decisões importantes do

governo da coligação
Mais Jaraguá do Sul. Ela

aproveitou a reunião dos

presidentes dos partidos
da coligação com o pre
feito Irineu Pasold, reali
zada segunda-feira, para
indagar o chefe' do Exe

cutivo sobre o desencon
tro. E diz ter chegado à

conclusão de que falta
consistência às alegações
de Bertoldi.

EXPECTATIVA
Segundo ela, compete ao

vice-prefeito Moacir Ber

toldi agora demonstrar
concretamente para a co

munidade os motivos do
descontentamento' que tem
sobre como as coisas acon

tecem no núcleo do gover
nomunicipal.A conversa de
Niura co_m o prefeito so

bre o impasse foi presen
ciada pelo presidente do

.

PPB e chefe de gabinete
do Executivo, José Carlos

Neves, o Gê, que participa
va da reunião. A expecta
tiva concentra-se agora em

relação ao que vai aconte
cer no encontro que o vi

ce-prefeito pretende ter ho
je com a Executiva do

PPB, para expor a situação.

Arquivo/CP: Edson Junkes

Niura dos Santos, presidente do PSDB de Jaraguá do Sul

Tendência é indicação de dois candidatos
do Itapocu, considerando que outros

partidos já estão mobilizados e deverão

apresentar nomes, como o PMDB, PT e

PPS. A reedição da coligaçãoMaisJaraguá
do Sul, para mobilizar novamente todos

os partidos que participaram das eleições
municipais no ano 2000, passa por no
mínimo um obstáculo: reunidos há alguns
dias no Clube Beira-Rio, líderes do PL

não escondiam a insatisfação com o

"descaso" dos antigos aliados do PSDB,
PFL e PPB, assim como do vereadorJean
Leutprecht (PTB), eleito na época com

apoio daAliançaTrabalhista liberal (PIB/
PL/PTN). ''Após avitória eleitoral naquele
ano, não fomos procurados para nada",
resume Leônidas Nora, presidente do PL.
Por causa da displicência, garanteNora, o
PL está inclinado a lançar nomes próprios
para a Assembléia Legislativa, tirados ,

dentre os que concorreram à Câmara de

Vereadores. (MR)

Cresce a tendência entre lideranças da

coligação Mais Jaraguá do Sul pelo
lançamento de dois nomes para a disputa
das vagas à Assembléia Legislativa do

Estado. Tanto o prefeito Irineu Pasold

(PSDB), que participou, da reunião desta

segunda-feira atendendo convite dos

presidentes de partidos (como fez questão
de frisar), quanto a presidente do PSDB em

Jaraguá do Sul, Niura dos Santos, são fa

voráveis ao lançamento de pelo menos dois
nomes para deputado estadual pelo bloco.

- A região oferece espaço para tanto

e deveremos ocupá-lo -, disse o prefeito,
ontem à tarde, satisfeito em ver que os

partidos aliados começam a tratar dessas

questões com objetividade. "Se o espaço .

não for ocupado, estará sendo cedido para
os adversários", completa Niura.

De qualquer forma, se a tese prevalecer,
serão muitos os nomes que disputarão os,

votos dos eleitores nos municípios do Vale

ACESSO
Moradores do Bairro Estrada Nova terão reunião neste

sábado, com início as 15 horas. Eles estão sendo convocados

pela associação que representa as famílias do bairro. Na

ocasião, a diretoria da entidade fará a prestação de contas

das atividades do ano passado e abordará uma das questões
mais sensíveis para a comunidade: a construção do túnel A
obra já foi garantida pelo Executivo municipal e será

executada com recursos federais, mas os moradores têm

pressa. E reclamam com razão. O risco 'de acidentes no

entroncarnentb com a BR-280 impressiona no local.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Knut Anders júnior
CRM 8879

Membros titulares. da sociedade Brasileira de

Ortopedia e Traumatologia

Sala de Assistência ern.Jaraquá Amolente moderno e adequado
Material atualizado MATRíCULAS ABERTAS•

. 'Y1elhor equipe de professores Transporte Jaraquá Jolnville inçlLJícjo
_ .._._------_._--------------------------�
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PMOB/PSOB
o deputado estadual
AdelorVieira (PMDB)
está convencido de que
o' acordo político do

PSDB acabará' saindo
mesmo é com o PMDB.

Na opinião do depu
tado, algumas evidên
cias já sinalizam nesse

sentido, apesar das

especulações de todo
o tipo que o futuro po
lítico dos tucanos no

Estado tem provo
cado.

IACERTO: PSDB REÚNE-SE ESTA SEMANA COM DÁvlO LEU E O PFL PARA DISCUTIR ATUAÇÃO NO GOVERNO

Tucanos querem recuperar espaço
que tinham,na pasta da Educação

MASSARANDUBA -

Lideranças do PSDB pre
tendem encontrar-se es

ta semana com o prefei
to Dávio Leu (PFL) e

representantes do PFL

para discutir a partici
pação no governo muni-

'.

cipal. O encontro ficou

combinado em conversa

mantida pelos presiden
tes dos dois partidos,
respectivamente, Fer
nando Reinke

'

e Almir
Trevisani. Os tucanos

querem de volta a di

reteria municipal de

Educação, entregue a um

pefelista, desde que o

professorTito Stolfpediu
exoneração.
A saída de Stolf dá

pasta da Educação sig
nificou, na prática, o

afastamento do PSDB do

governo: a'diretoria era o

único setor entregue aos

tucanos na atual estru

tura da administração
municipal, instalada no

início do ano passado,
pela coligação PFL/
PSDB. Mas Reinke acre
dita na superação do
. .

Impasse sem maiores

conseqüências políticas,

Arquivo/CP: Edson Junkes

Almir Trevisani (E) ouviu as preocupações do vice-prefeito Fernando Reinke

porque o prefeito já de- para funções em áreas Sete de Janeiro. Cerca de

darou que a presença de profissionais específicas. 20 novas filiações foram

Danilo Detoffol na Edu- ''Vamos ver primeiro o feitas na ocasião. "Um

cação é passageira. que eles têm a dizer", número que nos deixa

Leu também mostrou destaca Reinke. bastante animados", diz
,

disposição de ceder espa- INTERIOR - No dia o presidente.
ço na diretoria da Saúde 4, o PSDB realizou a Reinke 'atribui o su

para os tucanos, onde a
I

primeira reunião de tra-� cesso do encontro tam

enfermeiraMaria Fernan- balho descentralizada, bém ao esforço pessoal
da Pacher substitui a ex- dentro da estratégia de I de Micheluzzi, que

. \.; ,

aproX1maçao com as co-

munidades. MaiS" de 50

diretora Viviane Pereira.

Basta que o PSDB apre-
sente nomes para a ocu

pação dos cargos. É um

problema para os tucanos,
admite Reinke. A cidade
é pequena e tem falta de

profissionais habilitados

pessoas compareceram
na reunião promovida na

propriedade do produtor
rural e fabricante de

conservas Geraldo Mi

cheluzzi, na localidade de

empenhou-se em reunir

os moradores da região.
Várias questões foram

discutidas na ocasião, en
tre elas o 'Vazio em que
se encontra a participa-

\

ção do PSDB no governo
municipal, (MILTON RAASCH)

PMDB vai. instalar subdiretórios nas comunidades
G'UARAMIRIM - o

PMDB pretende instalar
subdiretórios em diver

sos bairros, que funcio

narão como instrumen

tos para difusão da atua

ção do partido. A pri
meira destas unidades
será instalada na comu

nidade de Rio Branco,
ainda sem data prevista.
A proposta pela criação
dos subdiretórios foi

levantada pelo presi
dente Nilson Bylaardt e
aprovada em reunião do

partidó realizada segun
da-feira, na localidade

de Guamiranga. "Que
remos ter uma atuação
forte e coesa em todo o \

território doMunicípio",
anuncia Bylaardt.
A reunião do início

da semana contou com

a presença do deputado
estadual Adelor Vieira,
que deverá concorrer à

Câmara Federal. Vieira

aproveitou a reunião pa
ra pedir o apoio político

/

do diretório local e ex-

por sobre as propostas
que promete levar à

Câmara Federal, se- for

eleito, com ênfase para

a causa dos municípios.
./

Candidato pela Região
de Joinville, o deputado,
que já pertenceu ao PFL

e transferiu-se, para o

PMDB no início do ano

passado, esforça-se por

ocupar espaço político
e� Guaramirim e arredo

res, participando de reu

niõ/s políticas e rece

bendo
<,algumas reivindi

cações na comunidade.

Neste sábado, às'

16h30, o deputado fe

deral Edison Andrino

também estará em visita

aoMunicípio, onde cum-

pre roteiro de contatos

políticos. O parlamentar
faz 'campanha pelas pré
vias 'que indicarão o fu

turo candidato do parti-.
do ao Senado, nas elei

ções de outubro próxi
mo. Anteriormente, o

senador Casildo Malda

ner, que busca a reelei

ção, compareceu em

Guaramirim com o mes

mo objetivo. O diretó

rio inicia nos próximos
! dias os preparativos para
realizar as prévias, que
acontecerão na mesma

data, em todo Estado. (MR)

.

ENTREVISTA
O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer.

(PFL), recebe a imprensa da região hoje, às 9

horas, para a entrevista semanal que' concede às

quintas-feiras. O professor Tito Flávio Teixeira

da Fonseca, secretário do Conselho Municipal
de Desenvolvimento, participará do encontro do
chefe do Executivo �om os repórteres. Fonseca,
que esteve durante algum tempo afastado do

serviço público, acometido de problemas de

saúde, está de volta.

ENTRE ASpAS
"Não é coligação Mais Jaraguá do Sul, mas
coligação Mais ou Menos Jaraguá do

Sul.'\Presidente do PL, Leônidas Nora, comentando
que as lideranças dos principais partidos do bloco

que elegeu o prefeito Irineu Pasold e o vice Moacir'
Bertoldi, no ano 2000, mais uma vez deixaram as

pequenas legendas de fora na reunião que começou a

debater o consenso nas candidaturas, secunda-feira)
I

O presidente da subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) em Jaraguá do Sul e região,
Paulo Mattos, tem audiência esta, semana no

Tribunal de.justiça do Estado, em Florianópolis,
quando tratará das principais reivindicações do Vale
do ltapocu para melhor funcionamento da Justiça.
Como por exemplo a necessidade de iniciar logo a

obra do Fórum na Comarca em Guaramirim e a

importância de se instalar mais uma Vara no

Judiciário em Jaraguá do Sul. Lideranças dos dois

municípios acompanharão Mattos nestes contatos.
\

A estratégia está correta em reivindicar e insistir.

Sem mobilização, as decisões não acontecem.

O PMDB prepara even

to maiúsculo para a

desincompatibilização
de Luiz Henrique da

Silveira da Prefeítura

de Joinville, para con

correr ao Governo do
Estado. O ato aconte

cerá no Centreventos

Cau Hansen e deverá
reunir caravanas de

peemedebistas de vá

rias regiões, numa

cerimônia com ritmo

de campanha eleitoral.

\

GráficaCP
370-7919

J
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PROGRAMA SESI INDÚSTRIA DE TALENTOS
, i

será implantado em Jaraguâ do Sul
A PARTIR DESTE A/NO, A UNIDADE DO SESI (SERVI'ÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA) DO MUNICÍPIO IRÁ IMPLANTAR

o PROGRAMA INDÚSTRIA DE TALENTOS, QUE
PRETENDE INCENTIVAR E OPORTUNIZAR A formação de
conhecimento tecnológico de crianças e adolescentes. O novo

serviço da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de
Santa Catarina) está sendo disponibilizado, no primeiro
momento, apenas aos três maiores pólos econômicos, Jcinvllle,
Blumenau e Jaraçuá do Sul.
A gerente regional do Sesi, Izabel Seleme, informou que o

programa promoverá feiras, mostras e prêmios com o intuito
de despertar os filhos de trabalhadores e alunos
das escolas públicas para o conhecimento científico. \\A idéia-é
dar suporte para o surgimento de novos talentos", resumiu,
lembrando que os "talentos" revelados terão

acompanhamento e apoio para o desenvolvimento do
conhecimento e contarão com orientadores qual ificados, bem
como infra-estrutura para a educação.
Além do Programa Indústria de Talentos, o Sesi implantará
ainda o

\\ Largada 2000", em parceria com o Instituto Ayrton
Senna; um programa de incentivo ao exercício da cidadania
voltado ao adolescente. "Os programas de Educação Infantil e

de Jovens e Adultos continuam", frisou Izabel, informando

que desde 1 de novembro passado a unidade do Município
funciona das 7 às 17 horas, ininterruptos. "Precisamos

oportunizar aos clientes, que trabalham em horário comercial,
acesso aos serviços oferecidos pelo Centro de Atividades do

Sesi", justificou. (MAURÍLIO DE CA�VALHO)

PROGRAMA DARÁ CONSULTORIA

na área de responsabilidade social
Para despertar e incentivar a res

ponsabilidade social, o Sesl criou o pro
grama de Consultoria Social, que pre
tende auxiliar as empresas na elabo

ração de projetos sociais. Izabel Seleme
lembrou que o Sesi se preocupa com a

I
responsabilidade social desde 1946,
quando a instituição foi criada. Aten
dendo às demandas da indústria cata

rinense, disponibi liza serviços de con
sultoria na área, oferecendo às empre
sas estratégias e ferramentas que pos
sibilitam a implantação de programas
e práticas socialmente responsáveis.
- Os produtos de consultoria em

responsabilidade social traduzem as

mais modernas tendências, asseguran
do às empresas adequação ao que é
desenvolvido em todo o mundo, afir
mou a gerente, acrescentando que res

ponsabilidade social empresarial, mais
que uma tendência do mercado globa
lizado, é o despertar da consciência éti
ca dentro das organizações. Na avalia-

, ção dela, trata-se da contribuição das

empresas para a construção de uma

sociedade mais justa e equilibrada, de
senvolvida em conjunto com os papéis
tradicionais já desempenhados, como
a geração de ernpreqoe renda. (MC)

Fotos: Edson Junkes/CP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ot�.u>_�
Presentes e Decom!iies
.' 376·1645

Ruo Ângelo Rubill, 550 - Corro do Rio (erro

Promo�
Verã

ATÉ 4 x SEM ENTRADA

oUATÉ1+5x

icroinformatica. com
• , P " c i " I i , • d. "m a t • " d "r voe �

o melhor lanche da cidade

ir371-5309 Sua carga na hora ce

371-0363 brasil@

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

Fone" 1471 275.1968 Fax .. 1471 371.6408
E-mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com Av. tJlal Floriano Peixoto, 170 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



veículos

ASTRA - Vende-se, 00, 2p, bordô.
Tratar: 370-3113.

'

ASTRA - Vende-se, 00, vermelho,
compl. - ar. Valor R$ 22.500,00.
Tratar: 370-3113 ou 9973-5158.

ASTRA - Vende-se, 95, 2.0, 4p,
câmbio espor., compl. - ar, verde
met. Ótimo estado. R$12.000,00.
Tratar: 370-7841, c/ Charles.

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

(47) 366-0146.

BLAZER - 'Vende-se, 98,
executíve, 6Cc, automática. Tratar:
371-9322.

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

,

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

CHEVETTE - Vende-se, 80, em
bom estado. R$ i.700,00, aceito
trota. Tratar:9122-1157 ou

372-2402 ..

CHEVETTE HATCH - Vende-se,
80, ótimo estado. R$ 1.700,00.
Tratar: 373-3128, c/Wilson ..

CHEVETTE - Vende-se, SE, ano

87, branco. R$ 2.700,00+ 15X

R$178,00. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

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

CHEVETTE - Vende-se, 89,
branco,gas., lataria ótimo estado.
Tratar: 273-1001, c/Waldir.

CORSA - Vende-se, bordô, 94,
super lindo. R$ 8.600,00.
Tratar: 370-0670.

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

CORSA - Vende-se, Wind Super,
95, czar qte e frio. Ótimo estado,
Docto pg até final de 2002. Tratar:
9104-4522.

CORSA - Vende-se, Wind, 96, 2p,
cy opc, R$ 10.500,00. Tratar:
9118-2725.

CORSA - Vende-se, 97, branco,
1.6, 2p, rodas liga I'eve.
R$ 5.500,00 entrada + financ.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

CORSA SEDAN - Vende-se, 96/
97, GLS, 1.6, preto, gas., cornpl.
Tratar: 372-0676.

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

CORSA SUPER - Vende-se, 97,
2p, alarme, trava. Valor nego
Tratar: 275-1096.

CORSA SUPER - Vende-se, 97,

4p, tv. eletr. R$ 11.600,00.
Tratar: 273-11001.

CORSA WIND - Vende-se, 4p,
prata; c/ opc. Valor negociável.
Tratar: 275-1096.

.D-20 - Vende-se, 94, Champion,
compl. - ar, vermelha. Aceito carro
de menor valor e finan. o restante:
Tratar: 372-0389'.

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

KADETT - Troce-se por carro de maior

valor, 92, GSI, 2.0, compl., amarelo.
Tratar: 9903-0813, c/ Nei.

KADETT - Vende-se, 91, v.e., 'esp,
elétr. R$ 4.000,,00. Aceito carro e

moto de menor valor. Finan. o
restante. Tratar: 370-7703, c/
Ademilson.

presto Tratar: 371-9464 ou

371-6916.

MONZA - Vende-se, SLE, 86.
R$ 2.500,00. Tratar: 275-0329.

MONZA CLASSIC - Vende-se,
89, compl., vermelho perol., em
bom estado. R$ 5.200,00 ou

R$ 1.200,00 e assumir presto
Tratar: 370-0446, após 16h.

MONZA - Vende-se, GL, 94,
compl. Valor nego Tratar:
275-3042, comI.

0!VIEGA - Vende-se, 93, GLS,
compl. Tratar: 9975-0383 ou

370-8622.

omega - Vende-se, 93, GLS,
branco. R$ 8.700,00 + 23x
R$ 275,00 ou R$12.700,00.
Tratar: 371-8432 ou 9903-9838.

OMEGA - Vende-se ou troca-se,
93, branco, GLS, cornpl. Tratar:
9975-0383.

OPALA - Vende-se, 78, cinza met.,
em perfeito estado de .

conservação. Valbr R$1.600,00
nego Tratar: 371-4758.

OPALA - Vende-se, 90, SE,
Compl., Grafite. Tratar: 370}113.

S-10 DE LUXE - Vende-se, 96, cor
branca, compl.. Tratar: 9997-5905.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 97,
gabine estendida, 4.3, V6.
Tratar: 370-7516.

S-10 DE i.UXE - Vende-se, 2001,
gabinada'compl. Tratar: 376-1701.

5-10 DE LUXE - Vende-se ou

troca-se, 96, compl., azul, motor
novo. Tratar: 370-8622.

5-10 DE LUXE - Vende-se, 00,
10.000km, branca. Tratar:
371-6490, c/ Luiz.

VECTRA-Vende-se, 97, 2.0, GL,
cornpl., branco. Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se, 96/97, CD,
2.0, 16V,.brànco, cornpl,
Tratar: 372-0676

TEMPRA - Vende-se, 2.0, 96, c/
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, c/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., c/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: 371-5343.

KADETT - Vende-se, 90, SLE, vier.
elétr. R$ 5.500,00. Tratar:
373-013:1. .

-,

KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h.
+ trio eletr. Tratar: 273-1001.

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

MARAJÓ - Vende-se, 87, em ótimo
estado, vermelha, alc. Toda

-

reformada. Tratar: 370-7703, com
Vomir.

MARAJÓ - Vende-se, 1.6, 86,
cinza rnet., bom estado: Tratar:
9903-2936.

MONZA - Vende-se, 90, SL/R, 2p,
cinza. Tratar: 371-4225.

MONZA - Vende-se, 92, SL/E, 4p,
comp. Apenas R$ 7.800,00.
Tratar: 276-3223.

MONZA - Vende-se, 94, freios'
ASS, painel digital, ar-cond., compl.
R$ 6.000,00 e assumir prestação.
Tratar: 371-Q464 ou 371-6916.

MONZA - Vende-se, 94, painel
dig., freios abs, ar cond., d.h., vid.
e trava eletr., 4p. R$ 6.000,00 +

(

KLEIN CORRETORA
DE SEGUROS

Segurança para a sua família e seu patrimônio

275-3627
Rua Barão do Rio Branco, 411- Edifício Klein - Sala 2 - Centro

FIAT 147 - Vende-se, 79, motor
uno 1.3. R$ 1.000,00, aceita
celular no nego Tratar: 373-2404,
c/Clóvis.

FIORINO - Vende-se, 99/99.
R$ 9.000,00. Assumir 20 parco
R$ 148,00. Tratar: 275-2825.

FIORINO - Vende-se, 98, aberta.
Tratar: 9903-7156, c/ Paulo.

FIORINO FURGÃO - Vende-se,
1.5, 97, branco. R$ 9.300,00.
Tratar: 275-1307.

FIORINO TREKING - Vende-se,
96, vermelha, c/ capota de fibra e

lona marítima. Único dono.
R$ 8.900,00. Tratar: 371-2020

OGGI- Vende-se, 84, bege.
R$1.200,00, aceito troca. Tratar:
9122-1157 ou 372-2402.

PALIO - Vende-se, 16V, 4p,
compl., 96. Valor a combinar.
Tratar: 371-0742.

PALIO - Vende-se, ED, 98, 4p,
dourado, travas elétricas, rodas de
liga. Tratar: 371-5343.

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

PALIO - Vende-se, 97, EL, 1.5,
4p, compl., inclusive ar cond.,
bordô, personalizado. R$
12.500,00. Tratar: 9973-5052.

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

PALIO - Vende-se, 98, ED, único
dono, c/ som. R$ 10.qOO,00.
Tratar: 9905-3398.

PALIO WEEKEND - Vende-se, 00,
vermelha, arcond., dir., trio elétr.,
air bag duplo, compl. Tratar: 9113-
1011, c/ Jaime.

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

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

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

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

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

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

4p. Tratar: 371-1335;
UNO - Vende-se CS 95, ar cond.,
vid.jtv. eletr. R$ 8.600,00. Tratar:
273-1001.

PORTOCRED
Empréstimo Pessoal

De 200 até 3.000 Reais
Com consulta e garantia de cheques

Dinheiro em sua conta no dia!

1--
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conversível, vermelho, compl., ar,
rodas 15. Tratar: 9903-2936.

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

claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-
9384.

96, branca, impecável. Tratar:
276-3223.

em bom estado. R$ 900,00 à
vista. Tratar: 373-0919, c/ Lia.

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.

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

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

LANDAW - Vende-se, 80, inteiro
ou em peças. Valor a comb.
Tratar: (47) 374-1935 falar c/
Adelcio.

KOMBI TREllER - Vende-se, 77,
motor novo, c/ trlgobar, pia,
fogão, cama casal e armários. R$
4.000,00. Tratar: 376-0580.

BELlNA - Vende-se, GlX, 1.8,
álcool, com d.h., super
conservado. R$ 5.500,00. Tratar:
273-1001.

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

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

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

lOGUS - Vende-se, GLI, 95,
compl., cl ar cond., d. h., trava,
vid. elétr., desemb. tras., alarme,
aros liga leve, cl engate, ótimo
estado. Tratar: 371-9311.

BELlNA - Vende-se, 83, cinza met.

R$ 1.500,00. Tratar: 370-7166.
VOVAGE - Vende-se ou troca-se por

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

9963-7968, depois das 18h.
ESCORT - Vende-se, 91,
impecável, prata. R$ 6.500,00.
Tratar: 9102-8213.

PAMPA - Vende-se, Gl, 1,8, c/
capota de fibra, 90, branca,
toda original. Tratar: 9903-0813,
com Nei.

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

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

F-1000 - Vende-se, gabo
estendida, 94; cinza, cornpl.
Tratar: 376-1701.

PARATI- Vende-se, 1.6 MI, 97,
Branca. Tratar: 370-3113.GOL - Vende-se, 1.0, 16V,

.

branco, 4p, única dona, pneus
socorro zero, totalmente revisado.
R$ 13.812,00. Tratar: 9973-
8765, c/ Junior.

RANGER - Vende-se, XlT, 4.0,
99, c/ 34.000km, cf gás natural.
Valor + financ. Tratar: (47)
9996-2525.

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

CORCEL - Vende-se, 78.
R$ 1.000,00 ou troca-se por
materiais de constr.
Tratar: 371-0695.

AUTO-CROSS - Vende-se, chassi
VW, apenas R$ 800,00. Tratar:
9975-2522.

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

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

gás. Aceita-se troca por outro
veículo. Tratar: 372-2316.

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

PARATI- Vende-se, 92, Cl 1.8,
2P, bege. Tratar: 371-4225.

BESTA - Vende-se, 95, passeio.
R$17.500,00. Tratar: 275-2049
ou 371-9322.

DEL REV - Vende-se ou troca-se,
82, por carro finan. R$ 2.700,00.
Tratar: 372-2402 ou 9122-1157.

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

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

BUG.GE - Vende-se, 99, cor azul.
Valor a comb. Tratar: 370-9282.ESCORT - Vende-se, 98, SW,

verde. Tratar: 370-3113.
F·1000 - Vende-se, 97, gás
natural, ar/dir., 2 bujões. R$
25.000,00. Tratar: 371-6164.

VERSALHES - Vende-se Gl 1.8,
95, prata., compl. - ar. Valor a
comb. Tratar: 370-4430. GOL - Vende-se, 88, ótimo

estado, rodas 15, bino. Tratar:
(47) 9105-9172.

GURGEl BR - Vende-se, 800 SL,
91, branco. Apenas R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1772.

ESCORT - Vende-sei SW, 4p, 97,
compl. Valor R$ 17.000,00 ou

troco por carro de menor valor.
Tratar: 370-0581 ou 9102-1413.

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

VERSALHES - Vende-se. 94, azul.
Excelente estado de conservação.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,
c/Tereza,

PARATI- Vende-se, Cl .16,
2000, branca, c/ d.h. Tratar:
371-5303.

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

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

FIESTA - Vende"se, 01, 4p,
modelo novo, c/ CD player eESCORT - Vende-se, XR3, 88,

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

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

GOL - Vende-se, MI, 98,
vermelho. R$ 11.500,00, à vista,
ou troca-se por carro de menor
valor. Tratar: 376-1772.

PASSAT - Vende-se, 81,
vermelho, em bom estado. R$
1.800,00. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

LADA L1KA - Vende-se, 93, 1.6,
gas., 4p, carro vindo da Rússia.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

PUMA GT - Vende-se, 79, verde,
fibra de vid. R$ 2.500,00.
Tratar: 9952�889.

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

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

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, MI, 2p,
preto, gas., 97/98, trio elétr./d.
h. Tratar: 372-0676.

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

TOPIC - Vende-se, 98, c/ d.h.
Tratar: 912H3610, c/ Cleber.

PASSAT ALEMÃO - Vende-se,
turbo, 99, c/ bco de couro,
compl., c/ 52.000km, único
dono. R$ 42.000,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
9102-6772.

GOL - Vende-se ou troca-se por
maior ou menor valor, Cl, 1.6,
90/90, bom estado. R$
5,200,00. Tratar: 9104-7233, c/
Armando.

TOVOTA - Vende-se, Pick-up
Deluxe, 2.8, 97, gabo 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.

FUSCA - Vende-se, 79, branco,
ótimo estado. R$ 2.500,00 à
vista. Tratar: 275-3729, c/
Claudete, a partir das 18 horas. GOL SPECIAl - Vende-se, 99,

azul, c/ 40.000km, 4 pneus zero,
rádio, trava carneiro, corta
corrente, único dono. Tratar:

9983-0957, c/ Luiz.

PASSAT POINTER - Vende-se,
88, 1.8, álcool, preto.
R$ 5,000,00. Tratar: (47)
379-1062 ou 9963-5090.

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

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

FUSCA - Vende-se, 70, original.
Tratar: 370-3062.

GOlF - Troca-se, 95, GTI, compl.,
por carro de menor valor. Tratar:
273-1001.

POlO CLASSIC - Vende-se ou

troca-se, 1.8, 97, branco, compl.
- ar. Troca-se por apto próx.

Parati CL 1.8
Parati CL 1.6
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6

bordô gas.
azul met. gas:
prata gas,
branco gas,

branco gas.
cinza meto gas.

branco gas,
bordô gas.
bordô die.
branca die.

dourado gás,
vermelho meto gas.
branco gas.
branco gas,

vermelho gas.
vermelho gas.

TOVOTA - Vende-se, bandeirantes,
80, bege. R$ 11.000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

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

centro ou assume financ. Tratar:
9955-4946.KARMAN GHIA - Vende-se, 70,

vermelho, motor 1.600. Tratar:
275-1444, c/ Marcelo.

VECTRA, 2.0, GL, compl.
MARAJÓ, 1.6, bom estado

Logus GLI, 1.8,d.h., ar qte93
CorsaWind, 1.0
Silverado DLX, compl., 6cc
Silverado DLX, compl., 6 cc

SANTANA - Vende-se, 1.8, 89,
gas., aro liga leve, porta mala

-

eletr. E som CD Pioner. R$
5.800,00. Tratar: 371�238.

FUSCA-Vende-se, 77, bege,
ótimo estado, c/ aro esportivo.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-3545,
c/Valdinei,

ss
ss
ss
FIAT
ss
ss
00
a:l

'. FORD

KOMBI- Vende-se, 82, diesel.
R$ 4.000,00. Tratar: 370-1778,
c/ Dinarti.

MAZDAMX3 - Vende-se, 95, GS, 1.6,
16V, 3p, preto. Tratar: 9903-0813.

Palio ED, 4p, tr.eletr., rodas liga
Uno Mille, 4p, compl. - ar

Palio EX, 2p, pára-choque pers,
Uno 1.3

SANTANA QUANTUM - Vende-se,
91. R$ 4.000,00 entro + pare. de

195,00 (12 pare. só em

fevereiro}.,Tratar: 373-2563.

FUSCA - Vende-se, 78, todo
original, impecável. R$ 2.500,00.
Tratar: 9122-1157, cl Márcio.

MITSUBISHI SPACE - Vende-se,

Wagon GlXI, 4p, compl. + couto,
95, verde. R$ 20.000,00, él
IPVA e licen. 2002 pago. Tratar:
9973-5158 ou 370-3113.

KOMBI- Vende-se ou troca-se,
82. R$ 1.800,00. Tratar:
371-0695.

Escort XR3, conv, compl., ar, rod.88
Escort 1.6, ar qte, desemb. 9<1 FUSCA - Vende-se, 80, amarelo VARIANTE - Vende-se, 7f?, azul,KOMBI - Vende-se ou troca-se.

Fone: (47)
370-8622370-3113

Palio Fire EX, 1.0, Branco 01
Corsa Sedan 1.0, cl ar Verde 00
Nx 400 Folcon Vermelho 00
Corso Pick'U:f, Branca 99

Comércio de Automóveis Novos e Usados Gal MI 1.0, p Branco 98

��:�ki%�18btp Vermelho 98

Fone/Fax:(47)376-1822
Preta 98

�r�:;:,nJlo ttro6c� 1 O Vermelho 98
Vermelho 97

��c��i ln.io 1.6 Branca 96
VW Azul 96

Parati, 4p
.

98 Branca G ���r���xÃ'u��:;gkc�iesel Azul 96
Azul 95

Fusca 95 Azul G Poroti CL 1.8 Vermelho 95·

Santana GLi, 4p, cf ar e d. 93 Prata G Escor! GL 1.8 Bege 95
Fiorino Pick up 1.0 Verde 95

Parati 90 Vermelha G Audi A4 T.urbo "Branco 95
Fusca 82 Branco G Peugeot 504 Diesel Branca 95

Brasilia 79 Cinza G Omega GL 2.0 Cinzo 94
Escor! Hobby 1.0 Prata 94

GM Uno 1.0, 4� Vermelho 94

Corsa Sedan, v.e, t.e 99 Vermelho G Omega GlS 2.0 Bronco 93
Prêmio CS 1.5 IE, ve/te Cinza 93

Corsa 96 Prata G Gol CL 1.6 Branco 92
FORD �h�::tt�L6L4f:6/Smpl. Azul 92

Vermelho 91
Escort Hobby 94 Dourado G ��I7:,�i &XJlf.6 1.6 Branca 90
Verona 90 Dourado G Vermelho 89

Uno 5 1.3 Verde 88
Maverick Cinza 75

Rua: Ângelo Rubini, 677 - Barra do Rio Cerro -laraguádoSul- se Rua Walter Marquardt, 518 . Em frente ao Posto Mime

Av.Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul-S(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�
,

-

ai uma promoçao
imperdível d� Caraguá.
guard�!

'

)CARAGUÁ·
Fone: (47) 371-4000
Ja'raguá do Sul

'

/ .
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*Toda a linha SSANGYONG é equipada com motores
Turbo Diesel de alta performance Mercedes Benz

Descubra que seu sonho
I

tornou-se realidade!

Bernardo Dornbusch, 330 .,. pr6x. Clube Atlético Baependi
,Rua Joinville, 4� 70 - pr6x.- trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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9975-0383 ou 370-8622.eletr. R$ 15.500,00. Aeeita-se
carro menor valor natroca. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

Valor negociável. Tratar:
373-1580, c/ Marli.

HONDA BIS - Vende-se, C 100,
01, verde, c/ 1.600km.
R$ 3.200,00. Tratar: 9973-
9292, c/ Miguel.

CBX 250 - Vende-se, Twister,
2001/2002. R$ 4.000,00
entrada e assumir 15 prestações
fixas de R$ 285,56.'Tratar:
373-0642, c/ Emerson.

MERCEDES 1113 - Vende-se,
87, e/d.h., rodear, ótimo
estado de conservação. R$
20.000,00. Tratar: 370-2328.

MUSTANG - Vende-se, GT V8,
95, eonv., couro, banco, eletr.,
eompl. Tratar 273-1001.

RD 350 - Vendo, 88, em bom

estado, branca e vermelha.
R$ 2.500,00, aceito troca.
Tratar: 372-2402, c/ Mareio. serviços

PEUGEOT 504 - Vénde-se, 95,
diesel, branca. Tratar: 9975-2522. CAMINHÃO PUMA - Vende-se,

95, com baú. Tratar:
9973-9120 ou 370-2261.

CBX 250 - Vende-se ou troca-se,
Twister. Tratar: 379-0165, hor.
comI., c/ Murilo.PEUGEOUT BREAK - Vende-se,

98/99, 1.6, 16V, 4p, vermelho,
gas. Tratar: 372-0676.

SUZUKI - Vende-se, 76,
vermelha, motor, caixa e pintura
novas. Tratar: 370-1724.

CG - Vende-se, 01/02. Entrada
R$ 2.500,00 + 27x R$ 81,00,
verde.Aeeito moto usada.
Tratar 9952-7084, c/ Mara.

PEUGEOUT - Vende-se ou troea

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

ICh:vr:.�utoI
MECANICA

XR 200 - Vende-se, R$ 500,00
entro + 42x R$ 186,00.
Tratar: 370-5651, c/ Antonio.

AGRALLE - Vende-se, pronta para
trilha, em perfeito estado, 93. R$

) 1200,00.
Tratar: 372-2402.

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

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

R$ ;1.10,00. Tratar: 371-1044,
ramo 208, c/ Solange.

RENAULT SCENIC - Vende-se,
99, RT 2.0, cornpl., verde. R$
26.000,00. Tratar: 370-8307 ou

9955-1331.

VENDE-SE FIORINO
) 98, aberta.

Tratar:
9903-7156,
com Paulo

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

00, eompl. R$ 26.000,00 ouR$
14.006,00 + 12x R$ 1.062,00.
Tratar: 9997-6010, c/ Hilda.

CB HONDA 400 - Vende-se, 83.
Valor 1.800,00. Tratar: 9121-
5180, c/ Jaison. CG TlTAN - Vende-se, 00, modo Novo.

R$ 3.300,00. Tratar 275-0329.
CBR 450 - Vende-se, 91.
R$ 7.500,00 ou finane. de
R$ 1.500,00 entrada mais 36
vezes R$ 273,18. Tratar:
9111-5064.

VENDE-SE VERO�A
2.0, I, gas., 4p, compl.,
(arcond., d.h., vidros'
elétr.), vermelho, cf

película nos vidros, aro
esportivo e pneus

novos. R$ 10.000,00.
,

Tratar: 371-2507.

CGTITAN - Vende-se, 98,
vermelha. R$ 2.700,00. Tratar:
376-0035.

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

371-5855.
DT 180 - Vende-se, 83, preparado
p/trilha. R$1.000,00, em ótimo
estado. Tratar: 9122-1157 ou

372-2402.

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

prestações, aceita-se moto de
menor valor. Tratar: 373-1580.

F-4000 - Vende-se,' 74, c/ baú,
azul, ótimo estado, alarme e trava

HONDA - Vende-se ou troca-se,
NX400 Faleon, 00. Tratar: Rua Bernardo Dornbusch, s/no (ao lado do n? 1880) - BaependiCBX 200 - Vende-se, 00, preta.

(47) 376-1772/ 273-1001

C_ � L"DA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do ser-se eAJ H...__

,
�

... .

,

MODELO COMB COR ANO Omega GLS 2.2 - G Cinza 1996
VW D-20 Conquest, eompl. -ar D Branco 1995

Gol MI 1,9, 16V G Vermelho 1999 Kadett GL '1 ,8 G Cinza 1994

Goll GTI Completo G Azul \ 1995 Kadett GSI 2.0 G Amarelo 1992

Passat Autom. G Cinza 1995 Chevette SL 1.6 G Branco �989

Passat TS 1,6 G Verde \ 1980 Chevette '1 ,6/S G Branco 1989
FlAT Chevette SL 1.6 I G Verde 1982

Palio EDX 1.0, 2p G Cinza 1998 FORD

Uno EP 1.0, 4p G Vermelho 1996 Belina GLX A Verde 1990

Tipo IE 16, 4p G Cinza \ 1995 Mustang GT Conversível G Prata 1995
Uno C,S. 1,5, eompl. G Verde 1995

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

Ka GL ' 01/01 branca G

Ranger 10D OQ/OO preta D

Fiesta GLX 99/00 azul <5

Fiesta 98/98 prata G

Escort GLX 16VH 97/98 prata G

Escort GL 16VH 97/97 azul G

Pampa 94/94 azul G

Na MORETTIGM

GM Chevy, 500 SL 89/90 prata G ,

PEUGEOT AUTOMOVEIS,
Peufeot 304 93/9.3 vermelha D

.'
KIA eu semmovo COKia Sephim ��-- 93/94 vemelha G

Lista de Veículos PARTICULARES
• •

deleitoFiesta GL Class 00/01 branca G

I novo
Escort GL 16V 99/00 cinza G �

Fusca 93/94 verde A ;
Chevette 1.6 88/88 .branco A hrique Piazera, 199 - Centro -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'$ A , Consertos e Vendas de Radiadores,
(..t. ()" Mangueiras e Condensadores

I
Recondicionamos Radiadores de Alumínio

- para Automóveis e Caminhões Intercooler

"41/ IATiO"\.c,

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

Rolamentos :..

Reientores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

Atendemos linha geral:

Rua Ângelo Rubini, 900
Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

11�.���·
('047) 376-0251

,rupo437,
IjlSSe,ti�f!ia .. tm1;..•�o)((J;Su(

;�� 15[02/2,002

•• 01 • SOttOloj
• 01 � Lance.llmlt.do.� 10 parcelas;
� '01 -,Lançe limitado .in 20 parcolas;

(�-�m=�
..

_._�� __,

ELETRECISTA

Experiência de 7 anos
Consertos de

eletrodomésticos em

geral e automóveis.
Atende a domicílio.

Tratar: 273-5086

profissional p/ lavar estofamento.
Tratar: 9992-8489.

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.

máximo 4 meses. Tratar:
275-1135 ou 370-4775.

CADEIRAS - Vende-se, 4,
estofadas fixas, R$ 100,00.
Tratar: 370-0236 ou 9973-3080
ou Av. Barão do Rio Branco,
320 - s14.

d·.. Iver-sos
2 FOGÕES - Vende-se, Brastemp, novo, Eugim, 6000btus. R$ 450,00.
6 bocas. R$ 150,00 e outro Tratar: 372-3388 ou 9973-9643.
R$ 75,00. Tratar: 372-3388 ou

9973-9643. AR-CONDICIONADO - Vende-se,
eletrolux, 12.000btus ou troca-se

ALUGASE-qtos p/ pencionistas. Valor por outro 7 .500btus. Tratar:

a comb. Tratar: 373-3164, c/ Luzia. 9�79-0605.

ANTENA CELULAR RURAL- Vende- ARMÁRIO - Vende-se, c/ 2p
se. R$ 70,00. Tratar: 276-1007. fechado, R$ 150,00. Tratar:

370-0236 ou 9973-3080 ou Av.

APARELHO DE SOM - Vende-se,
Panasonic SFAK 78, c/klt de 5

caixas acústicas, 3 ampli., 1
contr., lugar p/ 5 cd's, 4.000W
PMPO. Valor a comb.
Tratar: 370-9005.

Barão do Rio Branco, 320 - si 4.

ARQUIVO DE AÇO - Vende-se,
c/4 gav., 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,

BANHEIRA - Vende-se, de
hidromassagem cornpl., sem uso,
nova. R$ 1.000,00. Tratar:
9102-0356.

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

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

BATERIA DE CELULAR E
CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a combinar. Tratar:

9121-2362, c/ Joilce,

BICICLETA - Vende-se, brisa
infantil para criança até 7 anos.

R$ 45,00. Tratar: 370-9228, c/
Rosane.

BICICLETA - Vende-se, barra
circular, seminova. R$ 140,00.
Tratar: 275-3440, c/ Luzia.

BICICLETA - Vende-se, PRO-X,
'compt., nova. Valor a comb.
Tratar: 373-1775.

BICICLETA BWX - Vende-se ou

troca-se. Tratar: 371-7060.

BOXER - Compra-se, caChorro;

G�upo436
JIssem5tiia. eTrnJaraguá dOSul

(])i41' f3!02!2.062

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$ 7;5,00.
Tratar: 275-2656, c/ Solange.

CELULAR - Vende-se, Ericson,
pronto. Tratar: 9121-2362, c/
Joilce.

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,
nego Tratar: 275-3900 ou 9975-

5544, c/ Fabio.

CELULAR - Vende-se, LG modelo,
LGC 500W, semi-novo, c/
carregador e n.f. Tratar: 371-7061
ou 9902-6185, c/ Roberis.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de
cozinharem pequenos espaços.
R$130,OO. Tratar: 370-0464.

CONJ. DE MÓVEIS - Vende-se p/
comércio, seminovos, juntamente c/
toda linha de roupas masculinas,
femininas, infantis, moda
íntima e bijouterias.
Valor a combinar.

Parcela

80,18
84,62
97,31
101,99
108,51
122,78
135,74
149,03

Cliequepam
Wia 08!02!2.0fJ2

Adélia FischEtr, 239 .'Fone 371-2999 - Walter,Morquardt, 727 (Próximo ao ParqUe Municipal de Eventos) • �e '370-8800'

APARELHO DIGITAL - Vende-se

para medir PH (novo), por
R$ 220,00, Tratar: 370-0464.

AR-CONDICIONADO - Vende-se,

Plano
CBS
61
CGS
XL
XLS
63
64
CBT

Bem Objeto
C-100 BIZ ES
CG 125 TITAN KS
CG 125 TITAN ES
XLR 125
XLR 125 ES

.

CBX 200
XR200R
CBX 250 TWISTER

Crédito
3.866,00
4.080,00
4.692,00
4.918,00
5.232,00
5.920,00
6.545,00
-7.186,00

"'" 01 - Sorteio;
"'" 03 - Lance livre.

i
.............................-1

.Regala
.

.

Motos

�,
;)

p

:ll...-:

o
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COMPUTADOR - Vende-se, el Kit
multimidia, sem impressora R$
1.300,00. Tratar: 370-4617 ou

9903-0560, el Ricardo.

CONSÓRCIO - Vende-se,
çontemplado, carta de crédito de R$
3.420,00. Vendo por R$1.200,OO.
Tratar: 373-2887, el Elio.

COLEÇÃO DE SElO,S - Vende-se,
comemorativos do Brasil, completo
por selos, por blocos e selos de
blocos. De 1900 a 2000: Tratar:
371-9543 ou 9973-8747.

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

DVD - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

ESPElHOr Vende-se, el armário
pI bwe, el 3 portas,-;l5x70em.
R$ 35,00. Tratar: 370-0464.

ESTEIRA �Compra-se, ergométriea.
Tratar: 370-8381.

ESTOQUE DE lOJA - Vende-se,
em Joinville, estantes, mesas el
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FÁBRICA DE FRALDA
DESCARTÁVEl- Vende-se, Tratar:
372-3164.

FAX - Vende-se, Panasonic, excelente
estado, manual em portugues. R$
300,00. Tratar: 371-4497.

FilMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

FOGÃO - Vende-se, a gás, Dako
Diplomata, 6 bocas. R$ 608,00
(novo), por apenas R$ 310,00.
Tratar: 370-0464.

FREZER - Vende-se, vertical, 180l,

I Consul. Valoraeomb. Tratar: 376-1350

,'" ou 376-3223 (depois das 18hs.)

i',' GALPÃO - Vende-se, Vila lalau,

IIf '.:
anexo oficina mecânica. Valorel
:odo equipamento R$ 88.000,00,
/alor só do galpão. R$ 78.000,00.

I; , .ratar: 371-8878.

:,AlPÃO - Aluga-se, R. Erwino

:lenegotti, após Samae, el 90m2• R$
50,00. Tratar: 9992-4682.

\lPÃO - Procuro para alugar, acima
_. 10m2• Tratar: 372-2316.

'lPÃO-Tenho para alugar, na
a Erwino Menegotti, 1190, aprox.

l' 10m2 - R$ 250,00. Tratar:
192-4682.

c �lPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na
v. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:
170-0422.

..
GELADEIRA - Vende-se, seminova,

"

3201. R$ 300,00. Tratar: 370-0464.

GELADEIRA - Vende-se, tipo
frigobar 120l, pi embutir.

VENDE-SE 2/

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

com Paulo

R$ 260,00. Tratar: 370-0464.

GRADES PARA JANELA -

:

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

IMPRESSORA - Compra-se, Epson
LXMatricial ou Epson Sty1e, el defeito.
Tratar: 276-0602, el Alexandre.

IMPRESSORA - Vende-se, 2,
Epson LX 300. R$ 300,00 cada.
Tratar: 9973-8929.

IMPRESSORA DE CHEQUE -

I'

Vende-se, várias opções de
consultas, nova. Tratar: 371-7842,
c/ Edilene.

'

IMPRESSORA DE CÓDIGO� Vende
se. Tratar: 371-784�, el Edilene.

JOGO·DE ESTOFADO - Vende-se, 2
e 3lugares. R$ 250,00. Tratar:
372-3388 ou 9973-9643.

KIT COMPLETO - Vende-se (curso)
para memorização megamemory,
R$ 80,00. Tratar: 9975-1517,el
Beníeio.

KIT COZINHA - Vende-se, balcão

}tI pia de inóx, paneleiro americano
cornpl. e mesa el 4 cad. Tratar:

372-2332, após 17h. R$ 450,00.

KIT DE MÓVEIS - Vende-se, pi
escritório, cinza, escrivaninha,
mesa de reuniões, mesa de micro

gaveteiro e armário. tratar:
370-3623 ou 371-5006.

KIT TElEMENSAGEM - Vende-se,
el 11 CD's. Tratar: 276-3288.

LANCHONETE - Vende-se, no
centro da cidade, el ótima clientela.
R$ 15.000,00. Tratar: 275-0606.

LAVAÇÃO - Vende-se, de
automóveis, centro, clientela
formada, el todos equipo Aceite-se
carro ou moto na troca, R$
3.400,00. Tratar: 9965-8875 ou

372-0391, el Ari.

LAVA JATO - Vende-se,
profissional, da Porta técnica,

_j trifásico, 2.200 libras de pressão.
Tratar: 9992-8489.

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

LINHA TELEFÔNICA - Vende-se,
prefixo 371. Valor R$ 300,00.
Tratar: 372-0389.

lOJA COMPLETA - Vend\e-�e, el todos
os aees., fone, ponto + de 7 anos.

Valor R$ 15.000,00, na Av. Getúlio

Vargas. Tratar: 275-1808, el Isae.

l,OJA DE MÓVEIS E MAT. DE
CONSTo - Vendo, em Joinville, bairro
Bom Retiro, ótima clientela. Tratar:
(47) 3025-45'49 ou 453-1023.

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se, :).
reta industrial Gymsi, R$ 450,00 e 1

overloque, 6.000 ptos, el arremate.
R$ 400,00. Tratar: 371-4497.

IVIÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
reta, industrial, 3 meses deuso.
R$ 800,00. Tratar: 370-7963.

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

MÁQ. DE COSTURA - Vende-se,
singer, el gabinete elétrica cornpl,
(nova). R$ 300,00. Tratar: 9979-
1576, el Gilmar.

MAQ. DE FAZER SORVETES -

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

379-1868, el Dalila ou Marco.
I

MÁQ. DE LAVAR - Vende-se, de
madeira, marca Müller, excelente
estado. Tratar: 9902-6249.

MÁQ. OVERLOQUE - Vende-se, el
7.500 pontos, marca Yarnata, R$
900,00, aeeita-se televisor no nego
Tratar: 370-1134.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
industrial + acessórios, estoque de
fios. Neg. Tratar: 273-6012.

MERC. DO lÉO - Vende-se, antiga
Tifa dos Pereira, el todo estoque.
R$ 8.500,00, aceito carro. Tratar:
371-7341.

<,

MESA - Vende-se, de pimbolim. '

R$ 130,OO� Tratar: 370-0464.

�ESA - Vende-se, em cerejeira
maciço, 90x130em, el 5 cadeiras.
R$ 230,00. Tratar: 370-0464.

MESA DE REUNIÃO - Vende-se,
2x1, 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, el Alceu.'

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

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

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

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

NINTENDO 64 - Vende-se, em
excelente estado, na caixa, acom
panha 2 eart. ememory eard. Preço à
vista R$ 350,00 ou 3x. Tratar:

371-2170, c/Mareio ou Marcos.

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

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

PAPELARIA E BAZAR - Vende-se.
R$ 5.800,00. Aceita-se carro no

nego 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, el
1 mês. Tratar: 373-3787, el NoelL

- PINTURA - Fizemos pintura em

móveis (pátina, deeapê, 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.

_ i

PORTA0 DE FERRO - Vende-se,
3,20 x 60. R$ 100,00.
Tratar: 371-9431, el Narana.

PRATELEIRAS - Vende-se, 13
gôndolas novs, cor branca,
disponíveis em vários tamanhos.
Tratar: 371-7842, com Edilene.

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

PRATELEIRAS - Vende-se, pi loja '

de roupa, floricultura ou loja de
brinquedo. \,ôndolas el 3m cada e

várias el vidro. Aceito oferta e faço
nego Tratar: 370-7398, el Mágnes.

PRECISA-SE - de moça pi dividir
apto mobiliado. Tratar: 372-0984
ou 371-8254, el Lia ou Irene.

PROCURA·SE APTO - pI dividir
'aluguel, próx. Unerj. Tratar: (47)
375-2177, el Rose.

PROCURO - pessoa do sexo

masculino pi dividir apto no centro.
Tratar: 275-2130 ou 9112-0509,
cz carlos.

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

RACK HOME OFFICE - Vende-se,
R$ 400,00. Tratar: 370-0236 ou

9973-3080 ou Av. Barão do Rio
Branco, 320 - 51 4.

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

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

SELOS - Vende-se, coleção,
comemorativos do Brasil, blocos e
de blocos, de 1900 a 2000,
completa. Tratar: 371-95430u

'

9973-8747.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pi usuários
de inf. e escolas de ed. infantil.
Tratar: a70 aS2a 910J a71 éOOS.

SUPER NINTENDO - Vende-se, el
2 controles e 3 fitas. R$ 100,00.
Tratar: 376-0081, el Emerson.

SUPER NINTENDO - Vende-se ou

troca-se; Tratar: 371-7060.

TEARES - Vende-se, 1 fukuarama
pi moleton e 1 sehikibin pimeia
malha, el menynguer. Tratar:
371-6490', el Luiz.

TELEFONE - Vende-se, motorola
digital .\. carregador de bat., 2 bato

24h, 1 alimentador de bat. p/ carro.
À vista R$ 60,00. Tratar: 9975-

1517, el Beníeio.

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

TELEFONE RURAL - Compra-se.
Tratar: (47) 9126-9107, el
Angela ou (41) 442-2066, él
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 - V�nde-se, semi-novo,
marca Teehnies Quartz importado.
R$ 140,00. Tratar: 370-0464.

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

TROCA-5E oficina de tornearia +

gol 95 por caminhão.
Tratar: 371-5640, el Sérgio.

TV - Vende-se, marca LG, 20 pol.,
somente 2 meses de 'uso. Valor
negociável. Tratar: 370-4383, el
Léia (somente no período da manhã).

CORREIO DO POVO 7

VESTIDOS DE PRENDA - Vende

se, azul, el mangas eomp. e um

marron, el mangas curtas, de
seda. �$ 80,00 cada: Trat�r:
9103-9893 ou 376,-0168 (ree.).

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

VIDEOGAME - Vende-se, rnega
drive III, original, el 3
cartuchos. R$ 100,00.
Tratar: 275-0134, el João. I

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 25 CD's, 1 eontr. Normal e
1 analógico, na caixa, 1 memória
coral. Tratar: 9118-6126. ,_

VIDEOGAME - Vende-se, nintendo
64, el jogo, memory eard e 2 eontr.
Valor nego Tratar: 370-9005.

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

VIOlÕES,-Vende-se, marca Gianini.

R$ 50,00, Tratar: 371-1495.

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

Contamos com a massoterapeuta
IRENE L. WEBER

Massagem relaxante,
terapêutica e estética.

Oferecem'os
também:

unhas
decoradas e

química de

transformação

376-2752

IJHeliar
BATERIAS FREE

:acompanhanles
,

/

AlEX E RAQUEl- para eles, elas e
casais. Tratar:\9953-3540.

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.
I

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.

.SLU 6 6
I \

S�a Melhor op�ão de prazer

YdJf:t�í'r��", '2.4 ��r�5
Atendemos Eles., Elas e. Casais

Oesped'das de Solteil"O�
massaSens e�6tic;as

....ut: (4"11 9Q9 1 -B66S
" ,

J.hrmy
(

RuaJorgeCzerniewicz,42- FONE: 275-2231
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eompl.. R$ 25.000,00, neg ..

Tratar: 9101-7736 .

. , .

Imovels

ÁGUA VERDE - vende-se, área
industrial de 5.000m2, na BR

280, próx. Posto Mareolla. R$
55.000,00, pare., sem juros.
Tratar: 9963-9445.

AMIZADE - Vende-se ou troca

se, el 168m2• Ttatar: 370-
1410.

ANA PAULA IV - Vende-se,
mista, el 7 ,5x11,O + gar.
3,5x11,O, terreno el 270m2 +

fone. R$ 16.000,00, aceita
carro no nego Tratar: 273-0461.

BARRA DO RIO CERRO -

Vende-se, alv. el 120m2• R$
38.000,00, aceita carro e fino
até,R$ 15.000,00. Tratar: 370-
8782 ou 9991-7544, el Claídes
ou Vanderlei.

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, el 3 qtos, 2 sls, 2
bwe, gar. e ehur. Tratar:
370-7441õu 9905-3941.

BARRA VELHA - Vende-se, alv.,
el 90m2, 3 qtos, e demais dep.
E sobrado, el 3 pisos, el 91m2,
casa res. cl 2 qtos e demais

dep. Neg. Tratar: (47) 456-
0635, cl Nelson.

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

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

CENTRO - Vende=sÊl ótima, de
alv., cl 18Qm2, cl 1 suíte + 3

qtos + dep. R$ 60.000,00.
Tratar: 371-6238.

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

contraproposta.

GUARAMIRIM - Vende-se, na
Estrada Bananal do Sul, 5x7. R$
1.200,00, ou a \comb., pI retirar
do local. Tratar: 9962-3146,
com Linda ou Felipe.

GUARAMIRIM - Vende-se, no
Bairro Imigrantes, perto do

asfalto. Valor a eomb. Tratar:

373-2404, cl Clovis.

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

'

�\

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se

ou troca-se por imóvel de menor

valor, próx. Hornago, 3 qtos e

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, 140m2, constr. nova, no lot.
Versalles. CI suite, 2 qtos e

demais dep., cl gar, 2 carros e

chur. Tratar: 9975-4135.

,

JOÃO PESSOA - Ve(lde-se ou '

troca-se, no Cond. Dona Benta,
Terreno cl 250m2 e'casa de
60m2• Valor R$ 9.000,00 + 32

parco de um sal. mínimo. Aceito
carro em troca. Tratar: 9997-
7184, cl Celso.

JOINVILLE - Vende-se oLÍ troca
se de madeira, por casa do
mesmo valor, no estado de SC ou

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

MASSARANDUBA - Vende-se,
alv., 162m2, semi-acabada, cl
terreno de 20.000m2• R$
45.000,00. Tratar: ((l.,Z) 379-
0021 ou 379-2696, ai Anita

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

demais dep., Centro, 660m2. R$
,125.000,00 + financ. CEF.
Tratar: 371-4497.

NOVA SANTA ROSA - PR

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

PARANÁ - 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, cl Daniel.

PIÇARRAS - Vende-se.
Tratar: 373-2183, cl Rosilene.

,

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

RIO DA LUZ - Vende-se, casa
alv., 3 qtos, si, cOZ., bwc.Iav.,
gar. Valor á combinar. Tratar:
9993-3761 ou 376-1350, cl
Cleiton.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
lotes cl 525m2 cada, por 2
salários de entro e um sal. poi
mês, cl água e luz. Tratar:

274-8125, cl Sr. Menegheli.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
casa, cl cerca de 120m2, gar.
pi 2 carros, 3 qtos, sala, coz., 2
bwc, lav., chur. Ou troca-se por
uma camionete. Tratar: 276-
0070" cl José.

SÃO FRANCISCO DO SUl -

Vende-se, na praia de Enseada,
c/3 qtos, 2 bwc, sacada, área
de chur., toda murada e demais

dep. Aceito carro ou casa em

Jaraguá, Tratar: 372-2772 ou

371-3708, cl José Carlos.

SÃO FRANCISCO DO SUL -

\

Vende-se, Bahia da Babitonga,
mista, fundos pi Bahia, cl 2
qtos, sala e cozo R$ 20.000,00,
aceita-se propostas. Tratar: (47)
379-1559, cl Tito.

SÃO LUIZ - Procuro, pI alugar
cl urgência; Tratar: 9992-2575,
c/ Kelly,

I

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
'

nova, gar. pi 3 carros, piscina,
-,1 suíte + 1 qto e demais dep.,

, cl aquecimento central. Terreno
700m2• R$ 42.000,00 à vista
ou R$ 25.000,00 entro + 70x
R$ 500,00. Neg, Tratar: ,

(47) 9902-0803.
,

VENDE-SE - de madeira para
retirar do local Uá desmontada).
Valor a combinar. Tratar: 9104-

6421, com sr. Almeri.

, VENDE-SE OU TROCA-SE - alv.,
cl 300m2 e terreno de 1500m2,
por sítio. Aceita-se terreno ou

caminhão. Tratar: 371-5640,
el Sérgio.

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

localização. Av. Pret. Waldemar

Grubba, 2963. Tratar: 372-0848.

VILA LALAU - vende-se, sobrado
cl 156m2• R. Bernardo
Dornbusch, 2021.
Terreno de esquina.
Tratar: 370-1777 ou

-, 9112-4110, com IIson.

VILA LENZI - Vende-se, bagalô
de alv., cl 3 qtos, e demais dep.
Terreno 468m2, e casa cl
118m2• No mesmo terreno uma

meia-água cl 3 peças de alv.

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

VILA RAU - Vende-se, madeira.
Terreno cl 450m2, R. Luiz Picoli,
146. Tratar: 392-3638 (recado),
c/ Felix. Valor a combinar.

CENTRO - Vende-se, 123m2, 3
qtos + dep., bwe, cl gar., 2 sac.,

prédio Santa Teresinha, rua João
Picolli. Tratar: 371-0993.
R$ 60.000,00, nego

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

Jaraguá. Tratar: 9963-8588
ou (11) 6976-4612, cl
Germano ou Cecília.

\ ED. JARAGUÁ - Vende-se, grande,
aceita-se 2 aptos de menor valor.
Tratar: (11) 62976-9448, cl
Germano ou Cecília.

LOFT - Aluga-se, capac. De 6 a 10

pessoas, cl 40m da praia. Tratar:
(47) 369-4922, cl Roberto.

SÃO PAULO - Vende-se, grande,
no centro. Aceita-se proposta por
apto em Jaraguá do Sul. Tratar:

(11) 62976-9448.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., el 2 qtos, gar., chur. e
salão de festas no Res. Jardim das

Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

1/2 cub por mês. Tratar: 370-

7698, cl Vilson.
,

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

VILA RAU - Vende-se,
R$16.000,OO + financ.
Caixa Econômica Federal, ou
troca-se por terreno. Tratar:

370-0816, cl Silmara.

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.

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

'

8.450m2• Valor a corrlbinar.
,

\

Tratar: 371-6640.
�

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

.

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

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

. entrada e restante parcelado,
Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - vende-se.fotes.
Aceita-secarro no negóico. Tratar:
/371-6418 ou 9973-5212.

CENTENÁRIO - Vende-se, 350m2,
Jardim São Francisco, na Rua

principal do lot. Tratar: 371-8116.

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

CZERNIEWICZ - Vende-sé, na
antiga Tifa dos Pereira, cl
40.000m2 cl 2 correntes de' v

água, 1 pastagem de 5000m2•

R$ 25.000,00. Tratar: 371-7341.

CZERNIEWICZ - Vende-se, na
Rua Henrique Marquardt, el casa
de alv .. Valor R$ 18.000,00.,
Tratar: 9991-0744.

ENSEADA - Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370-i3145, após as 17hs, el
Laurita.

JARAGUÁ ESQUERDO'- Vende
se, Lot. Versalles II, asfalt. cl
604m2, na Rua João Batista
Rudolf. R$ 35.000,00, aceita-se
carro. Tratar: 370-1202.

JARDIM SÃO FRANCISCO -

Vende-se, próx. Apae, 390m2, cl
escritura. R$ 22.000,00.

, Tratar: 9102-8213.

JOINVILLE - Vende-se, no Jardim
Santa Mônica, cl 390m2, quadra
E, lote 10. Valor a cornb,
Tratar: 373-2912, cl Valdecir.

PIÇARRAS - Vende-se, de
esqufna, cl 392m2, bem
localizado, preço ocasião.
Tratar 370-0670:

PIÇARRAS - Vende-se, a 50m2
do mar, cond. fechado. Ótima loc.

R$ 15.000,00. Tratar: 372-3812.

POMERODE - Vende-se, no centro,
el 617m2• Tratar: 376-1011 ou

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeild'a, el 200:000m2, c7 I

TERRENO - Compra-se, el nascente, luz, água e plantação.
1.100m2, mínimo 25m R$ 32.000,00. Tratar:
de frente. Pago a vista ou troco pi 372-0571.
imóvel no local. Tratar: 371-8009,

\ --------'-----

cl Pérola.

372-2691, cl Guido.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se,
c! 1350x110m , cl casa,
rancho e área para arroizeira

plantada, em frente à Igreja.
R$ 70.000,00. Neg, Tratar:
371-4332 ou

9103-8111. '

SÃO FRANCISCO - Vende-se, na
praia do Erwino. Valor
R$ 3.000,00. Tratar: 376-0681,

I
c/ onude.

SANTA LUZIA - Vende-se, el
101.000m2, próx, Max Gums.

. Tratar:/274-8125.

SCHROEDER - Vende-se, pi
chácara, área 4.300m2, próx.
usina do Bracinho, cl nasc.
para água, luz, ótimo investimento.
Tratar: (47) 3025-4549 ou

453-1023.

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 RAU - Vende-se, 4.
R$ 30.000,00. Tratar: 371-3409,
cl Bernadete, em qualquer
horário ou 911:1t-1831, com
Patrícia após as 18:00hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-se,
660m2, ótima localização. Tratar:
376-0168.

CENTRO - Vende-se ou aluga-se,
escritório, cl toda infraestrutura
montada. Tratar: 371-7391
ou 371-3216.
Venda: R$ 20.000,00 I
Aluguel: R$\1.000,OO

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

,

Hospital São José. Valor
a comb. Tratar: 370-1186 ou,
372-1976, el Marilsa.

CENTRO - Vende-se, sala comI.
de 70m, cl div., no E�if.
schtochet, 2" andar, defronte,

/

calçadão. R$ 27;.000,00.
Tratar: 9963-9445.

CENTRO - Vende-se móveis pi
loja de modajovem . .Tratar:
372-2502.

VENDE-SE - loja de festas

\

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

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

CENTRO - Vende-se loja de

eonfee., excelente
\.._ ponto, cl clientela formada,
el instalação e estoque eompl.
R$ 8.000,00, 50% entro

+ pare. Tratar: 371-4497.

MASSARANDUBA - Vende-se,
iIIlII do cenlio, tllea de '

60.500m2, cl casa de mad.,
rancho lagoas, plantação.
Tratar: 379-1031, a noite.

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

-

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

TRES RIOS DO NORTE - Vende

,se, chácara cl 12 rnorgos,
cl fonde de água.
Valor a combinar. Tratar:
371-9431.

SANTA LUZIA - Vende-se, 2
chácaras, cl 4.350m2 cada.
Tratar: 274-8125,
cl Menegheli.

VENDE-SE - 20.000m2, lagoa,
verdadeiro paraíso, cl chalé

, suíço; 85m2, 1 qto, 1 suíte e

demais dep., área pi quiosque,
etc. Tratar: 370-8563 ou

9975-0102, somente partic.
R$ 125.000,00

VENDE-SE - cl 80.000m2,
'" possuindo casa de 2 pisos, alv.,

lagoa. Tratar: 9113-9337, cl
Vera. I

VENDE-SE - 20.000m2, lei
infraestrutura, privacidade, junto'
à natureza. 5km do centro. Doc.

,100% legal. Tratar: 370-8563 ou

9975-0102. Interessados

R$ 40.000,00

VENDE-SE um sítio cl
104.000m2 à 1.500m da Praia.
Tratar: 373-2183, el Rosilene.

•

aiS
CrQssí{icados completos,

,

dínâ�icos e fáceis de procurart

•
CORREIO DOPOVO

3,71-1919
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AJUDANTE DE COZINHA -

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

COSTUREIRA - Precisa-se de

costureira, com prática, máquina
overloque, que more na Vila Nova
ou proximidades. Tratar: 37CH963.

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

-

SACOLEIRA - precisa-se para
venda de Langerie, atuação na

região, direto da fábrica, exige
experiência no ramo. Tratar: (47)
339-6198.

DAMA DE COMPANHIA - pj
pessoas idosas, cj ref. E

experiência. Tratar: 370-2718.

DIARISTA - Senhora se oferece

para trabalhar. Tratar: 371-7842,
dias disponíveis, terças,
quartas e sextas.

DIARISTA - ofereço-me pj
trabalhar, Água Verde ou prox.
Tratar: 370-6687.

DOBRAÇÃO DE ESTOPAS -

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

FARMACÊUTICA - oferece-se pj
trabalhar em farmácia de

dispensação ou manipulação.
Tratar: 372-2560 ou 9113-1770.

LAVO E PASSO ROUPA - em

casa particular. Tratar: 275-1962.

PRESTO SERViÇOS - torno e

meco 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.

I

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

9112-3916.

CLASSI
�!.::II" tl_

\ Para anunciar ligue: 371·1919

MATRíCULAS ABERTAS

* Técnico em Comércio Exterior
* Técnico em Alimentos

* Técnico em Contabilidade
« Técnico em Enfermagem
Ruo Adélio Fischer, 303 - Joroguó do Sul- se

Fone/Fax: (47) 370-025'1
E-mail: joroguodosul@sc.senot.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-kcom.br

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

\

EDUARDO ENTREBATO
IIArtísta Plásticoll

,No espaço Cultural do SESC

Pinturas à óleo sobre Tela

Período da Exposição: 15 a 28 de Fevereiro

Venha fazer uma Visita

De segunda a sexta: das 8h às 22h

Entrada Franca

.

Desenvolvimento
do PotencialHumano

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

dica do semana
Para quem gosta do Dazaranha, logo

mais teremosmais um show da banda aqui
em Jaraguá do Sul. Marcado para o início
de março em uma das casas noturnas da

cidade, o grupo promete fazer todomundo
cantar com eles músicas como a já
consagrada "Vagabundo Confesso". Então

\

é so esperar a confirmação da data e local
para agendar a festa...

/vfel.hor "fJÇIio- di;v�
• Diariamente à partir das 10 horas

• Músicaao vivo de QUiJrta a Sábado

Reservas "116'

Depois de muitos anos O Carnaval deste
animando oite ja- ano no Baependi foi
raguaen Boate uma beleza, com ex-

Notre di- ceç 's de
ru- pIa

, isto remo- tras "coisinhas".

ompanha- O clima de, folia
ilumina- muitas vezes foi que
incipais brado por encrencas

ém de, causadaspelo álcool.

'00-1
ixou

ara a modo
ficar de agir e falta de bom

senso de "alguns".
A falta de educação

de 91guns foliões. tam
bém denegriu o Cor...

nav bai
xari
ator g o 01" Sidney

... o re; é surpresa. Sampaio, que teria
Quem ,Is tver curioso é vindo a Jaraguá do Sul
sé comparecer neste para abrilhantar mais
sábado para a reinau- ainda a festa...

guração.

371-9595

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Andréia Alves

Fischer,
colaboradora aqui do
CORREIOOOPOVO;
aniversaria neste

sábado (16),
Felicidades!

Natelinha
------------------------------------------------------------------

COBiÇADO SUPERPRODUÇÃO
I

Demorou, mas Luciano Szafir vai dar as caras'

em "O Clone". O belo moreno tem uma dura
missão pela frente: ser o muçulmano Zein, que
em árabe quer dizer a maldição do faraó, nesta
terceira fase da trama de Glória Perez. "Ele é

um destruidor de lares e de corações, mas não
é um vilão", defende Szafir. Luciano já começou
a gravar e aparece esta semana como um

próspero empresário da noite carioca. O bo

nitão já começa arrasando quarteirão. Vai deixar
Yvete, personagem de Vera Fischer, de queixo
caído e atrair os olhares oblíquos da dissimulada
Alicinha, papel de CristianaOliveira.De quebra,
vai se casar comJade, a protagonista Giovanna
Antonelli, quando ela se separar definitivamente

de Said� "Ele entra para dar uma sacudida na

trama", promete.

<' Já não hámais tantomistério cercando o "Casa
dos Artistas.Z". Pelo menos quanto aos par

ticipantes. Gustavo, um dos gêmeos que
ficaram conhecidos no programa "Super
positivo", da Band, já está com um pé na casa

do SBT. Esta semana, o fortão foi visto em

companhia do irmão igualmente fortão, Flávio,
comprando roupas para levar para o "retiro".

Se for mesmo um dos confinados, Gustavo
só vai aparecer vestindo' as grifes paulistanas
Carmim e Anui Futuri.

DE VOLTA AO LAR

Gisele Bündchen passou o Carnaval novamen
te no Brasil. Ano passado, a modelo fez a ale

gria da moçada no camarote da Brahma,
durante os desfiles das escolas de samba, no
Rio deJaneiro.Desta vez, porém, abela decidiu
sacudir ao som do trio elétrico. Ela desem

barcou em Salvador, dia 12, para desfilar no

Bloco Camaleão.Já na Quarta-Feira de Cinzas,
Gisele foi a São Paulo para renovar o contrato
com a C&A. No mesmo dia; começa a filmar

e fazer fotos para a primeira etapa da cam

panha de 2002.

NA ESTRATOSFERA

Depois daquele vai não vai, há uma chance de

"Friends" entrar em sua nona temporada.
Atualmente, o seriado é transmitido no Brasil

pela Warner e pela Sony -- somente reprises
neste canal. Tudo depende agora de uma ne

gociação com o elenco da série. Para renovar

o contrato cada ator quer receber nada menos

que US$ 1,1 milhão, cerca de R$ 2,8 milhões,
por episódio. As estrelasJenniferAniston,Matt
LeBlanc, Lisa Kudrow, CourtneyCox-Arquete,
David Schwimmer e Matthew Perry faturam,
no momento, US$ 750mil-- R$ 1,89 milhão
--, por episódio.

BELEZA PURA
CamilaPitanga só quissaber de sombra e água
fresca neste Carnaval. A bela morena que fez

a Esmeralda em "Porto dos Milagres" não
.

desfilou naMangueira, como pretendia.A atriz

elPlhos em equipe
-ll'J ornplior os seus
s. Não se precipite
oposto de sociedade.
s sociais animarão o

�.ê]!lt"e!:r�Je;;:t'�ma viagem poderá
uma luva paro o seu

hecer gente nova vai

se sentir gratificada,
�1���nto com Libra ou

Graride sintonia com

sJ róximas. Novidades
i{J a paquera! A distância

rá empecilho para uma

pcixõé g)cer e se firmar,
Virgem - Uma boa dose de

.

ade fará o seu dinheiro.
'ma agitado em casa.

a inesquecível: seja
ara surpreender o

romance. A uório,
Câncer- Terá muito pique para
t 'é:r�as na ânsia de

cesso, poderá se

s colegas. Vá com
or equilibrado.

ró mais carinhosa
relações com os

amor promete
ualquer chateação.

om Libra ou Aquário.

descansou a beleza, literalmente.Depois da
folia, Camila começa a gravar uma série

de comerciais que vão fazer parte da cam

panha de lançamento de uma nova linha

de cosméticos da L'Oréal.

BLABLABLÁ FESTIVO
O colunismo eletrônico está de volta à

Rede TV!. A emissora está apostando num
novo rosto para ocupar o lugar deixado
por Otávio Mesquita -- que trocou o

programa "TV Fama" e "Per@" por uma,

nova atração na Band. A partir do dia 17,
estréia o programà "Estilo Ramy", apre
sentado por Ramy Moscovis, jornalista
especializado na noite com um estilo que
tenta ser semelhante ao de AmauryJr.. Ele
já esteve tio ar em outras emissoras, como
a Rede Mulher,'Rede Manchete e Record.

A produção deve ocupar as madrugadas
da emissora.

UMA MÃOZINHA
Carlos Lombardi vai 'mudar os rumos da

História em "O Quinto dos Infernos", fa
zendo com que o encontro de dom Pedro,
papel de Marcos Pasquim e Domitila, per
sonagem de Luana Piovani, aconteça em

1821, um ano antes do que, de fato, ocor
'reu. Ele recorreu a esta opção para que
Carlota Joaquina e dom João VI� Betty
Lago e André Mattos, respectivamente -

possam "participar" do episódio amoroso.

FELIZ ANIVERSÁRIO

11 DE FEVEREIRO
Irene Valentini

Luana Hauck

Edgar Strelow
Karln

.

Leigue
Alexandre Schewinsky

•

10 DE FEVEREIRO
Ademi r Kotchella

Paulo A. N icholetti

12 DE FEVEREIRO
José Carlos Vicente

Hary Koch J r.

Kátia C. S. Rueckert

. Diego Feder

13 DE FEVEREIRO
Ivo Ewald

Silvino Krueger
Fernando B lossfeld

João Carlos Martins

Sidnei Morais Kloppel

14 DE FEVEREIRO
Lucas S iewerdt
Iracema Engel
Marcos Cesar Meldola

Lori G latz

La:rissa Elizandra de Aquira

I'

15 DE FEVEREIRO
Alida Marquardt
Mar.ileia Mauricio

Luis Leigue

I'

"

16 DE FEVEREIRO
Katla Gesser

Sergio A. Martins

Naiade Winter

Helemir Maria C. Rawietsch
Erica Fagundes
Gabriela Todot Koppiaki

•

Começará o dia um

ssiva e impaciente,
_�:§ irá superar os

�i��rotempo, e tudo ficará bem.
u 'gato vai delirar com o seu

carisma.
ão - Não deixe que a

rapalhe o seu dia. Sua

ajudará na área
Romance cheio de
e.

o Sol lhe dará a

precisa para fazer

9:1.'{.fioj�'&r, Explore o s�a��J e se obro as

novidades. Você vai o rrcso r na

conquisto!
Continue valorizando
ição, ainda mais ao

ntato com pessoas
Paixão secreta qo-
aço em seu coração.

Sagi
'

io - Será o hora de
realiz s sonhos. Seu bom

Amor um pouco
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Parceria garante à IZohlbach

maiorparticipaçãonomercado
INFORME
•

./ A Metalúrgica
Menegotti assinou
contrato com a irlandesa

Cavan para a

distribuição de

betoneiras e produtos
similares para o Reino

Unido. É um importante
passo na conquista de

novos mercados e na

expansão dos negócios
internacionais.

IUNIÃO: EMPRESÁRIO FAZ PARCERIA COM ALEMÃO PARNINSTALAR EMPRESA

Nitrion Ido Brasil vai exigir
'--

investitnento de R$ 2 milhões
]ARAGuA DO SUL - As- parceria, a Kohlbach dispo-

sinado em 22 de março de nibiliza para o mercado na-

2001, o acordo comercial cional motores trifásicos

de cooperação entre a Kohl- blindados para uso industrial

bachMotores e a Siemens é de até 300 HP.

válido para o segmento de Para a Siemens, o acor-

motores trifásicos. de cor- do significa uma possibili-
rente alternada (motores de dade de aumentar sua par-
0,16 HP até 300 HP). O ticipação no mercado bra-

mercado brasileiro para sileiro de motores elétricos,
motores trifásicos blindados contando com a rede de

\

de uso industrial é estimado distribuição da Kohlbach,
em R$ 300 milhões e cresce formada por 54 represen-
4% ao ano, acompanhando tantes e 440 postos de assis-

o crescimento vegetativo. tência técnica autorizados no

Através da parceria fir- Brasil.

mada, que garante à Kohl- A Siemens é lider mun-
. bach comercializar a linha de dial em motores elétricos,
motores trifásicos de uso desenvolve produtos-para a

industrial da Siemens adicio- indústria de produção, de
nando sua marca a esses processamento, técnica de

produtos, o objetivo das instalações elétricas pa-
duas empresas é o de con- ra soluções em sistemas e

quistar mais dez pontos também soluções para todo
percentuais de participação o segmento de automação,
nessemercado em três anos. quer seja para a indústria

Uma das vantagens automobilistica ou para a

deste acordo comercial pa- indústria química. E ainda

ra a Kohlbach está na pos- softwares para a interliga-
sibilidade de oferecer aos

I ção da produção com a

seus clientes uma linha de administração empresarial.
,produtos mais completa. Além da área industrial, a

Isso porque a empresa Siemens atua em teleco-

fabrica atualmente motores municações, energia, ele-
trifásicos com potência tromedicina, transportes e

máxima de 150 HP. Com a iluminação .

\.

GUARAMIRIM - A Ni-
/

trion do Brasil, empresa
especializada em trata

mentos técnicos de nitre

tação a plasma - proce's
so de endurecimento de

superfície - 'entra em

operação em abril. O pro
jeto, que exigirá investi
mentos da ordem de R$ 2

milhões, é resultado da par
cena entre o presidente da

, Aciag (Associação Comer
cial, Industrial eAgrícola de
Guaramirim), Maurici

Zanghelini, e o empresário
alemão Wolfgang Singe
wald.: As máquinas e os

equipamentos já estão no

Porto de Itajaí e devem ser

instalados no início do
� . "

proxlmo mes.

O primeiro de-três gal
pões da empresa, situada

no Km 47 da BR-280, está
em fase de conclusão. Os

outros dois deverão ser

edificados no próximo
ano, quando a Nitrion do

Brasil se consolidar como
"

prestadora de serviço para
as empresas da Região Sul

do País. Segundo Zanghe
lini, o tratamento técnico é

voltado à linha aérea' es

pacial, pneumática e auto

mobilística. "Estamos em

negociações com várias

empresas da região para

prestarmos serviços. Na
linha aérea espacial, a pre
tensão é firmar parceria
com a Embraer (Empresa
Brasileira de Aeronáutica),
em São José dos Campos,
São Paulo", revelou. -,

Singewald, proprietá
rio de duas empresas do

mesmo ramo na Alema

nha, informou que trabalha
com a plasmanitretação há
dez anos. "Esse processo

./A Europa é o mercado

mundialmais competitivo e

exigentepara este tipo de

produto. Agora os

consumidores da Irlanda se

somam aos de Portugal e
Alemanha} quejá importam
osprodutos da empresa
jaraguaense.

Edson Junkes/Cp

Sinqewald explica os serviços da Nitrion do Brasil
./ A unidade

Iexportadora é a

Menmaq de Jaraguá do

Sul, unidade certificada

pelas normas ISO 9001.

substitui os tradicionais de

nitretação, como a nitre

ração-a gás e nitrocarbo

netação, já que podem ser

criadas as mesmas con

dições termoquímicas",
explicou, garantindo que o

processo satisfaz as altas

exigências à durezl, resis
tência a desgastes e esta-

\ .

bilidade de forma. "Outro

efeito desejado é a redução
dos custos, alcançada gra
ças a freqüentes eliminação
de processos de trabalho,
como lixamen'F0 posterior,
alinhamento, entre outros",
completou,

A� empresas alemãs

Nitrion GmbH, parceiras
da Nitrion do Brasil, são
certificadas com o ISO

9002, desde 1996. Zanghe
liru informou ainda que ao

todo a empresa terá 1,5mil
metros quadrados de área

construída, num terreno de
12 mil. Ele, no entanto,
não quis revelar a projeção
de faturamento da em

presa nos próximos anos.

Ele revelou, no entanto,

que em princípio serão

contratados apenas sete

funcionários, mas quando I

forem construídos os no-
o

vos galpões a empresa
abrirá entre 30 e 40 novos

postos de trabalho.

INCENTIVOS - O

prefeito Mirió Sérgio/

Peixer informou que a

Prefeitura depende de lei

específica para conceder

incentivos fiscais à empresa.
"Estamos fazendo o que
a lei nos permite, que é' a

execução de obras de in

fra-estrutura. O poder
público não pode privile-
'giar uma empresa em

detrimento das demais. Ou

se dá incentivo a todas ou

nãol se dá a ninguém", avi- \

sou, descartando a pos�
sibilidade de enviar à Câ

mara de Vereadores pro
jeto que concede incentivo
à Nitrion do Brasil.

Os empresários parti
cipam da entrevista cole

tiva de hoje, na Prefeitura,
quando apresentam ofi-.
.cialmerite o \projeto da

empresa.
(MAURíLIO DE CARVALHO)

./A Fausel&Associados

realiza de 18 a 22 de

fevereiro} entre 13h30 e

17h30} no auditório da

empresa} o curso de
Treinamentopara a Cipa
(Comissão Interna de

'Prevenção de .Aiidentes),
formação de cipeiros
•

CDLlança 2aedição do Jaraguáliquidaverão'
]ARAGuA DO SUL - A

CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) do Município I

lança na próxima terça
feira a segunda edição da

promoção "Jaraguá liqui
da verão", que será reali
zada de 25 de fevereiro a

9 de março. Segundo o

presidente daCDL,Hilátio
Corrêa, os descontos de
vem variar entre 10 e 40%,
dependendo do ramo de

atividade. Outros atrativos
serão a distribuição de bô
nus de compra e o parce
lamento em até seis vezes

dos os lojistas, indepen
dente de ser filiado à CDL,
cuja loja será identificada
com o cartaz da promoção.

'Corrêa lembrou que,
assim como a CDL não

irá impor regras para o Ja
raguá Liquida Verão, ape
nas incentivar a campanha,
'''que deve deixar o comér-
cio mais atrativo", não

exigirá quais os produtos
que devem estar em pro
moção. A expectativa é

que a campanha incremen
te cerca de 15% no fatura

mento do comércio. (MC)

sem Juros.
- Por se tratar de uma

. campanha que abrange
todo o comércio de Jara
guá do, Sul, a CDL não

tem como definir os per
centuais de descontos e os

critérios. A promoção es

tará a cargo do lojista, ex
plicou Corrêa, acrescen
tando que o objetivo é aque
cer o comércio 10c;V, forta
lecer o setor e disponibi
lizar ao consumidor pro
dutos e mercadorias com

preços especiais. A campa
nha pretende envolver to-

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

. �VIAÇA�CANARINHO...::'. ' -�-

Ônibus Leito Turismo
Ônibus Executivo

Microônibus,

nu!i�hrtfh\'lB�lPa'1t�Ef NeevYJ�p.s;"
Lazer � Turismo � Fretamento

t •

Rua Roberto Ziemann, 460
Czerniewicz - Jaraguá do Sul, SC

Tel. (047) 371-1422 - www.canarinho.com.br
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IINSEGURANÇA: BRIGA POR POSSE DE TERRA ATINGE ALDEIA GUARANI DA REGIÃO
�

Indios de Araquari estão sendo

ameaçados de expulsão
]ARAGuA DO SUL - Em

pleno início da Campanha
da Fraternidade deste ano,

que tem como lema a de

fesa dos povos indígenas, a
tribo'guarani que vive há
cerca de sete anos na aldeia

Caaguycupé (entreAraquari
e Guaramirim) corre o risco
de perder � terra devido a

questões judiciais relaciona
das à posse da área. De acor
do com o cacique Artêmio
Brizola a insegurança dos
índios começou !lno pas
sado, quando o suposto
proprietário, Tadeu�ogério
Moraes, foi até a aldeia

exigir a saída dos índios, que
denunciaram o fato à Funai

,

de Curitiba e.ao CDH (Cen-
tro de Direitos Humanos)
de Jaraguá do Sul.

Semana passada, Mo
raes voltou à aldeia e deu um

prazo de 15 dias para a saída
dos índios, que foram le

vados para o local pelo
padre Luiz Fachini, primei
ro dono da área. Por orien

tação da Funai, os índios

registraram Boletim de
Ocorrência na Delegacia de

Guaramirim denunciando
as ameaças e pedindo pro-

Fotos: Edson Junkes/CP

Além das dificuldades do dia-a-dia, os índios podem perder as terras que moram

teção policial.
De acordo com o co

ordenador do CDH de

Jaraguá do Sul, Mário Pap
pen, padre Fachini havia
vendido as terras em 1982,
mas.não chegou a saldar a

totalidade da dívida e aca

bou indo morar em outra

cidade. Agora ele voltou e

, exige a retirada dos índios,
que na época estavam

acampados às margens da
BR-280.

De acordo com o ad

ministrador regional da Fu-

Unerj abre inscrições
para curso de Línguas

]ARAGuA DO SUL -,-- A

coordenação do curso de
Letras da Unerj abriu ins

crições para as reservas de

vagas para os cursos extra

curriculares de Línguas (In
glês, Espanhol, Alemão,
Italiano) que iniciam em

março.
Os cursos são ministra

dos e certificados pela
Unerj, qt+e coloca à dispo
sição dos alunos o Labo
ratório de Línguas, que

dispõe de som perso
nalizado através de fone de

ouvido, microfone, gra
vador, TV/vídeo, ampli
ficador e computador,
dentre outros recursos queI

auxiliam na aprendizagem
de idiomas.

A duração por módulo
é de aproximadamente qua
tro meses. O valor da men
salidade é de R$ 66,00, in
cluindo o material e amatrí

cula. As vagas são limitadas.

Dra. Christine Rebelo
CRO-PV 5952

Rua Barão do Rio Bronca, 637 • Sala 2 • (antro· Jaraguá do Sul· se
Cei.: (47) 275-3575 ou 9992-9999

,nai, Antônio Roberto de

Paula, o local está em pro
cesso de identificação pelos
técnicos da Funai, processo
necessário para a posterior
demarcação das terras. O

administrador salienta que a

Funai tem meios legais de

garantir a posse da terra, seja
através de indenização aos

proprjetários e de desa

propriação, tendo como

base a legislação específica
para os casos de demar

cação das 'terras indígenas.
Ainda de acordo com

Paula, os índios estão rece

bendo todo o apoio da Fu

nai e estão cientes desse

apoio. O administrador re

força que, por enquanto, a

Funai vai esperar a decisão

da Justiça no caso da posse
da terra. Ele afirma que mes

mo .ficando decididoque o

suposto proprietário tem

direitos, a Funai tem meca

nisrnos para analisar o caso

sob o ponto de vista da legi
timidade dos direitos indí

genjls sobre as terras ocupa
das.(MARIA HELENA DE MORAES)

Petrobras inicia levantamento
sísmico na costa brasileira '

]ARAGuA,DO SUL,
Desde o início de janeiro a

Petrobras 'realiza levanta

mento de dados sísmicos tri
dimensionais na área Sul da

Bacia de Santos. O navio

sísmico "Ramfor Explo
rer" atua no Bloco Explo
ratório BMS-12, na costa de
Santa Catarina; que· a em

presa adquiriu em junho do
ano passado juntamente
com o Bloco Exploratório
BMS-17, este no Estado de

tlOl Ç})V�8.�
\.._/ mM& 30S9 - CPF.' 468859357/00

/

São Paulo, durante leilão

realizado pela ANP (Agên
cia Nacional de Petróleo).

No Bloco BMS-12,
onde a Petrobras detém

70% de participação, junta
mente com a 'Queiroz Gal

vão, as operações se con

centram em v= de 351

quilômetros quad rados, com
o objetivo de detalhar as

estruturas geológicas even

tualmente existentes, visando
a perfuração de poços.

Mé.d ico Oft.alI1101ogista

Av. Mal. Deodoro 776· Sala 12 . &lo MaxinlUnn (en�r Fone: (041) 27i-llSO '

Especíalísação: Hosprtal de ClÍI1.ié3S :&taôo do R19 de Jàneiro ,

e CIUBO na SocíedsdeBraeíleírade.Oâalmologta do:Rio de JaJ).!illo
Agem: rum "rendimento aos sál:iàru;;s das 9 as 12 honíS

QUINTA-FEIRA, 14 de fevereiro de 2002

Carnaval Infantil reúne
\

dezenas de foliões emJS
]ARAGuA DO SUL :-

Dezenas de crianças de

todas às idades curtiram o

Carnaval Infantil promo
vido terça-feira à tarde no

Clube Atlético Baependi.
Com as mais diversas fan

tasias, a criançada aprovei
tou a festa para sambar,
pular e cantar. Apesar da
música não ser ao vivo, os
foliões mirins gastaram
energia ao som de sambas,
marchinhas e pagode.

Os foliões Juan Hille, 8
anos, e Guilherme Floria

ni, 5, passaram a tarde jo
gando confete e s.erpen
tinas pelá salão, Tubos de

spray de espuma também

fizeram parte das brinca

deiras da garotada.

A animadora de festas
infantis e baby-sitter Car
melinda Hergesel, 46 anos,
aproveitou a tarde para
acompanhar a garotinha
Ca�ila Franzner Donat, 5

anos, e Paulo Franzner.

"Eu sou a babá deles", co
menta tia Carmelinda (co
mo é cari�hosamente cha
mada pelas crianças), que
inclusive fez questão de ir

fantasiada. )

Carmelinda informa

que tem experiência de 18

anos como babá e ani

madora de festas infantis e

que há pouco mais de um

ano resolveu trabalhar por
conta própria. Ela oferece

serviços de babá à noite e

finais de semana.

Crianças aproveitaram o Carnaval Infantil do Baependi

Krügtrhaus
Rtstaurantt Panorâmito
'Sob a direção de Eugênio C. Krüger e
Analia M. Krüger oferece a Jaraguá do
Sul o melhor da cozinha à la carte.

Venha conferir terça-feira e domingo,
das l1h30 às 14 horas, e às quintas,
sextas-feiras e sábados à noite, das 18

às 22 horas.
TAMBÉM ACEITAMOS RESERVAS E FESTAS EM

GERAL.

Não esqueça: RuaWaldemarGrubba,
s/na, anexo à Recreativa Dalmar, Vila
sLalau, telefones 371-1991 e 371-4036,
em Jaraguá do Sul. Experimente para

confirmar. Estamos às ordens!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Criança sofre fraturas ao cair

de uma pedra de 1,5 metro

• PERIGO: ALTA VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA CAUSAM ACIDENTE 'EM MASSARANDUBA
1

Carro sai da pista e invade
uma residência na SC-413

CORUPÁ-'-Durante o

feriadão de Carnaval aéon
teceram três acidentes
envolvendo turistas em

visita à Rota das Ca

choeiras. O último acon

teceu na terça-feira à

tarde, na nona cachoeira,
com o estudanteJeferson
Vince, 11 anos. Ele escor

regou em uma pedra e

caiu de uma altura de

aproximadamente 1,5
metro. O garoto, que é de
BarraVelha, foi resgatado
das pedras pelos socorris
tas do Corpo de Bom

beiros.
De acordo com o so-

,

corrista Mázico Souza,
Jeferson foi levado ao

. hospital do Município
com suspeita de fratura
nas costelas. Segundo ele,
os acidentes são comuns

no período do Verão. ''A

maioria acontece por im

prudência das pessoas",
afirmao socorrista, queatri
bui o descuido à falta de
conhecimento da região.

Os outros dois aci

dentes do feriadão acon

teceram no domingo. A
adolescente Aline Holbod,
15 anos" torceu o torno

zelo na sexta cachoeira e

o estudante Felipe: Gon-
.

çalves teve ferimentos na
cabeça e cortes no super
cílio ao cair na terceira

queda d'água.

MASSARANDUBA -

A família do operário
Cláudio Edésio Pereira,
33 anos, teve pratica
mente toda a casa des

truída por um Fiat Fio

rino (placa MBR-0788,
de Blumenau) na tarde
de ontem. O motorista

do veículo, Valmor José
Pires, �2 anos, perdeu o

controle do veículo na

altura do Km 3 da SC-
413 (Vila Freitas) e in

vadiu a casa de Cláu

dio, destruindo paredes
e quebrando 0.5 móveis

da sala e de um dos

Fotos: Edson Junkes/CP

Cláudio, proprietário da residência, mostra onde esteve poucos minutos antes do acidente

quartos. sagem forçada de outro
No momento do aci- motorista, que trafega

dente, que ocorreu por va também na direção
volta das 14h45, toda a de Jaraguá do Sul. "Es
família estava em casa, tava no pátio brincando
mas nenhum deles foi com as crianças quando
ferido. O motorista, se- vi aquela coisa passar e

gundo o soldado da PM ir direto para a minha
de Guaramirim Giovan- casa. O susto foi muito
ni Luiz Basso, sofreu fe- grande", admite Cláudio.
rimentos leves e foi en- Com o impacto da
caminhado ao hospital batida, toda a parede foi
mais próximo. O veículo abaixo e comprometeu o
é propriedade da empre- telhado. A PM isolou o

sa Blukit, de Blumenau. local e orientou os mo-

De acordo com o de- I radares para que não

para ter onde dormir. "O

problema é se começar
a chover e, ainda por
cima, molhar o pouco
que nos restou", lamenta
a dona da casa, Rosân

gela Pereira. "Eu estava
no banheiro e a minha

filha, Josiane, de 9 anos,

estava na cozinha la

vando a louça", recor-
, da.

Ela comenta que nem

Cinco minutos antes do
acidente a outra filha,·
Ana Cláudia, de 11 anos,

estava na sala brincando

de boneca com a irmã

menor, Jéssica, de ape-
, J .

nas 2/anos de idade.
''Ainda bem que a gente
resolveu brincar no pá
tio", afirma Ana Cláu-

dia. Apesar do susto e

do prejuízo a família

conforma-se pelo fato
de os prejuízos terem si

do apenas de ordem
material. "Graças a

Deus não aconteceu na

da com as crianças",
consola-se Cláudio, que
também esteve na sala

poucos segundos antes

do acidente.
N o local moram

aproximadamente oito

famílias. Todos os mo

rado res reclamam da

falta de segurança nesse

trecho, que não tem

acostamento ou qual
quer outro tipo de pro
teção; como muretas ou

guardrail.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Jeferson foi encaminhado ao hospital de Corupá

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A matéria publicada no Jornal CORREIO DO POVO na

edição do dia 18 de dezembro de 200 1, na editoria de polícia,
página 16, sob o título "Homem foi assassinado em frente
ao Salão Líder Clube", retrata que os dois envolvidos no

crime se desentenderam dentro do salão. Essa informação
não é verídica, segundo a direção do estabelecimento.

O caso de esfaqueamento divulgado no jornal do dia 12
de fevereiro de 2002 também não tem relação com o Salão
Líder. A direção afirma que para preservar a segurança e a
integridade física dos freqüentadores daquela casa os

seguranças são orientados para que, em caso de desenten

dimentos, não permitam que as partes envolvidas saiam juntas
do recinto, evitando-se, desta forma, fatos lamentáveis.

poimento dos morado
res do local e vizinhos

de Cláudio, o motorista

dirigia em alta veloci

dade quando foi�lJlpur
rado para fora da pista
devido a uma ultrapas-

tentassem entrar no que
sobrou da moradia, que
é própria e tinha cerca

d� 40 metros quadrados�
Agora, Cláudio e a fa

mília contam com a so

lidariedade dos vizinhos

LOTERIAS

Devido ao feriado de Carnaval
não houve extração das loterias

Classificados Mai.scomplet:os,
,.,

Mais dinâmlcos e Mais {áêeis de procurar!
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CONFRONTO:. FERRETI DIZ QUE A PARTIDA�DE HOJE SERVIRÁ PARA ANALISAR O POTENCIAL DO, GRUPO

Malwee enfrenta hoje à noite
a equipe do Carlos Barbosa

]ARAGUÁ DO SUL - A

·
equipe Malwee de futsal
volta à quadra hoje à noite

para mais um amistoso.
Desta vez o adversário será

o forte time de Carlos Bar

bosa (RS), que conta em seu
elenco com jogadores da

seleção brasileira de futsal
como o ala Fininho, o pivô
Índio e o goleiro Lavoisier.
A partida começa às 20h30,
no ginásio do Parque Mal

wee. Os ingressos podem
ser adquiridos nos Postos
Mime � na portária daRádio
Jaraguá por R$ 5,00.

O técnico Fernando Fer
reti tem um desfalque para
a partida: o fixo Euler. Con
tundido no choque com o

pivôMessinho, 'doAtlântico,
no amistoso em Guarami

rim.: Euler sofreu um esti
ramento colateral medial do

joelho direito. Apesar da

contusão, o preparador fí
sico Giovani Ciprandi acre
dita que o atleta estará de

.J

volta aos treinamentos em

20 dias. "O Euler é muito

importante, mas temos vá"
· rias opções de qualidade pa
ra o seu lugai':comentou
o treinador. O time para a

partida contra Carlos Bar-

Edson Junkes/CP

Atletas da Malwee estão preparados para o jogo de hoje
bosa deverá começar jogan
do com Franklin, Chico,
Manoel Tobias, James e

Micky. <'

Ferreti acredita que este

amistoso sirva como refe

rência para conhecer o atual

potencial do grupo jara
guaense. Otimista quanto a

apresentação da equipe, o
treinador ressalta que o jogo
é mais uma oportunidade
p'ara aperfeiçoar o conjunto
visando a disputa por uma
das duas vagas nas finais da

Taça Brasil. "Queremos
entrar em quadra na pró-

. xima semana com toda nos-
- "',

sa capacidade para che-

garmos ao título", concluiu,
A fase classificatória da

Taça Brasil para a Malwee

começa no dia 18, às 20h30,
com todos os jogos sendo

disputados no Ginásio Wolf

gangWeege, em Jaraguá do
Sul. O primeiro jogo será

contra a equipe da cidade
.de Sorriso, do Mato Gros

so. Em seguida (dia 19), a
equipe jaraguaense pega o

SEI, de Mato Grosso do
Sul. No dia 20, o adversário

será a AABB, de Chapecó.
Após a folga do dia 21, a

Malwee joga na sexta-feira

(dia; 22) contra o Banespa,
de São Paulo. Para facilitar

o acesso da torcida aos jogos
da Taça Brasil, a comissão

técnica da Malwee criou o

"Pacote do Torcedor", on
de, por R$ 20,00, o torce

dor terá direito a assistir
todos os jogos da Taça Bra
sil em Jaraguá do Sul,

CopaNorte de Velocidade tem início este final de semana
I

GUARAMIRIM - Muita
· velocidade e aventura em

cima de duas rodas neste

fim de semana. É a primeira
etapa da Copa Norte de

Velocidade, que será reali

zada no Motódromo Pau

lino Mees, na Ilha da Fi

gueira, próximo à fábrica da
Elite Móveis. O evento vai
contar com a participação
de aproximadamente 130

pilotos vindos de cidades
como Rio Negro, Mafra,
São Bento do Sul, Joinville,

Campo Alegre, Rio do Sul,
além de sete pilotos de

Guaramirim. A comissão

organizadora da copa tem

expectativa de reunir público
de cerca de duas mil pessoas.

A Copa Norte conta

com dez etapas e deve se

estender até o fim do ano,
sendo disputada em sete

categorias que abrange to

das as idades. Um dos or

'ganizadores da prova, Vil
mar Mees, diz que crianças
também podem correr.

"Temos a categoria Mi

nimoto, que envolve pilotos
até 10 anos", destaca. Ele
enfatiza que, em determi

nadas categorias, apenas
podem participar aqueles
pilotos que têm moto im

portada especial para co�
petição.

As inscrições podem ser

ef�tuadas no sábado, a par
tir das 14 horas, ou no do

mingo, a partir das 8 ho

ras. Pilotos filiados à Fede

ração Catarinense de Mo-

o Melhor Atendimento no Horário Certo Para Você

tovelocidade pagam R$
15,00 e não associados R$
30,00. "Mas aqueles que têm
interesse em fazer parte da

eritidade podem se filiar no

dia da prova e seinscrever

já com o desconto", comu
nicaMees.

No local haverá ser

viço de bar e cozinha para
o público. O valor da en

trada ainda não foi estipu
ladb. De acordo com Mees,

\ deve ficar entre R$ 3,00 a

R$ 5,00. (FR)

Intelbras /Sâo José volta
à quadra pela Superliga

BRASíLIA - Depois da

parada durante oCarnaval,
a Supérliga Masculina de

Vôlei 2001/02 reinicia hoje
com jogos válidos pela 9"

rodada da primeira fase.
Em Brasília, o desafio' da
Intelbras/São José é con

quistar a segunda vitória na

competição em cima da

Uneb, a quem venceu no

primeiro turno. O jogo está

marcado para 20 horas e

a equipe josefense estámo

tivada para superar um due

lo que vale uma posição a

mais na classificação geral.
O técnico Djalma Car

doso intensificou os traba

lhos físicos no período de

paralisação da SuperÍiga,
além de recuperar o equilí
brio emocional dos joga
dores. "Os últimos resulta
dos abalaram alguns joga
dores e a equipe sentiu psi
cologicamente as três últi

mas derrotas, principal
mente a deBlumenau,
contra o Bunge/Barão",
disse"Djalma.

Isso determinou in

tranqüilidade e prejudicou

o rendimento da .Intel

bras/São José em quadra.
A equipe viajou para

Brasília consciente de suas

possibilidades para voltar

a vencer na Superliga. O

adversário sempre ganha
em entusiasmo jogando
em casa, mas a Intelbras/
São José está preparada
para superar ISSO em qua
dra. "Ê um jogo funda
mental para rec,uperarmos
a confiança e o moral do

time. O grupo firmou um

pacto pela vitória contra a

Uneb", revela o capitão
Evandro. No "primeiro
turno, em São José, a In

telbras teve tranqüilidade
para reagir à pressão psi
cológica imposta em qua
dra e ganhou de virada

por 3 sets a 1. "Vamos re

petir essa vitória hoje (quin
ta-feira)", garante o oposto
Boi, o melhor pontuador
da Superliga.

O provável time para
iniciar o jogo tem Fabiano

e Boi; Negão (ou Estiva) .e

Juliano; Evandro e Índio
(ou Zago), e o líbero Alan.

AQUIÉ

- Nata�iic - Nata�iio pI bebês
Hiaroginú'tito - $treet Dance

Mus(ulo�iio. - Soay Bump
Body Combai - lody Step
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