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Expo 2002 abre suas portas
e aguarda 30 mil visitantes

f
\

A Expo 2002 - Feira de Negócios do Vale

do Itapocu abre suas portas com a expectativa
dos organizadores de receber 30 mil visitantes,
até domingo, no Parque Municipal de Eventos

de Jaraguá do Sul. O evento terá um seminário

no auditório do Sesi, com palestras sempre às

19h30. O primeiro tema abordado será ''Acesso

. ao mercado externo", com a gestora de co

mércio exterior da Embraco e presidente do

C�mitê de Comércio Exterior da Fiesc, Maria
T�reza Bustamante.

PÁGINA 4

Divulgação
O grupo Miroku Densho, do Ja
pão, faz a apresentação de aber-

.

tura do 2° Festival de Formas
Animadas, que começa amanhã
e prossegue até domingo, na

Scar. Página 48

Corrida de Lambretas, Gaiolas,
Minimotos e Street Car reuniu
público de cerca de mil pessoas
no final de semana, em Massa
randuba. Próxima etapa será
realizada em Guaramirim, em se

tembro. Página 7
'

PM registra duas
mortes ocorridas

A •

no transito

PÁGINA 6

J�37;ill5
COLCHÕES MAGNÉTICOS

.
,Divulgação

Mais de,9S jipeiros percorreram uma das trilhas mais difíceis do Jeep Raid de Corupá, Vaca Loka. Página 12

/

Deficientes visuais

terão aula de inglês
A Wizard Idiomas lançou. na

I

manhã de sábado o projeto cul-

tural e social voltado para defi

cientes visuais. O curso de inglês
ministrado com material em braille

vai oportunizar melhores empre

gos e salários para pessoas cegas.
'

PÁGINA 5

Agora você
\ '

compra e-m
Continua a promoção de tr-ajes em microfibra
a partir de R$169,90 à vista (grátis camisa social + grava�a)

ou10�
i<L1l1ELLI
Moda Maséulina
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A pesada herança do/
neoliberalismo

Houve uma geração de presidentes latino-americanos: que,
Iconforme o receituário do FMI� que confia em pesso�s e não em

partidos -, deveria completar pelo menos dois mandatos para
colocar devidamente em prática as normas do Consenso de

Washington. Pinochet - pela via ditatorial-, Fujimori, Menem e
.

FHC fazem parte dela, tendo curnprido até onde puderam aqueles
preceitos.

Porém, justamente por. terem realizado o programá de

desregulação do neoliberalismo, deixaram atrás de si urna herança
\

que produz ingovernabilidades de maneira generalizada na América
Latina. De la Rua, Toledo e Fax são vítimas diretas disso. O primeiro J

caiu rapidamente, o segundo dilapidou seu enorme caudal eleitoral
em poucos meses e Fax tornou-se logo urna grande decepção. O
próprio Ricardo Lagos é vítima damanutenção do modelo neoliberal
de Pinochet pelos governos civis e deve ser sucedido nas próximas
eleições por urn presidente da direita pinochetista chilena.

Que herança maldita é essa?

Em primeiro lugar, economias totalmente fragilizadas diante dos
capitais especulativos, tornados essenciais para a modalidade de

estabilidade monetária posta em prática. Estados e economias

financeirizados, que se dobram diante dosmovimentos desregulados
de capitais especulativos - esse urn dos resultados das politicas de

ajuste fiscal propostas pelo FMI e pelo Banco Mundial e seguidas
pela quase totalidade dos governos latino-americanos.

Em segundo lugar, urna aceleração do processo de concentração
de renda, por um lado, e de abandono de naassas crescentes da

população, por outro, jogadas na informalidade, na precariedade e

na)exclusão de direitos básicos, a começar pelo direito ao trabalho.

Em terceiro, um enfraquecimento sistemático de. todos os

mecanismos de sustentação dos si�terr1as. políticos parlamentares
, '.'

.

implantados no continente - dos partidos, dos Parlamentos, dos

processos eleitorais, das ideologias, dos sindicatos, dos movimentos. '

sociais.

Em quarto, disseminação da corrupção e de desgaste da imagemI
das elites, diante de camadas desesperadas da população..

Em quinto, sentimentos cada vez. mais genéralizados de

insegurança e de medo em todos os estratos da sociedade - de
�

perder o emprego, de ser assaltado, de pegat urn vírus, de ter sua luz
com&

-

,

Os ciclos de legitimidade dos novos governos latino-americanos

passaram a durar meses - como os casos recentes de De la Rua e

de Toledo 'o demonstram, além da deposição dos três últimos

presidentes eleitos ,do Equador, da crise petmanente do governo
paraguaio, do estado. de guerra civilda Colômbia, do processode
desestabilização sistemática desenvolvido pela oposição naVenezuela,
do caos institucionalizado no Haiti. Tremores provocados pelos anos
de politicas neoliberais abalam profundamente os alicerc�s do sistema
politico e do que ainda existe de coesão social em sociedades cada

vez mais esgarçadas por conflitos internos generalizados e pela
incapacidade do Estado em manter graus básicos de legitimidade e

de consenso.
-

.
-

I
.

Com o neoliberalismo: fracassou urn tipo de sistema politico e
de forma de. organização social, gerando urn vazio que precisa ser

urgentemente preenchido por democracias com alma social. Como
disse GardaMárquez no,disJurso de recebimento do Prêmio Nobel,
este continente, ao qual se reconhece infinita capacidade criativa no
plano da literatura e das artes, dev� ter o direito de reinventar seu

destino com sua própria cabeça, longe das fórmulas envenenadas

que as-elites latino-americanas aceitaram do FMI e do BancoMundial.
,
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A espera de um rtimo

Mais do que uma feira de

exposição de produtos e ser

viços, a Expo 2002, que abre

suas portas hoje, é aguardada
pelos participantes I como mais

. . ( - ,

dum mvestimento nao so e

concretização de negócios,
, mas, principalmente, de uma

nova visão dos seus negócios.
Os organizadores mostram,

. .

mars uma vez, que o aSSOCIa-

tivismo entre grandes, médios,
pequenos emicros é uma porta
que deve estar sempre bem

aberta, capaz de receber idéias

criativas, inovadoras e voltadas
ao desenvolvimento socioe
I

conôrnico da comunidade que
cerca a região.

Assim como a Expo 2002,
a 4a Feira da Malha, que �con
tece no Portal de Jaraguá do

Sul, também eXPge a qualidade
dos produtos do setor têxtil,

. principalmente aqueles confec
cionados, em sua grande maio
ria, por empresas de f!equeno
porte.' A perda do título de

"Capital daMalha" fez com que
muitas pequenas indústrias
mudassem seu ramo de atuação
e, as que resolveram permane
cer no mercado à custa de
muito sacrifício, hoje buscam

-rpo� isso é que, além de

empreendedor, o
empr; isârio brasileiro
tem 'e ter uma certa

dose � contorcionismo
e mágica

um poucomais de espaço entre
as gigantes do setor.

A Associação das Pequenas
e Médias Empresas do Vale do
Itapocu vem mostrando muita.
determinação em buscar

alternativas viáveis para o

segmento. Palestras,. seminá
rios, missões empresanals,
treinamentos fazem parte' do
cotidiano da entidade, que quer
oferecer ao seu associado
melhores 'condições de desen
volver o seu negócio.

Mas, se jaraguá do Sul é

uma "ilha de prosperidade e

crescimento", o que falta para

que as empresas conSIgam
atingir. patamares maiores?

Políticas públicas de incre

mento de negócios esbarram
numa carga tributária extre

mamente fora da realidade da

para que haja uma retração d
número de postos de tiaQalho�
e, conseqüentemente, uma

maior ociosidade de equipa·
mentos.

.
Os empresários Ja estão

saturados de ouvir falar em

medidas para ajudar as micros,
pequenas e médias empresas e

conhecem a barreira buro

crática e política que impedem
que os planos avancem. Es·

tamos em um período onde

estas promessas vão tornar a

sair da boca de candidatos sem

profundidade. Não vem do

coração, mas sim .da garganta
para fora.

Por isso é que, além de

empreendedor, .0 empresário
brasileiro tem de ter urna certa

dose de contorcionismo e

mágica. O risco-Brasil, inferior
somente ao da Argentina, de

acordo com os últimos dados

fornecidos por organismoS
internacionais, pode não ser

uma realidade, mas também ,

não estamos muito longe do
.

caos em que vivem os "her-
, "

manos.

Contorcionismo e má�ca
maioria dos empreendimentos, são necessários neste circo

Estes impostos contribuem. chamado Brasil.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não r�1'lc:ti:nde, necessariamente, a opinião d� jorn�·
.

"

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

.i>iretor.- presidente:

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Ooronel Procópio
Gomes de Ollvelra, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Poslal19 - CEP: 89251-970 - Jaraçuá do Sul- SC.

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

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

TELE�SSINATURAS: 3 72-0533'� 21;-2853- 275-0105
/,

. "

-31'0-6650. ,..'..

IMPRESSÃO: GRÁ�CA E ÉOITORA CP tTOÁ.: Rua w.alter

Marquardt, 1.180. - CEP - 89Z��-700 - Cx. 19, GEP

89251-970 -jar�guádo Sul- SC - graficacp@terra.com.br
Tel, 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o TERÇA-FEl RA, 16 de julho de 2002

-

o deputado 'Francisco de Assis (PT) protocolou na

Assembléia Legislativa um projeto de lei que dispõe
sobre a preferência na aquisição de unidades

habitacionais populares para portadores de deficiência

física permanente. De acordo com o que consta no

projeto, serão reservadas para as pessoas pottadores
de deficiência física permanente 10% das unidades

habitacionais construídas pelos programas de

habitação. populares financiadas pelo poder público
ou com recursos orçamentários do Estado.

LULA
\

No dia 25 de julho, o

candidato a presidente da

República Luiz Inácio

_ Lula da Silva (PT) estará

em Joinville, para parti
cipar de uma manifes

tação marcada para as 19

horas. Devem compare
cer todos os petistas da

Região do Vale do Ita

pocu. O PT de Guara

mirim está organizando
uma caravana para levar

a militância e simpati
zantes.

PSDB
O prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold, conti
nua irredutível em sua

decisão de não aceitar a

presença do PMDB lo

cal na coligação. Pasold
aponta o deputado esta

dual Ivo Konell (PMDB)
como opositor de Jara
guá do Sul e de sua admi

nistração. "Aqui não tem.
acordo", resumiu o pre
feito durante entrevista

coletiva realizada esta se

mana, na Prefeitura.

COMITÊ
No próximo sábado, às 10 horas, o diretório do PT

de Guaramirim inaugura o comitê de campanha em

prol da candidatura de Lula para presidente da

República. O comitê funcionará na Rua 28 de Agosto,
em frente 'ao Supermercado Breithaupt, nas

dependências da atual sede do PT de Guaramirim. A

partir das 8 horas, os militantes estarão na rua fazendo
panfletagem do material de campanha.

ERRAMOS
Na edição de sábado, página 3, está grafado que o

deputado federal Eni Voltolini era candidato à

reeleição, quando, na verdade, ele é candidato a vice

governador, na chapa de Esperidião Amin.

oe

ENTRE ASPAS
"O fÔlego do Ciro Gomes está se esgotando."
(A afirmação é do prefeito de Jaraçuá do Sul,
Irineu Pasold, ao referir-se às possibilidades de

eleição do candidato à Presidência da República
pelo PPS, Ciro Gomes).

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
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Téo Bago/CP

Scarpato é candidato a deputado federal pelo PT

dor mais atuante e po
lítico da região. Nesta
batalha ao cargo de

deputado federal, ele

espera ter o reconhe

cimento do trabalho rea

lizado em favor da re

gião. Como estratégia de

campanha, vai contar
com o apoio conquista":
do a partir da formação
dos comitês de bairros.

"Neste primeiro mês de

campanha vamos identi

ficar os militantes dis-

nei Walter da Silva.

De acordo com o pre
sidente do PT de Jaraguá
do Sul e líder cornunitá

rio, Mário Pappen, o

comitê 'estará aberto du

rante todo o dia, em ho

rário normal de expe
diente.

Pappen explica que a

estratégia de campanha
para estas eleições não

-

ficará restrita ao tra-

postos a assumir os co-
,,,",

mitês em cada bairro da

cidade", explica O can

didato.
Em relação ao nú

mero de candidatos,
considerado excessivo

por muitos políticos, o

petista afirma que não

vê nenhum problema.
"Quanto mais gente se

eleger mais representa
tividade terá a nossa

região", afirma Scar-
-

pato. Ele argumenta que

balho do comitê central.

A novidade, segundo
Pappen, é a formação de

comitês nos bairros.

Segundo ele, num

primeiro momento, se

rão identificados os mi

litantes dispostos a co

ordenar os comitês em

cada bairro.

Depois disso, serão

agendadas reuniões com

a comunidade para a

1 Bo.by cJ09 + 1 ka.po + 1 Surpreso.

I INICIAÇÃO: CANDIDATO MAIS JOVEM CONTA COM O APOIO DA BASE PARA TENTAR SE ELEGER

Marcos Scarpato concorre como

candidato mais jovem da região
}ARAGuA DO SUL -

o candidato a deputado
federal do PT pela Re

gião do Itapocu, Marcos

Scarpato, pretende con

tar com o apoio da

militância mais jovem
para ocupar o cargo al

mejado nas eleições de

6 de outubro. Scarpato,
que ingressou na política
partidária nas últimas

eleições, ocupa o cargo
de vereador na Câmara

de Jaraguá do Sul e foi

deito contando com os

votos da juventude jara
guaense. Professor da

" rede particular de ensi

no, Scarpato tem-se des

tacado em sua atuação
no Legislativo devido a

sua postura considerada

por muitos como agres
siva. Mês passado, teve
seu cargo ameaçado por
uma tentativa de cas

sação, sob a acusação de

ferir o regimento inter

no da Casa.

Scarpato . comenta

que não tem me/do do

enfrentamento e que foi

escolhido, através de

pesquisa, como o verea-

o PT também, pela
primeira vez na região,
está. concorrendo em

todos os niveis, tendo
como candidàto a depu
tado estadual o advo

gado Dionei Walter da

Silva.

Como proposta de

trabalho, Scarpato apon
ta a necessidade de

melhorar o atendimento

na área da saúde em

toda a Região do Ita

pocu. Na avaliação do

candidato, este é o setor

mais precário, conside
rando-se o perfil econô
mico da Região da Am

vali. "Somente aqui em

Jaraguá\ do Sul a ca

rência é de 240 leitos",
exemplifica o candidato.

Outra proposta é o

fortalecimento das mi

cros e pequenas empre
sas da região.

Scarpato justifica a
.

proposta afirmando que
as micros e pequenas

empresas são respon
sáveis por 82% dos em

pregos formais na re

gião.
(MARIA HELENA DE MORAES)

PT inaugura comitê eleitoral em clima de festa

}ARAGuA DO SUL -

O pT de Jaraguá do Sul

inaugurou, na última

sexta-feira, o comitê de

campanha, situado na

Rua Reinaldo Rau. A

inauguração do comitê

contou com a presença
dos militantes petistas
da Região Ho Itapocu e

dos candidatos a depu
tado federal Marcos

Scarpato e estadual Dio-

discussão dos problemas
e de suas soluções.

Durante a inaugura
ção, Dionei da Silva sa

lientou a importância
das eleições como opor
tunidade concreta de

mudança e prática da

democracia. O presi
dente do PL, Leônidas

Nora, também esteve' na

inauguração do comitê

do PT. (MHM}
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IFEIRA: EVENTO DEVERÁ ATRAIR CERCA DE 30 MIL VISITANTES, ATÉ DOMINGO

Expo 2002 corneçacom seminário
no Parque Municipal de Eventos

J�GuA DO SUL - A

Expo _2002 - Feira de

Negócios do Vale do Itapo
cu programou shows e di
versas apresentações cul

turais rio evento que abre ho

je e prossegue até domingo,
no Parque Municipal de
Eventos de ]araguá do Sul.

Seminários, negócios e entre
tenimento deverão' atrair,
segundo os organizadores,
cerca de 30 mil visitantes até

seu encerramento.

A organização da Expo
2002 programou um semi

nário que pretende discutir as
perspectivas e dificuldades

(.
Téo Bogo/CA !

Quase tudo pronto para o início da Expo 2002 - Feira de Negócios do Vale do Itapoc : .

que micros e pequenas em-
/ :i I

presas enfrentam para con- Indústrias doEstado de Santa às 19 horas. Na quarta-feira mento, no dia 21, será às 11' :

quistar espaço no mercado Catarina),Maria TerezaBus- acontece o show deToninho horas, com o Festival da Can-
externo. tamante. Bahia, às 20h30. ABanda Ira! ção Som da América. A Ex-

O seminário acontece no Amanhã, o tema "Estra- é a principal atração do .dia po 2002 estará aberta de hoje
auditório do Sesi (Serviço tégias da Weg na conquista 18, que também terá o show a sexta-feira, das 17 às 2�
Social da Indústria),.defronte do mercado externo" será da Demo Via, a partir das horas, e no sábado e domin-

.

o Parque. deEventos, sempre ,abordado pelo direror-presi- 20 horas. go, das 10 às 22 horas.'Orga- ,

a partir das 1%30. A -pri- dente da empresa, Décio da Um baile/show com o nizada pela Praxis Feiras e

meira palestra será hoje, às Silva.O diretor-presidenteda, grupo gaúcho Rodeio mar-Congressos, a Expo 2002 é
'

19h30, e abordará o tema Bretzke Alimentos, Guido cará a programação cultural uma realizaç�o da Apevi
''Acesso ao mercado exter- Bretzke, falará sobre "Marke- do dia 19, às 21 horas. No '(Associação dasMicrosePe-

no", com a presença da ges- ting.intemacional't.nodia 18. dia 20; a partir das 19 horas, quenas Empresas do Vale do
tora de comércio exterior da' Na abertura de hoje, as apre- além das,' apresentações das Itapocu),.com apoio da Pre-
Embraco e presidente d� <sentações musicais serão co- bandas da Terceira Idade � feitura de ]araguá do Sul e
-Comitê de Comércio Exte- mandadas pela banda do Bavária, acontece a Mini- Acijs (Associação Comercial
rior da Fiesc (Federação das

I

ColégioDivina Providência, schützenfest. O encerra- e Industrial deJaraguádo Sul).

Prêmio, CNI/Fiesc abre inscrições pata a etapa de JS
JARAGuA DO SUL - ,

Estão abertas, até o

\

dia 2,1 \
de agosto, no Centro de

Educação e Tecnologia do

Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial)
as inscrições para a etapa
regional de ]araguá do Sul

do Prêmio CNI/Fiesc, \ na
categoria qualidade e pro
dutividade. Programada pa
ra o dia 29 de agosto, a eta

pa classificará os; vence

dores para � final estadual, a
ser realizada na Fiesc (Fe-

deração das Indústrias do
Estado de Santa Catarina),
no dia 6 de agosto. Serão'
realizadas disputas nas

modalidades de �elhoria
I

do processo, produtivo e

micro e pequena empresa.
O Senai/]araguá d� Sul

. 'recebe também as inscrições
para as categorias Design e

, Ecologia, cujas disputas
serão apenas em âmbito és

.tadual, também no dia 6 de
setembro. No ano passado;
a filial de Massarandhba da

Marisol recebeu o Prêmio
CNI (nacional) na categoria
criatividade e inovação.

Além de ]araguá do Sul,
estão confirmadas as etapas
regionais das cidades de

joinville, Blumenau, Rio do
Sul, Criciúma e Lages. Ainda
não foi decidida a cidade
sede nas demais regiões.

- O prêmio representa
o reconhecimento do Sis

tema Fiesc a projetos de
senvolvidos pelas indústrias
do Estado e que trazem

melhorias no processo pro
dutivo no âmbito da quali
dade e produtividade, de
sign e ecologia, que são fun

damentais para a competiu
vidade do produto catari

nense -, destacou o presi
dente do Sistema Fiesc, José
Fernando Xavier Faraco, no

lançamento do prêmio, na se
mana passada. Outras infor
mações podem ser obtidas
no Senai on-line - 0800 48

1212 (ligação gratUita), ou no
Senai/]araguá do Sul.

PesquisaiCenso
,

MAURlCI ZANGHELINI - Presidente dá Associação
Comercial, Industrial e Agrítola de Guara.
mirim (zanghe@tena.com.br)

Normalmente, um empreendedor, quando quer
iniciar um negócio, deve sempre fazer uma pe�quisa
de mercado /campo para saber das realidades e

necessidades no país, Estado, município ou mercado
externo.

Também ocorre com o governo de que sejam
apuradas informações, através do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), onde ele coleta
dados de grande relevância para comparar com

\

pesquisas anteriores. )

Desta comparação ele retira dados de crescimento

populacional, renda, sistemas, consumo, produção
, entre outros números necessários para o planejamento

, dos próximos anos.

Mas sempre há algumas. pessoas que omitem dados
ou se negam a responder e, com isto, prejudica a

pesquisa, acarretando erros astronômicos. Um

exemplo, somente para ilustrar: digamos que um

agricultor que produza cincomil sacas de arroz declare
\

que produza duas mil sacas, e, assim por diante, outros
também o fazem. Aí o governo toma por base o

I

declarado e sabe que são tantos milhões de brasileiros

que irão consumir 'X' toneladas de arroz, mas a

produção declarada: é somente 70%, portanto, restará
ao governo importar, e 'aí,]osé'? ... os preços caem e

os agricultores reclamam, e assim conseqüentemente,
Nos próximos dias, os municípios de Guaramirim

e ]araguá do Sul estarão lançando o resultado da

pesquisa do Poder Comcenso, SUS e ÇUB, 'com o

objetivo de levantar o perfil socioeconôrnico dos

municípios para I
então traçar os rumos do de

senvolvimento econômico e investimentos necessários,
até então os municípios de Corupá e Schroeder já
concluíram esta pesquisa.

Serão diagnosticados os problemas dos municí

pios, como estão economicamente, necessidades
empresariais, enfim, toda uma realidade dos

municípios.
Por isso, é importante a participação de toda a

classe empresarial, agricultores e população, porque
assim teremos o apoio nas soluções em conjunto
com prefeituras, Estado, Sebrae, BNDES, ACls,
bancos de fomento, entre outros.

Participemos e de�cubramos as nossas realidades.

E�pcclú1izaÇão: Hospital de Clínicas .Es�do do Rio de JuncirO
êCurso na Sociedade.Brásile1ra,dé Offáhí101ogia do Rio de ,Janeiro

.

I Fone: (047) 27571150,
Av. Mól.,Oéodoro, 77.6 • 5(110.1.2 � Ed. Maximunn "nter

Jaraguá dI) Sul .. 16 a 21 de Julho Parque Municipal de Eventos
A,nIO

Exposições de produtos e serviços, show com a banda Ira! (18/07),
baile com o Grupo Rodeio (19/07), Mini Schützenfest (20107) e oufras atrações.

Competiçólfs de tiro· Chopp • comida t{pica - grupos folélórlcos

AClJS._,;,'�:to�.1
..

CENTUR,Y
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POR: EGON JAGNOW

"

A primeira rede de casas comerciais na reqiao, da qual se tem notícia, -foi
estabelecida por Johann Gottlieb Stein. Com sede em Joinville, tinha seis casas

comerciais espalhadas por Jaraguá do Sul, Corupá, Schroeder e Guaramirim. Em
1919, dissolveu-se a firma Stein e Irmãos. O nome, no entanto, permanece na

lembrança, denominando a colina onde se localiza a AABB de Colina Gottlieb
Stein. Na foto vemos a filial localizada na esquina da Avenida Getúlio Vargas e

Rua Marechal Floriano Peixoto, dirigida por João Doubrawa.
"

<

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO
,

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua.Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com,br
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28 CORREIODOPOVO
í

MEMÓRIA TE RÇA-FEI RA, 16 de julho de 20�
\

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

'.:4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 3 ANOS

HÁ 68 ANOS

Em 1934, em co�tinuação, dizia o articulista: "É uma medida cuja
vantagem administrativa e econômica não se precisa encar,ecer. Em

quantos Estados existem municípios de vida parasitária, encalhados
administrativamente falando, e, ainda, entravando o desenvolvimento\ .

.

.

econômico dos outros. Não se sabe se na lei constitucional é que vamos

ter reprime ou nã� tal anomalia. O Código dos Interventores, porém,
estipulamétodo, estabelecendo ,o critério das rendas. O estudo que se

procede em São Paulo eMinas Gerais determinará a fusão de muitos

municípios. É o exemplo. Pelo seu ladol6gico e económico, de fato,
merece a atenção dos que se propuseram à tarefa de reformar erros e

falhaspor ventura encontrados".

HÁ 15 ANOS

Em 1987, o ClT (Centro de Informações Turísticas), órgão da

Prefeitura/Secretaria deEducação, Esporte e Turismo deJaraguá do
Sul, com 92 empresas associadas, prestava no mês de dezembro/86,
na Casa de Enxaimel, na Praça do Imigrante, no período de abril a

dezembro, ummovimento de 15.183 pessoas. Os automóveis e ônibus

que procuravam informações sobre a cidade somaram 1.327, sendo
998 automóveis e 329 ônibus de excursão. Segundo as anotações
constantes do quadro estatístico, o maior número de turistas era

<'

procedente de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul,
havendo também, no entanto, de Minas Gerais, Amazonas, Goiás,

\

Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso eMato Grosso do Sul e, ainda, da
Alemanha, Bélgica, Argentina, Uruguai, Paraguai e Suíça. Estes números

,
"

eram os que efetivamente solicitaram informações, os que vinham pela
vez primeira. Sabia-se então que, em média, chegavam aJaraguá do
Sul 150 ônibus de turistas, uma grande parte para exclusivamente

comprarmalhas nas dezenas, de postos de vendas de fábricas. O mês

que o ClT prestoumais.informações foi ode novembro, com 4.996,
contra 4.580 em dezembro, 1.622 em julho e 1.007 em outubro.

O carro 69, da equipe Kohlbach de Competiç�es, cumpria no [mal de
'semana, no Autódromo de Interlagos, São Paulo; uma excelente'

performance durante a 17a MilMilhas Brasileiras, pilotado por Sávio
Murillo Azevedo e Ingo Hoffmann, que lideravam a prova até a 1,34a
volta, quando o piloto Paulo de Tarso rodou, batendo na traseira do

Opala da equipe jaraguaense, ficando em terceiro lugar.

Em 1999, o governador EsperidiãoAmin participava do lançamento
da pedra fundamental da nova sede do Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), um prédio com 2,7milmetros quadrados, iniciado a

1 de setembro, com prazo de conclusão de 15 meses, exigindo um

investimento de R$ 1 milhão. Eduardo Horn, então presidente daAcijs
(Associação Comercial e Industrial deJaraguá do Sul), dizia que a nova

sede era uma necessidade, já que o atual prédio não comportava o

volume de atividades promovida pela classe empresarial. "A nova sede

fará jus ao potencial econômico de Jaraguá do Sul. Amin dizia que o

mais importante é o espírito empresarial e a consciência social. O evento

reunia empresários da região e políticos de todo o Estado, notando-se
PauloBauer,EniVoltolini,Vicente Caropreso, Ivo Konell, UdoWagner
e Irineu Pasold, entre outras autoridades daMicrorregião doVale do
lta ocu.

Senhor Comendador
EUGÊNIO VICTOR SCHMOC/f'iL
Empresa Jornalistica Correio dqj [ovo
Nesta. ; ,

J

ESTADODESÀNTA ('ATAR/NA
cÂM4RA MUNICIPALDEJARAf;UÁ DOSUL
GA1JINETEDA VEREADORA MARISTELA MENEL

Prezado senhor:
I I

Com Imeus cordiais cumprimentos, reporto - me a V. Sa. para encaminhar

congratulações pelo recebimento da Comenda Rotariana "Paul Harris" ..

Todo serviço de caráter comunitário, em especial o executado em função da Paz e

da compreensão Mundial, merece ser incentivado e reconhecido. Parabéns!
Sendo o que tinha para este momento,

atenciosamente.

�rculo
Tt.a.lia.rio

12a Festa Italiana

Informações Gerais
Público (2 dias): 1.800 pessoas
Consumo de vinho: 750 garrafas
Consumo de cerveja: 800 latas
Consumo de refrigerante/água: 1.500 unidades
Jantar e Pratos Típicos: 1.230
N osso agradecimento a todos que colaboraram e que nos prestigiaram.
Coral
,A convite da família do Sr, Ângelo e Cecília de Toffol, o Coral do Círculo Italiano esteve presente I

na Recreativa Marisol, no último dia 14, fazendo uma belíssima apresentação, por ocasião dos M

anos de casamento do casal.
No próximo dia 24/07, estarão presentes na 9a Festitália, em Blumenau (SCl, apresentando belas

canções ital ianas.
Nos festejos dos \\90 anos da Paróquia São Sebastião", o Coral em parceria com a Matriz, fará a

comida que será servida após a missa, e irá cantar músicas da nossa velha Itália.
Encontro Mensal "

•

Agende e adquira seu ingresso antecipadamente para o Jantar Mensal, próximo dia 02 de agosto,
na Sede Soclal do Círculo Italiano, com início às 20:00 horas.

Ingressos a venda com a Diretoria e Conselho, membros do Coral oú na Sede Social do Círculo, das

14:00 às 20:00 horas.
Ingressos I imitados.

Venha conhecer a Casa da Família Italiana de Jaraguá do Sul, e nos prestigiar.

FLORIANI
ADVOGADOS

II Congresso Mundial da Juventude Trentina
Em 2003 acontecerá o II Congresso Mundial da Juventude

Trentina, em Trento, Itália. ,

Irão participar jovens de descendência Trentina comprovada'
por documentos, que saibam falar a língua ital iana e estejam
ligados aos Círculos Trentinos.
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, se fará presente.

..

r

\371-82:22
f
'1
E

Grezie!

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

vaiar, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, linha
tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47) 417-
2438, c/ José Carlos.ALUGO - quarto em residência para

moça, a partir do mês de julho.
Iratar: 9122.9867. JOINVILLE - Vende-se, casa mista, no

bairro Bom Retiro. Terreno c/ 740m',
arborisado. Tratar: (47) 425-1273.ALUGA-5E � quarto mob. C/ coz.,

lav, e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
"délis Stinghen, 64, próximo Portal.

BARRA - Vende-se alv aprox
267m', aceita·se tr�ca ��r casa' na
pra,a até R$ 30.000,00. R$
70,000,00. Tratar: 9955-2298.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., c/ 70m'. Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, c/ Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

MASSARANDUBA - Vende-se, em
alv., ci 130m', terre�õ c/ 400m', no

centro. R$ 26.000,00. Tratar:' 379-

1119, c/ Marisa ou Ailton, hor. com.

BARRA VELHA - Vende-se em alv
V4

,.

c
qtos, sala, coz., bwc, gar. p/ 2

jarros e demais dep. R$ 25.000,QO.
ratar: 373-3787, c/ Noeli.

CENTENÁRIQ - Vende-se de 2 pisos
semi·acab d

'

ai
a 0, 360m', c/ 1 casa de

4;0 nos fundos, c/ 75m'. R$
, 00,00 (as duas) Tratar: 370-3109.

CENTRO
Pe

- procura-se p/ alugar,
lIJiuena., Tratar: 372-2927 ou 9997-

�uilherme.
;HdICO DE PAU�Q - Vende-se
aerra80'

'

R120' m. Terreno c/ 580m'.

�OO. Tratar: 9104-4588.

CZERNIEW
c/267

ICZ - Vende-se, sobrado

COlinham,.3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
2 carro's area_ de serviço, garagem p/
� n' 1

. Prox. ao Pama, em frente

�atar: 275-0845.

GALPÃO
c/300m,- Vende-se, pré-móldado,
de 800m,' mon_tado sobre terreno

PI indú : no Agua Verde, próprio
'100 stna, Avaliado em R$
65 o��?,OO, vendo por R$, ,00. Tratar: 9979-0605.

GUAMIRA
ad" c/

NGA (prõx.) - Vende-se,
ar e d

2 qtos, coz., sala, bwe,
ralar' ��a,s oep, R$ 20.000,00.

, 3-3787, c/ Noeli.
TRES �IQS - Alugo, uma alv. grande
e outra mista, R$ 150,00 (cada).

NEREU RAMOS - Vende-se, c/
terreno 500m', todo murado c/
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, c/133m'. Tratar: (47) 369-

4922: cf Roberto.

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

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, c/ João.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m', terreno c/ muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHROEDER - Vende-se, alv., em

eonstr., c/ 1 qto. Terreno de 450,00m'.
R$ lQ.OOO,OO. Tratar: 9104-4588.

Tratar: 370-1827.

TRQCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., c/150m', próx. Weg II.

R% 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

TRQCA-SE - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, c/ Osni.

Vende-se ou troca-se por imóvel de
enor valor casa de alv. c/100m',

(
rreno de 670m'. Tratar: 370-9282.

nde-se sobrado, apto e sala

comercial, na Bernardo Dornbsch.
Terreno de esquina. R$ 55.000,00.
Tratar: 371-0339, c/ Wilson.

VILA LALAU - Aluga-se um Galpão
c/ aprox. 600m2. R$ 1.800,00.
Tratar: 372-0074 ou 9112-4711.

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

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

VILA LENZI, - Vende-se, frente p/
colégio, c/125m', c/ gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + finane.
Tratar: 370-9050, c/ Simone.

Apartamentos

CENTRQ - Vende-se Quitinete, próx.
Antares. R$ 23.500,00 + tlnanc.
(R$15,00 por mês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - Vende-se, novo, c/ 3 qtos,
eoz., bwe e demais dep. Prédio c/
piscina, salão de festa, ehur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.
Tratar: 371-9521 ou 370-4657 após
19h, c/ Rose.

CENTRO - 'vende-se, c/ 2 qtos, sala,
sacada, eoz., lav., gar., próximo ao

Angeloni. R$ 20.000,00 + finane.

Trat�r: 370-9226, c/ Wagner.

CENTRO - Vende-se, próx. Angeloni,
c/ 2 qtos, sala, eoz., bwe, lav., c/
gar. R$ 20.000,00 4- finane. Tratar:
370-9226, c/ Wagner ou Elaine.

CENTRO - Divide-se c/ moça, apto
mobiliado, /,ovo. Tnalar. 370-6422, após 19h.

LQT_ DIVINÔPOLlS - Vende-se, c/ 2

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

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

VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00. Tratar:
275-0051. CRECI 1989-J.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

eonstr., c/ 2 qtos., gar., ehur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar. 370-7698, c/ Vilson.

Terrenos

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

ÁGUA VERDE - Vende-se, c/ 675m',
por R$ 37.000,00. Tratar: 9975-
2164, c/ Jr. CRECI 9465.

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

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
c/300m'. R$ 25.000,00. Tratar: 9975-
2164, c/ Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João Picolli

16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 370-

0790, após 15h.

COMPRA-SE - Valor aprox. R$
15.000,00, na Barra, Figueira, Jguá
Esquerdo. Tratar: 376-2337, c/ Milton.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-

8145, após às 17hs, c/ Laurita.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, c/
8.750m', 'R. João Januário Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, cl Olegário,
aceita-se apto. c/ parte de pagto.

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, Itaguaçu e região,
valor aprox. 'R$ 10.000,00. Tratar:
370-6624. CRECI 8844.

PRAIA DO ERVINO - Compre-se
terrenos. Tratar: 372-0074 ou 9112-4711.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m' do
mar" eond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RES_ RENACENÇA - Vende-se, c/
416m', de esq. R$ 20.000,00. Tratar:
9975-2164 c/ Jr. CRECI 9465.

RIO CERRO II - Vende-se, c/
2.5-43m', bom p/ chácara, próx.
Met, Lombardi. Tratar: 376-0035.

TRÊS RIQS 013 NORTE - Vende-se, c/
450m', próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,00m',
próximo ao Colégio Giardini tenzl,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310, comerciai, ou

9975-9543, 'c/ Patricia.

Salas comerciais

diversos

CENTRQ - Vende-se escritório, c/ toda
infra-estrutura montada. Tratar: 371-

3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, c/ 45m', laf
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 910�-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.

Deodoro. Valor a comb. Tratar: 371-

,9116 ou 370-5598, c/ Ivone ou Ivo.

CENTRQ - 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.

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

R_ MAXWIUiELM - Aluga-se, com 25m'.

R$ 350,00. Tratar: 371-9431, c/ José.

Chácaras

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

proximidades da Ilha da Rgueira ou Vila

Lalau. Tratar: 376-2221, c/ Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, c/ 200.000m', c/ nascente,
luz, água e plantação. R$

, 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, área de

lazer, c/ 1000m' contr., salão de baile"

lanchonete, rest., cancha bocha, 2

campos fu!. Suíço. 1 c/ iluminação,

lagoa de peixes c/ 400m' e pista de
motocros. Área de 20.000m' a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca por
outro imóvel de menor valor. Tratar:
9993-0623 ou 276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, c/ área de 75.000m1, c/
,casa de alv., c/ lagoa c/ peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.
.

RIO CERRO - Vende-se, c/ casa alv., c/
lagoa, rancho, c/ 35.000m'. R$ 47.000,00,
nego Tratar: 275-2768, c/ Dorali.

RIO MQUiA -, Vende-se, c/ casa de 5

qtos, terreno de 3.900m', 2 lagos c/
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta. Tratar: 370-1401, cf Ravio.

RIO MOLHA - À 5km do centro, c/
conclusão do asfalto em andamento.
Vendo área de 750m', cf chalé suíço
de 87m', c/ aquecedor à lenha, suite

jr., e demais dep., terreno drenado e

cercado, dentro de .chácara ecológica,
c/, entrada privativa, no valor de R$
58.000,00. Fone: 370-9172.

'

RIO MOUiA - Vendo chácara total ou

parcial, c/ 241.005m', com ou sem

benteltorlas. Venha escolher sua área
à partir de 20:0pOm', lagoa c/ peixes,
nasc., pastagem, árvores fruto secundo
e nativas, trilha eco'I.,I galpão 'c/
quitinete, canil, casa c/ edícula, circuito
de TV, rede etét., rede d 'água direto
da nasc., c/ a conclusão das obras
de asfaltamento total. À 6km do centro.

Aceita-se casa, apto., terreno, cami
nhonete ou automóvel como parte do

pagamento. Tnalar. 370-8563 / 9975-0102.

'O... ., f.t�����,�;
ir 370-1788 - Fax: 275-2294

Ret. 026 - WENDE - Casa de
Madeira cf 70,OOm2 em

terreno de 589,50m2 - Rua
lateral Chico de Paulo.
R$ 20.000,00

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588 . ,,,.' :-,

, _,' .." � �. _;._ "

," c" ".��}.'... "�f",;;'l.�y:-.,;l:�;0!i._.��
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�.

�,JHB
Desenvolvimento

do Potencial Humano

CUR.se DE :EMBAlAGEM
�prenda a foter aplicação de fotos em

caixas�emadeira em apenas um diq!
JtJfmos: à tarde· (Fiancas e Adolescentes

,

A noite: jovens e Adultos
DUFocão�13 horas

,

Valor: RS 40,00

OfiCINAS .MOSAICO PARA
J1JQLESCENiE5 f ADULfOS
lURMAS DE M�NMÃ Á TARDE E Á NOITE

empregos
IMPRESSOR - pI máquina Dry-off-set, sexo COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

masc. Tratar: 275-3388. impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

REPRESENTANTEIPREPOSTO - Precisa

se, para vender brindes na região. Tratar:
370-7321, c/Dorlval.

REPRESENTANTE/VENDEDOR". pI vender
produtos pi construção e acab. (Tnazer
curriculum). Tratar: 370-6533, cl Marina.
) ,
TElEMARKETING - cl experiência em

vendas, sexo tem., idade mínima de 20 anos.

Tratar: Consórcio União, R. Barão do Rio

Branco, 627, prõx. Angeloni: 371-8153.

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

VENDEDOR EXTERNO- Procura-se,
autônomo, pI área de automação, cl
carteira de clientes, ótimos ganhos. Tratar:
(041) 3027-5269, cl Zilda.

I
VENDEDORES EXTERNOS - Precisa-se, cl
experiência, para trabalhar na área de
seguros. (Vir acompanhado de Curriculum).
Tratar: (47) 370-0075.

VENDEDORES - Precisa-se, cl experiência,
pi Jguá do Sul e região. Consórcio União.
Tratar: 371-8153. Rua Barão do Rio

Branco, 627, centro.

VENDEDORES - Precisa-se para Jaraguá
e região, área de plano de saúde.
Tratar: 371-6709.

@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 fãzer um passeio ao Fazzenda Park Hotel em
Gaspar, com saída às 8h e chegada às 18h30

I

Durante a sémonc teremos muitos diversões como: passeios, brincadeiras,
. gincanas, playground, jogos, e muita diversão.

,
.'

Será oferecido lanche todas as tardes. Haverá monitoria especializada para
.� ,

atuar com as crianças.

Inscrições limitadas e abertas rio SESC:
3718930 ou 371 9177

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

ENFERMEIRA - Senhora oferece-se para
trabalhar como enfermeira, pj cuidar de
pessoas idosas ou acamadas. Tratar:
9122-7410 cl Lu. SENHORAc- Oferece-se para morar na casa

de praia pI cuidar enquanto ninguém está

ENFERMEIRA - particular, oferece-se

P/ÜI.
na residência. Tratar: 9603-3383, cl Euda.

trabalharem sistema de plantão, experiência \comprovada. Tratar: 371-3859. SENHORA- Oferece-se pI cuidar de
_______-r-r--

� pessoas idosas, cuidar de bebês (babá),

OFEREÇQ..ME _ para trabalhar de
'

� possui curso de enfermagem e tem

motorista ou fazer serviços de banco, etc. referên'cia. Tratar: 373-3775, cf

Períodointegral. Tratar: 9979-0518. Bemadete. ,

DIARISTA - Procuro trabalho. Tratar: 91141
7963, cl Leide.

DIARISTA - ofereço-me pi trabalhar, tenho
21 anos, sou solteira. Tratar: 371-8081

(8h as 17h), cl Claudia.

DIARISTA - procuro emprego. Tenho 3', 4'
e 5! feira, vagas integral. Possuo
referência. Tratar: 273-0461, cl Salete.

DIARISTA- procuro emprego, ou

mensalista, cl referência. Tratar: 371-
3837 (recado pI Maria, mãe de Suzana).

GARÇOM - ofereço-me para trabalhar fins

de semana. Tratar: 275-2629, após
18h30.

PEDREIRO - procuro serviço, tenho prática
e indicação. Tratar: 372-0624, cl Natália.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.
CRÉDITO PARCELA SI SEGURO
18.000,00 .' : R$ 140,00
24.00Q,00 R$ 185,00
30.000,00 .. R$ .235,00
36.000,00 : , R$ 280,00
41.600,00 �.- R$ 325,00
48.000,00 R$ 37�,00
53.700,00 R$ 420,00
60.000,00 ; R$ 465,00
65.000,00 '-: R$ 513,00
71.000,00 : R$ 555,00

\

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, cf Paulo

ou 9981-3627, pare. reduz.

PROCURO - emprego na área

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

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 dorm., ga�., no

Centro - R$ 58.000,00.
Burallo - Tratar: (47) 99B3-5920
ou 367-1993. CRECI 296

PROCURO .:emprego de secretária,
telefonista: aux. De escritório, Possuo ref.,
período integral ou parcial. Tratar:
370-4161, cl Nara.

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., gar.,
mobiliado, no Centro -

R$ 35.000,00. Burotte .

Tratar: (47) 9983-5920 ou

, 367-1993. CRECI 2.96

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cl 3 dorm., cl suíte,
mob., gar., sacada cl vistaI

do Mar, no Centro _

R$ '95.000,00. Burallo .

Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296
/

PROCURO - serviços para fazer em casa.

Tratar: 370-1827.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inêsio, das 12 às

13h30, ou à noite.

TÉCNICO - Procuro vagas, eletônico ou

informática. Tratar: 276-1476, cl Elo;'
\

J[

RuáAdélia Fischer, 303 - Jaraguá, do Sul· se
Fone/fax:. 370-025'

E-mail: iaraguadosul@stsQnac�br
CURSOS TÉCNICOS

* Técnico em 'Comércio Exterior

PROGRAMACÃO DE CURSOS
,

\ �

CURSO OI PERÍODO DIAS HORÁRIO INVESTIMEm

Fidelizar o Cliente
I

15h 09/07012/07 3º a 6º 19h às 22h RS 90,OOou
1+1 RS47,OO

Vendas Externas 15h 15/07019/07 2º a'6º 19h às 22h RS86,OO

Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07018/11 2º, 3º e 4º 19h às 22h 1 + S RS 145,00

Excelência no Atendimento 12h 29/07001/08 2º a 5º 19h às 22h RS78,OO
I

Matemática Financeirac/ HP 12C 20h 29/07002/08 2ºa 6º 19h às 22h RS 7S,OOou

.,
1+ 1 RS38,OO

Decorafão de Ambientes

Atualizafão em Legislafão
Trabalhista.

44h 07/08002/10 4º, 6º e Sábados

Oiurno-6º's e Sábados RS 300,OQou
Nolurno-4º's e 6º's

'

1+2 RS 105,00

15h 26/08030/08 2º a 6º 18h4S às 22h15 RS 130,OOou
1+1 RS68,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA

URGENTE

recruto e seleciono poro admissão
imediato os seguintes vogas:

VAGAS ABERTAS
• ASSISTENDE DE MARKETlNG (4329-E) - prestará informações
técnincas no 0800. Fará atendimento a deníes, emissão de
conferência de pedidos, registrar sugestões e reclamações de
clientesl bem como dar retorno aos mesmos. Horário de trabalho
�as 1 Oh 12 as 20 horas. Sexo masculinol que saiba o espanhol
ou inglês. Deve ter no mínimo o 2º grau completo.
'AUXILlAR CONTÁBIL (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal!
(ontabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscaisl fará a

�missão do Relatório e da GIA.
'AUXILlAR DE PESSOAL (4639-S) - Experiência de no mínimo
um ano na área de Departamento Pessoal. 'Conhecer o básico
sobre Legislação Trabalhista. No mínimo o. segundo grau
completo e domínio total em Informática. Ambos os sexos.'
• CALDEIREIRO (4415-E) - 2º grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E)
- Sexo rnnsruline, segundo grau complele, ter veículo próprie,
autônomo e experiência como vendedor externo (de preferência
na área de seguros). Pode ser aposentado
• fNGENHEIRO MECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em

pneumático e hidráulica. Pode ser recém-formado. Ter
�isponibilidade para viajar.
• fNGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - lxperlênda
em Tratámento de Águal Efluentes e Caldeiraria. Ambos os

sexos. J

• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau
completo ou cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência
comprovada.
'SfRRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenhai
soldo mig e experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TALHADOR (4622-E) - Cortará tecido com serra fita e

máquina manual. Fará também o controle de estoque dos
tecidos

,

".
-

'VENDEDOR EXTERNO (4568-S) - Fará visitas a empresas e

pessoas físicas. Ter boa eperênde, esperta, comunicativo e bom
relacionamento,social. Sexo masculino.
Obs,: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com

formação SUPERIOR (Engenheiro}1 que tenha experiência
�e no mínimo dois anos em EMBALAGENSI habilidade em

(omprasl Marketingl agênciasl fornecedoresl desenvolvimentol
produçãol gar�ntia e controle de qualidadel entre outros).

• TORNEIRO MECÂNICO - E
• FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
• PROGRAMADOR DE PCP (ÁREA TÊXTIL) - E

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua doHospitalJaragÚó).
ex. Postr/ 200 - ap 89.255-000

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

&i���SJMais

30!
,

.

veleuloe
_Chevrolet
ASTRA - Vende-se ou troca-se, 95, cl
som, alarme, trava, vd.eletr., ipva pago
até 03, sem multas. Tratar: 275-2885.

BLASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
cl GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437 cl Giovani.

C-10 - Vende-se, camionete, 70, die.

R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, cl
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.
Tratar: 9103-r082. cl Lurdes.
CHEVY - Vende-se, 93, camping, 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$ �.OOO,OO. Tratar: 371-7260.

\
"'

CHEVETTE - vende-se, 80, inteiro.
t
,j R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

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, nego Tratar: 370-7703.

CHEVETIE - Vende-se, 1.6, 86, ale.
R$ 3.000,00. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. Cornl..

CORCEL - Vende-se, GT, 75, verde.

R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORSA - Vende-se, 94, 1.0. R$
8.800,00. Tratar: 371·9730:

CORSA - vende-,se Wind, 1.0, 96,
prata cl aro de liga leve. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-7986 cl Marcelo.

CORSA - vende-se, pick-up
completa (. dlr. hidr.), prata. R$
10.500,00 à vista R$ 7.000,00 de
entro +12x R$ 3'51,00 fixas. Tratar:
9955-5572. CI Jucélia.

CORSA - vende-se, Wind, 02, cl
6.500km. R$ 13.500,00. Tratar: 372-

1590, lei Luiz ou Mércedez.

CORSA - vende-se, 4p, 99, único
dono, cl rodas esportivas e insufilme.
Tratar: 9122·3283 ou 370-0330.

CORSA - vende-se GL, 1.6, dlr,
Hidr.,.96, azul. R$ 13.000,00. Aceito

.

proposta 'sl troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após expediente.

CORSA - vende-se Picape, 96, GL,
prata, acento de couro, em ótimo
estado. R$ 10.500,00. Tratar:371-
6651 ou 9977-4913.

CORSA SEDAN - Vende-se, bordõ, 95.
R$ 7.800,00. Tratar: 372-3890, cl Sonia.

CORSA WIND - Vende-se, cl 40 . .o00km,
branco, 97. Tratar: 9905-0474,

.

"-

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

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr., trv eletr., ar
cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc,"
gas., completíssimo. R$ 5.500,00.
Impec. Tratar: 9979-0605.

0-20 - Vende-se, conquest, compl.,
95_ Tratar: 374-1117,

D·20 - Vende-se, turbo, 90. R$
10.500,00 + financ. Tratar: 373-256'3.

KADETT - Vende-se, 96/97, sport,
compl., doc. paga até 2003. R$12.0oo,OO
ou troca·se pI menor valor. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro.

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

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

MONZA - Ven?e-se, Classic, cornpl., 90,
4p, cl rodas liga leve, em ótimo estado.

R$ 6.900,00. Aceita-se contraproposta.
Tratar: 9905-3900, cl Marcos.

.MONZA - Vende-se. GLS, compl. -

ar, 4p, R$ 8.200,00. Tratar: 9953-9966.

MONZA - vende-se 87, CLE, 87,
completo (-ar) e direção. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355. ,

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico completo. R$ 5.200,00.
Tratar: 273-0601.

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

OMEGA - vende-se 93, GLS, completo,
teto cl comp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
completo. R$ 13.900,00, negociável.
Tratar! 372-0745.

OMEGA - vende-se, GLS, completo.
R$13.500,OO. Tratar: 373·2563

S-10 - Vende-se ou troca-se, Deluxe,
diesel, 96 e 97, imp. Tratar:
276-3223.

CORREIO DO POVO 3

3.000,00. Tratar: 376-1375. UNO EP - vende-se 96, 4 pts, completo
( - ar), cl aro de liga Jeve, azul. R$

PALIO - Vende-se. 99, 4p, vidro, trava, 9.100,00. Tratar: 371-0010 cl Sílvio.
cinza. Tratar: 371·3447, cl Odilon.

UNO S - vende-se 91, R$ 3.200 + 17

PALIO - Vende-se, 99. R$ 196,00. Tratar: 372·2301 cl Margarete.
10.800,00. Tratar: 9975·0175.

PALIO - Vende-se, EL, in, u�, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113.

I
.

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts, ano

97/97, completo, menos ar e dir, carro
de mulher em ótimo estado, entro +

financ. Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se Pálio EX, 98, 2

pts, dourado, dourado, cl trava eletr.,
alarme, desemb., documentação paga
até 2003, em ótimo estado. R$
11.000,00. Tratar: 371·1914 cl Marl.

PALIO - Vende-se. 99, 4p, cornpl. -

ar. R$ 12.950,00. Tratar: 9975·0i75.

PALIO - Vende-se, EDX, 97, cl rodas
e cd, dourado. R$ '5.500,00 + 28x R$
330,00. Aceito carro de menor valor.
Tratar: 9975-9161 ou 370-3244.

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

oportunidadde. Não perca! 98.
Tratar- 275-3900 o" 9113.°900

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 96. R$
8.500,00. Tratar: 376-2890 ou 9117-1220.

'rEMPRA - Vende-se, 16V, cornpl., 95,
R$ 10.500,00. Tratar: 9953-9966.

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

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - vende-se 93, vermelho, em ótimo

estado, com isulfilme, entrada mais
financiamento ou ótimo preço a vista.
Tratar: 371-7398 cl Eduardo. Hor, ComI.

UNO � vende-se ELX, LO, 96, 4 p,
completo (- ar), cl rodas de liga. R$
8.700,00. Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se mille, 93, cl limp..
desemb., e ar quente. R$ 6.800',00.
Tratar: 373·2563.

5-10 - vende-se deluxe gas. E GNU,
97, cinza. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 9905-5008 cl Sales.

5-10 - Vende-se, 96, preta, com dlh,
valor a comb: Tratar: 376-1772, cl Nei,

5-10 - Vende-se, 01, prata, cabo dupla,
v.e., trava, ar-cond., d.h., alarme, CD,
4x4, compl.-R$ 55.000,00, diesel.
Aceito carro ou moto de maior ou

menor valor. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. cornl.

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

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 37+-9730.

VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. R$ 18.900,00 negociável.
Tratar: 372-0745.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, cl Lídia.

IlECTRA - Vende-se, GLs, azul rnet.,
copr., único dono, cl CD Pionner, .

97. R$ 18.000,.00. Tratar: 370-3244
óu 9112-4950'.

.

Fiat

FIAT - vende-se ELX, 4p., aro 95,
verde met., cornpl. (-ar), único dono,
licencado até 2003. R$ 8.700,00.

FIORINO - vende-se fiorina 84,
(fechada), branca, R$ 2.300,00.
Tratar: 376-1375.

FIORINO - Vende-se, 88, branco. R$

Especializada
em estofamento

automobilístico

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
cornpl. + ar cond., t.e, R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, cl 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 ou

moto. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comt,

UNO -t- Vende-se, 92. R$ 3.5.00,00 +

I-x R$ 191,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 370-2152,
após 14hs.

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,' cl
alarme, 50.000km, original, único dono.

R$ 8.700,00. Tratar: 373-4018.

UNO - Vende-se, Rre, 1.0, cl 7.000km,
02, branco, 2p, cl CD, alarme, insufilme
e seguro pago. R$ 12.800,00. Tratar:

370-2227, cl Anderson.

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a cornb., cl nota.
Tratar: 371·2117, cl Charles.

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

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

UNO - Vende-se, Mille SX, 97,
bordõ, gas., v.e., trv.e., llmp.; desb.
tras., ar quente, para-cheque pers.
R$ 8.500,00. Travar: 371-5343 ..

UNO =vende-seLõ R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro, àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar:. 273·0651. cl Marlon.

Ford

BElINA - vende-se, 78, gas.,
branca. R$ 1.500,00. Tratar: 274-

.

8550, cl Danilo.

BELINA - vende-se 87, R$ 4.300,00.
Tratar: 376-0591 cl João.

BELINA - vende-se 88, + consórcio
de parati 92 a 95. Tratar: 276·0600
ou 9902-3012.

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

CORCEL - Vende-se, 11,.79, em bom
estado. Aceito troca. Tratar: 9122-

1157, cl Mareio.

CORCEL II - vende-se ano 81,
gasolina, bege. R$ 2.000,00.
Emplacado até 2003. Bom estado.
Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

.

corno. Tratar: 9965·9318 cl Leandro.

DEL REY - Vende-se, 87, 4p, cl ar
cond., d.h, e trio etetr. Tratar: 370-3062.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar: 9111-
6209 cl Marcelo.

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

ESCORT - vende-se Hobby, LO, 94,
bordõ, cl parachoque personalizado.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Tratar:
275-3248 ou 9102-8213.

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

ESCORT - vende-se Hobby, 9.6. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - Vende-se, 86. R$ 2.600,00.
Tratar: 371·7341, cl Dorival.

ESCORT - Vende-se,
.

modelo

europeu, 93, vermelho per. R$
3.000,00 + finaric. R$ 289,00 mês.
Tratar: 374.1390, cl Neto.

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

F-1000 - Vende-se, 90, imp. Valor a

comb. Tratar: 376-1701.
.

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

F-1000 - vende-se 95, motor MWM.
R$ 26.000,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 373-2563.

F-1000 - vende-se ano 95, cabine
dupla, completa,' Impecável. Tratar:
370-8018.

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

F-1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro' ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. cornl.

F2SO - Vende-se, XL, 00, único

dono, cl 45.000km originais, cl
acessórios. Tratar: 373·0263 ou

9979-0283.

FIESTA - Vende-se, 00, 4p, básico,
irnpl. Até 03. R$ 12.500,00. Tratar:
9985-1757, cl Ademar.

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, 97/98,
cl 59.000kll), todo revisado, cl
insufilm, roda, ar frio, alarme. R$
9.000,00 + 24x R$ 171,85. Aceita-se
carro de menor valor, Kadett, Escort,
de 91 acima. Aceita-se moto NX 150
ou Biz. Tratar: 9104-2336, cl Wilson.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ford

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.
R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.

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

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

RANGER - Vende-se, XLT, 4x4, cabo
Dupla, air bag, compl, 01, preta.
Tratar: (47) 379-1342, cf Alberto,
em hor. comI.

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

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. cf som,
turbinada, diesel. R$ 35.000,00. Aceito
moto ou carro de maior ou menor valor.
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001, cf
Mara, hor. comI.

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

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

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

BRASlllA - vende-se, bege, 77, bom
estado. Valor a comb. Tratar: 9955-5884_

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

BRAS,ILlA - Vende-se ou troca-se

por moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, cf João.

BRASILlA OU FUSCA - COmpra-se.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Rua Major Júlio F6neira, 258 - ao lado da Oemicar - Vila Lalau - Jaraguã 00 Sul

R$ 1.000,00. Tratar: 9902-7378.

FUSCA - Vende-se ou troca-se por
moto, 76, marrom. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-0368, cf Perivaldo.

FUSCA - vende-se 73, bege. R$
1.700,00. Tratar: 9909-0502.

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

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

FUSCA - vende-se, 80, cf alterador
recém reformado. R$ 3.000,00. Tratar:
273-0241 cf Altair. Aceita metade do
dinheiro ou material de construção.

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

FUSCA - Vende-se, 74. R$ 2.200;00.
Tratar: 276-3075, cf Aurea.

.

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

FUSCA - vende-se 73. 9909-0502.

FUSCA - vende-se, 67, bege, cf
documentação em dia, em ótimo estado

(motor 1300) todo original. R$ 2.800,00.
Tratar 370-9134 ou 9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insufilme, ótimo estado. R$
5 ..900,00. Tratar: 376-1772.

FUSCA - Vende-se, 85, �otor 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,
cf Adenilson.

GOL - Vende-se, Power, d.h., 02, gas.,
cinza esc., 4p, financio ou faço troca
de menor valor. Tratar: 370-8563.

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, cf Mara, hor. ComI.

GOL - Vende-se, 1000, 93f94, em

bom estado. R$ 7.200,00. Tratar:

9102-6772, cf Luis.

GOL - Vende-,se, 96, 1.8, 2p,
prata. R$ 10.000,00. Aceita-se carro

ou moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cf Mara, hor. ComI.

GOL - Vende-se, 1.6, 96, CU. R$
10.450,00. Tratar: 376-2068 ou

9992-4712, cf Leo.

GOL - vende-se 99fOO, completo, 4

pts., valor à comb., troca-se por carro
de menor valor. R$ 372-0804 cf Claudete.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV, branco,
2 pts, isulfilme, R$ 16.000,00. Aceita
proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se CL 1.6 gas. Ano 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entrada + 9x 148,00 ou 5.200,00 à
vista. Tratar: 370-8579 cf Marcelo.

GOL - �ende-se CU, 1.6, 96,
financ., ou quitado, aceito carro de
menor valor. Tratar: 370-8199.

GOL - vende-se, 95 em ótimo
estado. R$ 7.800,00. Tratar: 370-
6348 cf Jackson

GOL - vende-se, 97 MI, branco. R$
9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se, gol CL 92., álcool,
troco o financio. 371-8554 cfc sêrgío.

GOL - Vende-se, MI, 97, pára
choque pers., revisado, ótimo
estado. R$ 11.000,00 ou financ.
Tratar: 376-1772, Cf Waldir.

GOL - Vende-se, 1000, I)ranco, 93.
R$ 6.500,00. Tratar: 9905-6476.

GOL - Vende-se, CL, 94, motor 1.6,
cinza meto R$ 7.700,00, aceita
troca. Tratar: 370-4810.

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo estado.
R$ 7.500;00. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016, cf Hélio.

GOL - Vende-se, 92, alc., em ótimo

estado, cf roda de liga leve, roda
15'. R$ 3.000,00 + financ. Tratar:

371-6916, cf Wagner.

GOL - Vende-se, 94, azul, motor

1.6, cf farol de milha, limpadçr e

desemb. tras. e aerofólio. Tratar:

9117-7�19, cf Leandro.

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

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

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.
ale, Bom estado. R$ 3.000,00, aceit
troca. Tratar: 9122-1157, cf Marcio.

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

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

KOMBI- Vende-se, 86, branca, 1.600.
R$ 4.200,00 ou R$ 1.000,00 + financ.

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

Tratar: 2-74-8550, cf Oanilo. PASSAT - vende-se 84, vilage,
preto, álcool. R$ 3.000,00. Tratar:
9903-3450 cf Gilmar pela manhã,

SANTANA - Vende-s'e, 97, marinho
v.e., ar-cond., d.h., a gas, dUPlo'
comb. Tratar: 9952-7084 ou 373-
3001, cf Mara, hor. comI.

KOMBI - Vende-se, 91, 1600, alc.

R$ 5.000,00 nego Tratar: 370-7703,
cf Adenilson. '

KOMBI - vende-se Furgão, 2000.
R$ 11.500,00. Tratar: 373-2563.

lOGUS - vende-se, 94, 1.8 azul,
cf CO, isulfilm. R$ 4.000,00 +

financ. Aproveite essa barbada.

Tratar: 370-2995.

SANTANA - vende-se Quantum,
93, CU, cf ar cond., e dir., hidr.,
R$ 11.000,00. Tratar: 9973-8955.

PARATI - Vende-

ÁGUIAse, 16V, 4p, 98.
R$ 14.000,00.
Tratar: 9953- I \lI'C-líí'·1--35676.

PARATI - vende- MOTOS NOVAS E USADAS,
Veículo Ano Cor

se, CL 1.8, ano
RF 600 93 Vermelho

97, prata, dir. Xl600 96' Bronco
hidr., vidros Inlruder 9B Prelo
eléticos, 2 XI225 00 Azul
portas. R$ NX 200 9B Verde
14.000,00. NX 350 96 Vermelho

CBX 200 98 VermelhoTratar: 9121-8528
Dl200 95 Prelo

ou 371-9514. DR 800 95 Prelo
KDX 250 95 Verde

PASSAT - Vende- XLX 250 89 Prelo
se, GL Flesch, 1.8, Tifon 00 PraIa �87, Tifon 99 Roxoalc., prata,

Tifon 97 Verde
para choque e re-

lilon Ks 00 Vermelho
trovisor personal., Dl 180 84 Azul
carro em ótimo es- CG 83 Bronco
tado. R$ 4.600,00 C8 450lR 87 Bronco
ou R$ 2.300,00 de Iítcn KSE Okm Verde
entrada e o res- YBR 125 Ókm Prelo

tante em até 24x. Biz '98 Vermelho

Tratar: 370-5504 SR 280 Km 57, n21149-Próxim.o a.o Trevo de Guaraminm
ou 9963-8002, cf Fax: (47) 373()91.7/ 373-1381-Guaramirim .sc

.

Jair.
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Amais "óila loja da cidade. I
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES

FONE: 47 371-0394
Rua: Barão do Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

rcbinformática@uol.com.br
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AUTOMÓVEIS
;61I1RIIIIIIIII'.,·"';" ...

Palio ED, compl. 02 branco

Celta cl opc. 01 prata
Gol Plus 16V, 4p, GIII 01 azul

Gal MI, 4p 99 branco

Corsa Wind, 4p 98 prata
Gal MI compl. 97 preto
Vectra GLS 97 verde
Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Palio EDX, 4p 97 verde

Gol I Plus 96 branco

Santana GLS, 4p 92 verde

Uno 1.5 92 branco

r�
Chevette 1.6, gas. 91 azul

lo Gol CL 1.6 90 branco
3. Uno CS 86 bege

Fusca 1300 72

Rod. BR-280 km 58 s/nQ - Guaramirim-SC _ ir 373-0504

a gás, cl aro de liga leve, porta
mala elétr., impecável.
R$ 5.600,00. Tratar: 371-6238.

SANTANA - Vende-se, CIi, 95,
prata, 4p, cl trava eletr., d.h., e

alarme. R$ 11.000,00. Tratar: 274-

8550, cl Danilo.

SAVEIRO - Vende-se, turbo, 95,
banco de couro, vd., trv,

eletr., alarme, rodas esp. Tratar:

373-1723, cl Henrique.

SANTANA - Vende-se ou troca-se,
95, 4p, cl ar e d.h., branco cl
rodas 15. Valor a comb. Tratar:
376-1772.

VOYAGE '" Vende-se, 82, lataria,
estofamento, reformado,
nota vem cl garantia. R$ 2.500,00
ou aceito moto ou carro

no vaiar. Tratar: 9121-4061.

Outras marcas

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende

se ou troca-se por carro de menor

vaiar, 95, bom �stado, die. R$
12.800,00. Tratar: 3.73-2366, cl Jair.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl Crls.

DAKOTA - Vende-se plck-up, 99,
, vermelha, 32.000km, capota
marítima, impecável. R$ 23.000,00.
Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 65, reformado,
em ótimo estado. Tratar: 9902-

7378, cl Marcos,

LADA LAIKA - Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2_000,00_ Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Vaiar: 4.500,00_
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.

Vaiar' a comb., pronta pi trilha.
Tratar: 27io031 ou 276-0544·.

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V, Lx.

..

BSU1·lrasü
rolamentos

'"",

\

97, motor V6, cmbio autom., banoc de

couro, ar int., compl. Tratar: 376-1772.

VARIANT - Vende-se, azul, 76_ R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

I�portados ..

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos.

Ótimo estado de conservação.
R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
27:5-0435 ou 372-0136, cl Edilene.

DOGGE - vende-se D400, ano 77,
vermelho cl baú, ótimo estado,
diesel. R$11.500,00, aceita carro na

troca. Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

MITSUBICHI - Vende-se, l200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compl. - vidro, aro
esp., capota marítima. R$ 30,000,00.
Tratar: 371-4446, cl Vilson.

, PEUGEOUT - vende-se 96 completo,
verde met. CI 77 .000 km originais.
R$ 13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

9112-4950.

Caminhões

Rolamentos -

Retentores
Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa
SANTANA - Vende-se, GlS, 4p,
87, compl., autom. Tratar:
370·8622.

VOYAGE '- vende-se em ótimo
estado R$ 2.500,00 aceita
moto de menor valor

no negócio.
Tratar: 9121-4061 �

L- __

SANTANA - Vende-se, 1.8 Cl, 89,

CO"' o, C 1 O

UNIAO

Con I Ó 1<:1 o

UNIAO

•
co" lO r c I o

UNIAO

•
Üa\iiAO

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

r ...

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

CIOO BIZ R$ 76,37
CG125KS R$ 80,43
YBR125ED R$ 92,22
CG125 ES R$ 92,61
XLR 125 ES R$ 103,63
CBXSTRADA R$ 117,35
TWISTER R$ 140,36

...
TORNADO R$ 154,05

�

Obs. 103J írês tOllfemplaçóes por mês
,

GRUPO ESPECIAL
""

CARROS

R$ 8.591,00 R$ 127,79
R$ 9.702,00 R$ 144,31
R$10.296,00 R$ 153,15 ii

R$ 11.394,00 R$
n

169,48
R$ 12.348,00 R$ 183,64
R$ 20.502,00 R$ 360,33
'R$ 35.622,00 R$ 626,08
R$ 50.535,00 R$ 888,19

'"R$ 76.300,00 R$ 1.341,03
�

AGRALE - Vende-se, 00, modo

8500, caminhão cl frete garantido
na Olsa. Valor à cerno. Tratar: 376-

2018, após 15 horas, cl Gerson,

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

valor. Tratar: 373-2563

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagem. Paga-se a vista.

Tratar: 9121-4061

F-4000 - Vende-se, 608 ou Volkswagen,
pago a vista. Tratar: 9121-4061.

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

Motocicletas

AGRALE - Vende-se, 27,5, 91, doc.

pg, pI trilha
-

cl todo equipamento
por R$ 1.400,00. Tratar: 9967-1195.

AGRALE - vende-se STX, 91, doc. Em

dia, mais equipamento completo. R$
1.400,00. Tratar: 9967-1195. )

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

vista, Tratar: 370-7189, cl Gisele.

BIZ - vende-se 2001/2001, preta,
R$ 1.600,00 + 13 x 170,00. Tratar:
9979-0605.

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

CG - Vende-se, 01, vermelha. R$
3_300,00. Tratar: 370-7577 ou 9905-

3398, cl Arnaldo,

CG 12S - Vende-se, Titan 98, roxa.

R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x

R$ 135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

CG 12S - Vende-se, Titan 00, KS,
vernelha. R$ 3.500,00 ou R$
t_OOO,OO + 24x R$ 177 ,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

IVECO EURO - Vende-se, cargo truck,
98/99, 2' dono, cl 170.000km oríg.
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.

Con'sórcio

UNIAO

-

-' ""I

CONSORCIO UNIAo
�

;

Rua Barão do Rio Branco, 627 I;

C ent ro .. Jaraguá do Sul
lo. Fones: (47) 371-8153 /9122-6233

�

Bis' o.".os· de CJ·édi'os B ·

3.700 00 até B

•
,

c o t'lt 6, c: r e

UNIAO

•

•
c o 1'1' Ó I C I o

UNIAO

•
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•
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UNIAO

.'
Con'ÓICIO

UNIAO

•
c e n s e r e t e

UNIAO

•
c e o s e r c r e

UNIAO

•
c o rt I o, c; lo

UNIAO

•
c e n e c r c t o

UNIAO
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"II Votortl1dim! finanças

Fiesta, 4p 99 Azul Gas. R$ 11.500,00
Ranger 98 Azul· Gas. R$ 19.500,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.800,00
Blazer compl. 96 Branca R$ 24.800,00
S-10 95 ,Bordô Gas. R$ 15.800,00
Gol1.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00
Uno 4p. 94 Cinza Gas. R$ 7.200,00
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00
Monza 4pts. compl. 93 Azul Ale. R$ 6.700,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00
Fiorino 90 Branca Gas. R$ 5.700,00
C-20 88 Bege Gas /Gnv. R$ 14.800,00
Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00

,iCompta Ven ..�re l)Q;ça F.. inancia

• Fi6rinOWoi�ing
Uno SX 1.6, 2p, compl (-) d.

Towner Cpac� ,

Marea weekénd SX

Palio EX 2p

Fone (47) 371-2111
,

Fax: (47) 275-2076
Veículos. peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br
Rua Francisco Plscher, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Siena, 6 marchas, cómpl.
;·uho EP4p;;i2ompl. Dit.li·Hidr'
Palio Weekend EU<

Uno 4p
Corsa 2p
Palio 4p
Goll
Tempra
Corsa
Kombi
Escort GL
Kadet Ipanema
Gol
Verona GLX compl.
Escort Xr3
Escort GL
Chevette

99
98
97
96
96
94
94
93
91
91
90
87
88
84

R$ 10.300,00
R$ 10.500,00
R$ 11.200,00
R$ 10.100,00
R$ 10.900,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 8.000,00
R$ 6.100,00
R$ 5.900,00
R$ 6.500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.500,00
R$ 2.400,00

Av. Prefeito \valdemar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

vw
GM Gol MI 1.0 G Branco 1997

Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995 sCorsa Milênio, 4p 02 Branco G Fusca1.600 G Cinza 1994
Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G Fusca 1300L G Azul 1985
KadeH GLS, compl., 2p 98 Branco G Santana co, 4p G Cinza 1985 �í

Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G FlAT
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996Corsa Wind, 2p 96 Bordo G Fiorino LX G Azul 1996 a

FORD Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995

G
Fiorinol.5 G Prata 1993

Fiesta,4p 97 Branco Santana Quantum G Marrom 1990
Escort GLX, 2p 95 Branco G GM

D-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
Escort HObby 1000 94 Cinza G omega CD 30 compl. G Verde 1993

F-1000 gabo 95 Bordô D Chevette Junior G Prata 1993
Monza Classic;4p G Dourado 1990

FIAT FORD
KaGL G Branco 2000

Mille Smart, 2p 01 Branco G RangerXLT compl. D Prata 1999 �I

98 Cinza G Fiesta 1.0 G Azul 1997Uno Mille SX, 4p EscortXR3 Conv. A Prata 1987
Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G IMPORTADOS

Peugeot Soleill06, 4p, 1.0 G Prata 1999
AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 -BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ 1I0SUL Peugeot405 SRI, compl. G Azul 1995 uI

,d,,'

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Refinanciamos
seu veículo!

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Refinanciamos
Seu v'eículo!

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

MODELO COMB. COR ANO

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Financiamos
seu veículo!

370-9365' -
....999"7.8"9122

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,OÓ
R$ 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 18.500,00
R$ 6.300,00 I

R$ 3.500,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00

F-1000 Dupla Corno 91
F-l000 87

Go11.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Monza, 2p, - ar, 87

Monza Class 2p Compl.
Monza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95

608 c/, Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Escort, vinho, 93
Voyage,83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gal Mi 1.8 97 branco gas. VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO

Corsa 1.0 96 branca gas.
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ I 1.000,00
MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00

Gol CLll.6 96 verde gas.
TempraSX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00

Tipo, 4p, compl. - ar 95 prata gas. GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I 1.000,00
Escort Hobby 1.0 95 marrom gas. Gol 16'1. 4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00
Gol Cl, 1.6 94 bege ale. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00

orsa Wind c/ ar D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00

no EP, compl. Escort Gl 1.6 92 branco gas. UnoSX,4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00

noMille
Saveiro Gl 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00

Gol Cl 1.6 91 prata gas.
GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,CiO.

Uno 1.5 91 vermelho gas, Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00
Voyage Gl 1.8 + ve., Te., d.h. 90 branco alc. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. R$ 7.800,00
D-l0 76 branca die. Kadett Gl 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00

Fusca 78 branco gas. 0-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00

Corcel li, lDO 81 bege gas. Palio El 1.5, 4p 97 Azul Gas. R$ 11.900,00
.

CG Titan 125 OI Azul Gas. R$ 3.300,00
ua João Planinseheck; 293 ;. Vihl Lçnzi - Jaraguá do Sul Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 OU, 9963-7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2.700,Op

�
rlitfijJ

Refinanciamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
VOLKSWAGEN
GoIMI.1.0 Branco 97
Palo Classic Prata 97
GOlf.Gl, compf. Roxo 95
Voyage CL Cinxa 94
logus Gl, campo Prata 94
GOl Copa 1.6 Azul 94
Santana CL Prata 91
Gol CL Vermelho 89
fusca 1300L Branca 79FIAT
Palio ELX Cinza 01Palio EOX 4p Bege 98Palio Weekend Branca 97Uno ELX Vermelha 95Florino

Bege 91Uno S
FORD Verde 87

Ka
Bege 00Ka

Escort Hobby
Azul 97
Vermelho 96Verona GL Azul 94Escort XR3 Branca 94Verona GLX Prata 94CHEVROLET

�orsa Sedan Super 16V Branca 00
orsa Wind 4p Prata 99S'IO gás nat. Cinza 95Kadett SL 1.8 '

Prata 91Ipanema SL !l 8 Azul 91Chevette SL
.

Branca 88

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

\
Operadoras Maga e Orsola

FINAta'...
"

_
..

,
,

",
,; ,

.} j
"

'

<

,f.,': '

'

.. , ,

VVotorantilm I Finanças

Q) 310-2227 /9975-1804
, Rua Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Refinanciamos
seu veiculo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

TENDA DE

TERÇA-FEIRA, 16 de julho de 2001

CEAPSEGUROS
FonelFax: (47) 370-0075

Anles de fazer a renovação ou a seguro novo do seu vekulo, faça uma CDnsulta C0005(O e sohtite um orçaménlo sem
CDmpromisso. Garantimossuo seguranlU e de sua família em caso de�nislro, além da garantia dos melhores

segurodaros,mmum preço ocesWeI.Teremos omolorpruzer em atendê·lo.
.BrudescoSeguros . Uller1y Paulista • AGF Brosil Seguros
. Sul América • Hanoover • Vem Cruz

I, . Entre outros... _.ii

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul
E-moO: ceapseg@uol.com.br

CG e XL .....: vende-se 125 ou DT cf
doc. em dia, pgto à vista até R$
1.000,00. Tratar:376-2593 ou 9124-
6939 cf Alcimar.

CG TITAN - vende-se, 125, 2001

cf partida eletr. E freio a disco. R$
4.000,00. Tratar: 373·2563.

CG TITAN - Vende-se. 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374·1529 (rec. 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 - vence-se, consórcio,
partida elétr., com 10 parco Pagas,

VENDO
LOTE 13X32, PRONTO
PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cedo.
cf luz, água, próximo à

escola, etc ... R$ 10.000,00
Fone: 9122- 05.66
275-3992 à noite

faltando 26 parco Tratar: 376-3034

(manhã).

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.

I 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, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,QO. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

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

ML 7S - vende-se moto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 cf
Alexandre.

NX - compra-se 400 falcon, 200 ou

2001 de particular. Tratar: 9902-0033.

SCOOTER - Vende-se. 97, Palio,
toda revisada cf motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou '275-0051, cf Jussara.

SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371·
6310. Com. ou 91;33-0560.

SHADOW - Vende-se, 01, prata cf
5.000km. R$ 14.000,00. Tratar: 371·
9935.

XL - vende-se. 250, 83. R$

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
* Venda * Locação * Conserto * Montagem

Irmáquinas Indústria
e Comércio Llda. - ME ai;IfIRlti.

,

Trabalhamos com vendas e consertos:
.. Motores Estacionórios
.. Lava Jato

'

• Aspirador
• Compre$$or

• Motossera
• Roçadéira
• Motobombas
• Entre outras ..•

<'

* Assistência 24hs
www.irmaquinas.cib .. net

irmaquinas@uol.com.br

1.500,00. Tratar: 370-1161, cf Luis.

R. CeI. Procó lo Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jara uá do Sul

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

XL 12S - vende-se, pgto a vista atê R$
1.000,00. Tratar: 376-2593, após 18h.

XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha.
Valor a comb. Tratar: 275·1676 ou

275-0817.

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 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., cf
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x

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

YAMAHA - vende-se, DT 200, 97f
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374·1117.

Outros

AROS Cj PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cf pneus liga leve, Fusca.
Tratar: 370·0670, cf Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99 cf 12

lugares a mais completa. Tratar:
371·9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pf
Pampa. Tratar: 370-0670, cf
Paulista.

COMP.... ,- ViENDA· 'TROCA· FINANC.IA -,CONSÓRCIO

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pf D-
20. Torro, R$ 806,00. Tratar:

276-3223.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95 pf
frente, 4p, cornpt., preferência
finaciado. Tratar: 371·0695.

COMPRO - carro acima do ano 95.
Tratar: 9993·0623 ou 276·3602.

CONSÓRCIO· Compra-se, de moto
não contemplado. Tratar: 373·4018.

CONSÓRCIO - Vende-se. da regata,
cf 30 parcelas pagas de R$ 206,00,
faltando 30 parcelas não

contempladas: R$ 4.800,00. Tratar:
370-8221 ou 9118-3241, c/ Orlando.

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

(47) 9105·9172, cf Jeferson.

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.

tTratar: 370·1225, cf Robson.

SOM Pj CARRO - vence-se, 4 meia

nove, 1 sub de 12 pol., marca sony,
2 cornetasJmarca Hinor + 1 módulo
1200W marca Puss. R$ 1.300,00.
Tratar: 371-6916.

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

UMBANDA
PAI XANGO

Marque sua consulta pelo fone:

275-15,59
Trabalhos espirituais para todas as

finolidcdes,
Gira de Umbanda e Quimbanda todos os

Domingos com início às 19:00 horas.

Rua Rui Barbosa, nO 68 - COHAB
- Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

.

.

tAl.SESP.1É 60 "5

p�"OS E.�p\ações todO me
.....,

c/OA conte TABELA DE MOTOS USADAS
.

c 100'BIZ 98/98 AZUL
C 100 BIZ 00/01 VERDE
YAMAHA CRYPTON 01/01 VERM.
CG 125 TITAN 98/�a AZUl!!
CG 125 TITAN 97/98 VERM.
CG 125 TITAN 9a/99 VERDE
CG 125 TITAN 98/99 AZUL
CG 125 TITAN' KS 01/01 AZUL
CG 125 TITAN KS 00/00 VERM.
CG 125 TITAN ES 01/01 PRATA
XR 200 93/94 PRETA
XLR 125 99/99 AZUL
CBR 450 91/91 AZUL

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG 'da Weg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 9

diversos
6 CD'S - vende-se 150 melodias

(orquestras, valsas) R$ 60,00.
Tratar: 370-2280. Cf Marcos após
15hs.

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

BALCÃO - vende-se manequins,
cabides, mostruários, etc., pf loja.
Tratar: 370-3561.

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

BOMBACHA E VESTIDOS - Vende
se uma bombacha balão, e dois
vestidos de Prenda. Valor à eombi.
Tratar: 374-0989·óu 370-7727 cf
Jeferson.

BAZAR - Vende-se estoque e

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

BASSET COFAP -.Compra-se, I
filhote macho, puro. Paga-se até

R$ 60,00. Tratar: 371-6475, falar
cf JÔ.

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

microfone sem fio. Tratar:

372-4402, cf Sérgio.

BERÇO - Vende-se marca Habe,

branco, (madeira) cf colchão.
R$ 300,00 aceita proposta. Tratar:
9903-1898.

BICICLETA ERGOMÉTRICA
vende-se R$ 130,00. Tratar:
273-0601.

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

99754060.

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

CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tratar
376-0081, cfEmerson.

CARCAÇA DE FUSCA - vende-se

original branca. Õtimo estado. R$
500,00. Tratar: 9121-4061.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio cf R$2.000,00 págas,
vende-se por R$ 1,500,00. Tratar:
276-0600 ou 99023012.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio de R$ 30.000,00.
Prestações R$ 323,00 por mês.
Tratar: 370-2995.

,

CELULAR - Vende-se marca

Eriekson. R$180,OO, negociável.
Tratar: 9953-40121 cf Rose.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25

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

CELULAR - Vende-se mad. LG

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

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cf duas bocas, ideal pf
camping ou pf quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:
9965-1347 cf Osnildo.

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:
9979-0605, cf Adir.

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

CURIÓ - vende-se criação (macho,
fêmeas e filhotes). Tratar: 371-
8040 cf Jairo.

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:
37()'7866.

.

DIVISORIA PARA PÃO - Vende-se

pf pão francês. Tratar: 376-1090
cf Zuleiea ou Adima.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T.
R$ 27.000,00, e marca Toyota,
ano 90, 2,5 + R$ 24.00à,00.
Tratar: (47) 635-5151.

ESCORREGADOR - Vende-se, pf
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1973 ou 9975-1299. cf prof. Ademar.

ESPINGARDA - vende-se de

pressão, marca urca. Valor à
eomb. cf nota fiscal. Jratar: 9118-
2880 cf Guilherme.

ESTEIRA - vende-se elétrica ou troca

se por geladeira. Tratar: 370-7080 .

FAÇA-NOS UMA \lISITA E.
CONFIRA NOSSOS PREÇOS

.-.

MOMEI
GOMES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Pr6tese
Dr: AÚ"" F. C9.k5r[.o-VOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr:V�MOLrc;e.l.o-Webe.r SiLvVl/

Fone/Fax: 275-3786. - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
pv. CUweY"�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
Dra« Cl.a.dM,-T�

Fone/Fax: 37�-8743 - Sala _7_05'"- ""1

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

,

CEDRO MOVEIS
E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO EM 5X'
SEM dUROS

* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas.

�OLlCITE ORÇAMENTO

(47) 376-0679.
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(próx, Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

CLASSIM
-

.

[IImW;W; ais

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

isolamento. Tratar: 9992-7162.

JANELAS (6) - vende-se de madeira

(cedro) 3 de 1,20 x 1,60m cl vidro
e 3 de 1,00 x 120m cl cidra. R$
250,00. Tratar: 370-9147 cl Eolita.

JANELAS - vende-se usadas cl
vidros. Tratar: 370-3561.

JOGO DE QTO. - vende-se pI
solteiro cl 1 beliche cl colchão, 1
roupeiro 3 pts., 1 cômoda cl 7
gavetas (marfim), em bom estado.
R$ 250,00. Tratar: 273-6382. Após
18h, final de semana cl Elisângela
ou Edson.

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

LAVATÓRIO - Vende-se para salão
de beleza. R$ 70,00. Ou troca por
prancha de cabelo. Tratar:
9121-4061.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor
a combinar. Tratar: 373-3787 é;
Noeli.

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

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

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

combinar. Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

peças por dia.
Valor 15.000,00
ou R$ 18.000,00
cl estoque de

fios,
bastedores,
máquina para
preencher
carretilhas,
estante, mesa
para trabalhar

cl bastedores e

outros. Tratar:

372-0074ou

91124711cl
Elson.

MAQ.
OVERLOCK
vende-se 7.500p
semi nova. Valor
à cominar.
Tratar: 276-
08199. cl Maria.

MAQ.
OVERLOCK
vende-se ótimo I

,TERÇA-FEIRA, 16 de junho de 200

,;

CREDITOS
Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, -prestaçõe, a

partir de R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

liêit.1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

estado. Preço à
combinar. Tratar: 371-3699. cl
Ilzira.

MÁQ. REBATER ELÂSTICO - Vende-
-

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00 de
entrada e o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINA - vende-se, reta,
cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem

L
desc. ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, /

Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgln MESA - Vende-se, marfim, cl
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as tampo de vidro, p/6 cad.
duas ou troca-se por moto de estofadas. R$ 250,00. Tratar: 372-
menor vaiar. R$ 375-108,0. 4153, cl Alex.

----------------------

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima
(japonesa), borda de 300 a 500

\

Mania de Vende'

\

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

ESTOQUE - vende-se confecção de
roupas masculinas, incluindo
acessórios. Estoque de R$
12.000,00 por 6.500,00.
Negociável. Tratar: 370-8552 ou

9118-7192.

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

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

FORNO A GÁS - vende-se pI 120
pães. Valor à comb. Tratpr: 376-1090.

FRITADEIRA - vende-se elétrica.
Tratar: 370-3561.

GAITA - vende-se 80 baixos

universal, marca Lider. R$273-0461.

GALPÁO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto.
Melhor preço da região. Tratar: (47)
9975-2825, cl Silvio.

GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, na

Av. Pref. Waldrmar Grubba. Tratar:
273-5528.

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

GELADEIRA - Necessito - Morador
do Bairro Rancho Bom. Tratar: 374-

1103, cl Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda
roupa para ser doado, estou
necessitada. Tratar: 275-3678, cl
Malvina.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pI

MESA TÉRMICA - compra-se para
estamparia. Tratar: 371-2115. CI
Maurício.

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

MOTOR - vende-se Diesel, 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou

moto na troca. R$1.200,OO. Tratar:
372-0391ou 9965-8875.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

NECESSITO - de roupa para bebê de
3 meses, 5 ano e 4 anos e cobertores.
Tratar: 275-3609 cl Cláucia.

OFICINA - vende-se ou troca-se PIf
moto ou carro. Tratr: 9101-1447/
Bita.

PALMITO - vende-se muda com

30cm. Tratar: 370-2563.

PAPELARIA «venoe-se saldo em

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

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas e Serviços \

f) intelbral'
111111 HDL
�.-
II' I III

* 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

I PASSAGENS AÉREA - Vende-se. para
o nordeste ou qualquer outro 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.

PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz cl catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, cl Ane.

PERDA - Procura-se documentos
de Sr. Eder José Franzoi, perdeuvou
documentos na ciclovia, quem
encontrar ligar para: 275-3711,
mediante gratificação.

PERDIDO - Aparelho Celular LG.

Baby cl capa transparente cor prata
en'9124-6939, em frente Marquinhos
Motos. Oferece gratificação pI quem
encontar. Tratar: 370-7812, 371-6288
ou 376-2593. I

PERDIDOIROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas
no ônibus calarinense, .dornlngo à
noite (dia 14). Oferece boa

gratificação pi quem encontrar.
Tratar: 9122-1830

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. el Noeli.

COMPRO
CONSÓRCIO
Contemplado ou não
contemplado,

mesmo em atraso,
pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

996�588

PINCHER - vende-se filhotes n'
O. Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

PLAY STATION II - Vende-se,
destravado. R$ 1.000,00. Tratar:
376-2206.

PLOTER - Vende-se, ploter de

recorte, boca de 25. Preço de
ocasião. Tratar: 370-9172.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pI
Truek. Tratar: 9992-7162 ..

PONTA DE ESTOQUE - vende-se

pi saeoleiras e revendedoras.
Tratar: 370-3561.

PRECISA-SE - moça pI dividir

ap. no centro. Tratar: 9993-4525
ou 372-3255 cl Karlize.

PROTETORES DE BERÇO (3) -

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

QUADRA DE TÉNIS DE CAMPO -

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

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

RuaEpitádoPessoa, 607,próx CoI. Jangada -Jaraguá doSul-se

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

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, o/
usuários de inl. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370-3623
ou 371-5006.

TECLADO': Vende-se, marca

Cassio. R$ rOO,OO. Tratar:

TROCA-SE CASA
NA VILA LENZI

\

com + ou - 8Qm2, terreno cf 700m2,
por apto na área central.

Tratar: 370-0817, com Àlessandra ou.

João, após as 18hs.

.

ICE�
AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

I

Automot.ivo - Som
Alarme

Travas elétricas

9117-9257.

NATÁLIA
TECLADO - Vende-se Yamaha

. TSR 180. Tratar: 27 4�8565. Massagem
R$ 30,00.
Programa

R$ 50,00, cl
local em Jaraguá.
V 9953-1142

.V:C';y
íD@D��

'I
* FRANCESA MONTE.IRO
* ESMALTADAS MON1lnIfO

..

* ISOLANTE TÉRMICO
/

* ROMANAS
* GERMÂNICA

Av. Preto Waldemar Grubba,

TELEVISÃO - vende-se 14', LG,
el controle. R$ 250,00.
Tratar:9991-0927 cl Sérgio.

TROCA-SE - Filmadora M7, VHS,
Panasonie el Maleta por mesa de
sinuca 'el caçapa externa, 15
bolas. Tampo de pedra. Tratar:
9955-1331 el Flávio.

/

.Sua carga na hora certa no lugar certo!

,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

TROCA-SE - Carro no valor de

R$ 30.000,00 pI casa de
material. Tratar: 370-1161.

statíon.. 17 CDs. R$ 350,00.
Tratar 370-7866.

.

371-0363 brasil@netuno.com.br

2
'7
5

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende

se, cornpl. Tratar: 371-5640,
el Sérgio.

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, el cartucho de 20

jogos. Valor à combinar. Tratar:
371-9699.

�:Tudo para construção, reformas e projetos
r� PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref. Wáldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

M-adeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393 - 370-7550
EspeCializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer; 444 - Rio Molha

03 RETRO ESCAVADEIRA - Vende

se, CASE' 580H ano 87, 90 e 95.
Tratar: 372-1727 ou 9975-0331.

VIDEO CASSETE - Vende-se

Philco, 4 cabeças. Tratar:
274-8565.

VIDEOGAME - Vende-se, Play
,

\

:3
5
4-
'7

arquitetura
deslgn

\

Rua Reinoldç Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

ftgQª"lVtli�
PadYM-e-q�pcua-,IEUo(.-OOmt�

Cortinas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e Micro· Acessórios de
Madeira e Dourados Tecldps Nacionais e Importados

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016 I
\

v/draçar/a

Wille
_o(f,

� VI.�
h

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROCON INFORMA (1512)
FUJA DO CRÉDITO FÁCIL OFERECIDO

POR SOCIEDADES EM CONTA DE

PARTICIPAÇÃO
Fique atento aos contratos de financiamento de imóveis

, que lhe são oferecidos com muitas facilidades e inúmeras
vantagens. Hámuitas reclamações neste órgão de empresas
que oferecem financiamento para construção de casas, com

prestações mensais a juros baixos e com promessa de

disponibilização do dinheiro em três ou quatro meses. O

que está ocorrendo é que o que essas empresas dão para o

consumidor assinar é um contrato de Sociedade por conta
de participação, ou seja, estará entrando em uma sociedade
comercial com a empresa que está oferecendo o coritrato.

Como funciona o golpe: O consumidor é atraído

por publicidades e depoimentos de figuras conhecidas,
ou mesmo pela oferta do vendedor que se verifica

aparentemente vantajosa (juros baixos, não é necessária

comprovação de renda, realizar o sonho da casa própria
em qualquer lugar do país), assina o contrato sem uma

leitura cuidadosa e, por vezes, efetua pagamentos para não

perder um negócio anunciado e oferecido como sendo
fabuloso. Muitos casos envolvem contratantes que se

arrependem e não conseguem localizar o vendedor ou a

empresa para cancelar o contrato que, na verdade, é de
sociedade comercial, da qual ele passou a fazer parte.

O contrato apresentado prevê que o consumidorpagará
determinada soma (até integralizar o total,do capital social
necessário para aquisição do bem) e deverá cumprir
prazo de carência (de vários meses) para participar da
distribuição,normalmente pela ordem cronológicade adesão,
de valores na sociedade. A empresa exige esse prazo de
carência paradar início às atividades e aos objetivos "sociais".
O consumidor, por sua vez, deverá pagar normalmente
100mensalidades, além de taxa de administração (de 15% a

19% do valor da prestação), taxa de seguro (+ 0,08 a 0,1%
do valor do "fundo social", que se destina à compra dos
bens. Assim, cada participante contribui com 1% (cota
mensal) do valor total do fundo so�ial.

Além disso" no início do negócio é estabelecida, uma

contribuição social fixada entre 1 ° a 20% do valor do
"fundo social" a ser paga também pelo consumidor.

Por que não aderir:
Esse tipo de negócio apresenta grandes riscos ao

consumidor, pois todos esses valores são arrecadados sem

existir nenhuma garantia de que serão aplicados para a

finalidade anunciada oumesmo devolvidos aos contratantes.
Por isso, o alerta é para não aderir a essa modalidade de
sociedade em conta de participação e, em caso de dúvidas,
procurar orientação especializada nos órgãos de defesa do

consumidor, advogado de confiança, além de checar se

existem reclamações, inquéritos ou ações judiciais pendentes.
Assim, o consumidor sempre deve ler e entender

qualquer contrato apresentado antes da assinatura, além de
guardar todos os prospectos, folhetos etc. que lhe forem

apresentados, pois eles integram o contrato. Vantageris
exageradas merecem atenção redobrada.

Então, fique esperto' Se o que você está procurando é
um financiamento e não quer se tomar sócio de ninguém,
não ássine contrato de Sociedade em Conta de

Participação.
(Trechos extraídos da matéria publicada originalmente no

sitewww.proconsp.gov.br/sociedade_conta_participacao.html)
Procon/ ara á do Sul

'

o Jornal

OORREIO00povo

Aqui tem.
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Os 70 anos de Alberto Taranto

A foto tomada na ocasião mostra um instante da

comemoração dos 70 anos do grande desportista
do passado Alberto Taranto, reunidos no Beira Rio
Clube de Campo, quando recebia as manifestações
dos presentes, em grande número.

CORREIODOPOVO38

Rotary Clube Jaraguá doSul
Na noite de 3 de julho, deu-se a posse do novo

Conselho Diretor, que será dirigido pelo rotariano
Marco Antonio Moreno de Lima, e .sua equipe de

apoio para o período que termina em 30/6/2003.
O CORREIO DO POVO cumprimenta o novo

conselho, com votos de muitas realizações do

veterano clube de serviço.

• BALI

Letras Itaocarenses
Recebemos pelos Correios o sempre apreciado

Bali (Boletim Acadêmico Letras Itaocarenses,
completando o ano XIII), edição n? 149, referente
ao período de julho/agosto de 2002, que se edita

na encantadora cidade de Itaocara;:no Estado do

Rio de Janeiro. Periódico de cultura de circulação
nacional e internacional. A edição e a redação do

I

acadêmico dr. Kleber Leite, nosso confrade, ora'

preocupado com as notas para a história da atuação
da AIL em Itaocara (terceira parte), revolvendo
velhos b�ús onde encontra as respostas de como

tudo. aconteceu, lá nos fundos dos passados de

1976. Chamo a Brunhilde para acompanhar a

leitura.

Quando chego à página 8, encontro uma

referência aos Paria de Souto. Lembramos o avô,
dr. Theodoreto Carlos de Paria Souto, que foi

presidente da Província Santa Catarina. Em

seguida; "O jornalista Eugênio Victor Schmôckel .

(diretor ,do Jornal "Correio do Povo."), de Jaraguá
do Sul, à época vice-prefeito dessa bela cidade

catarinense, e que esteve aqui com sua mulher, d.
Brunhilde Mahnke Schmôckel, constando seu

nome na ata de nossa fundação, em 2/12/1976,
corno nosso correspondente no Vale do Itapocu".

"Publicar o boletim.vem si, já � tarefa para
f registro superior..." Da imprensa, nossos primeiros
registros de incentivo foram: do "Correio do

Povo", de Jaraguá do Sul, Eugênio Victor

Schrnôckel; da "Tribuna do Noroeste", de Santo
Antônio de Pádua, Teresa Caldas Vellasco; "O
Centro Norte", de Itaocara ..."

,I Mais adiante, na página 9: "Em 1990,

recebíamos o Jornal "Correio. do Povo", de Jaraguá
do Sul, com um artigo de Brunhilde e Eugênio,
com o título: "Itaocara completa 1 00 anos: nossos

corações estão ancorados numa cidadezinha muito

querida do Estado 'do Rio ele Janeiro. Quando
Jaraguá do Sul se preparava para festejar o' seu
aniversário de fundação. (1876-1976), saímos à

procura dos filhos do fundador e os encontramos

naquele Estado. O destino quis que passássemos
por Itaocara para conhecer o dr. Carlos Moacir de

Paria Souto, o prefeito carinhosamente chamado

de dr. Carlinhos; homem de grande sensibilidade,
que despachava e� verso e prosa e por' isso

" alcançara notoriedade internacional. Até o nosso

'mais antigo.' passava a reproduzir em suas páginas
o teor dos despachos de profundo sentido humano.
E mais. Seu avô, dr. Theodoreto Carlos de Paria

Souto, entrou para a história 'barriga-verde' corno
presidente da Província de Santa Catarina, no

período de 22/2/1883 a 29/8 do mesmo ano, e

teve participação em uma velha pendenga entre
Joinville e Parati, hoje Araquari, para saber com

quem ficaria este vasto território -,
- Sertão do

Itapocu -, que hoje é o terceiro parque industrial

diversificado. Como 1 ° vice-prefeito destacomuna,
justificava-se nosso desejo de conhecer o neto de

tão ilustre estirpe. Afazeres administrativos,
contudo, o retinham no Rio de Janeiro, mas de lá

ordenou que fôssemos hóspedes oficiais do

Município, o que nos constrangeu de certa forma,
não habituados a tais imerecidas gentilezas, aqui/.(

no Sul".

!
Penhoradamente, agradecemos, Brunhilde e

Eugênio.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.INVESTIMENTO: PROJETOS DA PREFEITURA BENEFICIAM AGRICULTURA FAMILIAR' DO MUNlcfplO

Centro de apoio aos agricultores
será construído no Bairro GariOOldi

JARAGUÁooSUL-Em

setembro, começa a ser

construído, no Bairro Gari
baldi, a Central de Apoio à

Agricultura Familiar. A

informação é do gerente
de Agricultura da Prefeitu

ra, Alcides da Nova Peixo

to. Segundo ele, a central vai

abrigar um abatedouro de

bovinos e suínos, miniusina
de beneficiamento de leite

e, numa segunda etapa, a

indústria de conservas. A

Prefeitura já dispõe de re

cursos de R$ 500 mil, con
.

seguidos juntos ao governo
federal, e mais R$ 100 mil,
oriundos do Fundo Muni-

. cipal de Agricultura. A cen

tral será construída em área

de 50 mil metros quadra
dos, adquirida pela Pre

feitura, por R$ '36 mill

O gerente de Agricul
tura salienta que ainda es

ta semana será iniciado o

processo de montagem da

licitação; no dia 26 será

publicado o edital e dentro
de 15 dias, após a publi
cação, começa a abertura
das propostas. Este proces
so, reforça o gerente, será

apenas para a construção
do abatedouro e da miniu
sina. "São três projetos que'
vão beneficiar o agricultor,
mas de imediato vamos

concretizar dois", explica
Peixoto. O abatedouro terá

506 metros quadrados e

miniusina de 216 metros

Divulgação
Peixoto estima que a construção da central comece ainda no mês de setembro

quadrados. A fábrica de mas administrada pelas as- a capacidade �a central po )
conservas terá 188 metros sociações de agricultores que derá até triplicar. O gerent
quadrados. estiverem ligadas à cen- esclarece, porém, que a Pre-

Com a implantação traI como associados. "Não feitura somente será res

dessa central, a produção queremos estatizar, mas a ponsável pela inspeção sani

agrícola familiar poderá longo prazo criar uma co- tária. "Paralelamente à cons
ser comercializada em operativa", explica Peixoto. trução vamos reunir o pes
qualquer Estado doBrasil, "Inicialmente, 20 produto- soaI interessado para que
já que tanto o abatedouto res rurais devem utilizar a fique decidido como se da

quanto a miniusina terão central, que estará pronta em rá a administração da cen

selo de inspeção federal. seis meses após o início da tral", argumenta.
De acordo com o prefei- obra. Os agricultores que ti-

\

O prefeito Irineu Pasold
to Irineu Pasold, a inten- verem interesse em fazer afirma que, depois da cons
ção é acabar com os aba- parte da central, devem pro- trução da central (incluindo
tedouros que atuam de curar as suas respectivas asso- os três projetos), a intenção
forma irregular e dar ciações para o cadastramento. é fazer alguma coisa que
condições aos agricultores Num primeiro mornen- beneficie os olericultores.
de aumentar a renda fa- to a central terá capacidade "Càlculamos que aproxi
miIiar sem no entanto de beneficiar até 3 mil litros madamente 5 mil pessoas
abandonarem a atividade de leite por dia, e o abate- sobrevivam exclusivamente -

agrícola. douro terá condições de da atividade agrícola em

O gerente de Agricul- abater 300 suínos e 60 bovi- Jaraguá do Sul, afirma o

tura salienta que a central nos por mês. Dependendo prefeito.
não será do Município, do número de funcionários, (MARIA HELENA DE MORAES)

Prática pedagógica é tema de curso na Unerj
JARAGUÁ DO SUL-A São Francisco do Sul. gistério", que será apresenta- do sujeito que aprende";

Unerj (Centro Universitário A programação começou da pela professora-doutora das 14 horas às 15h30 e das

de Jaraguá do Sul) reali- ontem, com a realização Rosane Welk, da Unerj; e 16 às 18 horas, acontece
za, até sexta-feira, o curso da palestra "Força restri- das 16 às 18 horas, a terceira mais urna oficina peda-
"Prática pedagógica: espa- tiva ou impulsora?", apre- oficina pedagógica do dia. gógica; encerrando com

ço de intervenção do pro- .

sentada pelo professor Amanhã, das 8 horas às um encontro cultural com

fessor", uma iniciativa que João Arnoldo Gascho, da 9h30, a professora �ânia apresentação da Escola de

se insere no Projeto de For- Unerj. No período da MaraNüssner, da Unerj, fala Música da Cooperativa de

mação Continuada que a
.

tarde, duas oficinas acon- sobre "O contexto da apren- Professores de Música da

instituição mantém em con- teceram. Para esta terça- dizagem dos sujeitos", e das Unerj, das 18 às 19 horas.

vênia com o Ministério da. feira, a programação mar- 14 horas às 15h30 e das 16 Na sexta-feira, último dia

Educação e Cultura. O ca oficinas pedagógicas às 18 horas oficina pedagó- do evento, a programação
evento acontece no campus das 8 às 9h30, das 10 às gica. Na quinta feira, das 8 prevê oficinas pedagógicas
da Unerj, reunindo 155 12 horas e das 14 horas horas às 9h30 e das 10 às 12 pela manhã, das 8 horas às

professores das redes rnu- às 15h30, a palestra "Gê- horas, a professora Leandra 9h30 e das 10 às 12 horas e

nicipais de ensino de Itapoá, nero: um fio da maneira Bôer Possa fala sobre "A das 14 horas às 15h30 e das

Araquari, Barra do Sul e feminina de exercer o ma- aprendizagem sob a ótica 16 às 18 horas.

Festival de Formas Animadas
começa amanhã em JS

JARAGUÁ DO SUL -

Com a expectativa de repe
tir o sucesso do ano passa
do, o 2° Festival de Formas

Animadas começa amanhã,
na Scar (Sociedade Cultura
Artística), este ano com 14

grupos inscritos de Santa

Catarina, do Brasil e de ou
tros países. O Festival en

cerra no dia 21 e as apre

sentações acontecem nos

teatros do Centro Cultural

e em outros espaços da ci

dade, como o Calçadão,
Praça Ângelo Piazera �
Shopping Breithaupt. Tam
bém haverá oficina de

manipulação de bonecos,
fantoches e outros objetos,
ministrada pela professora
argentina Olga Romero, e'
o curso "Criatividade so

nora - Novas formas de

perceber e aplicar o som",
com o professor Guilher
mo Santiago.

O primeiro espetáculo
do festival acontece às 9h30

de amanhã, com a apre
sentação de "O casamento

da princesa Juliet", com o

Grupo Inicórneo, de Join
ville. Às' 20h30, o grupo

japonês Miroko Densho
(Dondoro Theater) faz a

abertura 'oficial do evento
no Grande Teatro da Sc�
O festival reúne espetáculo,
para público de todas a,

idades, e a entrada é franca
para os espetáculos apre.
sentados durante o dia, com
exceção de sábadQ �

ingressos antecipados cus.

tam R$ 5,00 e, na hora,RI
10,,00.

N o domingo, dia do

encerramento, está progra.
mado um desfile de rua,

quando bonequeiros inten.

gem com a comunidade,
divulgando e chamando o

público para o último dia
de apresentações no Cen·
tro Cultural. Entre os espe·
táculos programados estio

'João e o pé de feijão" (Tur·
ma do Papum, Florianó

polis), "Que bicho é esse"

(Amálgama e Cia., RJ), ''Em
caminho" (Sérgio Mercúrio,
de Buenos)Aires), "Grande

Circo de Marionetes" (eh
Mariarte Teatro de Maro

netes, Lages) e ''As aventuraS

do professor Triridá (Au·
gusto Bonequeiro, Fortaleza),

Juizados têm mais de 52

mil processos na Região Sul
JARAGUÁ 00SUL-Os

JEFs (juiz ado Especial
Federal) da 4a Região
completaram ontem seis

meses de funcionamento.

Nesse período, eles rece

beram 52.273 processos
cíveis (envolvendo questões
previdenciárias) e crimi

nais. Desde 14 de janeiro
- data da implantação dos

juizados -, já foram pro
tocoladas 19.553 ações no'
Rio Grande do Sul; 22.619
em SantaCatarina e 10.101

no Paraná. Já foram pro
feridas 13.254 sentenças,
mais de 25% do número

de ações ajuizadas em toda

a Região Sul.

Apesar de ser possível
entrar diretamente com

uma ação nos juizados, cer
ca de 86% das pessoas que

Ingressaram com processos

nosJEFs foram representa
das por advogados. Mais
da metade das demandas

utilizaram o benefício da

assistência judiciária gratui·
ta. As. turmas recursais,

composta por três juízes
federais cada uma e se

diadas nas capitais dos três

Estados do Sul, têm atu�·
mente 3.448 recursos inter·

postos contra decisões dos

JEFs, o que representa
6 6% do número total de

,

ações protocoladas nos

juizados.
Na última reunião do

Conselho daJustiça Federal,
realizada no final de junhO,
os conselheiros decidiram

que a atual competência dos

JEFs permanecerá inaltera·
da até abril de 2003, não

sendo ampliada no início
de setembro como estava

,

previsto anteriormente,
Assim, por enquanto, 50'

mente ações previden'
ciárias ou criminais podem
ser protocoladas nós JUI
zados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DANÇA
De 29 de julho a 5 de agosto, estarão abertas as inscrições
para o 80 Jaraguá em Dança - Mostra de Dança. O
evento acontece de 25 a 29 de setembro e é promovido
pelaPrefeitura, através da Fundação Cultural. A novidade

deste ano é a participação de grupos 'de outras regiões,
não apenas da Amvali (Associação dos Municípios do

Vale do Itapocu), como acontecia até ano passado. As
inscrições para os grupos que pertencem àAmvali podem
ser feitas no período de 29 de julho a 2 de agosto, enquanto
os grupos de outras, regiões 'podem inscrever-se no

período de 5 a 9 de agosto. ,A Marisol, segundo os

organizadores do evento, é uma das empresas
patrocinadoras do Jaraguá em Dança,
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HOMAGO
A Escola Holanda Marcellino Gonçalves, localizada no

Bairro Ilha da Figueira, promove nesta sexta-feira, a partir
d�s 13 horas, Festival de Poesia,envolvendo os alunos de

5' a 8' séries, exposição de trabalhos dos alunos de I" a 4'

séries e, a partir das 19 horas, o 40 Festival da Canção do

Homago, com a participação de alunos do ensino médio.

Aproximadamente 35 candidatos participam do 1 °

Sertanejão (Festival de Música Sertaneja), que acontece
no dia 21 deste mês, junto com encerramento da Expo
2002. Trata-se de um festival de interpretação de
músicas sertanejas, cabocla ou popular e vai premiar
com dinheiro e troféu até o quinto colocado.

m

019 o"lromance,.
contenho o seu Iodo rnondõo.
Câncer - No trabalho, evite
lev poro o terreno

seu espírito alegre
atos. Conlie mais
carisma!

I ,

GERAL CORREIODO POVO 5

IBILíNGÜE: PROJETO VAI GARANTIR EMPREGOS E SALÁRIOS MElHORES PARA OS DEFICIENTES

Wizard Idiomas lança projeto
\

voltado para deficientes visuais
jARAGuA DO SUL - A

Wizard Idiomas promo
veu no sábado pelamanhã
a solenidade de lança
menta do projeto voltado

para deficientes visuais. O

evento foi realizado na

estrutura da instituição de

ensino e contou com a

participação dos proprie
tários da escola, entidade
assistencial e representan
tes políticos da cidade. Na

oportunidade, o diretor da
escola, Luiz Rogério PÓ-

voas, explanou sobre o

fi programa de inglês em

� raille, que vai beneficiar
Roque Gonçalves e Jessica Pereira assistiram a aula demonstrativa

jovens e adultos com ma-
.

terial específico e exclu

sivo, oportunizando a inte

gração c�ltural e social

entre os alunos, na moda
lidade Class.

A diretora pedagógica
da Wizard Brasil, Simira

Molina, destaca que este

projeto visa oportunizar
curso de inglês para defi

cientes visuais, para que
eles possam termais espa
ço no. mercado de tra-

balho, crescer profissional- sível. A estrutura é favorá- emprego. "As pessoas
mente e melhorar em ter- vel, conta com um prédio ainda vêem o deficiente

mos de salário. "Agora a adaptado, bem amplo -, físico com outros olhos,
escola vai precisar contar considera a diretora da com certo preconceito.
cC?m o apoio dos empre- Aadav (Associação As- Qu_ero mostrar que tam-

sários porque os deficientes sistencial dos Deficientes bém sou capaz e vou con-

que estiverem emprega- Auditivos e Visuais), Luiza quistar meu espaço", diz.
dos recebem bolsa de es- Helena Rosa. A estudante Jessica Perei-

tudo gratuitamente", diz. O desempregado Ra- ra, 9 anos, também assis-
- A Wizard é uma que Heitor Gonçalves, tiu à aula demonstrativa e

escola que não apenas teve 37 anos, tem intenção de está bastante entusiasmada
a iniciativa, mas também estudar a língua universal para iniciar os estudos.
tornou este projeto aces- para- conseguir um bom (FABIANE RIBAS)

Seminário tem como tema principal o amor
Tendo como tema "O no medo, na insegurança e porque, se há amor, há O seminário aconteceu

propósito da vida e a no egoísmo". tranqüilidade e serenidade. entre os dias 13 e 14 de ju-
razão de estarmos vivos" De acordo com Hap- Por isso, é preciso que a hu- lha, no auditório do Shop-

,

o seminário com o psi- pé, todas pessoas têm livre manidade tenha consciên- ping Center Breithaupt. O
cólogo e pensador holan- arbítrio e discernimento pa- cia da importância de sentir. evento foi uma proma-
dês Robert Happé discu- ra escolher um caminho a amor. "Para evoluirmos ção de Janete Marcatto e

tiu principalmente o amor. seguir, mas amelhor escolha espiritualmente precisamos contou com o apoio das
Para ele, a vida se explica é a que leva ao amor, que é deixar entrar mais luz no 'lojas: Oratórium, Arma-
a partir desse sentimento, a essência de tudo, é a razão coração e escutá-lo me- zém do Livro; Farmácia
"o amor é 'a melhor "ma- pela qual estamos vivos. lhor. E isso, se faz com co- Receituário, Parthenon
neira de abandonar os pa- Segundo ele, o amor é ragem, confiança e amor", Century Hotel e do ·Shop-
drões habituais, baseados a base de todas as relações, destacou. ping Center Breithaupt.

. I '

ua intuição lavorecerá
Apoio ou lucro
vai deixá-lo
do. Tudo azul no

amor, não discuto com

gente proxima.
Vi em - Limitações no trabalho

s seus planos, Em coso,
cio: dê o exemplo e

. Companheirismo.

amo.

Mostrará talento

poro lazer os suas

!.1i._lt1;L!.!;Jerem. Controle o

....�Wsliv,dade nos

conta!os. Saberá agradar o se

por.
Peixes - A sorte estará do seu

lorçar o borro não

hor político. Poro ter

piore o suo simpatia.
os cortas no paquero.

Capricórnio - O diálogo com

e trabalho não estará dos

- Cuidado com os

ha bom senso e não leve

penas o suo soIisloção. O
irá cofivor alguém de

s no paixão.
o cora-metade porà
lemos.
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ICAUTELA: DOIS ACIDENTES QUE VITIMARAM DUAS PESSOAS ENVOLVIAM MOTOQUEIROS
,

, )

Duas 'mortes foram registradas
,

no trânsito no fim de semana
]ARAGuA DO SUL -

Entre as ocorrências regis
tradas pela Polícia Mili
tar neste final de semana,
duas retratam acidentes de
trânsito com vítima fatal. O

primeiro acidente ocorreu

na manhã de sábado, por
volta das 7h30; na Estrada
Bananal, localidade do
Morro do Francisquinho,
em Guaramirim. O con

dutor da moto CG Titan,
placa MBF-9707, de Gua

rarnirirn, Fábio Engd
mann, 20 anos, colidiu
frontalmente com o cami

nhão Volkswagen, placa
MBZ-8371, de Blumenau,
conduzido por Cláudio
Neto Rosa, 41 anos.

O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Gua
ramirim compareceu ao

local para prestar aten-

dimento à vítima, que'
sofreu múltiplas fraturas,
trauma toráxico e he

morragia interna. Ele en

trou em óbito no local do
acidente. "Esse lugar onde

,

aconteceu a batida é um

lugar perigoso, trata-se de
um aclive seguido dê

curva, o que permite pou
ca visibilidade para os mo

toristas. Acho que apenas
este ano atendemos uns

três a quatro acidentes gra
ves no local", lembra um

dos socorristas.
No sábado à noite

aconteceu acidente na Rua
Rio de Janeiro, no Bairro
Schroeder I, distante cerca,
de seis quilômetros do
centro de Schroeder, O fa
to foi registrado às 21hl0.
O condutor da moto CG

125, placa LYW-4391, de

, Guaramirim, Luiz Ra

bello, 39 anos, perdeu o

controle e bateucontra tu

bos de concreto que esta

vam em frente a uma fábri
ca de artefatos de cimento.

Segundo informações dos

bombeiros, a vítima apre
sentava (fraturas múltiplas
pelo corpo, teve parada car
diorrespiratória, foi enca
.minhada ao hospital de Gua
ramirimmas não resistiu aos

ferimentos, (FABIANE RIBAS)

Erramos
Na edição do Jornal CORREIO DO POVO de

sábado passado; dia 13, foi divulgada a matéria sobre

o acidente ocorrido na noite de quinta-feira, na-Rua
Prefeito Waldemar Grubba, em frente à Recreativa

da Marisol. O veículo Golf, placa AIE-5100, de

Jaraguá do S�, conduzido por Santiago Moretti,23
anos, atingiu a van, placa MAC-0926,' de Jaraguá do

sul, que vinha de Blumenau, com cinco passageiros,
No texto, uma das fontes de informação-revela que
frascos de bebidas alcoólicas foram encontradas no

veículo. Na verdade, familiares de Moretti garantem
que os dois jovens que estavam no Golf não estavam

embriagados e que não havia garrafas de bebidas

etílicas com os mesmos.

Atlético está a um passo do título do Varzeano 2002
]�GuA DO SUL - A

equipe do Atlético, que
venceu O Eletropol pelo
placar de 2 .a O. no jogo de
ida das finais, no último dia

14, pode perder a partida
de volta por até um gol de
diferença, pàra ficar com
o título do 20° Campeona
to Varzeano RaulValdirRo

drigues - Troféu Posto
Mime 25 Anos. Para evitar
a festa dos atleticanos, o
Eletropol precisa vencer o
jogo de volta com uma

vantagem, a partir de três

gols, pois sendo a diferença
de dois gols, a decisão irá
\ A

altipara os pen tis.

A situação é a mesma

na disputa pelo terceiro

lugar, onde o Kiferro, que
derrotou o Depecil por 4
a 2, está com a vantagem
na partida de volta, marca
da para o próximo domin
go, a partir das 13h30, co

I

mo preliminar da grande
decisão entre Atlético x

Eletropol, que tem o iní-

cio previsto para as 15h30,
com transmissão da Rádio

Jaraguá. As partidas,serão
di�putadas no Estádio

João Marcatto, palco da
cerimônia de premiação e

encerramento do campeo
nato. A competição \em
como artilheiro o atleta

Jean Carlos Caetano (Ki
ferro), com 11 gols. Com
apenas cinco gols sofri
dos em nove partidas, o
Atlético é o dono da de
fesa menos vazada'. O

Campeonato Varzeano/
2002 terá a seguinte pre
miação: 1 ° lugar - boi de
15 arrobas, 25 medalhas e

troféu; 2° lugar - boi de 10

arrobas, 25 medalhas e

troféu; 3° lugar - suíno de I

80kg, 25 medalhas e' um
troféu; 4° lugar - suíno de

60kg e um troféu.Também
recebem troféus a equi
pe disciplina (que' ainda
ganhará uma bola), o arti

lheiro, o atleta-destaque e a

defesa menos vazada.

Três equipes estão na próxima fase do Aberto de Futsal
]ARAGuA DO SUL -

Mesmo faltando uma ro

dada para encerrar a pri
meira etapa do .Campeo
nato Aberto de FutsaI!
2002 - Troféu Wizard

Idiomas, três equipes estão
garantidas na próxima fase
da competição, depois dos
resultados do último final
de semana: Kiferro, pela
Chave A, onde os demais

integrantes brigam pela
segunda vaga; 2000 Auto
Center e Posto Cidade, os

,

dois classificados do Gru

po C. Já a Chave B está

indefinida, pois os quatro
times têm ,chances ma-

temáticas de passar à fase

seguinte.
Latoaria Aristides 3 x 4

União Atlético; Ceij O x 3
Posto Cidade; Kiferro 17

x 1 Speed Press; Baquetas
Spanking 2 x 9 Baumann;
Acaraí/Soletex Malhas 3 x

2 Eletropol; 2000 Auto
Center 12 x 4 Arsan são

os resultados da segunda
rodada do Aberto de

Futsal/2002. A fase elas
sificatória encerra no pró
ximo final de semana, com

os seguintes jogos: na

sexta-feira, União Atlético
x Acaraí/Solerex Malhas,
às 19h30, e Eletropol x

Latoaria Aristides, às

20h30; no sábado, Arsan
x Ceij (14 horas), Speed
Press x Baumann (15
horas), Posto Cidade x

2000 Auto Center (16
horas) e Kiferro x Ba

quetas Spariking (17
horas). Todos os jogos se

rão realizados no ginásio
de esportes da Arsepum.I

O artilheiro .do cam-

peonato é Vanderlei de

Oliveira (Kiferro), com
oito gols marcados em

duas partidas.
I

O Aberto de FutsaI!
2002 reúne 12 equipes
divididas em três chaves,

classificando-se para a

próxima fase dois times de
cadagrupo. O campeonato
premiará os quatro pri
meiros colocados com 100

quilos, 80 quilos, 60 quilos
e 50 quilos de SUÚ;lO, respec
tivamente. Além disso, as

equipes classificadas até o

terceiro lugar receberão um
troféu e 18 medalhas.
Também haverá troféu ao

time que ficar na quarta
posição, à equipe mais

disciplinada" à defesa me

nos vazada e ao artilheiro
da competição. O encerra

mento está previsto para o

dia 31 de agosto.

Vôlei feminino é vice na

etapa do Estadual Infantil r
, .

11

]ARAGuA, DO SUL - A cação, respectivamente.
equipe infantil feminina da Com este resultado a

CI

ADV/FME/I?ivina/Ma- ADV /FME/Divjn�1 F

risol ficou com a vice-lide- Marisol somou 12 pontos
SI

rança da segunda etapa do e assumiu o quarto lugar na
Campeonato Estadual da classificação geral do cam,

categoria, realizada no mu- peonato, que este ano reú,

nicípio de Braço do Norte, ne 17 equipes - número
no último final de semana, recorde de participantes

c

quando as jaraguaenses em estaduais - divididas
perderam apenas uma das em três grupos. A lideran, (

quatro partidas que dispu- ça da competição é dividi:
taram. Com placar de três da pelos times da Aste!, da
sets a zero em todos os seus Furb/FME/Blumenau e

jogos, o time de Jaraguá do da SE Bandeirante/Bue,
Sul' foi superado pela tner/Brusque, todas invic. (

,Astel/FME/Florianópo- tas e com 18 pontos cada (

lis, mas venceu a Eliane/ uma. Para os jogos dessaeta (

FME/Fotus/Criciúma, a pa.o treinador Cezarde Oâ j

Elase/Florianópolis e a veira contou com as atletas
NajaMarical/Xanxerê, As- Damaris, Albertina, NataJi,
tel e Eliane ficaram com a .Tatiane, Taísa, Thayse, Sa,

a primeira e a terceira colo- mila, Tamiris e Tamires.

,t EXTRAT� CONTRATO 'Nº 005/2002
COOEJAS - Companhia de Desenvolvimento

de Jaraguá do Sul, OUTRA ASSOSSORIA E

PROJETOS se LTOA.

Objeto: Serviços de assessoria e

responsabilidade na execução de padrão de

entrada, uso coletivo, do Mercado Municipal,
localizado na Av. Getúlio Vargas no município
de Jaraguá do Sul, SC.
Prazo de execução:' 15 (quinze) dias.
Valor: R$ 1.000,00
O prazo fixado poderá ser prorrogado na forma

da lei.

Jaraguá do Sul, em 1 de julho de 2002.
SIGNATÁRIOS:

PROGRAMACÃO,
, ,

�ia 1.1 de julho
Formalura do PROERD
lo(Ol: Ginósio 'de Esportés Arthur Muller
Inido: 19:30 horas Realização: PoliciaMilitar

16/07 19h Abert�ra da Féira Bando Mordal
do Colégi_o Divina Providência.

_

,
i 7/1J120h30mih - Toninha Bahia Voz e Ywlaa
18/07 20h· Demo Via 21h30min' Bímdo IRA

19/07 2lh,:GnipaRodeio
20/07 - 19h' Banda da Terceira Idade

20h Banda Bovória
21/07 17h I Sertanejõo(Feslival da Música

Serlaneja) Banda Som ,da America
lótol: Parque Munidpal de Evenlos pavilhótS �

B e C Realização: APEVI

De 12 " 21 dfjullio
4; FeIríI da MalÍ171
lOcai: Po�al de Jaraguó

Dia 13 de julho,
4' Elapa Copa Malwee de 81dcross
leical: P�ta do Parque Molwee

Dias 17 a 21 d'julho
Festival de FOi'mas Animados
local: éentro Cultural, Escolas, Empresas ,e

Praças, Réalização: SCAR

Dia 1 8,dejulho • Caminhada dos IdosoS
tocai: Parque Malwee "

Reohzação: (entro de Convivência da TercellO

Idade/PMJ5

�ias 13,,14 de julho
5' Enconlro d. Grupos ·Foldóri(os Infantis
local: Colégio Evangélico Jaraguá
Realização: 5ünnros Volkstonzgruppe

Dias 13 e 14 �e julho
IX Festa do Colono
Exposição de Gado, Desfiles, Festa dOI
Motorislos, Boi na Rolete, Bailes Domingil:
Desfile; Pux,odo dos (avaki� e Caravana Culjural,
Local: Sec, Dosp. RoCf, Rio da luz II Centenário

Dias 20 e 21 de JUlho
18' Kolonislenfest

.

Dill20 início 14 horas baile com grupo Snfiro
eh 22:30 - Dia 21 inicio 9:30 horas
local: Sociédado Esp, Recr. Aliança

De 16 a 21 de julho Expo 2002 Feita, de
Negódos do Vale do Itopacu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Juvenil daMalwee/FME
I nas semifinais' do Esta�ual

}ARAGuA DO SUL - A

equipe juvenil daMalwee/
a PME garantiu presença nas
1/ �emifinais do Estadual de
)S Futsal ao somar mais cinco
la

rontoS no returno da ter
Q.

ceira fase da competição,
1·

disputado no último final
'0

de semana, em Chapecó.
:s

Depy>is das três vitórias
IS

obtidas no turno, o time
I·

i, praguaens� assumiu o

a rrimeiro lugar da Chave

G, com um total de 14

rontos, ao conseguir dois
empates - em três gols
com o Bonato/joaçaba e

em quatro tentos com a

AABB/Chapecó - e

uma vitória de 7 a 3 sobre

a Incoplast, A outra vaga
do grupo ficou com a

AABB/Chapecó, que
conquis tou.,a 'segunda
cplocação, com 13 pon
tos. As duas equipes
aguardam a definição 'da
Chave H, no próximo
final de semana, para
conhecerem seus adversá

rios nas semifinais. Para'

essas partidas, o técnico

Auguscinho Ferrari contou
com os atletas André,
Eulandison, Serginho,
Rogério, Cella, Douglas,
Jackson, Juninho, Rodri
go, Nivaldo e Júnior.

Ribeirão Molha é campeã
No sábado, foi reali

zado no Centro de Treina

mento de Tênis de Mesa

da FME (Fundação Muni
cipal de Esportes) "a 3a

etapa do Torneio Muni

cipal de Tênis de Mesa. O
evento contou com mais

(
\

de 65 atletas, repre-
sentantes de; 16 escolas,
além da presença de mui
tas pais e familiares. A

amizade, alegria e o espírito
olímpico tomaram conta
de todos os presentes .. A

Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Ribeirão Molha sagrou-se
campeã desta etapa, e o

atleta-destaque foi Gui

lherrne Schwenke, que
conquistou a medalha de.

auto na categoria Especiat.
A 4a etapa do Torneio

Municipal de Tênis de

Mesa será realizada no dia

31' de agosto, no ginásio
de esportes da Escola

. Municipal de Ensino

Fundamental Alberto

Bauer, As inscrições estão

abertas e podem ser efe

tuadas no Centro de Trei
na�ento de' Tênis de

Mesa e com o professor
.

Rodrigo Luz ou pelos.
telefones 9952-8478 -

9975-3120.

IMÓVEIS E CAMINHÕES
Créditos de R$ 20.000,00 a

R$ 450.000,00 pI compra de caminhões

novos e usados, e pi construção, reforma
Ol:! hipoteca de imóveis, residenciais, co-

merciais e rurais em até 180 meses.

Tratar: (43) 3026-2555 ou 3026-7061

Os classificados do Jornal CORREIO DO
POVO são os mais lidos e fortes da

, Região do Vale do ltapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

ESPORTE CORREIODO POVO 7

.VElOCIDADE: TERCEIRA ETAPA ESTÁ PREVISTA PARA OS DIAS 7 E 8 DE SETEMBRO, EM GUARAMIRIM
/

Corrida de Lambretas. e Gaiolas
cerca de 50 pilotos

.
.. .

•

reuniu

MAsSARANDUBA - Muita

velocidade no final qe semana

durante a corrida de Lambre

tas, Gaiolas,Minirnotos e Street
Car realizada no'Motódromo

.
de Massaranduba, localizado
nos fundos do Butuca, depois
do Posto Pacheco. No sábado
à tarde aconteceram os treinos

livres e as tomadas de .tempo
nas cinco categorias, e, no do

mingo, aconteceram as provas.

Aproximadamente 50 pilo
tos se inscreveram e correram

neste evento, e atraíram público
de cerca de mil pessoas.:Para
um dos organizadores da

corrida, Sérgio Belino, a prova

Jranscorreu
bem, sem pro

lemas de acidentes, ''Apesar
e estarmos lidando' com um

esporte de velocidade, todos se

saíram muito bem", enfatiza.
Entre os destaques, na

Muita adrenalina na etapa de Messaranduba, com as Gaiolas
, .

, categoria Lambretas, Huem'
garantiu a primeira ,cold�açãq .

foi o piloto Marcos Alberto

Gesser, de Guaramirim; na
. Gaiolas, o guaramirense Carlos
Roberto da Silva garantiu a

primeira colocação; na Street

Car Tração Dianteira, li�

derança de Nelson Jung,
também de Guaramirim; na
Street Car Tração Traseira,
primeiro lugar para Edgar
Antônio Klein, de Jaraguá
do Sul, e, na Minimoto, o

são-bentense Bruno Roberto
. Vatras garantiu a primeira
colocação. A terceira etapa do
evento será realizada nos dias

7 e 8 de setembro, no Parque
Aquático Ocaí,' em Guarami

rim. (FABI�NE RIBAS)
I

Equipe Malwee perde para o Minas e está fora da Liga
]ARAGuA DO SUL - Numa

partida marcada pelas belas
defesas do goleiro Serginho e'

do melhor conjunto do ad

\versário, a Malwee despediu-se
na noite de sábado da Liga
Nacional de Futsal2002, ao ser

derrotada por 3 a 2 pelo time

do Minas, em Belo Horizonte.
Os jogadores da equipe cata-

.

rinense voltam suas atenções
para a disputa da Divisão Es

pecial do Campeonato Cata

rinense, onde é líder isolada e

invictada competição.Amanhã,
o time joga em Concórdia, às,

20h30, contra a Águia Seguros.
Na partida deste sábado, o

desfalque do fixo Euler foi
bastante sentido e o time perdeu
um pouco de sua vibração em

quadra. Os mineiros, também
desfalcados· e Piu e Rosinha,
mostraram-se mais defensivos
no início dapartida, procurando
explorar os contra-ataques. E foi

acertou o ângulo d�S�r�o,
empàt�.n�o a partida� �os
'2'40" e a0,s 3'15?',]úniàr e

J ames, respectivamente,
tiveram a chance de virar o

placar, mais acabaram jo
gando para fora as opor
runidades, A:bs 9', foi a vez

gem,' o �e catarinense CO!'h do melhor jogador de futsal
tinuou pre�sionando' e te-ve ". do- mundo desperdiçar a

algumas boas oportunida-, oportunidade, ao mandar
des para empatar. O técnico uma bola para fora, estando
Fetnando Ferreci procurou frente a frente. com o' goleiro
alterar o padrão de jogo do Serginho,
time catarinense, fazendo um A partirida segunda
rodízio entre Maicky, Cacau, metade da etapa final o que
James e Xoxo. Do outro lado, se viu foi a grande forma do
Miltinho utilizava o mesmo goleiro mineiro, que salvou

expediente, já prevendo um suaequipe de se despedirmais
. segundo tempomais disputado. cedo da competição, com

A segunda etapa começou duas grandes defesas.

em ritmo acelerado com a PRORROG�ÇÃO � Os

Malwee buscando o empate dois times foram para a

em todos os cantos da quadra. prorrogaçãomostrando sinais
A 1'30",]ames, com um chute de cansaço. O time mineiro

forte, de longa distância, colocou um pouco mais de

num deles que o Minas abriu
o marcador. Numa cobrança
de escanteio aos 9'30", Kelson
aproveitou uma falha de

inarcação de ] ames para
empurrar a bola para dentro
do gol.

Mesmo em desvarità-

pressão e conseguiu seu se

gundo gol a�s 4'23", com Kel

son chutando da ala direita no
.

.

canto de Franklin.
-,

A segunda etapa começou
mostrando que 'a Malwee ain

da acreditava no empate. E ele
veio a 1'30", com Chico con- \

cluindo um cruzamento de
Manoel Tobias, e colocando a

,b?la e�ba0:0 da�ee91asd� ;Set
ginho.

Um minuto depois, o go
leiro mineiro recuperou-se da
falha e salvou sua equipe'num
chute frontal deManoelTobias.
Ferreti decidiu arriscar um time

-, ',-' ;", I

mais ofen�i\ro e .colü<�àu o go
leiro Paulinho para attW como

o quinto jogador de linha.
Depoi:s}de' algumas ten

tativas, o. goTéirp ç-atarinense
perdeu uma disputa com o ala

Rodrigo, que acabou fazendo
o terceiro gol, a três segundos
do fim do jogo.

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 378 concurso: 231 ç()ncurso 0�654I' ,

i ,i

05 - 38 - 41 - 45 - 48 - 55
i..:·

1 1 - 1 5 - 1 9 - 22 - 1°_ Prêmio: 61.824
;",",', ',';,':

24 - 25 - 26 - 27 - 2° - Premio: 72.657
Quina 32 - 34 - 38 - 41 -r 3° - Prêmio: 53.713

concurso: .1 01 8

20 - 45 - 59 - 69 - 80
48-51-53-69- 4° - Prêmio: 50.692
70 - 80 - 87 - 00 5° - Prêmio: 62.833
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IA�OLEIRO: ADEPTOS DE AVENTURA EM JIPES CONSIDERARAM ESTA ETAPA UMA DAS MAIS DIFrCEIS DO ESTADO

Mais de 95 pilotos participaram do 110 Jeep Raid
� . ,

CORUPÁ - Muita lama
e atoleiros na trilha predileta
dos adeptos de aventura em

. jipes. Neste fim de semana,
foi realizada a 11 a edição do
Jeep Raid de Corupá Trilha
Vaca Loka, válida pela sexta

'

etapa da Copa Catarinense.
O número de participantes
do evento superou as ex

pectativas dos organizado
res, que estavam esperando
uma média de 80 pilotos e

acabaram inscrevendo 96.
Todos os aventureiros apro
varam o desafio, destacando
que esta prova teve grau de
dificuldade maior que a dos
anos anteriores.

Há 11 anos participan
do desse esporte, o econo-

I

miário corupaense Fábio
Rudolfo Baumle considerou

sensacional o percurso deste

an<;>, enfatizando qu� a ha

bilidade do piloto falou mais
alto do que a precisão do

navegador. ''Fazia temI'<? que
não organizavam uma 'trilha
bem elaborada, dificil como
esta.com tanto barro.A aten-

Trilha Vaca loka contou com mais ,�ma' e atoleiros

Jipeiros percorreram total de SO quilômetros de trilha

ção teve de ser redobrada
desta vez", diz o navegador,
acrescentando que atolaram
o jipe uma vez. O pilotoWal
demiro Veiga, de 66 anos,
atua há 12 anos, tem a <mes-

ma opinião que o economiá

.

rio e enfatiza que a adrenalina
estava amil nesta letapa.

Um dos organizadores
do evento, Jober Teixeira
Bastos, diz que o Jeep Raid

Prova exigiu mais habilidade e atenção dos pilotos

� ;'t' , .-.' �,,-:i';'r;.
i -

Schmidt e Miltinho garantira I a liderança na Graduados
. I .

• I

foi sucesso geral e destaca' "Jificação dos melhores

que o próximo ano vão pro- pilotos e navegadores, os
moverum raid aindJmelhor. destaques f6ram: na cate

.''Nossa intenção é melhorar goria Graduados, primeiro
cada vez mais", considera. lugar para os florianopo-

RESULTADO � Na c1as-
\
litanos Gerson Schmidt e

I Miltinho, que perderam 38
pontos; segundo lugar para
os são-bentenses Juliano
Jorge Vieira Diener e Lucia
no Maia Bastos, com 41
pontos, e, em terceiro, Ed
son Diegol e Diogo João da
Luz, de Brusque; 56 pontos.
Na categoria Junior, a lide
rança ficou com Eduardo
Zilz e Carla Zilz, de Pomero-.

"

de, com 46 pontos perdi-
dos; segundo lugar para a du

pla também de-Pomerode
Orlando da Lima e Rui Car-

n3
los Doege, e terceiro lugar
para Lawrence Silva Cam

pos e Leandro Heim Zim

mermann, de Blumenau. Na

categoria Turismo, prirrieiro
"lugar para Aderbal Lodett e

Odarci FinardiJunior, de In

daial, com 138 pontos; segun
do para Luis Roberto Eckel,
Luis Felipe Eckel e o Zequi
nha Jefferson Planca, de São

Bento do Sul, com 142 pon
tos, e terceiro para a dupla de

Taió, Alberto Machiavelli e

Alberto Machiavelli jtmior,
com 257. (FABIANE RIBAS)

A nossa I'guita i 61 você já tem,
Agora, só falta escolher a melhor

.
�

companhia

VARI GLOG

'TRM,

dIlL

para conquistar o mundo.

CARGO Aerollnhss Br.ullelras SA .

4Absa

(3) UOYDIIIRIOBOllVIllNO
�
aeromexpress

cargo
�

�
PLUN/\

AEROl.7NEAS
ARGENTINAS

Jt.L
JAPAN AlRUNES
\

�....
-

KLM
Royal Dutch Alrtlnes

CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

I
fã ���TA� �FRICAN te Lufthansa

A'R FRANCE
�'I/�

:;
,IBERIAIA

CARGO

BRITISH AIRWAYS
�I

�Iil:alia

I
ADelta

IIIUNITED

AmericanAirtines�

(�
SOUTH FLORIDA

\
,,1(4e..- 1ce.

AIR �ANADA <i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




