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"No iardim da vida.
a Márcia só jJlantou
rosas sem esPinho."

O Sesc (Serviço Social do Ço
mércio) ofereceu à comunidade
exames de rotina, ontem, no

Shopping Breithaupt. Cerca de
150 pessoas foram atendidas.

.

Página 10
r

A Escola Rio da Luz I está p�l ndo por reformas (detalhe do projeto). O prédio do colégio tem 126 anos. Página 9

Mãe é '�resa) por matar filha
recém-nascida emPomerode-
A Delegacia de Policfa Civil de Pomerode

a�riu inquérito policial para investigar o caso da

costureira RL.K, 20 anos,. que matou a filha re- \
cém-nascida na tarde de segunda-feira, por volta
.das 15h30. A costureira deu a luz no domingo pas
sado a uma menina, e, no dia que recebeu alta, foi

I .

até a casa do irmão, embrulhou a 'filha numa toa-

lha .e a enterrou. A vizinha da acusada desconfiou

e denunciou R Presa em: flagrante por infanticí

dio, R foi encaminhada ao Presídio.de Blumenau
e vai receber acompanhamento psicológico;

\ PÁGINÁ 11

A G R A D Ele I M EN' o
A família enlutada de

MÁRCIA REGINA SALAI FLORIANI

agradece as manifestações de pesar e as.flores recebidas por
ocasião de seu falecimento. Em especial ao Dr. Luís Carlos

Stoeberl e ã equipe da Oncoclinica, ao Pe. Aloísio e às

irmãs das Congregações Divina Providência e Fraternidade
Mariana do Coração de Jesus, bem como, ao Pe. Sildo, pelas
palavras de conforto e incentivo, e à PolíciaMilitarpelo apoio
e acompanhamento no funeral.
K aos familiares e amigos que nos'acompanharam nessa

.

jornada só nos resta dizerMUITO OBRIGADO, e reafirmarque--
Q céu conta com mais uma flor no mais belo dos jardins.
Agradecem Gilberto, Kamila e Vinícius..

/

O prefeito de Guaramirim; 'Mário
Sérgio Peixer, feiZ a entrega .de
11 televisores e videocassetes a
escolas da rede municipal de en-

sino. Página 10
.

"r..

. Atiag faz 24 anos e,
\ .,-

comemora com festa,
junto com associados

. \

PÁGINA4,

Colégio São Luís

está promovendo
a 19a Olichàinp,
PÁGINA 12

'. _Agora você
compra em

�

ou10�
Continua a promoção dê trajes em microfibra
a partir de R$169,90 i<L1l1ELU

Moda Masculina
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.Aminha bandeira
ÉRICO. BRo.NISLAW�KI =Professorde Educação Física.

Ela estava ali, atiradano chão. Tal qual embriagado após a comemoração
de nosso pentacampeonato de futebol, ela estava caída à espera de uma
mão amiga. Seu dono, descuidado, ou esqueceu ou deixou-a ali estirada
emmeio às festividades.

E
' \

U estava correndo, praticandominha primeira atividade física como
um pentacampeão. Duranteminha trajetória, vinha pensando na festa, na
comemoração, na alegria do povo, no patriotismo, em tudo que cercou
esta festa-que foi a conquista do futebol brasileiro. Como pode velhos,
crianças, cegos, surdos, todo mundo comemorarmais do que a vida, uma

,

conquista em esporte. Estamos falidos, o Brasil está no buraco, mas o
futebol nos torna donos do mundo. Omundo só fala de nossa habilidade
�om os pés. Pelo menos no futebol eles nos invejam. Somos os deuses da
bdla. '

,-

Mas ela estava caída no chão, eissome intrigava. Por que ela estava ali?
Uma vez assisti à um filme, em que ummenino foi a uma feira de livros.
Ao procurar por algo que lhe interessasse, um livro em especial chamou-

. lhe aarenção, Era sobre um lutador de boxe que foi preso injustamente
apenas por ser negro. Quando foi pegá-lo, alguém pegou-o antes dele.
Este alguém olhou, mas devolveu-o. O menino pegou o livro e ficou
maravilhado. Seus pais, adotivos, estavam assustados com a empolgação
domenino, que não parava de falar de seu livro e da história. Opai disse
ao garoto: "Algumas vezes nós escolhemos os livros, em outras, eles nos
escolhernl't Neste caso, não fui eu que escolhi a bandeira, foi ela que me
escolheu. Ela queria dizer-me algo.
.1.;. Não sou rapaz de ficar juntando coisas do chão, mas, ao ver o símbolo
máximo de nosso País estirado entre algumas mudas de flor, fiquei

,
extremamente perplexo, e juntei-a. O engraçado, como disse anteriormente,
é que vinha pensando nela, em seu simbolismo emminha corrida.Sempre

.

tive o sonho de 'terminha bandeira do Brasil. Mas-eu queria-uma pomposa,
',tecido bom, tamanho grande, para poder enrolar em meu corpo ou

pendurar sobre minha cama. Nunca imaginei que minha p-rimeira bandeira
seria uma deplástico, danificada, que pode ser comprada por R$ 0,50.

Com ela em mãos, segui caminhando para casa, tentando imaginar
quem era.o seu dono. Será que era um eufórico fã de Rbnalclinho, que não
se conteve e esqueceu-a, deixando-a cair no chão? Será que estava colada em

algum carro e no meio da carreata da vitória descolou-se do e caiu ali? As

perguntas começaram ame atormentar.Até eu chegar àsmais estarrecedoras
perguntas: se�t que fila não foi jogada ali? Será que depois da festa,' da
bebedeira, da comemoração, o legado da bandeira estava completo para o
seu dono e não teria mais nenhuma utilidade? Será que foi outra febre que
veio e que passou?

'Conclui que, provavelmente, o destino desta e de muitas outras
bandeiras será uma lata de lixo, um chão qualquer QUO fundo de um baú,

r I 1 t _; .

'

esperando a próxima Copa, para ser desfraldada é amada novamente ..
Como um povo pode amar tanto assim uma banqeirasomente ell} um.
momento teoricamente fútil? O que uma pessoa vai ganhar com o Brasil

campeão do mundo (não vale'pessoas ligadas ao futebol)? Em coisas q\le
trarão algo a seu favor, nosso povo não empunha a bandeira para reivindicar
seus d\re�tos. Os impostos aumentam, corrupção,miséria, mas somente
empunhando a bandeira 110 futebol, que apenas alisa nossa auto-estima.
A grandemaioria não ama tanto o

Brasil quanto em tempos de Copa. Outros nem amam o Brasil, apenas
a nossa seleção. Outros se orgulham de ter Ronaldo como um brasileiro,
mas não se sentem tão brasileiro, é mais Ronaldo que brasileiro.

Ame o Brasil, mas, acima de tudo, ame ser brasileiro, sempre! NãÇ> faça
de seu amor um 29 de fevereiro, que aparece apenas a cada quatro anos e

depois volta ao ostracismo, Lute por ele e, acima de tudo, se orgulhe dele, .

pois se está no buraco, você tem sua parcela de culpa, seja no voto, seja
roubando, seja falando mal e não fazendo nada para mudar. Destruir é

fácil,mas tente ajudar a construir e verá o quão difícil é fazer uma nação e,

principa,ln)fnte, uma nação que ame sua bandeira. Não faça d�sta bandeira
o seu29 de fevereiro. .

Artigos para Carta dó Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180"ou pelo e-mail:
cp.redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO

o sistema de saúde públi-
,

, ca no. País é' um dos maiores

problemas sociais que o Brasil

_
'enfrenta. H9spitais rr{al admi;
nistrados, equipamentos su

cateados, falta de médicos e

de quadros' de enfermagem,
falta de recursos ou má utili-

zação dos mesmos, enfim,
todos os dias podemos consta
.tar exemplos de que a saúde

pública brasileira precisa de
uma unidade intensiva de

tratamento, com urgência.
Um dos remédios mais

eficazes para a melhora da
r

saúde é omaior envolvimento
da comunidade em campa
nhas e compreensão da ppten
cialidade de atendimento das
unidades hospitalares. E

vamos incluir os hospitais de
i Santa Catarina também onde,
debaixo dos nossos olhos,
inúmeros fatos acontecem

/

sem que muitos deles sejam
devi�amente apurados. A
comunidade precisa aceitar e

tentar ajudar, ao invés de, em
alguns casos, protestar sem

razão, para que o funciona

mento atual dos hospitais não
entre em colaps?

QUINTA-FEIRA, 11 de julho de 2001 Q

Por outro lado, a classe
médica precisa também abrir
mão do seu status empírico
de deuses da vida e da mor-

,

te, e observar com clareza a

situação da comunidade que
atende. É inadmissível que

alguns profissionais "douto
res" ainda não vejam os pa
cientes como a sua razão de

existência. Não entendam

que a cada consulta, cada

bom atendimento, sua imagem
• , 'I

Ira se propagar entre parentes
e amigos do seu cliente. Mas

é preciso saber ser humilde.
Em outra ponta estão os

políticos. Aprovados pela po
pulação como seus represen
tantes junto aos gov�rnos
mu\nicipal, estadual e federal,
presidente, senadores, de-

putados federais e estaduais,
. governadores, prefeitos ou

�vereadores, muito pouco têm

feito em prol da saúde no País.

Aparecem dizendo que in·

vestem rios de dinheiro na

saúde, mas atuam de forma

paliativa, ou seja, daq';li a pau·
co o paciente (hospital) vai

precisar de novo remédio e

nunca tem. uma solução para
/

seu problema real.'

Estamos às' vésperas de

mais uma eleição e, mais' uma

vez, os velhos e ultrapassados
discursos estão sendo desem

Saúde i.-responsável
I

rEsta�os às 'vésperas de
mais i "'19 eleição e, mais

uml fez, os velhos e

ultra c: discursos

l/stão sendo

desempoeirados para
serem ditos em comícios
ou vociferados na cabeça

do eleitor

poeirados para serem ditos em

comícios ou vociferados na

cabeça. do eleitor, através de

programas eleitorais gratuitos.
Entretanto, poucas propostas
efetivas e 'coerentes têm sido

colocadas em prática e p0UCO
progresso observa-se,

E, com isso, os pacientes
- I

acumulam-se: em macas ao

longo dos corredores, faltam

remédios emédicos nos postoS
de saúde, faltam não só pro·
fissionais especializados ruas

também dedicação dos rues·
.

mos em atender comunidades
mais carentes,

�
- �" :, ,.. -

Ós text'os e colunas assinados silo de responsabilidades exclusivos dos autores, n�o'�'iJetindo, necessariamente, ti 'oplni:1o 'do jpt11aL
, �-...., .. � 't . ";"�', ,'o' I: -::_ z

• CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

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

.Ó» .

Ditetbrepresidente: �ugênio -V. Sclimõc�el
"

,

REDAÇÃO E DpTo� COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal 19 - CEP: 89251-970 - Jaraçuá do Sul - SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
cp. redacao@jornalcorreibdopovo.cem.br

TELEASSINATURAS: 3'72-053'3 - 275-285-3 � 2;�-,dl05
, 'e.

" .,,";

-370-6650.
.'

. .

'

I

I"

'.i ., '.1 .

IMPRESSÃO: GRÁFICA E Ei)JT�RA 'CP.�TiI�/:',;Rua·yJqlter
Marquardt, 1.180 � CEf5 • à9259�7b'o,:c, 'çx. 19 �:,'G�,P
89251-970 -Jaraguá do Suj': SC·-gràfi���p@terra:coníÍ.Qr
Tel, 370-7919 - 370-7944 Fax:' 3TÔ��389
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



001 QUINTA-FEIRA, 11 de julho de 2002

-

O vice-governador Paulo Bauer (PFL) deve ser o

próximq candidato a deputado federal pela região.
Com o lançamento de seu nome, Bauer compromete
a reeleição do deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), que esperava contar com o apoio e com os '\

votos do PFL da Região da Amvali. Já o vereador

Carione Pavanello (PFL), que também se diz can

didato a deputado federal, está em campanha total

em favor do nome deMaristela Menel pira deputado
estadual.

PTPEIXER

O prefeito de Guara

mirim, Mário Sérgio Pei

xer (PFL), disse ontem,
durante entrevista coletiva
realizada esta semana, que
tanto Paulo Bauer quanto
Vicente Caropreso têm

excelentes chances 'de se

elegerem. Na avaliação
do prefeito, quanto mais

representatividade politi
ca tiver a região, mais be
nefícios serão alcançados.

O PT de Jaraguá do Sul

inaugura, às 19 horas de

amanhã, o comitê central
da campanha eleitoral de
todos os candidatos da

legenda. A intenção dos

petistas, de acordo com

o candidato a deputado
estadual Dionei Walter da

Silva, é de montar sub
comitês em cada bairro
do município de Jaraguá
do Sul.

PSDB
A equipe de campanha dos candidatos Lia Tironi

(candidato adeputado estadual) e Vicente Caropreso
(candidato à reeleição como deputado federal) está
sendo estruturada, mas os dois já estão epl campanha
na região, onde participam de festas e eventos sociais

ALERTA
O Tribunal �egional Eleit�ral está advertirido os

partidos e candidatos para que cumpram as exigências
da legislação no que se refere a situação financeira. Os
partidos devem criar comitês até 10 dias após as

convenções. A falta dos comitês implicará na rejeição
das contas de todos os candidatos.

le

E RE ASPAS
"O Irineu vai acabar prejudicando o Caropreso,
por pura teimosia." CA afirmação é do deputado
estadual e candidato à reeleição Ivo I<onell, ao

referir-se à intransigência de Pasold em relação
ao seu nome).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835 '

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Rua

POLÍTICA
l
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I PERSEVERANÇA: EXP.ERIÊNCIA POLíTICA TAMBÉM CONTA PARA A REELEiÇÃO DO CANDIDATO

]ARAGuA DO SUL - O

deputado estadual Ivo
Konell e candidato à reelei

ção conta com a experiência
adquirida em seu primeiro
mandato para continuar
representando a Região da

Amvali na Assembléia

Legislativa. Konell, que tem
57 anos de idade e está na

politica, de forma efetiva,
desde 1982, confessa que

�
não tem nenhum receio de

fracassar nestas eleições,
devido ao número conside-
rado 'excessivo' de candida
tos. "Não temproblema \

nenhum. Os outros .nomes

são praticamente de�conhe
cidos. As figuras conhecidas1- -

di dnao estao na sputa esta

vez e acho que a -minha re-

eleição está assegurada",
afirma o deputado.

Como principal ponto a

, seu favor, Konell cita a expe
riência adquirida na Assem
bléia Legislativa, onde fez

parte da mesa diretora, "Eu
posso, me considerar um

politico do alto clero", defi
ne o deputado; que conta

ainda com a fidelidade dos

peemedebistas de Ja,raguá
do Sul e dos municípios

-

Deputado estadual IVQ Konell
afirma que eleição está garantida

seu lugar assumiu Ronaldo
Raulino. K�nell informa
ainda que esta semana todo
o material de campanha
estará nas ruas. ''A equipe de
trabalho já está em ação",
avisa Konell, que conta

com um contingente de 20

pe�soas nessa primeira eta

pa, _mas deve aumentar a

partir de meados de agosto, \

quando o deputado inicia o,

chamado corpo a corpo,1
em busca dos votos.

A fase dos comicios ain
da não está agendada, mas
deve ocorrer a partir do
mês que vem. Konell sali
enta que pretende dar con

tinuidade ao trabalho que
vem realizando na As

sembléia Legislativa, e pre
te�de destinar toda a sua

atenção às questões sociais:
"O povo emJaraguá do Sul

está abandonado a sua

própria sort-e", afirma o

deputado, quejá foi prefeito
de Jaraguá do Sul.

O candidato cita ainda

que o seu desempenho na

Assembléia, em favor da

região, pode ser compro
vado pela série de projetos
e emendas apresentadas por
ele. O deputado usa como

exetrlplo projeto de sua

autoria, que prevê que as

armas apreendidas sejam
entregues para uso das

polícias Civil e Militar, e

ainda emenda de limitação
da imunidade parlamentar.
Konell émilitante doPMDB
desde a década de 70.

Konell é formado em

Economia, Ciências Con
tábeis e Direito.
(MARIA HELENA DE MORAES)

, Arquivo/CP
Konell: "Não tenho conflito com o empresariado da região"

vizinhos. ''Não tenho con

flito com o empresariado
da região e muito menos

com os eleitores, de ummo

do geral./Meu trabalho
sempre foi o ,de ajudar a

nossa região e isso todo
mundo sempre pôde com

provar", explicita Konell.
Para dar mais atenção à

campanha, KoneU pediu
afastamento por 90 dias da

presidência do diretório

municipal do' PMDB. Em
I I \

Jªraguaense recebe hoje Medalha Antonieta de Barros
\

indiretamente, relevantes teve como objetivo um mandatos (1934--1937 e]ARAGuA DO SUL - A

j�raguae�se Araci Maria trabalhos na defesa dos atendimento profissional às 1947-1951). ContrariandoI
Lescowicz Wasch recebe direitos da mulher.' crianças, voltado ainda para G destino da maioria das

hoje, às' 19 horas, na As- Ar�ci Lescowicz Wasch a busca de recursos e me- mulheres da época, Anto-\

lhoria da qualidade de vid�sembléia Legislativa, a Me- iniciou seu trabalho naAção nieta conseguiu concluir o
dalha-Antonieta de Barros. Social deJaraguido Sul, em da criançada. curso da Escola Normal
O nome de Araci foi indi- 1974, junto à Creche Cons- A medalha de mérito Catarinense, em 1921. Tor-
cada para receber a me- tância Piazera, onde é dire- Antonieta de Barros foi nau-se professora, escritora,
dalha pelo deputado esta- tora há 22 anos. Na creche, criada para homenagear o jornalista e deputada. Dizia
dual e candidato à reeleição auióu com todas as faixas centenário-de nascimento de que amulher tinha que lutar
Ivo Konell. A outorga da etárias. Iniciou sua função Antonieta, que foi aprimeira para ser independente e que \

medalha de mérito é uma como assistente de berçário deputada estadual em 'Santa essa' independência seria

homenagem a pessoas e e chegou ao cargo de dire- Catarina, completado em 11 conquistada através do es-

entidades que, em suas ativi- tora da instituição. Segundo de julho de 2001. Antonieta tudo. Faleceuem 18 demar-
dades, realizaram, direta ou Araci, seu trabalho, sempre de Barros foi eleita por dois ço de 1952. (MHM)

( . \

1 BC1by d09 + 11<a.po, + 1 Su'rpreso.
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tencialidade e, junto com o

poder p�blico, aumenta a

qualidade de vida em

Guaramirim."
\

Em seguida, o presi
dente da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Cata

rina),José Fernando Xavier
Faraco, fez uma apresenta
ção do novo modelo de

gestão da empresa, onde
fez questão de frisar que,
dentro de pouco tempo, a

expansão dos serviços
oferecidos atualmente no

Estado poderá ser aplicada
tão logo seja resolvido o

impasse da dívida' entre
os governos estadual e

,

, J

federal. ,

(
,

Por último, os enge-

das realidades/oportuni
dades divididos em módu
los e, paralelamente, será

desenvolvido um projeto,
com a interpretação e ain

terrelaçao destes concei

tos com o seu cotidiano e

construindo uma proposta
de melhoria na gestão do

I

varejo.
Na etapa teórica, se

rão trabalhados conceitos
como: O futuro do varejo;
Gestão do varejo; Relacio
namento com o cliente;
Estratégias competitivas;
Ciclo de competência do

varejo; Gerenciamento de
" equipes; Design e vitrine;
Marketing; Comunicação;
Rentabilidade, Posicio
namento de marca e pro-

( QUINTA-FEIRA, 11 de julho de 2001 Q!

.COMEMORAÇÕES: ENTIDADE IRÁ MARCAR A DATA COM UMA SÉRIE DE PALESTRAS

Aciag 24° ano de
\

. . .

associatrvismo
MAURlCI ZANcJ.muNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Garamirim

zánghe@terra.com.br
Em julho de 1978, alguns empresários, de

expressão, preocupados com o futuro econômico
do Município e a necessidade de contribuir com

sugestões aos poderes constituídos, fundaram a

Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim).
Nesses 24 anos de existência, os 12 membros

que presidiram esta entidade preocuparam-se em

estimular e divulgar o associativismo e a

necessidade constante de sentarem-se em torno

de uma mesa para debater e discutir problemas
empresariais e municipais, com o intuito de

colaborar com idéias para o desenvolvimento e

crescimento «ia economia.
É relevante lerrlbrar que os empresários são a

força impulsiva da economia de um município,
estado e nação. Por esse motivo, a Aciag é, e

sempre será, uma parceira dos poderes
constituídos, ouvindo quaisquer reivindicações,
sugestionando, questionando, formando opiniões
e respeitando sucessivamente as mais diferentes

ideologias, �udo isso em beneficio do noSSO

Município.
\
Diante disso, queremos sempre convidar a

todos os empresários para que se associem às

legítimas representantes da classe empresarial,
que são' as associações comerciais, industriais e

agrícglas inseridas nas diferentes localidades. Em

Guararríirim, é a Aciag, P1ra que possam opinar
e contribuir em prol do empresário, do seu

município e do engrandecimento desta

organização associativa, indo 'ao encontro dos

interesses de uma coletividade. É impresCindível
I 'I \

também a presença e a contribuição de nossas

autoridades constituídas, para cada vez mais

engrandecer a economia, -a política e o BrasiL

Divulgação

Zanghelini (cortando o bolo) e autoridades do Município no aniversário da Aciag
(

nheiros Paulo César da Silo t

veira, diretor de Distribui )
ção, e César Augusto Bre,,
sola, diretor de Engenharia
e Operação da' Celesc, fize
ram apresentações onde

procuraram mostrar o

sistema de a�ação da em

presa no Município. Ao
final do encontro, Fa�aco
pediu aos empresários de

Guaramirim que fizessem

um relatório mais especí
fico de suas necessidades e

dos problemas de energia
que estão acontecendo e

que este fosse enviado à

direção da empresa, onde
seria submetido a uma

análise detalhada em busca

mos anos, após compro
varem a eficiência desta

parceria.
Peixer lembrou qa.e,a

união' de forças entre as

empresas e o governo mu

nicipal verifica-se desde

1983, quando da realização
das primeiras feiras organi-

,

zadas pela cidade, onde o

presidente da Aciag, em

1983, Francisco Herbert

Schork, e o prefeito da

quela época, José Aguiar,
já davam os primeiros pas
sos neste sentido. "Não te

nho dúvidas em afirmar
que a Aciag, atualmente,
pode ser considerada co

mo o quarto poder no
Município. Ela gera po-

mercial, orientada por es

pecialistas e profissionais
da área do varejo.

O programa é com

posto por dois momentos:
uma parte teórica com

base no livro publicado
pelo Senac-Rio, "Loja viva
- Revolução no pequeno
varejo brasileiro", de Ed
mour Saiani. O livro do
cumenta experiências,
apresenta conceitos e opi
niões de um especialista

.

no assunto, com base no

modelo de gestão do vare
jo, criado pela Ponto de Re

ferência, o Ciclo de Com

petência do Varejo. No
desenvolvimento destes

conteúdos, serão trabalha
dos os conceitos e estudo

de soluções.

Aciag festeja 24 'anos e quer
• I • f. .

Incrementar o associativismo
,

,

-

Senaccomeça novo treinamento em Jaraguá do Sul

GUARAMIRIM - As

comemorações pela passa
gem dos 24 anos de exis

tência da Aciag (Associa
ção Comercial, Ind'ustrial e
Agrícola de Guaramirim)
iniciaram-se na noite da úl
tima segunda-feira, du
rante a reunião semanal
dos 'empresários. O presi
dente da entidade, Maurici
Zanghelini, abriu a sessão

e fez um breve histórico
das principais obravealiza
das pelas 12 diretorias que
já estiveram à frente da

instituição.
Ao final de seu pro

nunciamento, Zanghelini
fez questão de ressaltar que
somente através do asso

ciativismo é que a Aciag
conseguiu I atingir seus

objetivos, e que será desta
forma que o desenvol
vimento socioeconômico
doMunicípio estará garan
tido no futuro.

Em seguida, o prefeito
de Guaramirim, Mário
'Sérgio Peixer, parabenizou
a Aciag pelo seu aniver-

,

,

,sário e fez questão de frisar

que a parceria entre o

poder público e a classe

empresarial vem propor
cionando o crescimento da

, cidade, pois novas empre
sas se instalaram nos últi-

.
' JARAGuA DO SUL - O

Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial)
de Jaraguá do sui realizou
na noite de quarta-feira, no
auditório do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul), o primeiro módulo
do programa ''Valorizan
do .sua loja", que tem por,
objetivo oferecer aos co

merciantes uma visão sistê
mica de todo o processo
do varejo, disseminando a

cultura empreendedora,
valorizando a iniciativa e

, ,

.consolidando sua marca.

I
O programatem corno di-
ferencial a integração do

aprendizado teórico com

uma proposta de melhoria

para o seu ambiente co-

dutos.
Esta etapa será reali

zada através de aulas expo
sitivas, grupos de trabalhos
e vivências/dinâmicas,
num total de 120 horas.

Na outra etapa do pro
grama, será apresenta
do, individualmente ou

em grupos de uma mesma

empresa, o Desenvolvi
mento de um projeto, vi
sualizando aplicabilidade
destes conceitos 'e o posi
cionamento do nosso am

biente neste contexto, den-
,

tro de uma proposta de

mudança de atitude. Este

proj eto será mos trado
com orientações específicas
para cada al1fno/ambien
te/objetivo.

Especialização: Hospítal de,' Clínicas Estado ,do Rio de Janeir(�
\ e Curso lia Sociedade Brasileira de Oitallllolot:lia doRio de Janeiro

,

.' '. �
I

Fone: (047) 2TJ5-1150 ,i
Av, Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. MoximlJnn�
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GENTE & INFORMAçÃO

Aniversaria amanhã Rafaela Hass, e,
aproveitando a ocasião, o namorado, Elvis
Bonatti, a presenteia com um lindo pedido de
noivado. Parabéns aos noivos, São os sinceros

votos de todos os familiares e amigos

,,;X:;..

Luiza Figueiredo Risso aniversaria dia 13, e

também está de parabéns, pois se formou em

Pedagogia, pela Unisul. Todos os seus familiares

desejam felicidades!

Suzan Carla Marcarini completa 13 anos

no dia 15. Seus pais, Valmir e Leonita, e

os irmãos, Daiane, Ricardo e l.uclrnar,
desejam felicidades!

Rapha, Fabi, Rafa, Tati, Aly e Jaison no arraiá da Ilha
da Manguaça, no dia 22/6 Aconteceu, dia 15/6, na Sociedade Aliança, a escolha da ISa

Rainha da I<olonistenfest. As eleitas foram, pela ordem: 2a
Princesa: Patrícia Volkmann; Rainha: Michele Dumke; P

Princesa: Jenifer Sell, e Simpatia, Anelí I<onell

Io jovem casal Wanderleia Lemke e

Ademir Julio Finta casam-se neste

sábado, na Capela Nossa Senhora do
Rosário. Após a bênção nupcial, os
convidados serão recepcionados no

salão social da Armalwee. Felicidades!

Q Áries Mercúr] '""na sua Cása da

"Comunicação,�t dô'a sua mente de

.... energia e criativid e. Novidades na paquera

Q' vão agitar o seu co ção.
Touro Copfle ê� su�s;êstratégias para

(.) ganhar dinheiro::�L!�'�nças positivas na

'A
carreira. Um ho,\fem'�e outra cidade irá

V f
mexer com 'os seus se'ntimentos.

\,.... Gêmeos Meréú(o v,..l'.
i'acentuar ainda mais a

� sua agilidadJ m ai Estará bastante

,..." comunicativa no o'��,�tos sociais. Sintonia.... total com a pessoa amada.

Q Câncer Mercúri ul'l'lrntará a sua
,

.

:t
criatividade, ão srrá fácil expressar as
suas idéias. Esta�4.,,�isposta a corresponder
aos desejos do seu par.

Aniversaria no dia 13 Delícia dos Santos:
Schmidt (2a da esquerda). Quem a

parabeniza é a filha, Suelen, o genro,
Paulinho, e a família Vieira. Felicidades!

Aniversariou dia 9 Rafael

Rodrigues Sandres. Quem
parabeniza é sua sogra, Norma,

Cali, e a cunhada, Camila

-

Sagitário Bom dia par
compromissos. Co

."

idéias criativas. À
deverá se manifestar.

Capricórnio O di
da Lua em seu infe

realçará ainda mais
afetuoso.

ssumir
os outros com

, o seu lado possessivo

vontade de inovar

satisfação nas
_

que possa gastar
em seus afazeres.t
atividades em eq6i
energia.

Virgem Trabalh
.

adas em casa

renderão mais. A ,t�cerrará a semana em

seu paraíso astral reÂ>razer das pequenas
coisas e paquere à vonbde.
Libra Explore a sua énergia mental e aprenda
coisas novas. Queb� a)rotina fazendo algo que

gosta. Aquário 0�s'(i�git4rio vai balançar o seu

coração.

ser arrastado por causa

t,�al. Mas à noite, ela
@I.ado 'sensível e

�::�ir�a�e��:, i�t�����i�e�uminará sua

inteligência. Não teíifl'ii:t�eap de mudar os seus

objetivos .

Peixes' Bom mome�o Pita assinar contrato
de imóvel. A presenç�"d?s,amigos será

gratificante e revelar� n�$:as emoções,
inclusive na área séíi�imehtal.

Escorpião Com 'ãl'i'u� em sua Casa da

Comunicação, os �o�t'\tos com colegas de
trabalho serão gr�litiêántes. Pensará bastante
em como seduzir o seu 'a�ado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

Reservas 170-5266

.

.
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l-1eUwr opçAo-cW,,�
• Oiariamente à partir rias 10 horas

• Música ao vivo rle Quarta a Sóbarlo

Inaugura hoje nn o Bar
celona Lounge Bar, em
Jaraguá do Sul. Um novo
conceito em bar que vai levar
a 9alera ao delírio, com a
ideia de trazer para Jaraguá
do Sul um jeito diferente de
curti r a noite, tanto as de
quinta-fei ra quanto as de
sábado.

.

H oje, a festa é para con
vidados' e imprensa, e sá-bado
(l3), a abertura oficiai vai
contar com um público
variado de todaa região.
Ouern tem bom gosto, vai. ..

Há 12 anos, o Brasil chorava
.

a morte de Cazuza. Aquele
garoto "exaqerado", que
chocara o País com suas letras

provocativas, com a ironia à
flor da pele, e

que também mostrou toda sua
sensibi I idade em can-ções,
como "Todo amor que houver
nessa vida", falecia vítima da

aids, no dia 7 de julho de
1990.

/

Era a primeira vez que todo o,
Brasil assistia à uma morte
lenta como aquela. O símbolo
sexual se tornar uma fiqura
abatida e franzina, mas que
nunca perdeu a vontade de
viver. Só para sé ter uma idéia
da força de vontade do cantor,
durante uma de suas crises em

89 - decorrentes da aids -

Cazuza gravou em uma maca I

seu último trabalho, o álbum
duplo "Burguesia".

Av. Mal Floriano P!,ixoto, 170 - Centro

icro informatica.com
e 1 � • c I • I I I • di. m I I • n d ., • O c t

o melhor lanche da cidade

if371-5309
Rua Venâncio da Silva Porto, 21

. 89252-230 Jaraguá do Sul- se
Fone.' 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408

E-mail: saC@icroinfonnatica.com
www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tratar: 275-2860, cf Sandro.

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

370-067b.

MARAJO - Vende-se, 82. Preço
de ocasião. Tratar: 370-9282.

MONZA - Vende-se, Classic,
cornpl., 90, 4p, cf rodas liga leve,

�m ótiino estado. R$ 6.900,00.
fceita-se contraproposta. Tratar:
905-3900, cf Marcos. \

MONZA ., Vende-se, GLS, compl.
ar, 4p, R$ 8.200,00. Tratar:

99�3-9966.

veículos OPA� - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
3.500,00. Tratar: 373-4018.

ASTRA - Vende-se ou troca-se
95, cf som, alarme, trava,

'

Vd.eletr., ipva pago até 03, sem
multas. Tratar: 275-2885.

'

C.l0-Vende-se, carnionete, 70, die.
R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CHEVY - Vende-se; 92, 22 dono,
cfN.F" aro 14, lona marítima,
som pionner. R$ 6.500,00, ou
troco por terreno em Guaramirim
ou Schroeder. Tratar: 9103-2082.
Cf Lurdes.

CHEVY - Vende-se, 93, c'amPing,
branca. R$ 5.500,00. Aceito carro
de maior valor. Tratar: 9112-4950
ou 372-0560.

CHEVETTE - Vende-se- 93 1 6
gas., azul. R$ 5.000,00. Tr�t�r:'
371-7260.

CHEVETTE - Vende-se 86 cinza
aros de liga, gas. R$ 3.'500,00.

'

Tratar: 275-1817.

CHEVETTE - Vende-se, SL, gas.,
verde, 86. R$ 3.800,00, negoTratar: 370-7703.

CHEVETTE V d
R$

- en e-se, 1.6, 86, alc.
3.000,00. Tratar: 9952-7084

ou 373-3001, cf Mara, hor. ComI.
COR ..

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

;ORSA - Vende-se, 94, 1.0. R$
.800,00. Tratar: 371.9730.

��RSA - Vende-se, Wind, 02, cf

37200km. R$ 13.500,00. Tratar:'1590, cf Luiz ou Mercedez,

ÔMEGA - vende-se 93, GLS,
completo, teto cf cornp. de bordo.
R$ 8.500',00 + 19 x 275,00.
Tratar: 371-8432CORSA - Vende-se, 4p, 99, único

dono, cf rodas esportivas e insufilme.
Tratar: 9122-3283 ou 370-0330.

4p, vermelho. Tratar: 370-3113.

PALIO - Vende-se, 99, 4p, compl.
- ar. R$ 12.950,00. Tratar:
9975-0175.

�PALlO - Vende'se, EDX: 97, cf
rodas ecd, dourado. R$ 5.500,00
+ 28x R$ 330,00. Aceito carro de
menor vaiar. Tratar: 9975-9161 ou

370-3244.

PALIO WEEKENO - Ei você! Que
está procurando. Esta é sua

oportunidadde. Não perca! 98.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

TEMPRA - Vende-se, SW, 94,
cornpl. R$10.000,00. Aceita-se
troca por utilitário� Tratar: 370-

'"

0075 ou 371-9195.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 96.
R$ 8.500,00. tratar: 37,6-2890
ou 9117-1220.

5-10'- Vende-se ou troca-se,
Deluxe, diesel, 96 e 97"
impecável. Tratar: 276-3223.

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

9953-9966.

CORSA' - vende-se GL, 1.6, dir.
Hidr., 96, azul. R$ 13.000,00.
Aceíto proposta sf troca. Tratar:
370-8154 ou 9955-9206 após,
expediente.

S·10 - Vende-se, 9'6, preta, com
dfh, valor a comb. Tratar: 376-
1772, cf Nei.

CORSA - vende-se Picape, 9.6,
GL, prata, acento de couro, em
ótimo estado. R$ 10.500,00;
Jratar:371-6651 ou 9977-4913.

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

CORSA SEOAN - Vende-se, 00,
1.6, 4p, trava, alarme, gas., prata.
Valor a comb. Financio e faço troca
de menor vaiar. Tratar: 370-9175. VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,

compl., branco. Tratar: 371-5343.
CORSA SEOAN - Vende-se,
bordô, 95. R$ 7.800,00. Tratar:
372-3890, cf Sonia.

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

CORSA WINO - Vende-se, cf
40.000km, branco, 97. Tratar:
9905-0474.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, cf Udio.

VECTRA - Vende-se, GLs, azul
met., copl., único dono, cf CO

Pionner, 97. R$18.000,00.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

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

OIPLOMATA-vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr., trv ·eletr., ar

cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc, '

gas., eompletíssimo. R$ 5.500,00.
Impec. Tratar: 9979-0605. FIORINO - Vende-se, 88, branco.

R$ 3.000,00. Tratar: 376-1375.
0-20 - Vende-se, conqusst,
eompl., 95. Tratar: 374-1117.

'.�,-----------------------

PALIO - Vende-se, 98,Ap. Tratar:
371-4225.

,/ 0·20 - Vende-se, turbo, 90.
R$ 10.500,00 + finane. Tratar:
373-2563.

PAUO - Vende-se, 99, 4p, vidro, trava,
cinza. Tratar: 371-3447, cf Odilon.

KAOETT - Vende-se, 96f97,
Sport, compl., doc. paga até
2003. R$ 12.000,00 ou troca-se

pf menor val?r. Assumir financ.

PALIO - Vende-se, 99. R$
10.800,00. Tratar: 9975-0175.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
I

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.
I

UNO - Vende-se CS 95, 1.5,
gas., compl. + ar eond., t.e.
R$ 8.200,00 ou 36x R$ 269,00,
cf R$ 2.500,00 entro Tratar:
376-1772.

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

UNO - Vende-se, 91, vermelho,
2p. R$ 6.000,00. Aceita-se carro ..

oumoto. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cf Mara, hor. comI.

UNO - Vende-se, 92. R$
3.500,00 + l-x R$ 191,00.
Aceito carro de menor vaiar. Tratar:

370-2152, apôs 14hs.

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,
cf alarme, 50.000km, original,
único dono, R$ 8.700,00. Tratar:
373-4018.

I

UNO - Vende-se, Fire, 1.0, cf
7.000km, 02, branco, 2p, cf CO,
alarme, insufilme e seguro pago.
R$12.800,00. Tratar: 370-2227,
e/Anderson.

UNO - Vende-se, somente o

motor, 94, 1.6, valor a eomb., cf
nota. Tratar: 371-2117, cf
Charles.

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

\

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO-Vende-se, Mille SX, 97, bordô,
gas., v.e., trv.e., limp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers.
R$ 8.500,00. Travar: 371-5343.

UNO - vende-se 1.5 R, 89, vidro
eletr., desemb. traseiro, àleool. R$
4.000,00. Tratar: 273-0651. cf
Marlon.

UNO EP - vende-se' 96, 4 pts,
completo (- ar), cf aro de liga leve,
azul. R$ 9.100,00. Tratar: 371-
0010 cf Sílvio.

.

,

UNO S - vende-seê.l., R$ 3.200
+ 17 196,00. Tratar: 372-2,301
cf Margarete.,

BELlNA - Vende-se, 78, gas.,
branca. R$ 1.500,00. Tratar:
274-8550, cf �anilo.
BELlNA - vende-se 87,
R$ 4.300,00. Tratar: 376-0591 cf
João.

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

CORCEL - Vende-se, II, 79, em
bom estado. Aceito troca. Tratar:
9122-1157, cf Mareio.

I

DEL REY - Vende-se, 87, 4p, cf
ar eond., d.h, e trio eletr. Tratar:

37q-3062.

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

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

ESCORT - vende-se Hobby, 94,
R$ 4.500,00 + financ. Tratar:
373-2563.

ESCORT - vende-se Hobby, 96.
R$ 8.000,00. Tratar: '373-2563.

ESCORT. - Vende-se; 86. R$
2.600,00. Tratar: 371-7341, cf

.Dorival.

ESCORT - Vende-se, modelo
europeu, 93, vermelho per. R$
3.000,00 + f,inane. R$ 289,00
mês. Tratar: 374-1390, cf Neto.

ESCORT - Vende-se" 86. R$

3;000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT - Vende-se, 4p, Perua,
64.000km originais, único dono,
cornpl., cf air bag, 00. R$ 23.000,00.
Tratar: 37Hl667, c/ Peterson.

F·1000 - Vende-se, 90, imp.
Valor a eomb. Tratar: 376-1701.

F·1000 - Vende-se, 94, compl.
R$ 27.000,00. Aceito troca.
Tratar: 376-1701.

F·1000 - vende-se 95, motorMWM.

R$ 26.000,00. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 373-2563.

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

F·1000 - Vende-se, prata, eompl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, Ilndlsslrna, die. R$
29:000,00, aceito carro ou moto

de menor ou maior vaiar. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, cf
Mara, hor. comI.

F250::" Vende-se, XL, 00, único
dono, cf 45.000km originais, cf
acessórios. Tratar: 373-0263 ÓU
997i0283.

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

FI ESTA - Vende-se, 00, 4p,
básico, impl. Até 03. R$
12.500,00. Tratar: 9985-1757,
cf Adernar,

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

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

FIESTA,- Vende-se, 1.0, 4p, 97f
98, cf 59.000km, todo revisado,
cf insufilm, roda, ar frio, alarme.
R$ '9.000,00 + 24x R$ 171,85.
Aeeit&se carro de menor vaiar,
Kadett, Escort, de 91 acima.

Aceita-se'moto NX 150 ou Biz.
Tratar: 9104-2336, cf Wilson.

MONOEO - Vende-se, 96, GLX,
eompl. R$ 13.500,,00, aceita-se
veículo de menor vaiar. Tratar:
370-7542 (res.) ou 275-2990
(com.).

I

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

PAMPA GL - Vende-se, 88,
aleool, cinza metálico, bom
estado. Tratar: (47) 433-8861.

RANGER - Vende-se, XLT, 4x4,
eab. Dupla, air bag, eompl, 01,
preta. Tratar: (47) 379-1342, cf

, Alberto, em hor. comi.

RANGER - vende-se picape XL,
caçamba pf 1.100 kg, 4ee,
gasolina carro impecável. R$
10.000,00 + 36x\384,00. Tratar:
372-3499 cf Volnei.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

Gol LO, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerof61io
Logus Ct., 1.6 desemb. ar quente
Parati CL 1.6, vidros elétr., gas.
Parati ct. 1.6, gas.
GM
Corsa Sedan, 1..0, 4p, dir. hidráulica, único dono
Vectra 2.0, GL. compl. cl película, gas.
Vectra CD. 2.0, completo

.

vectra GlS 2.0, completo
Kadet EFI, 1.8, limp. desemb. ar quente
Kadet SL. 1.8. desemb. ar cond., ar quente
Chevette DL 1.6, gas .• ar-quente, desb. tras.
FIAT

!!no Mille, EX. 1.0. qp, gas., limpo e desb. tras., ar quente, compl .• ar
Uno Mille; SX, 1.0, v.e., tv. e., lp. e desb.t., gas., ar quente
Uno Mille, SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gas.
Tipo 1.6, compl. . ar, 2p
Uno ELX, 1.0. cp. ar completo
FORD
Escort GLJ. 1.8, limp. desemb .• ar-quente, dir. hidr,
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente
Escort Hobby 1.0. gas.
Escort Hobby 1.6-
Verona LX. 1.6. desemb. ar quente
Escort L 1.6. ale. I

MOTOI
.

Kawasaki 50 Cc, Okm. 2002 - R$ 2.500,00

RANGER - Vende-se, 00,
marinho, 4x4, compl., v.e., trava,
d.h. c/ som, turbinada, diesel. R$
35.000,00. Aceito moto ou carro

de maior ou menor valor. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/
Mara, hor. comI.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em
ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 274-8550.

APOLO - Vende-se, GL, 91, c/
manual e nota fiscal, em ótimo
estado. R$ 3.000,00 + financ.
Tratar: 9993-1826,.c/ Ereneu.

96
64
91
91

Prata
verde mel.

prata
prata

2000
97
94
94
94
93
92

98
97
97
95
94

verde met.
branco
cinza

prata
azul met.
cinza
dourado

bordô
bordô
verde mel.
bordô
Azul mel.

96
94
94
94
91
89

azul met.
cinza
dourado
branco

preto onfx
cinza

02

APOLO - Vende-se, GLS, 90: R$
3.500,00 + 16x R$ 250,00. Tratar:
370-2280, c/ Marcos, após 15h.

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

,BRASíLIA - vende-se 79 R$
500,00 aceita proposta. Tratar:
9979-0605.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

por moto, 81, branca. R$ i.ROO,OO.
Tratar: 9122-0795, c/ João.

BRASILlA OU FUSCA - COf\)Pra-se,
R$1.000,00. Tratar: 9902-7378.

r:

FUSCA - Vende-se ou troca-se por
moto, 76, marro�. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-0368, c/ Perivaldo.

FUSCA >-- vende-se 73, bege. R$

Bernardo
Rua

Dornbusch, '330
Joinv:ille, 41 70

1.700,00. Tratar: 9909-0502.

FUSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se 84, branco, R$
3.000,00 em ótimo Estado.
Tratar:9953-9966.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.
R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado
met., insufilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

FUSCA - Vende-se, 85, motor
1300, ótimo estado. R$
3.500,00. Tratar: 376-1772.

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

GOL - Vende-se. 86, 1.6, refrig. a
água. R$ 3.800,00. Aceita-se
contraproposta. Tratar: 370-7703,
c/ Adenilson.

GOL - Vende-se, Power, d.h., 02,
gas., cinza esc., 4p, financio ou

faço troca de menor valor. Tratar:
370-8563.

370€m3113

Clube
de

2001
1993
1997
1996
1996
1988
1996
1996
1994
1993
1994
1998
1987
1978
2000
1995

i��j
1996
1995
1991
1991
1983
1991
1991
1990
1998
1996
1990
1990
1997
1995
1995
2001
1994

Branco
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preta
Branco
Prata
Branco
Roxo
Vermelha
Marrom
Prata
Verde
Bordo
Roxo
Verde
Roxo
Prata
Azul
Vermelho
Branco
Prata
Verde
Branca
Prata
Branca
Vermelho
Cinza
Branca
Azul
Cinza
Prata
Bordô

QUINTA-FEIRA,l1 de julho de 2001 Q

Rua

GOL - Vende-se, 91, 1.6, alc.,
branco. R$ 6.500,00. Aceita-se
carro ou moto em troca.Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/

Fone: (47)
370-8622

GOL - Vende-se, 10PO,-93/94,
em bom estado. R$ 7.200,00.
Tratar: 9102-6772, c/ Luis.

-c

'I2L - Vende-,se, 96, 1.8, 2p,
, p�ta. R$ 10.000,00. Aceita-se
carro ou moto. Tratar: 9952-7084

i ou 373-3001, c/ Mara, hor. ComI.
GOL - Vende-se, 1.6, �6, CU. R$
10.450,00. Tratar: 3'76-2068 ou

9992-4712, cyl.eo.

GOL- vende-se 99/00, compl., 4 pts.,
valor à comb., troca-se por carro de

�enorvalor. R$ 372-0804 c/Claudete.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV, branco,

- Em frente ao Posto Mime

2 pts, isulfilme, R$16.000,OO. AceM
proposta"Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se CL 1.6 gas. Ano89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entrada + 9x 148,00 ou 5.200,OOà
vista. Tratar: 370-8579 c/ Marcelo.

GOL-Vende-se, 1000, branco,93.
R$ 6.500,00. Tratar: 9905·6476.

Atlético Baependi
Schroeder

{ I

FUSCA -vende-se, 80, cj.aiterador
recém reformado. R$ 3.000,00.
Tratar: 273-0241 c/ Altair. Aceita
metade do dinheiro OlJ material de

construção.

FUSCA - Vende-se ou troca-se por
moto, 72, azul meto R$ 2.400,00,
imp. Tratar: 9122-0795, c/ João.

FUSCA - Vende-se, 74.
R$ 2.200,00. Tratar: 276-30751
c/ Aurea.

-

próx.
próx.

/

trevo
I

Palio Fire EX. 1.0. 2pl cl opcionais
Fiat Prêmio CS 1.5, alc
Uno Mille. 4p v/t + ar

Uno Mille EP. ao. ümo.yoes.yer quente
Uno Mille ELX, 4p. completo
Uno 1.3 CS cl opcionais
Fiorino 1.5i, Trekking
Tempra 2.0 IE. completo
Gol Cl 1.6, cl opcionais
Gol 1000 bácico
Golf GTI compf/ccuroyteto
Parati 1.0, 16v, 2p, at/dlreçãc
Santana GlS, ap. autom.
Fusca 1300l. rodas 14
Corsa Sedan 1.0. BV, telar
Corsa 1.0, 2p"Wind cl opcionais
Corsa 1.0.2p Wind, cl opc.
S-10 Detuxe, 2.5, turbo' diesel
S-10 Deluxe, 2.5. turbo diesel
vectra GlS 2.0. completo
Monza Classic, 4p. completo
Chevette DL 1.6/S + rodas
Chevétte 1.6 SL, ale.
Chevy 500 DL 1.6/5 álcool
Opala Diplomata 4p, relíquia
D-40, Baú Diesel
Fiesta 1.0, 4p, básico
Pampa 1.6, cl opcionais
Escort L 1.6. cl teto e opcionais
Verona LX 1.6, cl opcionais
F-lODO XL, comer.
Peugeot 306 XS 1.6, compl.
Seat Cordoba GLX, 1.8 completo
Titan 125, parto elétr.
Kawasaki, ZX-ll
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Seu seminovo com jeito de novo

-

PROMOÇAO DA SEMANA
Ford Courier, vermelha, 98/98

VENHA ATÉ A FO D E CONFIRA!

CORREIO'DO povo 3

Rua Henrique Pia ra,: 199 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - 371·1777
--�'--��"��-------'�----�----

Volkswagen
2.800,00. Tratar: 370-2275. SANTANA - Vende-se, 1.8 Cl,

,

89, a gás, cl aro de liga leve,
,KOMBI- Vende-se, 91, alc. R$ porta mala elétr., impecável. R$
5.900,00. Impecável. Tratar:

J
5.600,00. T""" 3"",,238

Gal - Vende-se, MI, 97, pára- 275-3331.
choque pers., revisado; ótimo I SAVEIRO - Vende-se, turbo, 95,
estado. R$ 11.000,00 ou financ. 'KOMBI- Vende-se, 86, branca,

�'"OO
de 00"", '"' .. trv. eletr..

Irstar: 376-1772, CI Waldir. 1.600. R$ 4.200,00 ou R$ larme, rodas esp. Tratar:373-
I 1.000,00 + financ. Tratar: 274- 723, cl Henrique. ,

Gal - Vende-se, Cl., 94, motor 8550, cl Dan�.1.6, cinza mel. R$ 7.700,00,
'\

QYAGE - Vende-se, 82, lataria,
aceita troca. Tratar: 370-4810. KOMBI - Vende-se, 91, 1600, stofamento, reformado, nota vem

�
alc. R$ 5.000,00 nego Tratar: cf. garantia. R$ 2.500,00 ou

Gal - Vende-se ou troca-se por- 370-7703, cl Adenilson.
, aJ\!to moto ou carro no valor.

moto, 95, bege rnet., ótimo estado, Trat;)r: 9121-4061.
R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335 ou PARATI - Vende-se, 16V, 4p, 98. '\
999_2·6016, el Hélio. R$ 14.000,00. Tratar: 9953-5676. Outras marcas

I GOl-Vende-se, 92, alc., em PASSAT - Vende-se, Gl Flesch,
ótimo estado, cl roda de liga leve, 1.8, alc., prata, 87,'parachoque e
roda 15'. R$ 3.000,00 + financ. retrovisor personal., carro em CAMINHONETE PEUGEOT - Vende-
Tratar: 371-6916, cl Wagner. ótimo estado. R$ 4.600,00 ou R$ se ou troca-se por carro demenor valor,

GOl- Vende-se, 94, azul, motor
2.300,00 de entrada e o restante 95, bom estado, die. R$ 12.800,00.
em até 24x. Tratar: 370-5504 ou Tratar: 373-2366, cl Jair.

1.6, c/ farol de milha, limpador e 9963-8002, cl Jair.
desemb. tras. e aerofólio. Tratar: CARONA Vende-se, 86, álc., 5
9117·7919, cl Leandro. SANTANA- Vende-se, 97, marinho, marchas, motor 4 cilindros,

Gal - Vende-se, 96, 1.0. R$
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo -,

branco. R$ 2.800,00. Tratar:
comb. Tratar: 9952-7084 ou 373- 9123-0513, cl Cris.

10.000,00. Tratar: 371-9730. 3001, c/ Mara, hor. comi.

GOl-1.8, a álcool, 92, ótimo
DAKOTA':' Vende-se pick-up, 99,

SANTANA - Vende-se, Cli, 95, vermelha, 32.000km, capota
estado. R$ 6.400,00. Tratar: prata, 4p, cl trava eletr., d.h., e marítima, impecável. R$
370-0724 ou 9975-4667, cl alarme. R$ 11.000,00. Tratar: 23.000,00. Tratar: 376-1772.
Femando. 274-8550, cl Danilo.

Gal - Vende-se, 83, motor AP,
JEEP - Vende-se, 65, reformado,

SANTANA - Vende-se ou troca-se, em ótimo,estado. Tratar: 9902-1.8, ale. Bom estado. R$ 95, 4p, cl ar e d.h., branco cl 7378, cl Marcos.
3,000,00, aceita troca. Tratar: rodas 15. Valor a comb. Tratar:
9122-1157, cl Mareio. 376-1772. LADA LAlKA-Vence-se, 93, 4p, branoo.

Gal BX - Vende-se 85' b;anco
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

ale" c/ aros de liga: 3 p�ntas. R'$
SANTANA - Vende-se, GlS, 4p, 87,
cornpl., autom. Tratar; 370-8622. PICK UP WILLYS - vende-se,

(47) 376-1772/ 273-1001

C.n_•• LTtD....
CA1AINNONIIY..

•
Rua: Ângelo RiJbini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC

traçada com carroceria original, em
ótimo estado, Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

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

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V,
LX, 97, motor V6, cmbio autom.,
banoc de couro" ar int., cornpl, /
Tratar: 376-1772.

VARIANT - Vende-se, �zul, 76, R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

AGRALE' - Vende-se, 00, modo

8500, caminhão cl frete garantido
na Olsa. Valor a comb. Tratar: 376-

2018, após 15 horas, c/ Gerson.

I _

. CAMINHA0 - vende-se

Chevrolett, 78 com guincho de 45
T. R$ 16.000,00 aceita-se carro

menor valor. Tratar: 373-2563

F4OOO-Vende-se, 608 ou Volkswagen, '

pago a vista. Tratar: 91214061,
-

GMC - Vende-se, 98, capacidade
pI 15T" 1590, branco, cl
rodular. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, cl Braulio,

IVECO EURO - Vende-se, cargo
truck, 98/99, 22 dono, el
170,000km orig. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283,

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-8839.

,

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

VW 8.150 - Vende-se, 01, baú

Saider, particular. Tratar: 9979-1437.

AGRALE - verde-se STX, 91, doc.
Em dia, mais equipamento
completo. R$ 1.400,OGl. Tratar:
9967-1195,

Importados

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende

se, 97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação.
R$ 8.250,00, Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, cl
Edilene.

MITSUBICHI - vende-sexl.züo,
95, Turbo, 4x2, diesel, compl.
vidro, aro esp., capota marítima.
R$ 30.000,00. Tratar: 371-4446,
c /Vilson.

P,EUGEOUT - vende-se 96

completo, verde mel. CI 77.000
km originais. R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0560 ou 9112-4950.

.. cami!1hões

Motocicletas

AGRALE - Vende-se, 27,5, 91,
doc. pg, pI trilha el todo
equipamento por R$ 1.400,00.
Tratar: 9967-1195,

BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a

vista-Tratar: 370-7189, el Gisele.

BIZ - vende-se 2001/2001,
preta. R$ 16,000,00 + 14 x

170,00. JTratar: 9979-0605.

BIZ - Compra-se. Tratar: 370-
7189, el Célia.

CG - Vende-se, 01, vermelha. R$
3.300,00, Tratar: 370-7577 ou

9?05-3398, cl Arnaldo.

CG 125 - Vende-se, Titan 98,
roxa, R$ 2.800,00 ou R$ 800,00
+ 24x R$ 135,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117,

CG 125 - Vende-se. Titan 00, KS,
vernelha. R$ 3.500,00 ou R'$
1.000,00 + 24x R$ 177,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

CG TITAN - Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00.
Tratar: 374-1529 (ree. Vanderlei).

CG TITAN - Vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar. 9124-6939, Alciomar.

CG TITAN - vende-se ano 98. R$
2.750,00. Tratar: 371-7260.

CG TITAN - Vende-se, consórcio,
partida elétr., com 10 pare. Pagas,
faltando 26 parco Tratar: 376-3034

(manhã),

MODELO COMB COR ANO Veetra GlS cornpl., 2.0 G Venmelho 1997

Gol MI '1.0
VW S-10 2.2 G Preta 1996

G Branco 1997 0-20 Conquest, eompl.-ar D Branco 1995
Santana ci 1.8, compl. G Branco \ 1995 Omega CD 30 eompl. G _/ Verde 1993
FUSca 1.600 G Cinza 1994 Chevette Junior G Prata 1993
Gol ci 1.6 G Branco 1990 Monza Classic 4p G Dourado 1990
Santana Quantum G Marron 1990 FORD
FU�ca 1300l G Azul 1985 KaGl G Branco 2000
Santana CO 4p G Cinza 1985 RangerXlT eompl. D Prata 1999

AAT Fiesta 1.0 G Azul 1997
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996 Versalles Gl, trio A Prata 1993
Rorino LX G Azul 1996 IMPORTADOS
Uno cs 1.5, 2p Q Verde 1995 Peugeot Soleill06, 4p 1.0 'G Prata 1999

I Florino 1.5 G Prata 1993 Peugeot405 SRI, cornp, G Azul 1995
,MONZA, !J4, gasolina, UNO, 96, gasolina,I ' GM \ MOTO�

,corsa MPFI G Verde 1999 Honda Biz C-l00 G Verde/Branco 2001 Bordô Prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

(47) 9105-9172, cl Jeferson. ,
,

WlllE CAR VEíCULOS
COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

\
GolMi Marrom 97 gas. R$ 5.000,00 + fino
Kadett GSI Conv. Vermelho 93 gas, �� 19:�gg;,g<6EscortXR3

'

Bordô a:l ale.
Caravan Diplomata 6C Préta 84 gas. R$ 3.200,00
Gol BX Bege 83 gas. R$ 1.800,00
Belina LDO, 1.6 Vermelha 81 gas. \ R$ 2.000,00
Passat Vermelho 00 gas. R$ 1.700,00
Opala, 4p, 6C Branco 76 ale. R$ 2.500,00
Voyage de corrida Branco ·86 ale. R$ 1.800,00

Titan·KSE cj parto Prata 02 gas. R$ 3.900,00
Scooter Vermelha 97 gas. R$ 1.700,00
RD135 Vermelha 88 gas. R$ 1.200,00
DT 180 - Trilha Branca 85 gas. R$ 1.300,00
Agrale 27.5, pj trilha Preta 96 gas. R$ 1.600,00
DT 180, 'pj trilha Preta 85 gas. R$ 800,00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda a Sexta das 7h as 18h30 - não fechamos para almoço

Sábado das 7h30 as 12h
Rua Joaquim Francisco de Paula 627 . Francisco de Paula, junto a Tapecenter lav�ão 9111-7033

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00
ou R$ 500,00 + 6x R$ 180,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1,000,00 ou

R$ 200,00 + 6x R$ 180,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

Hyosung Cruise - 125, 97, b6rdô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x
R$ 135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00.
Tratar: 370-2227, cl Anderson.

,) SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,

)
toda revisada cl motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9p4,
9122-7341 ou 275-0051, cl
Ju�sara.

SHADOW - Vende-se, 01, prata cl
.

5.000km. R$ 14.000,00. Tratar:
371-9935.

XL - Vende-se, 2'50, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, cl luis.

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-
6939.

XL 125 - Vende-se, pgto a vista
até R$ 1.000,00. -Tratar: 376-
2593, apôs 18h.

<'
XLR - Vende-se, 125, 01,
vermelha. Valor a comb. Tratar:
275-1676 ou 275-081T.

.
.

XR 200 - Vende-se, 99, R$
/

2.700,00 entro + 37XIR$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$
7,000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x

R$ 336,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117-.

,XT 225 - Vende-se, 01, verm., cl
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x

R$ 164,10. Tratar: 372-3673,
após 15hs.

YAMAHA - Vende-se, DT 200,971
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.

AROS CI PNEUS - Vende-se, 4
aros 13, cl pneus liga leve, Fusca.
Tratar: 370-0670, cl Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99 el 12

lugares a mais COmpleta, Tratar:
371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pi
Pampa. Tratar: 370-0670, él Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI D-20.
Torro, R$ 800,00:Tratar: 276-3223.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95
pI frente, 4p, compl., preterêncla
finaciado. Tratar: 371-0695.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: �73-4018.

CONSÓRCIO - Vende-se, da regata,
cl 30 parcelas pagas de R$ 206,06,

, faltando 30 parcelas não contempladas.
R$ 4.800,00. Tratar: 370-8221 ou

9118-3241, cy ortanoo.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pI Uno turbo. R$ 300,00. Tratar:

'81 bege
93 branca
76 branca die.

Gol Cl, 1.6 94 bege ale.
Uno 4p fire 02 vinho gas,
Gol CLI 1.6 96 verde gas.
Gal Mi 1.8 97 branco gas.
Voyage Gl 1.8 + ve., Te., d.h. 90 branco ale.
Gol CL 1.6 91 prata gas,
Fusca 78 branco gas.
Tempra eompl, 96 preto gas,
Tipo, 4p, compl. - ar 95 prata gas,
Corsa 1.0 96 branca gas,
Uno 1,5 91 vermelho gas.
Escort GL 1.6 92 branco gas,
Escort Hobby 1.0 95 marrom gas.}
Honda CG 82 vermelha l gas. I
Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - ir 371-7212 ou 9963-141

Joinville 433·1002

QUINTA-FEIRA, 11 dejulhode2

SOM P/ CARRO - Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 3
mas, Tratar 371-1403, cl Si Iv

SOM pi CARRO - Vende-se,
meia nove, 1 sub de 12 pol.,
marca sony, 2 cornetas marca
Hinor + 1 módulo 1200W mar
Puss. R$ 1.300,00. Tratar:
371-6916.

RETROESCAVADEIRA - Vende- -,

se, 84, em bom estado. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

,

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furos, ou troca-se por

original de Diplomata. R$ 200,00.
Tratar: 370-1225, cl Robson.

, .

serViços

IN�TALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE�FAX (47) 371-43.54

I

do Sol 310..8800 Mafra 842..3825

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REFRI-AR
! CONSERTO E INSTALAÇÃO OE

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

R. Bernardo Dornbusch, 605' - Baependi - Jaraguá do sul/se �

Você ainda vai ter esta marca no seu.cerrelll

Site: www.usagas.com.br -

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centra'
Fone/Fax: 372-177"7 Homologada pelo

"I_INMETRO.r

• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

'. Temos financiamento. ,

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

CORREIO DO POVO 5

Atendemos linha geral:

';:-�-I.l� t:::::;J IJR_•...... 'WJ

(047) 376-0251
Rua Ângelo.Rubiní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

ICh:vr:.�utoI
MECANICA

Vendas e Serviços
I

Intelbral

111111
�
TELECOMUNICAÇOES alSllU

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

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

GRUPO ESPECIAL
CARROS

R$
R$
R$
.R$
R$

R$ 8.591,00
R$ 9,,702,00
R$10.296,OO
R$ lL394,00
R$ 12,,348,00
R$ 20.502,00
R$ 35.622,00
R$ 50.535,00
R$ 76.300,00

127,79
144,31
153,15
169,48,
183,64

R$
R$
R$ 888,19
R$ 1.)41,.03

360,33
626,.08

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V VOltlfa;n.tim I finanças

Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.500,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.800,00
Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.500,00
C-20 88 Bege Gas/Gnv. R$ 14.800,00
Goll.6 96 Verde Gas. R$ 9.800,00
Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 .

Uno Mille 96 Branco Gas. R$ 7.900,00
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00
Fusca 79 Branco Gas. R$ 2.900,00
Monza 4pts. compl. 93 Azul Ale. R$ 6.700,00
Fiorino olímpio 90 Branca Gas. R$ 6.700
00

Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00
e

Fone (47) 371-2111
Fax: (47)275-2076

Veículos, peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br

Corsa 2p 98 R$ 10.500,00
Corsa 2p 98 R$ 10.500,00
Gal MI 98 R$ 11.300,00 '

Gal MI 97 R$ 10.700,00
Gol I 96 R$ 10.100,00
Palio 4p 97 R$ 11.200,00
Corsa 94 R$ 8,000,00
Uno 2p, SX 97 R$ 8.500,00
Uno 4p 99 R$ 10.600,00
Escort GL 93 R$ 8.000,00
Escort GL 88 . R$ . 4.500,00
Escort Xr3 87 R$ 4.000,00
Verona GLX compl. 90 R$ 6.500,00
Kombi 94 R$ 6.500,00

Afpfêfêito Waldemar Gruba, 37.47 • Jaraguá do Sul·

.

"",. :" .... <::::<>:.,: .. ,.,/.":.,.:,,,,. .
',. . : . ./',,'. '. ':::"y::' gi

. .:YAV. PREFEITO WAlDEMAR GRU.BAi ª809: BfllRRO vIEIRA.m';JARAGUA DO SU ga ')

alç
ga

� '----- ---i ga'
I g,\ g,
J

(I
J
)'

GM
Corsa Milênio, 4p 02 Branco G
Monza SIe, compl., 4p 90 Bege G
Kadett GLS, compl., 2p 98 Branco G
Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G
Corsa Wind, 2p 96 Bordo G

VW
'GIlI Mi',2p 97 Branco G

FORD
�Fiesta,4p 97 Branco G

Escort GLX, 2p 95 Branco G
Escort Hobby 1000 94 Cinza G
F-1000 gabo 95 Bordô O

FIAT

Mille Smart, 2p 01 Branco G

Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G

Uno Mille SX, 2p 98 Bord� G

Operadoras Maga e Orsola

Você preelsa
de dinheiro?

Temos a solução!
9981-5840
9979-0113

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Retinanciamos
seu veículo!

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 376-1772 - 273-1001
MODELO COMB. COR ANO

vw
Gol MI 1.0 G Branco 1997
Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995
Fusca1.600 G Cinza 1994

. Fusca 1300L G Azul 1985
Santana CO, 4p G Cinza 1985

FlAT
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
FiorlnoLX G Azul 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Fiorlnol.5 G Prata 1993
SantanaQuantum G Marrom 1990

GM
D-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
Omega CD 30 compl, G Verde 1993
Chevette Junior G Prata 1993
MonzaClassic, 4p G Dourado 1990

FORD
KaGL G Branco 2000
RangerXLTcompl. D Prata 1999

, Fiestal.0 G Azul 1997
EscortXR3 Conv. A Prata 1987

IMPORTADOS
PeugeotSolelll06, 4p, 1.0 G Prata 1999
Peugeot405 SRI, compl . G Azul 1995

Fina,nciamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

R$ 12.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 14.200,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 12.000,00
R$ 4.300,00
R$ 4.500,00
R$ 750000

Corsa, 4p, 97
F-1000 Dupla Comp 91
F-l00087

Gol1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Saveiro 1.6 MI 99
Monza Class 2p Cornpl,
Monza 4p Menos ar

Chevettê, alc., 88
Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Courier 1.3, 98
Escort 88

Monza, 2p, - ar, 87
Kadett 94

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Você
•

precisa Corcel II, lDO, 81 bege gas, VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO

de dinheiro?
0-20 Cab, Dupla, cornpl. 93 branca die. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas, R$ I 1.000,00
0-10 76 'branca die. Mondeo CLX 96 Preto Gas, R$ 14,500,00
Gol ci. 1,6 94 bege ale, Tempra SX 96 Preto Gas, R$ 12,500,00

Temos solução!
Uno 4p tire 02 vinho gas. GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I 1.000,00

a Gol CU 1,6 96 verde gas, Gol 16Y, 4p 99 Branco Gas, R$ 14,500,00
GolMil,8 97 branco gas. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14,800,00

P Voyage Gl 1,8+ve" Te" d.h. 90 branco ale, Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00
9981-5840 cotct.i.s 91 prata gas, UnoSX,4p 97 Cinza Gas. R$ 9,800,00

, Fusca 78 branco gas. Saveiro GL 1,8 95 Vermelha Ale, R$ 8,900,00

9979-0113 Tempra compl. 96 preto gas. GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,00
Tipo, 4p, compl, - ar 95 prata gas, Gol 1000,1 Plus 95 Branca Gas, R$ 9.700,00

Operadoras Maga e Orsola 96 branca gas. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas, R$ 7.800,00
91 vermelho gas. Kadett GL 2,0 95 Vermelha Gas. R$ 9,500,00
92 branco gas, 0-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die, R$ 23,500,00

Escort Hobby 1,0 95 marrom gas. Palio �L 1,5, 4p 97 Azul Gas, R$ 11.900,00
(32 vermelha gas. CG Titan 125 OI Azul Gas, R$ 3,300,00

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau - + 371-7212, ou 9963-7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2,700,00

.'1VotorattUm I finanças

Refinanciamos
seu ,veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

�

�EJ.ftY! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

WOLKSWAGEN
Gal MI, 1,0 Branco 97

Palo Classic Prata 97

Logus GU Verde 96

Gol! GL, cornpl, Roxo 95

Logus GL. campo Prata 94
Gol CL Vermelho 89
FIAT

Palio �DX 4p Bege 98

Palio Weekend Branca 97
Palio EL 1,5, 4p Vermelha 97
Palio ELX, compl. Cinza 01
Uno ELX Vermelha 95
Fiorino LX Bege 92

Uno S Verde 87
FORD

Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96

•
Verona GL Azul 94
Escort XR3 Branca 94
Verona GLX Prata 94
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind 4p Prata 99
Corsa Wind Cinza 98

Ipanema SL 1.8 Azul 91

'\,
,

Financiamos
seu veículo!

Q) 370-2227/9975-1804

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Você precisa
de dinheiro?

Temos a seluçãel
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Rua Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

�;, {47} 371-5928
ê�/. '9975-0920

Rua 25 de JuJho, 1715 - Vila Nova - Jaraguá doSul

diversos
ALUGA-SE - equipamento e

maquinário, eompl. p/ uma
marcenaria. São 10 máquinas,
todas profissionais e de padrão
elevado, p/ alta produção.
Excelente estado de conservação
e perfeito funcionamento. Apenas
R$600,00. Tratar: (47)457-6157,
c/ Sr. Aldir ou com Sr. Junior.

AMACEIRA DE PÃO - Vende-se
marca Liene. Tratar: 376-1090 c/
Zuleiea ou Adima.

BATEDEIRA DE BOLO - Vende
se BP 12. Tratar: 376-1090 c/
Zuleiea ou Adima.

BAÚ PRA MOTO - Vende-se R$
40,00. Tratar: 275-0971 c/ Luiz.

BEBÊ CONFORTO - Vende-se

Alegro. R$ 60,00 aceita proposta.
Tratar: 9903-1898.

BOMBACHA E VESTIDOS - Vende-se

uma bombacha balão, e dois vestidos
de Prenda. Valor à eomb. Tratar: 374-
0989 ou 370-7727 c/ Jeferson.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

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

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um

microfone sem fio. Tratar: 372- /

4402, c/ Sérgio.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) c/ colchão. R$ <'

300,00 aceita proposta. Tratar:
9903-1898.

.

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

CON�ERTm DE RODAS

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

GEOMETRIA PNEm

.

CADEIRA PARA CARRO - Vende

se Galzerano. R$ 60,00 aceita

proposta. Tratar: 9903-1898.

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

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

I

CELULAR - Vende-se mad. LG

Global, pré pago R$ 95,00. Tratar:
374-0686 ou 370-7727 c/
Jeferson.

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

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

DISKMAN AIWA - Vende-se,
ótimo estado. R$130,00.
Tratar:370-7866.

DIVIDE-SE APTO_ - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, c/
Alexandra.

DIVISORIA PARA PÃO - Vende

se p/ pão'francês. Tratar: 376-
1090 c/ Zuleiea ou Adima.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T. R$ fi
27.000,00, e marca Toyota, anel90, 2,5 + R$ 24.000,00. Tratfk': .

(47) 635-5151. f
ESCORREGADOR - Vende-se, p/

QUINTA-FEIRA, 11 de julho de 2002

fi METALÚRGICA KV LTOA.
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANELAS, PORTAS, CERCAS,

GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM.GERAl.

ii(47) 275-1540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

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

playground. R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1299. c/
prof. Ademar.

_BUJÃO DE GÁS - Vende-se. COMPRO - Ouro, pulseiras,
Tratar: 370-9062. correntes, aliança, etc. Tratar:

9979-0605, c/ Adir.
CACHORRO - Vende-se, Bagles,

. mestiço. R$50,00. Tratar: 37i-6021. CONCHA - Vende-se, para
retroeseavadeira. Tratar: 9992-7162.

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
seminova e step. R$ 200,00.
Tratar: 375-2190.

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

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se,
em Joinville, estantes, mesas c/
cadeiras, estofados, etc. Tratar:
.

47) 453-1023 ou 3025-4549.

:ILMADORA - Vende-se. Tratar:

3121-2362, c/ Joilee.

=ITAS DE VíDEO - Vende-se,
11100, c/ expositores e balcão.
Valor a eomb. Tratar: 376-1090.

3ALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.

Sul.
BraSil

.

rolamentos
.

"',

Melhor preço da região. Tratar:
(47) 9975-2825, c/ Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões,
na Av. Pref. Waldemar Grubba.
Tratar: 273-5528.

GALPÃO - Aluga-se, c/ aprox.
600m2• Vila Lalau. R$ 1.800,00.
Tratar: 372-0074 ou 9112-4711.

GELADEIRA - Nl"eessito -

Morador do Bairro Rancho Bom.

Tratar: 314-1103, c/ Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro

guarda-roupa pará ser doado,
estou necessitada. Tratar: 275-
3678, c/ Malvina.

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

IMPRESSORA-Vende-se Deskjet61Oc.
R$ 200,00. Aeeita-se contraproposta.
Tratar: 9903-1898 c/Daniela.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas -' Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,PLAY STATION 11- Vende-se,
destravado, R$ 1,000,00, Tratar:
376-2206 .

ocasião. Tratar: 370-9172.LAVADORA - Vende-se, Vila
l.enzi. Tratar: 275-3937.

MÁQUINAS PI COSTURA
Vende-se, 1 corte de trabalhar
Kamer R$ 1,300,00 (pacote cl
todos tem desc. ou avulsa). Tratar:
275-0616.

..
"
Q.
!!
..

LAVATÓRIO - Vende-se para
salão de beleza. R$ 70,00. Ou
troca por prancha de cabelo.

Tratar: 9121-4061.

. \
'PNEUMATICO - Vende-sr' pI
Truck. Tratar: 9992-7162,

PROCURA-SE - Pessoa pI dividir
aluguel, em Corupá. Tratar: (47)
375-2177, cl Ana.

----------------�----/
LIQUIDIFICADOR - Vende-sé,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 cl NoelL

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

PROCURA-SE - Imóvel no Centro
de Jaraguá do Sul para alugar,
Tratár: 373-4932, cl Ana Paula.

LIVRO - Compra-se, Mundo de
Sofia, Tratar: 376-3658, c;
Jusiane ou Marta.

MODELADORA DE PÃO -

Vende-se para Pão Francês, marca
Sulpan, Tratar: 376-1090 cl
Zuleica ou Adima.

Porçl)es
24) FILÉ '\
25) CALABRESA
26)CORAÇÃO
27) MISTA

.28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS f
30) FRANGO E FRITAS

31) POLENTA FRITA

2) AIPI M FRITO

I, 3) AZI:!ITONA
) PICANHA AO

,t,,,

L.anche aem haml1ureuer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
3) X-CALABRE5A
4) X-CAiU-FRANGO
5)X-MIGNON
6)X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

che com haml1ureuer
08)X-SAL.ADA:
09) X-DOg
10)X-BACON
11) X-HOi POINT

PROTETORES DE BERÇO (3) -

Vende-se. R$ 20,00 cada, Tratar:
370-9228. cl Rosane,

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

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce . QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO

-Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393. '

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

Tradicionais

12) MISíO QUENTI:!

13) H3URGUER
14) X"EGG

NECESSITO - de roupa para bebê de

3meses, 5 ano e 4 anos e cobertores.

Tratar: 275-3609 cl Cláucia.'MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta
e overloque cl cobertura, Preço a

combinar. Tratar: 999:3-4340 ou

370-5547.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir; urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-8863, cl Fábio.PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$1.300,00. Tratar: 274-
8329 ou 274-8264, cl Simone.

Cachorro quente
15) CACHORROíRADICIONAL
16,) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO &
13) CACHORRO DE MUSSARELA

ACHORRO DE PALMlí

QUITINETE OU CASA - Procura
se para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

ROUPAS 'DE BEBÊ - Vende-se
de 6 meses a 1 ano, semi-novas.
Tratar: 370-9228. cl Rosane.

MÁQ. COSTURA - Vende-se.
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.090,00
as duas ou tropa-se' por moto de
menor valor. R$ 375-1080.

PASSAGENS AÉREA - Vende-se,
parao nordeste ou qualquer outró país
dentro da América do Sul, com 20

dias antes da data da viagem. Valor
60% do valor da passagem oferecida

, ,

pela empresa. Tratar:'9973-3358.MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende-se,
Brastemp, p/6 pessoas, na caixa,
ou troca-se por fogão Brastemp,
autolimpante, 4 bocas, de embutir,
novo. Tratar: 3,l0-9172.

RODAS (4) - Vende-se, originais
para Voyage. Tratar: 9992-7162.PEDESTAL - Vende-se, 16

" canhões de luz cl catraca e 40m
fio. R$ 900,00. Tratar: 372-
3598, cl Àne.

ROUPAS - Vendo, masculinas, de
primeira, calça, cinto, camisas e

blusas de fio (tencel, linho e

microfibra). R$ 15,00 a peça.
Tratar: 370-8552 ou 9118-7192,
cl Hedlinn (qualquer dia e horário).

MÁQ,. REBATER ELÁSTICO -

Vende-se, 4 agulhas, marca
HansaL R$ 3.500,00 à vista ou

R$ 2.000,00 de entrada e o resto

parcelado. Tratar: 9975-452:3,
falar com Rosa.

PERDA - Procura-se documentos
de Sr. Eder José Franzoi, perdeu
ou documentos na ciclovia, quem
encontrar ligar para: 275-3711,
mediante gratificação. SOFTWARE - Vende-se, estoque,

educativo e de digitação, pi
usuários de inf. e escolas de ed,
infantil. Tratar: 370-3623 ou

371-5006.
'

MÁQ. PI RECORTE DE
, ADESIVO - Vende-se, ploter de
recorte, boca de 25. Preço de

PINTURA - Fazemos pintura ern
móveis (pátina, decapé, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

COMRRÁ -VENDA - TROCA,w FINANCIA· CONSÓRCIO
I

............. 3,70-5999
CONSÓRCI,O REGATA

( I
_

\

"

\
,

Planos em até 60 meses
com 4 contemplações todo mês

Entrada e saldo em 36X de R$ 169,00
* Tanque cheio.* Capacete

MOTOS OKm a partir
6'Ox R$ 77,00

CARROS USADOS a partir
60x R$ 182,12
\

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG da Weg
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARCERIA

LOTEAR OU DESMEMBRAR
Procuramos áreas para desmembramento ou

loteamento em parceria.
Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

ALUGA-SE - Quitinete mobiliado.
Tratar: 370-3561.

PRAIA - Compra-se, por um

preço barato. Tratar: 9603-3383,
)cl Euda. .

CENTRO - Vende-seQuitinete
próx. Antares. R$ 23.500,00+'
financ. (R$15,00 por mês).
Tratar: 275-3798.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança'.
Tratar: 276-1044, cl João.A ma•• nova oJa e.

Venha canfe.ir, estamQs esperando por vod!

Aproveite' preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES

FO/llE:47371-0394
'Rua, Barão do Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaraguâ do Sul - SC

rcbinfonnática@uol.com.br

CENTRO - Vende-se, novo, c/3
qtos, COZ., bwc e demais dep,
Prêdio cl piscina, salão de festa
chur. Individual. Ed. Pérola Negr�.
R$ 100.000,00, aceita-se
contraproposta ou troca-se. Tratar:
371-9521 ou 370-4657 após
19h, cl Rose.

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

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
em constr., cl 1 qto. Terreno de

450,00m2. R$ 10.000,00.
Tratar: 9104-4588.

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.
R$100,00. Tratar: 9117-9257.

Vende-se, CASE 580H ano 87,
90 e 95. Tratar: 372-1727 ou

9975-0331.
CENTRO'- Vende-se, cl 2 qtos,
sala, sacada, COZ., lav., gar.,
próximo ao Angeloni. R$
20.000,00 + financ. Tratar: 370·
9226, cl Wagner.

TECLADO - Vende-se, marca
'Cassio, modelo K110. R$
150,09. Ou troca-se por cimento.
Tratar: 274-8404, cl Dilson.

TROCA-SE CAIBRO - Cornp.,'
por 1 casa de 7x10 + 6 janelas,
6 portas cl caixilhos, por 1 moto

acima do ano 90. Tratar:

371-5940.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
Station, 17 CDs. R$ 350,00.
Tratar 370-7866.

--
.

Imovels
• •TECLADO - Vende-se Yamaha

TSR 180. Tratar: 274-8565.
VIDEO CASSETE - Vende-se

Philco, 4 cabeças. Tratar:
274-8565.

CENTRO - Vende-se, próx.

( Angeloni, cl
2 qtos, sala, coz.,

bwc, lav., cl gar. R$ 20.000,00
+ financ. Tratar: 370-9226, c/
Wagner ou Elaine.

TRES RIOS - Alugo, uma alv.

grande e outra mista, R$ 150,00
(cada). Tratar: 370-1827.

t.'rROCA-SE - Sala comercial ou

Rapto., alv., cl 150m2, próx. w�g

nll. R$ 45.000,00. Tratar:

r9104-4588.
'A'

Idv�nde-se ou troca-se por imóvel

V" de menor valor casa de alv. cl
------------

r\100m2, terreno de 670m2•
CENTRO - procura-se pi alugar, j�Tratar: 370-9282.
pequena. Tratar: 372-2927 ou 1ta. _

9997-8370, cl Guilherme.' f VILA LALAU - Aluga-se um

-----------�. �alpão cl aprox. 600m2. R$
1.800,00. Tratar: 372-0074 ou

9112-4711.

TRAN�FORMADOR - vende-se

3.000Wts, vantagem 220v e
110v. R$ 80,00. Tratar: 275-
·097'1. CI Luiz. LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se,

,c/2 qtos. R$ 35.000,00. Tratar:
9104-4588.

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2

pisos sem-acabado, 360m2, cl 1
casa de alv. nos fundos, cl 75m2•
R$ 45.000,00 (as duas) Tratar:
370-3109.

TROCA-SE - Carro no valor de R$
30.000,00 pI casa de material.

Tratar: 370-1161. VILA NOVA - Vende-se, em
constr. Pela construtora JG, Ed.
Jardim das Mercedes. R$
4.000,00, nego Tratar: 370-6348.

OFICIINA DE TORNEIRO -

Vende-se, compl. Tratar:

371-5640, cl Sé,rgio.
03 RETRO ESCAVADEIRA -

ALUGO - quarto em residência

para moça, a partir do mês de

julho. Tratar: 9122-9867.
J
n

2 VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00.
Tratar: 275-0051. CRECI1989-J.

ALUGA-SE - quarto mob. CI
COZ., lav. e gar. Tratar: 370-
3561 ou R. Fidélis Stinghen, 64,

/
próximo Portal.

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m2, aceita-se troca por casa

na praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.

CHICO DE PAULO - Vende-se, /

madeira, 80m2. Terreno cl
580m2• R$ 20.000,00. Tratar: (9104-4588.

s

Z SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

constr., cl 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 LALAU - Vende-se mista,
próx. Marisol, cl 3 qtos, chur.,
gar. e demais dep. R$
25.000,00. Tratar: 371-6069.

E
4

,

fCZERNIEWICZ - Vende-se,
sobrado cl 267m, 3 qtos., 2 I
banheiros, 2 salas, cOZinhaJ�ea
de serviço, garagem p/ 2 ccy.:os.Próx. ao Pama, em frente Vno134. Tratar: 275-0845.

E
A
T

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2

de mad. Por apenas R$
40.000,00. Rua Antônio Carlos

Ferreira. Tratar: 9104-4588.
I

BARRA VELHA - Vende-se, em
alv. cl 4 qtos, sala, COZ., bwc, gar.
pi 2 carros e demais dep.
R$ 25.000,00. Tratar: 373-3787,
c/Noeli.

GALPÃO - Vende-se, pré
moldado, cl 300m2, montado
sobre terreno de 800m2, no Água
Verde, próprio pi indústria,
Avaliado em R$ 100.000,00,
vendo por R$ 65.000,00. Tratar:
9979-0605.

Rua Major Júlio Ferreira. 258 - ao·lado da Demicar - Vilá lalau - Jaraguâ do Sul
"

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

VILA LENZI - Vende-se, frente

pi colégio, cl 125m2, cl gar., 1
suíte, 2 qtos e demais dep.,
cortinas fica na casa. R$
75.000,00, aceita-se carro ou

R$ 60.000,00 + financ. Tratar:

370-9050, cl Simone.

ÁGUA VERDE - Vende-se, cf
675m2, por R$ 37.000,00. Tratar:

9975-2164, cl Jr. CRECI 9465.

GUAMIRANGA (próx.) - Vende

se, mad., cl 2 qtos, COZ., sala,
bwc, gar e demais dep.
R$ 20.000,00. Tratar:
373-378�, cl Noeli.

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-B045 -.

�fem cheirinho de
. novidade gostosa

na· CIdade ...

r

JOINVILLE - Vende-se ou troca-

se de madeira, por casa do
mesmo valor, no Estado de SC

ou Minas Gerais, pintura nova,

escritura, linha te I. R$ 7.300,00.
Tratar: (47) 417-24.38, cl José
Carlos.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
1ª Vara cível

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
PRAZO DO EDITAL: dias

O(A) Doutor(a) Márcio Renê Rocha, Juiz(a) de Direito

FAZ SABER que, no dia 02jAgostoj2002, às 14:00 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 12jAgostoj2002, às 14:00 horas, neste Juízo de

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,

CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- SC, será(ão) levado(s) a leilão/praça
o(s) bem(ns) descrito(s), consoante determinação constante dos au�o5
n" 036.96.001191-4, em que figura(m) como exequente(s) Eduarda
Francisco Wllhem, tendo como executado(s) Luis Carlos de Mello e

outros. Bem(ns): '01 - Um terreno situado no perímetro urbano desta

cidade, no lado ímpar da Rua 84, João Doubrawa, esquina com a Rua

Chile, com área de 555,00m2, atualmente edificado com uma casa de

alvenaria com aproximadamente 150,00m2, semi acabada, avaliado em

R$ 55.000,00; 02 - Um terreno situado no lado par da Rua Victor

Rosemberger, com área de 377,00m2 atualmente edificado com um

prédio de dois pisos, sendo que a parte inferior está semi acabada e

a parte superior apenas na fase de cobertura, avaliado em R$ 80.000,00;
Avaliação: R$ 135.000,00, em 28/novembro/1997, cujo valor sera

corrigido monetariamente até a data do(a) leilão/praça, seguindo o

mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ônus: Eventuais dívidas
relacionadas com os imóveis a serem praceados, passadas e futuras

(IPTU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos ou pendências: Não há. Salienta-se que, em primeiro leilão/
praça, o valor do lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada,
sendo que, não ocorrendo a venda neste(a), será levado à segunda
oportunidade, onde haverá a alienação a quem mais ofertar (art. 686,
VI, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) devedor(es), fica(m) o(s)
mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização da hasta

pública acima descrita. E, para que chegue aoconhecimento de todos.

partes e terceiros, eu, Eliane Aparecida Stinghen Rausisse, o digitei, e

eu, Cláudia Jenicher Janssen, Escrivã(o) Judicialo conferi e subscreVI.
Comarca de jaraguá do Sul (SC), 11 de junho de 2002.

Marcia Renê Rocha
Juiz de Direito

JOINVILLE - Vende-se', casa
mista, no bairro Bom Retiro.

Terreno cl 740m2, arborisado.
Tratar: (47) 425-1273.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende

se casa de alv., cl 70m2•
Terreno quitado (12x27) tudo por
R$ 17.000,0.0. Tratar: 2.76-
1306, cl Pedro. Aceita-se carro

. até R$ 9.000,00.

MASSAR,ANDUBA - Vende-se,
em alv., cV 130m2, terreno cl
400m2, no centro. R$
26.000,00. Tratar: 379-1119,
cl Marisa ou Ailton, hor. com.

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é
especializada em delícias à jato:porções de frango
à passarinho, polenta fr lta. aipim e batata ...
Hummmmmmm ... deu água na boca?

Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

NEREU RAMOS - Vende-se, cl
terreno 500m2, todo murado cl
escritura. R$ 9.000,00. Aceita
se carro. Tratar: 371-6069.

NOVA SANTA ROSA (PR) -

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

PORTO BELO - Vende-se, 3

qtos, Centro, cl 133in2• Tratar:
(47) 369-4922, cl Roberto.
(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AMIZADE-Vende-se, Res.
Versalles, c/300m2• R$

5.000,00. Tratar: 9975-2164, c/
Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João

Picolli 16,5x22. R$ 50.000,00.

Tratar: 370-0790, após 15h.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:
370-8145, após às 17hs, c/
launta.

Q.

ITOPAVA - Vende-se, c/460m2•
R$ 2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x (
R$180,OO. Tratar: 274-8404, c/
Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-

o se, c/ 8. 750m2, R. João Januário

Ayroso, fundos. R$ 376-1537, c/
Olegário, aceita-se apto. c/ parte
de psgto,

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, Lot. Juventus c/ aprox. 400m2.
Valor R$17 .000,00. Tratar: 372-
0074 ou 9112-4711 c/ Elson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371-7061.

PRAIA - Procura-se, nas praias de

Itajuba, Piçarras, ltaguaçu e região,
valoraprox. R$10.000,OO. Tratar:
370·6624. CRECI 8844.

PRAIA DO ERVINO - Compre-se
terrenos. Tratar: 372-0074 ou

9112-4711.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

Tratar: 9975-2164 c/ Jr. CRECI
9465.

RIO CERRO II - Vende-se, c/
2:543m2,.bom p/ chácara, próx.
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

Venpe-se, chácara toda mobiliada, c/
lagos, casas, campo deMebol suíço,
etc. R$ 170.000,00, nego Tratar:
275-2990. CRECI 001770-J.TRÊS RIOS DO NORTE - Vende

s� c/450m2, próx. CTG Trote ao

Galope. R$ 4.500,00. Tratar:
9113-1769.

Vende-se, área de lazer, c/
1.000m2, área construída, salão
de baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um c/ iluminação, e

lagoa de peixe c/400m2, uma
pista de motoeross. Área c/
20.000m, a 9km do centro de

Massaranduba. R$ 90.000,00.
Aceito troca. Tratar: 379-1119,

c/ Airton ou Marisa.

VILA LENZI- Vende-se, terreno
com área total de 644,OOm2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de

�$ 19.000,00. Aceita-se
propostas. Tratar: 371-6310,
comercial, ou 9975-9543, e/
Patricia.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 margas, perto da

Empresa Malwee. R$ 45.000,00.
Aceita-se terreno u casa no valor

de R$ 15.000,00, nas

CENTRO - Vende-se escritório, c/, proximidades da Ilha da Figueira
toda infra-estruturamontada. Tratar: \

ou Vila Lalau. Tratar: 376-2221,
371-3216. Venda: R$ 20.000,00. , c/ Francisco.

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

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão

Caeilda, e/200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

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

CENTRO - Vende-se na Mal.
'

Deodoro. Valor a comb. Tratar:
371-9116 ou 370-5598, cf lvone
ou Ivo.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE
- Vende-se, c/ área de
75.000m2, c/ casa de alv., c/

----------_I'r �Iagoa c/ peixe. R$ 30.000,00.
CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3° andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

10 CERRO - Vende-se, c/ casa
Iv., c/lagoa, rancho, c/ \
, .000m2• R$ 47.000,00, nego
tar;275-2768, c/ Doral�.

OLHA - Vende-se, c/ casa
de

. tos, terreno de 3.900m2, 2

lago� / peixe. R$ 100.000,00,
aeeita-se proposta. Tratar:

370-1401, c/ Flavio.

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

9431, c/ José.

(

CIQSSif;CQdo� Ma.s completos, .

Mais dinâmicos e Mais/fáceis de procurar!

I VENDE-SE

PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 2 dorm., gar.,
no Centro -

R$ 58.000,00. Burafto
- Tratar: (47)

9983-5920 ou 3

67 -1993. CRECI 296

VENDE-SE

PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 1 dorm., gar.,
mobiliado, no Centro -

R$ 35.000,00.
Buratto - Tratar: (47)

9983-5920 ou

367 -1993. CRECI 296

VENDE-SE

PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 3 dorm., c/ suíte,
mob., gar., sacada c/
vista do Mar, no Centro

- R$ 95.000,00.
Buratto - Tratar: (47)

9983-5920 ou

367-1993, CRECI 296

(

\

CORREIO DO POVO 11

•
Café da manhã
Citá da. tarde

/

�peritivo
executi'va,

�aternúWde

3rutas e 3wres
,Licor e Chocolate

-,especial \Dia das�es

especial \Dia dos !:Namorados

Outras ocasiões especiais
•.,

\ \

CORREIO DO POVO

371·1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•

I o Aluguel!

ores
A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE

I

• casaS Com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cl churrasqueira I

• Financiamento pela CEF .ern até 240 meses

Construtor

/

VEI\IDECA!iA (41) 215·2163
I

R�a Exp. Gumercindo da Silva, 72 - (Defronte �a/ixa Econônic�J

/ Rua Preso Epitácio Pessoà, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cojoroguodosul@sesc-sc.com.br.

Ci)SESC
,/

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

)
,

BRINCANDO, NAS FERIAS

PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS

Período: 22 a 26 de julho de '2002

No dia 25 de julho, iremos fazer um passeio ao Fozzendo Park
Hotel em Gaspar, com saída às 8h e chegada às 18h30

J

Durante a semana teremos muitas diversões como: passeios,
brincadeiras, gincanas, playground, jogos, emuitadiversão.

Será oferecido lanche +cdcs as t�rdes. Haverá monitoria
especíclizcdc para atuar com as crianças.

'

Inscrições limitadas e abertas no SESC:
371 8930 ou 371 9177

PROGRAMACÃO DE CURSOS
,

,

empregos
,

REPRESENTANTE/PREPOSTO - COMPUTADOR - Concerta-se,
Precisa-se, para vender brindes na micro e impressoras. Tratar:

"região. Tratar: 370;7321, c/Dorival. 276-1476, cl Eloi.

REPRESENTANTE/VENDEDOR - DIARISTA - Senhora se oferece
pI vender produtos pI construção e pI trabalhar, 3ª, 4ª e 5ª-feira, na
acabamento. (Trazer curriculum). parte da manhã e 6ª-feira o dia
Tratar: 370-6533, cl Marina.

fi)
todo, boaref. Tratar: 9992-
4521, recado.

VENDEDORAS - Precisa-se, com I/ _

experiência. Tratar: 371-5:53. III DIARISTA - Procuro trabalho.

VENDEDOR EXTERNO _ procur/.Ji Tratar: 9114-7963, cl Leide.

se, autônomo, pIs= de automaçã;{\dl DIARISTA _ otereço-rne pI
c/cartelra de clientes, ótimOSganhO��i trabalhar, tenho 21 anos; sou
Tratar: (041) 3027-5269, cl Zilda.�\ solteira. Tratar: 371-8081 (8h as

VENDEDORES EXTERNOS _ ft\\ 17h), cl Claudia.
(cl.

Preçisa-se, cl experiência, para \
trabalhar na área de seguros. (Vir ):DIARISTA - procuro emprego, ou

(:� mensalista, oi referência. Tratar:acompanhado de Curriculum). .

Tratar: (47) 370-0075.
. 371-3837 (recado pI Maria, mãe
� de Suzana).

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pI Jguà do Sul e

('/região. Consórcio União. Tratar:

,

i '

371-8153 ou 9122-6233. Ru I
Barão do Rio Branco, 627, certf_ro.r=:
VENDEDORES - Precisa-sEjfpara
Jaraguá e região, área de {a�o de
saúde. Tratar: 371-6709.

'

ENFERMEIRA - Senhora

oferece-se para trabalhar como

enfermeira, pI cuidar de pessoas
idosas ou acamadas. Tratar:
9122-7410 cl Lu.

ENFERMEIRA - particular,
oferece-se pI trabalhar em

sistema de plantão, experiência
comprovada� Tratar: 371-3859,

OFEREÇO-ME - para trabalhar
de motorista ou fazer serviços
banco, etc. Período integral.
Tratar: 9979-0518.

GARÇOM - ofereço-ma para
trabalhar fins de semana. Tral�,
275-2629, após 18h30.

PEDRE;:IRO, - procuro serviço,
tenho prática e indicação. Tral�
372-0624, cl Natália.

PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar:
371-5640.

PROCURO - emprego na área
administrativa, ramo imobiliário
seguros. Tenho experiência
comprovada. Tratar: 9903-1898
cl Daniela.

PROCURO - serviços para fazer
em casa. Tratar: 370-1827.

SENHORA - Oferece-se para
morar na casa de praia pI cuidai

enquanto ninguém está na

residência. Tratar: 9603-3383,
cl Euda.

SENHORA - Oferece-se pI
cuidar de pessoas idosas, cuidl
de bebês (babá), possui cursc«
enfermagem é tem referência,
Tratar: 373-3775, cl Bernadele

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio

das 12 às 13h30, ou à noite,

TÉCNICO - Procuro ;vagas,
eletônico ou informática. Tratar.

276-1476, cl Eloi.

Fidelizar o elienle
-,

15h 09/07fi 12/07 3º a 6º , 19h às 22h
r

RS 90,OOou
I + I RS47,OO

eURSp eH PERÍODO DIAS r HOR�RIO

RS86,OO
1+5 RS 145,��

RS78,OO
RS 75,00 OU

1+1 RS 38,O�

Vendas Externas

Dê Vida a}ua Loia

15h 15/07a 19/07 2ºa 6º 19hàs22h

220h. 29/07a IS/II 2º, 3º e 4º 19h às 22h

Excelência no Atendimento 12h 29/07a O l/OS 2º a 5º 19h às 22h

Matemática Financeira c/ HP 12e 20h 29/07a 02/0S 2º(a 6º 19h às 22h

44h 07/08a02/10 '4º, 6º e Sábados

Diurno-6º's e Sábados RS300,OOou
I

NolurllO-4º's e 6º's I +2 RSI05,O�
15h 26/0Sa30/0S 2º a 6º 18h45 às 22h 15 RSI30,OOou

I+]'RS 68,00

Decorafão de Ambientes

/ At�alização em L�gislafão
Trabalhista
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Quinta-feira ,/

Barcelona - Inauguração para convidados e imprensa.
Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo.

Sexta-feira
jangada - Festa Julina com muito quentão, pinhão e

pipoca.
Notre - Festa Tentação II. Várias surpresas durante a

noite:

Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo.

Sábado
Barcelona - Abertura oficial da mais nova casa noturna de

Jaraquá do Sul.
Cervejaria B ierkrug - Ao meio-dia, tradicional feijoada.
À noite, música ao vivo.

Domingo
Cervejaria B lerkruq - Música ao vivo.

Se esti'vesse vivo, j im M orrison i ria completar 59 anos no p róx imo dia 8

dezembro. M,as, segundo ele, o que interessava de verdade era a inten

sidade, não a duração. Talvez por .isso, no dia 3 de julho de 1971, ele
faleceu, aos 27 ancs.,

.

Ninguém s.abe ao certo o que realmente aconteceu na noite do dia 2 para
o dia 3 julho, em Paris. Só o que se sabe, é que Morrison foi
misteriosamente encontrado morto em uma banheira pela namorada,
Pamela Cou rson, no hotel em que estavam hospedados.

Há inúmeras teorias sobre o falecimento de Morrison, que se dividem
basicamente em duas vertentes. Alguns acreditam que sua morte teria
sido provocada por Pamela, que o teria induzido a uma overdose - já que
eles viviam brigando publ icamente. Outros acreditam que j im está vivo.
Pode parecer estranho, mas há vestígios que dão base a essa hipótese: só
duas pessoas teriam visto o corpo de M orrison, a namo rada e um legista
francês, que após o laudo não quis comentar nada com a imprensa. Além
disso, o caixão foi selado e enterrado sem ao menos notificarem a em

baixada americana em Paris. Sem contar que os órgãos de imprensa só
vieram a saber da morte no dia 8, cinco dias após o suposto falecimento.
Outro fato que leva os fãs do vocal ista do The Doo rs a darem ouvido a essa

te_oria é o que o próprio Morrison vivia falando a amigos sobre simular
sua morte. Além do mais, j im estava na mi ra da j usti ça ameri cana, que o

havia condenado a 70 anos de prisão, por atentado ao pudor, e esse era

,um bom mei o de escapar da pena.

Drogas - Teorias à parte, a morte do cantor e poeta foi motivo de

tamentação por toda parte, embora j im não desse muita bola ao seu

sucesso. Quando perguntado por um repórter como se preparara para a

fama, Morrison respondeu: "Parei de cortar o cabelo". O que ele não

disse, foi que também havia se entregado às drogas como tantos outros
Jlmrny Hendrix e Janis Jopf in, faleceram um ano antes de Morrison,
devido ao demasiado uso de tóxi COSI também aos 27 anos de idade.

Morrison usava drogas para "abrir- a mente", para entrar em um novo

estado de consciência que, de outra forma, não teria acesso. Adepto das
idéias de escritores como William Blake e Aldous Huxley, .Jim se

inspirou no nome de um livro escrito pelo último, "As portas da

percepção" (The Doors of Perception), para dar nome à banda que o

levaria ao estrelato.

lhe Doors - A banda surgiu em 1965, quando Morrison e Manzarek se

�onheceram na faculdade de cinema, na Universidade da Califórnia, e'TI
Los Angeles. Formado por Jlrn (voz), Ray Manzarek (teclados), Robby
I<riegger (guitarra) e Jonh Dezmore (bateria), os Doors não tinham
baixista fixo. Nos shows, Ray Manzareldazia o baixo nos teclados. j á na

gravação dos discos, eram contratados instrumentistas free lancer,
Dois anos depois de sua criação, a banda alcançou sucesso de público e

crítica ao lançar seu primeiro disco, "The Dccrs", pela gravadora
E lektra, onde gravaram seus seis L Ps e um ál,bum ao vivo.

Com hits colno "Ligth my fire" ou com épicos de 11 minutos, como "The

End", os Doors causa(am alvoroço na época porque não se pareciam com

nada visto até então. Alguns classificavam como acid rock, mas o fato é

que a banda não se encaixava no clima de "Peace and leve", da época.'
Talvez seja por isso que o lugar onde foram rnelhores'recebldos tenha sido
Nova York, conhecida mundialmente pela diversidade cultural e pólo.de
sur-gimento de novas sonoridades.

FRASES: "Sempre fui atraído pelas idéias contra a autoridade. Gosto
, das idéias referentes à quebra de sistema, destronamento da ordem.esta
belecida."

\, H á co i sas que con hecemos, e co i sas desconhec i das, e entre e las há as

portas (The Doors)."
II A úni ca obscen idade que conheço é a violência."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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master 2001
AMaster 2001-Pesquisa e Publicidade, realizou jantar dia 27/06/2002"no clube Baependi com a entrega daspremiações à Imprensa, Empresas e

, ( ,

Profissionais Liberais de: JARAOqA DO SUL- se

oprêmio de Qualidade Empresarial e Profissional é resultado de pesquisa de opinião pública realizada em 2002 junto àpopulação.
O reconhecimento de clientes e amigos que apontam onde encontrar bs melhores veículos de comunicação, serviços e profissionais liberais de sua cidade,

DESTAQUE EMPRESARIAL E PROFISSIONAL
BACKSEGURANÇA(371-8075) "'''''''''''''''''''''''''''''''''''"."�."".",,.,,'''''' """""."""."""".""."."" .".""".. """.".""""."""."."". '" .. ".::-""" .. ". "" ... "" """.".""" """" """"""""""",, .".""."""" .""""""""""".".""".""."."."""" Vigilância Patrimonial e Eletrônica

ESCOLASID(275-000I)""""""."."""".""""""".:"""""."""".""".".".""""""""""".""""""."""."."". "".".""""""""""."."""."."" .".". "". """." .. "" "" .. " .... ", ""."" ".".""""."""""" """". "." """"."""""""""""""."."."."".". Escola de informática

PRÓlESEJARAGUÁ (371-0455).""""""".""""".""""""."."""""""""."""".""""."."""."""".".""" """""""".".".".".""" "."" ."", "."."" ""'" .",,, ."" """"" " .. ",," "".""".".""""".". """""" """""."."."".""."""."."".""."".". Prótese Dentária
PALÁDIOESIMARA (275-2214)"""."""""""".""".".".""""".""""."""""""."""""""""""""""""""""""". """. " . "",,",,"" , """". ". ". . """""""." "" . "."" " . " " ""." "". "".""".".".""" """" """.""".".".""."".""""""""""."" Joalheria e Ótica
CORTILEX(275-0514)".""".""""""" " " "" " .. "" " .. "" .. """ " """. "" " .. " "" " .. " " """" "". "" "".. "". ,,,.,, ,,,,,, """""." " .. "" .. " " "" " Lojas de Cortinas
ESCOLACANGURU " " " " """"." "" " " .. " .. "" " " .. " " " " " " ." ." " .. , ."." .. " "", "" " .. """ ""." " "." " "" " " " Pré-Escola e Maternal

DARCIBIZAlTO" """ "., " "."." .. " "" .. " " .. " .. " " .. "."". " .. "" " " .. "" " " .. "". " " " "" " """ .. ". "" .""""." "" .. ". """"." ." " .. """ "." .. " " "" " " "" " .. "..... Diretoria Escolar

ARTELAJES (372-1011)" " .. " "." " " " .. "" .. " " " .. " "." .. ". " .. " " "" " .. "" ,. " "." .. ,,,,, .. """,."" .. """"" .. """"""" ."."."".".".""."""""""""""""""."""".".".".""" Fábricas' de Lajes
ANTARES (371-2109)""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1''''.""""""""" "" """""""". """"."."." " , " "". "". "" .. Pré-Moldados
SEREIAS (372-0792)"""""".""".".""""""""."""."""""""."""" """"""""".""".",, """" """"".""."." .. "."."""" ". '" ". '''''' '"

Frutos do Mar

�:ri;!�!��1!�:�7:���:::::::::::::::::::::::::::::::::::."::':::':.::::::.;,':::::::: ..::.'::':.::':'.:::':::::::::'.:::::,:':,,' :'::::::,::':' ::"'-_':': :: ': ':::::,," ": :. :." :.::.'.
'"

:::" ::::",':',:::: ::·,::: l:.·:·::··:::·::":·,::::,.'::,:::,:·::·:'::::,:'::,::,.,:,,::.::'..:.::.:.::,:,':'.:,:.:'" ����::a:;::��::::rduras

ª���§�Ã��\�;::�=� �:=:; �<:, 2 •.••••.•....•.....•.
,

....••....•..................•.•.....•..••.

•·.·•.••.··1 ii :�=·i:···:!:�0.·.; �ª�g���;�,.
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"1'
"" ." """"".""""""."" "" ""."".""" Acessoria de Importação e Exportação
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BRAGE (275-0922)""""""" ... """"""".. """"".".""""""".""."""".""".""""" ".""."""." """. "" """"". "". ,,". "" . " "" ".. ." . Corretora de Seguros
REVISTANOSSAREGIÃO (370-2900)"""."."".""""""""""""".""""."." .".".""."."."". "". """. "". ". ". .. .. " .. ". .. Revistaria

MARLIAN(AldoSaJai) (372-5300)"""".""".""""".""."""""""""""."""""""."."."",,:".""". . .." . """ " Escritorio de Contabilidade/Contador

MORETTIAUTOMÓVEIS (371-1777)""\ ... ""."""""""""""""""""""""."".""""."."".,,."" ."."".""" "" .. "."." .""". ",,, .. "" /"."", '" "".", ",. "". ". "" "" . .1..""" ". " .. , """." """'" """"."""""".""" """".".""""""""."""."."."". Comércio de Automóveis
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BETOESPORT/ALBERTCONFECÇÕES""""""." """""""".""".""""""""" """ "". "" ". " "

/ Artigos Esportivos/ModaMasculina/Moda Jovem
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TELTRON (371-9595)."""""""""."" """""."""."."."".""""""""""""".""""".""", .""."". "." .. ,," ". "" ... ,," . ".. . Telefonia e Informática
GRÁFICA RÉGIS (275-2108)""""""."""""""""""."""".".""""""."""""."""".""." .".""."."" ""."." "" "" .. ,,' , Gráfica

WILLE(371-0568)""""."""""""""""""""""""""""""""".""""""."""""""".""""""" ."""". """"""."".". ,," "". ". "'" '" . , Vidraçaria
ETHELRIBAS(37I-0503)"""" """"""""" """"""".".""." .. """."." .. "" .. ,,. "" .. """" ""."."."."., "" """"" "". '" ".""" ".. Psicológa
MOTOZZAID (370-7348) " " " " " " ".".

Ofici�a e Mecânico de Motos
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AURORA (275-0528) " : ,,' " ". " , '" .
Casa de Carne

CIADOSONO(371-5276) " � " " " , ,. , .. . . . .. " .. "", .. "" .. , " " "............... Fábrica de Colchões

BUI"ZKE(275-2389) !. " " " " " " "". :........ . .. . ..", " '''' .. "" , "".""" .. " ", .. "" " "...................... Depósito e Extração de Areia

JASSEN (275-0024) " " " ""."", "... . .. .. '''''''' ."".", " .. " " " " , "" "".".. Funilaria
MALÚ BRINDES (275-0547) , " " " " .. " "'" " """ , """"""" " " .. " ."" " " .. """ ".".".""" " " .. " " " .. " " " "...................... Brindes
ACADEMIA IMPULSO (274-1862)" " " "." "." """" " " " , " , " "." "." .. "." "" "." .. " .. " .. "." "." "........ Academia

EXTINSUL(275-2205) " " " " " " " .. " "."." .. " "".", " """ " "." .. ".,.", """" .. " " .'.. " :...... Comércio de Extintores
NETUNO lNTERNET (371-4444) " " " " " " , "" .. """""""" .. "." "" """ " .. , .. " .. """ " " " " " " ".................. Provedora de Internet

LESSAMN (371-5933) " " " " " "." .. "" " .. " , .. . . ." "" "" '" ". "" .. "." .. " , .. , " """ .. ""."" .. , .. ".""" .. " " : "." " "." , Auto-Escola
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...::: :'..:.... :',:::::::':.::::::: :·.::::::::::::::::S..::: : ,:·.::::::::::::::::::: ���:�;!i�o Ano
PORTECAUTOMAÇÕES " " " .. ""." .".............. .. ", .. "" .. "" "" , """" "" ."." " .. " .. "" " ""."" " " c" Portões Eletrônicos

JORNALCORREIOIlOPOVO(371-1919) " " " " " " " " " " "'" " .. " " " , .. "" " ""." """" " " "." ", " .. ".... Jornal Local
RÁDIOJARAGUAAM." " .. " " " " " " .. " " .. """" "................. "" "." " .. ", " .. "" .. " , '" "" .. " "" "." "" " " ". EmissoraAm

�������.�:::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::.:.. :.:::::"::::.' .. '::.:::." '. ':. . ':.. :..:.., .... :..,:..:... "::..:.." .. , :
'

.i.:':': :: :::::.:.::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ��S:���i:�:\��d=:bidas
ATACADÃODA CERÁMICA " " " " " "".................. .. "........... , " " "". "" " " .. " .. "." " """ " .. " " " " ".. Comércio de Cerâmica
D'JACKMALHAS

-;-
"" ""." " .. " .. " " """. , ,... .. ". " " " .. " .. ". " .. " " "." Comércio de Malhas

GLOBAL " " ".. .. .. "" .. " .. """ .. "".". " .. , ." , ""'" .. " ", "" " .. .. , ".", , " .. , .. "" "." .. "" .. "."" .. " .. "." .. ""." "........................ Pisos e Revestimentos

GESSOJARAGUÁDECORAÇÕES " " " " "." " ".. . .. . .. Comércio de Gesso
DUTRA " " " "" .. "." .. """, ""." . . '" ". .. : Assessoria e Projetos
ANEW " " " " " " " " " " " " " " """"" "",,, " " .. "".,. . (.. . "."" .. "" "". .. """ "" " " """..................................... Comércio de Produtos Naturais
ARTEEMCOURO "" " "." " "." "" .. "" .. ""."."" ", " .. ", .. "." "...... .. """ """"." .", " , ""." "" " " .. " " Estofaria em Couro para Autos
VIDAMlNERALH20 " " " " " "" .. " .. " """." """ .. "." " .. , " " ,,,.,, .. '" "....... .. " , " """ " " Distribuidora de Água Mineral
VICOFARMA " " " " " " " .. " " ""."" " " .. " " " .. ,. . "" .. "" """ ". "" ", " .. , " !...."" "" "" " " ". Farmácia de Manipulação
POUPACAR " " " " " "." 1 "" " " : " "." "."" """ "" " " .. " " "." "... Lavagem e Polimentos de velculos
MOIDART "" " " " " .. " .. " .. " "" ..

/

".1 .. " " "....... .. , ,,, .. ,,,,,.,,.,,,, ,, .. ,,,, ".""",,, " " " ::- " " " "" " " .. ".... Oficina de Motos

RJC,KBORDMX>S " " " " " " .. " " "."" " ..

,
.. " " .. , "" .. """ "........ .. " "" .'"" ".......... Bordados

BOMPANI " " " " " " " .. " ""."" " .. " , " "" .. .. ". ". '" " """" " " " " "" " " """"." "." " Buffet Popular
FOIDARTm " "" " " "." " " " " "." " " " " ", ". ..." .. " "" """."" """" :.." .. " ; "" " " ". Laboratório Fotográfico

=�c;iGicA"LroNI::·:::..: .: ::::::..:::::::·:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::::::::::::::::::::::::::,':::::::::::::::: ,::::::::::::::::::. :.::,',::::,::,::::,:,:::',:,:: :'.:': ..:::'.. '

:'..: : : : :: :::: ::'. "'::::'::::::::::::::::::::::::::::. ':::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::. ����:r��c;onservação
ÁGUADECHEIRO" " " " " " "" "." """ ", 1 """ .. " "

'
" " " " " "" " " "." Perfumaria

EXPRE;SSOMERCÚRIOS/A " .. " ""." ','"'''''' " -v- " .. "." "" .. "." ""."" ".,,' ""'" " .. " ,, "." ".".", ". " " " " " " "."." "...... Cargas e Encomendas

TABELIONAID AUREAM.GRUBBA :." " " " "." " ", " " " " "."." " " " "" " " .. " .. ::: " "........ Tabelionato
FLORA BRASIL " " ".""" " " " " " " " "."" .. ",,,.,,,,,, ,,, "" """ " "."" " " ""."..... Floricultura
MARMORARIAMULLER "." " "." ""." " " " "" " " " " " " " , Marmoraria
KIBESDOCESESALGADOS.'.. " " " " " " " " " """ ."" " "." " ",L " " "." ", Distribuidores de Doces e Salgados
KETHLINMODAS. " .'.. " " " " " .. > " .. " " " " " " "." ".", " "." " " " "" " "."".".................... Boutique
CALHAS SCillOET(GuararnJim) ,,,.,, ,,,, ,, " " " " "." " .. "", ""."", " " "" .. ".".""." " " "............ Comércio de Calhas
AUTOMOVEIS BAUSIS (Guaramirim) " " .. " " " " .. " " " " .. " " " " "" """" " " " "................................... Velculos Usados

TEPASSE(Guaraminm) "." " .. " " , " " " " "" " "" .. " , " " " "."" "" " "". "" " ".".. Industria De Cimentos
DISTRIBUIDURA DEGÁS I (Corupá) " " " "." " " " .. " "", " .. " " .. " .. "" " .. " "" .. " " " " .. " .. ""." "" """............................ .. DIstribuidora de Gás
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FESTA NO JANGADA
O Instituto Educacional Jangada promove amanhã, a

partir 'das 18 horas, (Festa J�na. O arraiá do Jangada
vai reuni! alunos, professorese a comunidade em geral.\ .

Haverá venda. de pipoca, pinhão, quentão e todas as

guloseimas comuns em festas de Si10 João.
I

r

PALESTRA
A PHivatto Meta Evolução Ltda. promoveu, ontem,
através do Projeto Águia, a palestra "O vôo das águias,
uma idéia afetiva", no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), que ensinou "Como ser melhór na

família; no trabalho e na sociedade, e como tornar p

mundo melhor porque você existe". Para conhecer

mais sobre o projeto, acessei o site www.projeto-
" I

aguia.com.br

INOVAÇÕES E TRABALHO

Inovações no Processo de Trabalho é assunto principal
do ciclo de palestras que a seccional jaraguaense da
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil} e .a ESA

(Esçola Superior de Advocacia) promovem nos dias'
191e 20 deste mês. A palestra será ministrada pelo

I

mestre e dourando da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina), Alexandre Luiz Ramos, e acontece
no CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais),
no horário das 19 às 22 horas, na sexta-feira, é das 9
às r2 horas, no sábado. O ciclo é destinado a ad

vogados, estagiários, acadêmicos de Direito e outros

profissionais interessados no assunto. Durante o evento
estará à disposição do público estande da Livraria dos

Advogados, com oferta de li�os e demais serviços
pertinentes.

FESTA DA ABa
A ABO (Associação Brasileira de Odontol�gia),
regional de Jaraguá do sul, promove, na sexta-feira, a
partir das 22h3Ó, no Big Bowlling, Festa dos anos 60,
70 e 80. A animação é por conta da Banda Nega
Fulô, de Curitiba (PR). Os ingressos antecipados, no
valor de R$ 10,00, rodem ser adquiridos na sede da
CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais) ou
no dia da festa, por R$ 15.,00._

I PRESERVAÇÃO: ESCOLA MAIS ANTIGA DE JARAGUÁ DO SUL PASSA POR REFORMAS

Edificação construídahá 126 anos
ainda funciona como sala de aula

/

]ARAGuA DO SUL - A

Escola Rio da Luz I, lo
calizada no bairro de mes

mo nome, é a mais antiga
do Município. Tem 126

anos de existência e foi
\

fundada por imigrantes
alemães atràvés das socie

dades escolares, um siste

ma implantado na época
pelos moradores do local,
que, isolados do mundo,
resolviam suas necessi

dades culturais e intelec

tuais de forma indepen
dente. "A preocupação
com a educação dos filhos,

I
I

I

Prefeito Irineu Pasold assinou convênio para a liberaçã� da verba
Cesar Junkes/GP ,

I
I

salas de aula, secretaria, educação. De acordo com

salas para especialistas,
-

o presidente da APP (As-

jardim à 6' série do ensino

fundamental. A primei
ra edificação permanece
praticamente original, mas
o restante da escola, que
teve que sler ampliada com
o passar dos anos, está no
vamente em reforma. As

obras começaram no início

deste Semana, e até o final
,

do ano serã� construídas

quatro novas salas de aula.

O projeto prevê ainda a

construção de mais quatro

professores, lavanderia,
cozinha, refeitório, depó
sito para merenda e ainda

ambiente tecnplógico e

passarela e quadra de es-

portes coberta.

A obra é resultado de

Uma parceria entre o

Município e o Estado e

está orçada em aproxi
madamente R$ 700 mil. O

primeiro repasse foi feito

no -final de junho, em sole

nidade ocorrida na escola

.

e com a presença de pais,
alunos, professores e re

presentantes da admi

nistração municipal e esta
dual ligados ao setor de

da comunidade escolar, de
cerca de quatro anos.

Na avaliação da dire

tora da Escola Rio da Luz

I, Jacira Rozza Buzzarello,
a ampliação vai melhorar

�
as condições para o de

senvolvimento da educa

ção dos alunos e do traba

lho dos professores. Ela sa

lienta que ainda não foi

decidido o que ser'á feito

com 'o prédio antigo, mas
até o final da obra vai con
tinuar servindo como sala

de aula. jacira informa
"inda que a primeira missa

da comunidade foi celeb�a
da na escola, há 100 anos,

no dia 21 de setembro.

(MARIA HELENA DE MOR�ES,)

ran tes se unissem em

s construíam a escola,
esc lhiam um professor,
que ambém pertencia à

comunidade, e começa
vam a ensinar. O professor
e sua família moravam n�
local e também trabalha

vam qa terra", informa o

historiador e diretor do Ar

quivo Histórico Munici

pal, Egon Jagnow. Segun
do ele, as aulas eram em

(

alemão e esse sistema foi

usado em todas as regiões
de, imigração alemã e re

presentava a única formã
de escolaridade possível.

A cidade cresceu, o

tempo passou, mas a esco

la nunca deixou'de atender
a comunidade e atualmen

te Pfssui 270 alunos, do

sociação de Pais e. Pro

fessores), Egon Enio Ber

gahn, as obras de amplia
ção e reformas da escola

são reivindicações antigas

Jaraguá 99 já. tem Centro de Educação Infantil,'
]ARAGuA DO SUL - A agosto, mas os pais inte- para as famílias que ga- da criança e dos pais, car-

partir do dia 12 do mês que ressados em matricular nham até um salário rníni- teira de vacina, termo de

vem, entra em funciona- seus filhos devem prestar mo de renda per capita. tutela (quando for ocaso)
mento, no Bairro Ja,raguá atenção no calendário de No dia 18" devem procu- e comprovante de renda.

9.9, o 20° Centro de Edu-
I

ralo Centro as famílias A secretária salienta ,:!ue o.matrículas e nos critérios

cação Infantil do Muni- para cadastramento. com renda superior (per Centro possui toda a infra-

cípio, batizado. de Ouro A secretária informa capita) a um salário míni- estrutura necessária ao

-Verde e com capacidade que a inscrição prévia será mo, e,)lo dia 19, serão aten- completo desenvolvimento
para atender de 150 a 200 de 15 a 19 de julho, das 7 didas as famílias que traba- das crianças, espaço exclusi-
crianças até 6 anos. De às 18 horas. No dia 15 de lham em empresas não con- vo para os professores, área
acordo com a secretária de julho, serão atendidas as veniadas e renda superior coberta para recreação e

Educação, Iris Barg Pia- crianças transferidas de ou- a um salário mínimo. Os oferece métodos pedagógi-
zera, a inauguração está tros centros, e nos dias 16 documentos necessários cos que estimulam a criança
prevista para o dia 10 de e 17 acontece a matrícula são certidão de nascimento .

no seudesenvolvimento. (MHM)
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I PREVENÇÃO: PROJETO EXISTE EM DIVERSAS CIDADES DE SANTA 'CATARINA Prefeitura investe em'

equipamentos para escolas-Sesc/Saúde 'realizado' ontem'
" (

prestou mais de cem atendimentos
damental.

o prefeito salientou a

importância dá informa.
tização e da atualização no

processo ensino/apren.
dizagem e destacou a ne.

cessidade de oferecer fero
ramentas para o desenvd
vimento da educação e

dos estudantes. "Nosso

objetivo é tornar o alum
um sujeito do mundo atuo

aI, capaz de acompanhara,
transformações que oco.

rem na sociedade, prind
palmente através dos meio

os de comunicação e das'

tecnologias educacionais",

explicou o prefeito.
Ontem, receberam m

televisores e os vídeos a

Estola Municipal Urbano
Teixeira da Fonseca, Escola

Municipal Quati,]ardimde
InfânciaBomJesus, Escola
de Ensino Fundamental
Iaro Eugênio Hansch, Hei·
tor Antônio da Silva, Poço
Grande I, Estrada Bananal,
Germano Laffin, Tirnb
ras, Professor Atilano Kn

eger e Centro de Educação
Infantil Santina Schorck.

Os recursos são do

Bolsa-escola e da Prefeitu·

ra, n/um total de R$ 24 mil

(somente para as TVs eoS

vídeos). (MHM)

GUARAMIRIM � O
,

prefeito Mário Sérgio Pei-

xer fez a entrega, na terça

feira, de 11 televisores e

videocassetes a escolas da

rede municipal de ensino.

A entrega�conteceu na sala

de reuniões da' Prefeitura,
e contou coma pr,esença
de pais, professores e alu

nos das unidades de ensino

beneficiadas. Além dos

televisores e dos vídeos, a
Prefeitura também entre

gou esta semana 16 fre-

]ARAGuA DO SUL - diabete, colesterol e tam- do Sesc/Saúde são aten- objetivo é oferecer às pes-
-. '

didas aproximad�menteMedir a pressão arterial" bém 'medir o peso. "Nes- soas condições de cuida-

pelo menos uma vez por sa idade, todo cuidado é 150 pessoas. Segundo ela, rem melhor da saúde",
mês faz parte da rotina de pouco. E se os exames são a maioria das pessoas aten- reforça a auxiliar de enfer-

vida do aposentado Ber- de gr�ça, ainda melhor. didas é idosos, especial- magem. Além dos, e�ames,
toldo ]ongton, 75 anos. Não dá para perder uma mente os que apresentam as pessoas também são

Ontem, ele veio do Rio da oportunidade dessas", sali- algum problema de saúde, orientadas sobre os cuida-

Luz, bairro onde mora, até enta ]ongton. como hipertensão e colesterol, dos que devem tomar para
o shopping, para fazer os De acordo com a auxi- Ainda segundo Nadir, evitar as doenças mais co-

exames de rotina que o liar de enfermagem Nadir o Sesc/Saúde acontece em muns e também recebem

Sesc (Serviço Social do Pinotti Freire, o trabalho todas as cidades onde exis- uma carteirinha com os re-

sultados dos exames e a1
ezers e sete computadores

datas em .que foram feitos'l t,'
com impressoras.

A medida: possibilita II De acordo com o pre-

aos 'auxiliares de enfer- \ feito, a iniciativa visa me

magem e ao próprio usuál ';lliorar as condições de en

rio acompanhar a sua situ:) '. sino nas escolas munici��s
ção de saúde. (e nas recentementemuruci

(MARIA HELENA DE MORAE�, i -palizadas. "Muita,s escolas

�I possuíam apenas geladeira

Jacu�Açu promove café colonial e feira de artesanato;/ para guardar alimentos da

ii! merenda escolar", argu-
G

I
Ad'

.

d d
.

id d
.

[ A j)UARAMIRIM - o que a maiona tem na
,

a es com atrvi a es arte- acontecer tres vezi(/ por
Comissão de Turismo da atividade agrícola a prin- sanais, que permitam au- ano: em abril, julho e ou-

Estrada ]acu-.Á.çu promo- cipal fonte de rendimentos, mentar a: renda familiar e tubro. São oferecidos 37 ti-

Comércio) oferece p�ra a

população, sempre na

envolve funcionários do te um escritório do Sesc.

Sesc e estudantes do curso '

de Auxiliar de Enfer-

A intenção, afirma

Nadir, é possibilitar à ,co-segunda quarta-feira de ca-

da mês. Preocupado com munidade acesso a exames

simples, mas que sãb de

fundamental importância

magem do Senac (Ser::iço
Nacional de Apre�diza-a saúde, o aposentado fez

questão de, além de medir gem Comercial), num total

de 12pessoas. Nadir infor
ma ainda que a cada edição

"

a pressão arterial, fazer o
exame de �cuidade visual,

,para avaliar as condições
de saúde das pessoas. "O

menta Peixer, que, até o

final do ano, pretende equi
par toda a rede de ensino

administrada pelo Mu-ve, no dia 20 deste mês, o
3° Café Colonial e Feira de

"especialmente fixar o jo
r

vem no campo", argu-
menta Inês. Segundo ela,

.

o objetivo principal do
projeto é incentivar os jo-

, De acordo com a se

cretária da comissão, Inês
Fernandes, o café colonial

e a feira fazem parte do

projeto de desenvolvi

mento do turismo rural, e
envolve pessoas da comu

nidade que demonstram

interesse em comercializar
I

- o que produzem artesanal-

mente. "A idéia é fazer
I

com que as famílias do .

]acu-Açu possam agregar

valores, às suás proprie-

pos diferentes de doces, sal

gados, geléias, queijos e pães,
tudo feito com produtos
naturais. A feira de artesa-
"

nato, que acontece junto
com o café, também repre-,
senta uma oportunidade
para as donas de casamos

trarem o que sabem fazer.

Inês informa que os ingres
sos para o café estão limita

dos em 400 pessoas. O ca

fé estámarcado para as 16 ho-
'

ras, ao preço deR$ 5,00. (MHM)
í

nicípio, num total de 28 es

colas. De acordo com a

secretária municipal de
Educação, Maria Inês Fer
nandes, serão beneficia

dos aproximadamente
.dois mil estudantes do jar-
dim a 4" série'do ensino fun-

Produtos Artesanais, que
será realizado nas depen
dências da Sociedade Co

mercial Estrada Jacu-Açu.
O evento tem o apoio do

setor de Turismo da Pre

feitura e tem por objetivo
mostrar a produção arte

sanal da comunidade do

]acu-Açu, lo�alidade que
tem uma população de

cerca de 300 pessoas, sen-

vens a permanecer em su

as propriedades rurais. Ain
da de acordo com Inês, a

primeira edição do café foi
em dezembro do ano pas
sado. A partir do ano que

vem, a promoção entra para
o calendário oficial de even

tos do Município e deve

CORREIO DO POVO
Aqui tem -informação!

,Ligue e confira 371-1919

GUARAMIRIM
AOMIN!SlRA�0I1UHICIPA.llDOlf2004

Trabalho e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTERIAS

S Megasena Quina
concurso: 376 concurso: 10 T 6

10-13-25-35-43-48 03 - 35 - 53 - 58 - 68

Lotomania Loteria Federal

concurso: 229 concurso 03653

01 - 04 - 20 - 33 - 1° - Prêmio: 53.533

40 - 49 - 52 " 56 - 2° - Prêmio? 32.520

59 - 64 - 66 - 75 - 3° - Prêmio: 19.571

78 - 81 - 84 - 85 - 4° - Prêmio: 07.513

91 - 92 - 94 - 98 ' 5° - Prêmio: 33.404

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODERJUDICIÁRIO
Comarca deJaraguá do Sul

l'Comarca deJaraguá do Sul

EDITALDE LElLÃQ /PRAÇA

PRAZO DO EDITAL: dias

OCa) Doutor(a)Márcio Renê Rocha,Juiz(a) de Direito,

FAZ SABER que, no dia 2/Agosto/2002, às 15:00 horas, e, em segunda
oportunidade, no dia 12/agosto/2002, às 15;00 horas, nesteJuízo de Direito,
situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, VilaNova, CEP 89259-

300, Jaraguá do Sul - SC, será(ão) levado(s)' a leilão/praça' o(s) bem(ns)
descritos(s), consoante determinação constante dos autos n0036.99.001638-

8, em que figura(m)como exequentejs) Arnerica Latina Companhia de

Seguros, tendo como executado(s) Elomir João Stenger. Bem(ns): Um
automóvel Marca Ford, modelo Escort/Hobby, ano 95, cor preta, Chassi
SB7GI153, Placas MEU 1512. Avaliação: RS 7.000,00, em 24/outubro/
2000, cujo valor será corrigido monetariamente até a data dotal leilão/praça;

.

seguindo o mesmo rumo dado ao débito cobrado. Ónus: Não há. Recursos
ou pendências: Não há. Salienta-se que, em primeiro leilão/praça, o valor do
lanço não poderá ser inferior a avaliação efetuada, sendo que, não ocorrendo a

venda neste(a), será levado à segunda oportunidade, onde haverá a alienação a

quem mais ofertar (art. 686, VI do cPq. Caso não encontrado(s) o(s)
devedor(es), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, da realização
da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
panes e terceiros, eu, Eliane Aparecida Sónghen Rausisse, o digitei, e eu, Cláudia
JenichenJanssen, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá
do Sul (SC), IOde junho de 2002.

-

PROGRAMACAO
,

Dia 11 de julho
Formatura da PROERD
�m: Ginásio de EsportesArthurMuller
IniCiO: 19:30 horas'
Rear�lI!ào: Policia Militar

Dias 13 e 14 de julho
IX Festa do Colono
Exposição de Goda, Desfiles, Festa dos
Motoristas, Boi no Rolete, Bailes Domingo:
Desfile, Puxada dos ClIvalas e ClIravana
Cultural.

lorol:Soc.Ili!sp. Rea. Rioda Luz II-C!ntenárioDe 12 0'21 de julho4' Feira da Malha
locul: Portal de Jaraguá

Dia 13 d .

Ih
4'

e [u o

B� Etapa Copa Molwee de
1C1cross

locol: Pista da Parque Malwee

Dias 13 e 14 d .

Ih5' E
e [u o

.

I f n�ontro de Grupos Folclóricos
n anil,

lROCUI: Colégio Evangélico Jaruguáea�lacào'S" V Ik. . unnros a stanzgruppe

De 16 ci"21 de julho
Expo 2002 -l1!iru de NegixiasooValeoo ltapow
16/07 - 19h - Abertura da Feira - Banda
Mardal da ColégioDivina Providência.
17/07 -2Il1»ni1- ToniIio lkiUa - Vaz e VioIxJ
18/07 - 20h - Demo Via
21 h30min - Banda IRA
19/07 - 21h - Grupo Rodeia
20/07 - 19h - Banda da Terceira Idade
20h - Banda Bavária
21/07 - 17h -I Sertanejõa(Festival da
Música Sertaneja) - Banda SGm da América

Im[I'mpi�defllm-]UofiesI\BeC
Realizaçõa: APEVI I
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I CRIME: ACUSADA ESTÁ RECEBENDO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NO PRESfDIO DE BLUMENAU

Costureira enterra filha viva
e

�

e presa por infanticídio
POMERODE - Dele

gacia de Polícia Civil do

Município abriu inquérito
para investigar o caso da

costureira R,L,K" 20 anos,

acusada de matar a própria
filha, na tarde de segunda
feira. A costureira estava

.

grávida e deu à luz, domin
go passado, a uma menina
saudável, que pesava 3,3
quilos. No dia seguinte,
quando recebeu alta dos

!1 médicos, R. foi para casa

com a criança, escondida
do marido.

Informações da polícia
pontam que a acusada foi
té a residência do irmão,
or volta das 15h30 de

egunda-feira, no Bairro
, sto Alto. "O irmão dela

/ m . ra numa região rural e,
no omento que ela che

gou ", não havia ninguém·
em casa. Ela pegou uma pá
e cavou um buraco para
enterrar a própria filha.

Enleada numa toalha com
os exames do hospital, a

criança foi colocada den
tro de uma sacola plástica
e jogada dentro do bura

co", relata o delegado res

ponsável pela Comarca de

Pomerode, José Klock.
Ele explica que a denúncia
foi feita por uma vizinha '

de R., que foi até a resi

dência da amiga para
conhecer o bebê, "R, disse

para a vizinha que havia

sofrido uma hemorragia e

tinha perdido a criança,
depois de tanto insistir, a

acusada acabou contando
a verdade para: a amiga.
Quando chegaram no local

para resgatar a menina, já
'era tarde, pois ela estava

enterrada pormais de duas

horas", diz.
R. foi autuada em fla

grante e vai responder
inquérito por infanticídio,
çonforme o Artigo 123 do

Código Penal. Ela foi en
caminhada para o presídio
da cidade de Blumenau,
onde aguarda julgamento.

"R. vai receber acompa
nhamento psicológico pa
ra analisar possível qua-

'dro de depressão pós
parto", informa o dele

gado. (FABIANE RIBAS)

Psicóloga destaca que depressão
ainda é considerada 'frescura'
Ainda considerada como "frescura", a depressão

é uma doença catalisadora de atitudes impulsivas que

pode gerar consequências drásticas como homicídio
ou suicídio. A psicóloga Lúcia Helena Lopes Lesz

czynski explica que esse distúrbio pode ser proveniente
de disfunção hormonal ou transtorno da perso-

,
nalidade. "Não tenho conhecimento do quadro clínico
dessa jovem quematou a filha. Para detectar depressão
ela teria de passar po� exame profundo de perso
nalidade. Como ela matou a criança, isso mostra que
ela não aceitava a graVIdez e não estava preparada pa
ra ser mãe, Como será que foi o processo de gestação,
será que o marido a apoiava, e a família?", questiona.

Ela elucida que, dependendo do grau de com

prometimento da personalidade da acusada, o pro
blema pode ser resolvido e ela pode voltar a ser uma

pessoa emocionalmente saudável. "O problema é que
a depressão caiu no lugar comum, muitas pessoas não
procuram tratamento por preconceito", critica, acres
centando que depressão pós-parto é muito comum.

"Mesmo as mulheres saudáveis podem ter' um

momento de melancolia até aceitar o novo ser 'em

suas vidas", destaca. (FR)

O pensador holandês Robert Happé estará em J�aguá d�
Sul entre os dias 12 e 14 de julho, ministrando seminário sobre
1i0 propósito da vida e a razão de estarmos vivos".

O evento é uma promoção de Janete Marcatto e

acontecerá no auditório do Shopping Center Breithaupt.
Happé dispõe ,de um vasto currículo. Além de psicólogo

e pensador, é estudioso das religiões ocidentais e passou cinco
anos na Índia, na Universidade de Bombaim, onde aprendeu
filosofias orientais como budismo, taoísmo, hinduísmo, entre
outras. Nos anos �m que passou sozinho meditando, nas
Florestas da Tailândia, nos mosteiros. e nas Montanhas do

Tibete, o pensador colocou em prática todas as teorias

aprendidas. Também lecionou na Inglaterra, Escócia e Irlanda

e, depois dos anos 80, começou a dar seminários.

Grande conhecedor do interior e da consciência humana,
Happé ainda falará no seminário sobre:A natureza da mente

e da consCiência;A essência da almaj como ela se desenvolve; dará
informações sobre opassado da raça humana, atlântida e opoder dos
cristais e destacará a necessidade de lidar com o poder da luZ e da
sombrapara curarmosa separação noplano individua� sociale culturaL

O evento começa na sexta-feira (12), às 20 horas, com
uma noite de autógrafos na loja Armazém do Livro, no
Shopping Center Breithaupt, e no sábado, o seminário inicia
às 9 horas, no auditório. O evento conta com o apoio das

"lojas: Oratórium, Armazém do Livro, Farmácia Receituário,
Parthenon Century Hotél. t do Shopping Center Breithaupt.

Mais informações e inscrições pelo telefone 372-0588,
com San.

Holandês Robert Happé rêàlizará
seminário em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• INTEGRAÇÃO: EVENTO TEM POR OBJETIVO ESTIMULAR OS ALUNOS À PRÁTIVA ESPORTIVA
\ Encerram hoje as inscrições

do torneio de tênis de mesa OI

Olimpíada Champagnat teve
,

na noite de terça-feira
\

, }ARAGUA DO SUL - A

19' edição da Olichamp
(Olimpíada Champagnat)
iniciou na terça-feira com

cerimonial de aberturi que
apresentou as equipes de

ensino infantil, funda

mental e médio. Os jogos
prosseguem até amanhã.

Os alunos estão dispu
tando mais de 550 me

dalhas.

}ARAGUA DO SUL - A

terceira etapa do Torneio

Municipal de Tênis de
Mesa será realizada no

dia 13 de julho, no Centro
de Treinamento de Tênis
de Mesa (Estádio João,
Marcatto, no Bairro Ja
raguá Esquerdo). Esta
promoção visa incentivar
os adeptos da modali
dade em Jaraguá do Sul,
que são amadores e brin
cam de pingue-ponguê
nas garagens de casa,
condomínio e recreio do

(colégio.
Podem participar

I do evento adeptos desta

) \ prática esportiva com

idade mínima de 6 anos,
sem idade máxima. Os

. ;�articipantes serão sepa-
rados nas categorias Pré

,

mirim 8 anos, Pré-mirim

10 anos, Mirim até 12

anos, Infantil até 14 anos,

Juvenil até 17 anos, Adul

to, com id�de livre, e

categoria especial para os

jogadores que participam
de campeonatos oficiais da
.Federação de Tênis de Mesa

Este torneio conta pon,
to para o Ranking Muniri,
pal de Tênis de Mesa, onde
no final do ano será co

nhecido o campeão de ca

da categoria. Além do ran

king dos atletas, há o ran

king das escolas, onde o

atleta que participa marca

ponto para sua instituição 10

de ensino.
As inscrições encerram

hoje e podem ser feitas no

Centro de Treinamento de,
Tênis de Mesa, nas esco

linhas, e com o professor
Rodrigo Luz. A taxa, de

inscrição é de R$ 5,00. A

premiação será medalhas

para os primeiros oito

colocados, independente
do número de inscritos,

Mais -inforrnaçôes pelos
telefones 9952-8478 (Ro
drigo Luz) ou 9975-3120

(Marcos Albino).

• •./

IOICIO

A cerimônia contou

com apresentações de
'I

dança e musical, além de

homenagem a São Marce

lino Champagnat. A pira
olímpica foi acesa pelos
alunos Drielly Francini

Ewald, aluna da turma 82,
e pelo aluno �dré Lu

nardi, e o juramento foi

feito pela aluna Paola

Mattos.

\
Os alunos da Edu-

I ivulqaçãr

Olimpíada favorece a integração entre os alunos, e homenageia Marcelino Champagna\
gear Marcelino

Cham�p.,nat, fundador da Congre ,�
ção Marista, que sem re

manifestou a import�Jciadas atividades físicas ná for

mação dos educandos.

Através da Olichamp, o
Colégio Marista São Luís

ratifica o seu compromisso
com a formação integral,
através de uma proposta
educacional que valoriza o

homem e a vida.

mental de l' a 4' séries,<'

além das modalidades de
Voleibol, Basquetebol,
Xadrez, Tênis de Mesa,
Atletismo e também atra

vés de atividades artísticas
mata-soldado, voleibol e

futsal, também participam
de oficinas de música,
contação de histórias,

e recreativas.

Com o objetivo de fa

vorecer a integração entre

os alunos, bem como esti

mulá-los à prática esporti
va de forma saudável, a

Olichamp é um momento

esportivo, através do qual

busc�-se também homena-

Escola vai promover 1 a Copinha IiaY9 de Futebol Suíço

Duas goleadas marcaram a la

rodada do Aberto de Futsal

cação Infantil participam
da Olichamp através de jogos de mesa, mosaico e

escultura. E os' alunos do

Ensino Fundamental de 5'
atividades como visita ao

zoológico, brincadeiras
a 8' séries e Ensino Médio'

participam da Olimpíada
Nas modalidades, de Futsal,
Futebol Suíço, Handebol,

com argila, pintura e faz

de-conta, gincana e pas-\
seio de charrete. Já os

alunos do Ensino Funda-

agendados para a tarde de

sábado, com início às 14

horas, no Ginásio de Es-

, portes da Arsepum (Asso-
ciação Recreativa dos Ser

'vidores Públicos Munici

pais), Kiferro x Speed
Press; Baquetas Spankingx
Baumann; Acaraí/Soletex
Malhas x Eletropol; 2000
Auto Center x Arsan.

, O Aberto de putsal/
2002 reúne 12 equipes di

vididas em três chaves, elas'
,

sificando-se para a próxi·
ma fase dois times de cada

grupo. O campeonato pre·
miará os quatro primeiros
colocados com 100 quilos,
80 quilos, 60 quilos e 50

quilos de suíno, respecti·
vamente. Além disso, as

equipes classificadas até o

terceiro lugar receberão um

troféu e 18 medalhas. ram'
I

bém haverá troféu ao time

que ficar na quarta posição;
à equipe mais disciplinada,
à defesa menos vazada e ao

artilheiro da competição. O
encerramento está previstO
para o dia 31 de agosto.

}ARAGuA DO SUL -

Duas goleadas marcaram
a primeira rodada do

Campeonato Aberto de

Futsal/20o.2 - Troféu

Wizard Idiomas, realiza
da no último final de
semana. A Eletropol en
trou em quadra contra o

União Atlético e venceu
,

a partida por 11 xl, e o

, '20.0.0. Auto Center venceu
, por LO a o. o time do Ceij.
Os demais- jogos apre
sentaram os seguintes re
sultados: Baumann 3 x 4

Kiferro; Latoaria Aris
tides 3 x 3 Acaraí/Sole
texMalhas;Baquetas Span
king 3 x 3 Speed Press;Ar
san 3 x 5 Posto Cidade.

A segunda rodada da

competição reúne seis

partidas neste final de

semana. Amanhã, jogam
Latoaria Aristides x

União Atlético, e Ceij x
Posto Cidade, a partir das
19h3o. e 20h3o., respecti
vamente, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller.
Os demais jogos �stão

cada para sábado, a partir
das 13h30. Depois das

apresentações de dança
e capoeira, haverá seis

jogos entre atletas das 8as

séries, todos se enfrentan

do. O time da Argentina
vai enfrentar a Espanha;
-Coréia Joga com o Para

guai; Argentina pega a

Coréia; Espanha con

fronta-se com a Coréia;
Paraguai entra em campo

contra a Espanha, e tam

bém acontece confronto
entre Paraguai e Argentina.

/ O primeiro colocado
da competição vai receber
troféu e medalha, e o se

gundo e terceiro colocados

ganham medalhas. Serão

premiados também a equi-
�pe mais disciplinada, arti
lheiro, defesa menos vaza
da, a melhor torcida e atle

ta revelação. {FABIANE RIBAS}

]ARAGuA DO SUL - A

Escola de Ensino Básico

Lilian Ayroso Oechsler

vai promover a primeira
edição da Copinha do

, Mundo de Futebol Suíço,
com início previsto para
este fim de semana. A

competição é destinada

para atletas de 5' a 8as sé

ries e vai envolver apro
ximadamente 700. estu

dantes. O professor-co-

ordenador desse projeto,
Marco Antônio Borges,
destaca que' a intenção
deste campeonato é pro
mover a integração entre

os estudantes dos perío
dos da manhã e tarde,
oportunizando o cole

guismo, amizade e espí
rito esportivo entre os

estudantes da escola.

A solenidade de aber
tura dos jogos está mar-

Jaraguaenses conseguem bons resultados no caratê
do de Souza Pinto, que já é

5°Dan na Interestilos e bus

cava a mesma graduação na

Federação Olímpica, não
pôde realizar o exame de
faixa por<J.ue faltou um exa

minador. "Eram necessários
três avaliadores em nível
de 6° Dan, e só havia dois",
lamentou.

lugar na categoria 12 anos,
e Eliane Maria, que conse

guiu a sexta colocação na

categoria 13-14 anos.

Marielli Benthien, Caio
Andrezzo e Gabriele Cor

deiro de Oliveira são os

outros caratecas de Jara
guá do Sul que repre- �

sentaram Santa Catarina

]ARAGUA DO SUL -

Dois dos cinco atletas jara
guaenses que integraram I

a seleção catarinense ob

tiveram bons resultados no

Campeonato Brasileiro de

Caratê, disputado no últi

mo final de semana, na ci

dade de Joinville. Pranciele
Machado, com o quarto

na competição.
Paralelamente ao even

to, foi realizado o Encon

tro Nacional de Mestres de

Caratê, onde a atleta da

FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes), Adriana Pu

gliese Garcia, submeteu-se
a testes e passou para o 2ó
Dan. Já o professor Ivanil-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




