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s. cides Pavanello

suplente porJS
D- opresidente do PFL de

á do Sul, Alcides Pa
u-

ello, disse que a escolha

seu nome a suplente de

dor foi boa surpresa.
PÁGINA 3
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reúne bonequeiros do Brasil
O' 2° Festival de Formas Animadas, que co

meçou ontem em Jaraguá do Sul e prossegue até

domingo, vai oferecer ao público a oportunidade
de assistir aos 15 espetáculos, encenados por 1�
grupos, vindos de várias �idades brasileiras �
ainda de países vizinhos e dojapão. Ontem, pri
meiro dia do evento, aprese�t6u-se, pela manhã,

o grupo Unicórnio, que encenou o "Casamento

da princesa Juliet". À noite, o espetáculo ficou

por conta do grupo japonês Dondoro Theater,
que encantou a platéia com ayeça Miroku

Densho, encenada no grande teatro da Scar, e

que marcou a abertura oficial do festival.

PÁGINA 10

Expo 2002 promete
superar expectativas

Começou na noite de terça-feira
a Expo 2002 - Feira de Produtos

e Serviços que hoje terá o diretor

presidente da Bretzke Alimentos,
Guido Bretzke, no seminário sobre
comércio exterior, quando falará so
bre "Marketing ínternacional". As

palestras são realizadas no auditório
do Sesi.

Corte da fita abriu oficialmente a Expo 2002 PÁGINA 4 E ENCARTE

A dona de casa Neide da Silva

Miguel, moradora do Bairro Ja

raguá 84, recebeu agasalhos e

alimentos para serem distribuídos
a pessoas carentes, na comuni
dade onde mora. Página 9

o prefeito lrineu' Pasold visitou
na manhã de oritem diversas
obras em' andamento, em com�
panhia de jornalistas e fotógrafos.
Página 10

Malwee entrou em

quadra ontem à noite,
contra o Concórdia
PÁGINA 11

Pilotos jaraguaenses
buscam a liderança
no Automobilismo
PÁGINA 12

Agora ocê
compra em

,
-

Continua a promoção de trajes em microfibra
a partir de R$169,90 à vista (grátis càrnisa sabei + gravSlteJ

o 102&
�lIE

•

I
Moda Masculina
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2 CORREIODOPOVO

o mundo em crise: demandas
sociais para a educação

Jom DAIMÔNIOO - Professordo Centro Universitário deJaraguá do Sul (Uruitj)
As fantásticas conquistas ql'e se realizam no campo técnico-científico, com a

modernização das forças de produção, vêm, gradativamente, alijando .o homem de

algumas áreas do mercado de trabalho, restringindo sua atuaçãomais às áreas ligadas-a
atividades intelectuais, onde também já se encontra a concorrência-de �ta tecnologia
cibernética.

'

No concurso pela .sobrevivência, comprime-se e se deixa confinar aos estreitos
limites do espaço vital que lhe é reservado na classificação seletiva e automática da
concorrência desleal, e desumana imposta pelo sistema. Esquecido de sua essência, o
ser humano, muitas vezes, não se dá conta de que perdeu sua ética e de que necessita
retornar sua condição de sujeito agente de sua própria história. A idéia de felicidade
na visão do homem; hoje, está limitada à satisfação de suas necessidades primárias de

sobrevivência, Refém dessas necessidades, torna-se dependente daqueles que detêm
o controle da política da produção de bens de consumo. As relações de poder -
condicionadas por essa política econômica, geradora de processos de' controle -

determinam as condições de ,subsistência de ser humano. Neste contexto, o próprio
ser humano se torna dependente e escravo do sistema por ele próprio construído.

Assim, ao que parece, segundo a visão de Boff (1999: 105): ''Assistimos ao esforço
fantástico dos monopolizadores do ter, do saber, do poder para nos reduzir a simples
galinhas."

Constrói-se, dessa forma, o homem destruído de sua dignidade, esquecido de sua

dimen�ão de 'águia' - ser, por excelência, criado para a liberdade, para a conquista do
seu próprio ,espaço. Se de desejo infinito, capaz de sonhar e 'de se construir sua

própria história. Ao subme�er-se ao controle, o ser humano perde a sua dignidade e,

consequentemente, os valores que o identificam como sujeito.
Ao celebrar a vitória sobre os demais sistemas, o capitalismo exacerba astendências

de privilegiar cada vez mais um grupo, proporcionalmente cada vez menor, de

usurpadoras dos bens produzidos pela humanidade. 'As tendências autofágicas do

neoliberalismo, que defendem esse sistema. São tão irnediatistas quando.inconseqüentes.
O neoliberalismo dá, assim, o espetáculo da própria ignorância 'e da costurnaz in-:
sensatez, que condena à falência o próprio sistema e a ideologia que o sustenta.

Quando o ser humano compromete seus valores éticos � percorrendo outros

caminhos muitas vezes antagônicos aos que lhe: são intrinsecos por natureza - entra

em conflito com ele mesmo, advindo daí a crise, caracterizada pela insustentabilidade
de determinada situação. Crise não é 'a ruptura repentina do'êquilibrio ou a perturbação
da ordem .inferior, pura e simples; estes estágios que antecedem à crise. São como a

febre; eles são sintomáticos. A crise deve ser entendida como tomada de consciência
dessas manifestações. Isto significa que estar em crise é perceber a necessidade de
interromJ?er o estágio vigente e promover ações para a reversão do processo patológico,
Essa é a.razão de se afirmar que "em.crise se cresce". É do diagnóstico das causas que
provocam 'a desordem interior que se pode restabelecer o estado-equilíbrio.

A partir desse contexto, podemos entender as atuais tendências da sociedade no
mundo de hoje e reconhecer o verdadeiro papel da educação na busca de alternativas

para a superação das dificuldades. Mas em que sentido a educação pode intervir e

trazer sua fecunda contribuição ao momento de crise enfrentado pela' sociedade
moderna?

As expectativas também refletem na educação, razão pela qual muitos países
entendem que o estado caótico de uma civilização está vinculado aos investimentos na

sua formação cultural de sua gente. Compete, portanto, através do desenvolvimentO'
das atividades de pesquisa e extensão, fornecer as alternativas para as demandas sociais.

A função precípua da educação é produzir as condições para que o ser humano

reconquiste a sua liberdade. Será através dela, também, que haverá de encontrar\ a
forma de subtrair das dificuldades que enfrenta os meios necessários para reequilibrar
a 'gangorra' da vida, propensa a pender sempre para o mesmo lado, para que volte a

cumprir sua função de promover o desenvolvimento total e harmônico da sociedade.
A educação, como totalidade concreta, é a síntese dos opostos, pelaqual se dá a eterna

dinâmica do grande desafio de presidir o processo de construção do saber. Sua

vocação é projetar-se para a pesquisa e investigação científica, não subsidiar as demandas
do mercado e damanutenção do sta�s quo, vindo, dessa forma, a reboque de ideologias
que dão sustentação a um sistema excludente. Velhas estruturas, vícios de sistemas

empedernidos são dificeis de remover. Mas as tendências para a espiritualidade, às

vésperas do terceiro milênio, têm permitido o. surgimento de um espaço para a

reflexão sobre os problemas que afligem a humanidade. É esse momento que começa
a surgir uma nova consciência pela reconquista da dignidade. O papel da 'educação é
fundamental pata a retomada' de valores, substituídos pelas falsas promessas de rançosas
ideologias que dão suporte ,ao sistema vigente. As inúmeras incursões da pesquisa no
campo educacional pretenderam sempre:; trazer propostas 'bastante significativas para
o enfrentamento dos constantes desafios provocados pelas exigências cada vez maiores
da sociedade. A educação deve situar-se como a garantia de satisfação das demandas do
ser humano. As pesquisas na área da educação - malogrados os parcos investimentos
do governo - continuam sendo intensificadas pela garra e abnegação de sábios
educadores que se dedicam com exclusividade à formação de obreiros, conscientes
da necessidade de. buscar o verdadeiro sentido da valorização do ser humano com

eterno devir. A perspectiva deum futuro melhor para a humanidade recai sobre a

valorosa contribuição dos verdadeiros profissionais da educação, preocupados em

despertar a consciência da necessidade de preservação dos valores fundamentais do
ser humano. Nesse sentido, instituições empenhadas nacapacitação docente, como é
o caso da Unerj, não têm medido esforços para formar profissionais engajados na

tarefa de construção de um verdadeiro conceito de sociedade.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou Relo e-mail:,
cp.redacao@jornalcorreiodopovo,com.br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato..
jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramqticais necessárias.'. ,
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Presidente felipão
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Não se trata de apresentar Luís

Felipe Scolari, o Felipão, como
candidato a presidente da Re

pública. De mais a mais, ele não

se ent�nde politiconem gosta de

política. Trata-se, sim, de cobrar
do futuro presidente as virtudes

que fizeram de Scolari, o Felipão,
técnico 'vitorioso da seleção ga
nhadora da Copado Mundo de
Futebol. Ele mesmo apontou as

virtudes que deram a vitória ao

Brasil e sugeriu como necessárias

pará o Brasil dar certo: \mor,
amizade, doação, um projeto
claro, determinação para executá

lo, conjunção de esforços, hu
mildade e fé em Deus. Das muitas
entrevistas de Felipão, fui anotan
do dados que me convenceram:

se tivermos um presidente felipão,
seguramente, o destino social de
nosso País será diferente e melhor.
Por isso, elejamos um presidente
que ostente as virtudes de Felipão.
Elenco alguns pontos axiais.

1. Concepção correta da pó
lítica: segundo Gandhi, política
é gesto amoros9 para com o

povo, é cuidado da vida dos
cidadãos, Felipão fez .isso com a

seleção. Nã� a �dministrou como
um empresário. Cuidou dela co

mo um pai cuida da família. Com
carinho incentivando, com rigor
im�ondo disciplina. Fundou a

LEONARDO BOFF

família Scolari. Precisamos de um

preSi�nte
que cuide da popu

lação. Temos tido administrado
res d dmoeda, do mercado, da
inserç ,6 na globalização com a

frieza dos banqueiros, sem cui

dado.
2. Percepção realista da

situação: o caos do futebol pra
sileiro, Com trabalho, humildade
e perseverança fez que o caos

virasse cosmos, vale dizer, estru
turou uma seleção vitoriosa, Pre
cisamos de um presidente que
corajosamente enfrente o caos so

cial brasileiro e .criativamente en

contre caminhos su�tentáveispara
,

a justiça societária necessária.
3. Clareza de propósitos: fazer

com que o Brasil esteja entre os

quatro melhores do mundo, So
mente alcançado isso, pensar
nas finais e na taça. Precisamos de
um presidente que abandone a

obsessão de entrarmos no Pri

meiro Mundo ou de estarmos

entre os 7-G. Primeiro Mundo é

resgatar � dignidade do povo, fa
zendo com que trabalhe, coma,
tenha saúde, se eduque e tenha se

guran<;:a.
4. O coletivo é mais irn

pOl'tante que o estrelismo in

dividual. Felipão" pediu aos jo
\ gadores doação e busca da con

junção de esforços para formar

• CORREIO DO POVO
. Publicado desde 1919
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Qi.ret_ór�pre�ideÍlte:

um time campeão. Em nome

so não escolheu Romário, I

nhecido por seu espírito vede'
e pouco societário. Por eausa

todo, teve a coragem de tirar

naldo, nos últimos minutos doj
ele que fizera os gols da Vitória
cisamos de um presidente que
se menos nos empresários e

nosmovimentos sociais e nas

sas destituídas, que faça mais

ticas públicas e favoreçamene

vatizações.
5. Nunca perder a hurnanid

Último conselho de Felipão aDI

gares: "Não quero que entrem

campo se sentindo na obrigJ
de vencer". Extremo bom seru

Eles têm a obrigação de sef

bons e criativos. A vitória res

disso. Precisamos de um presid
que escute o povo, pois tem sa

'

lições a nos dar, de ,como soo

viver a todas as tribuhições,
tendo a alegria de lutar e de 0

, 6. Alimentar armística: tu

depende de nosso empenho.
não esquecer Aquele lá em

,

onde tudo está ancorado. Feu
não teve vergonha de carregar!
Nossa Senhora do Caravag�O
'os jogadores de rezar em dr

Precisamos de um presidente
valorize a mística do povo, [o

te secreta de sua resistência e

bertação.

R�DAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes dr Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.
, E-mails:.comercial@jo�nalcorreiqdopovo.com.br

, '.' .. .' ..

TELEASSINATURAS:-372-0533: 2t�-2853 - �7�'Ol
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Marquardt, 1.180 - CE:P . 892�9-100; çx: 19' C
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A Prefeiwra de Concórdia destacou-�e como a de

melhor gestão fiscal do País no grupo das prefeituras
brasileiras com mais -de .500 mil habitantes. O

certificado é concedido pelo Conselho Federal de

Contabilidade, em parceria com o Instituto Ethos de

Responsabilidade Social e a Trevisan Auditores. A

premiação aconteceu ontem, em Brasília. O prefeito,

Neodi Saretta (PT) foi destacado como' o "mais

responsável do País".

VETOCAMPANHA
O vice-governador e can-

I
didato a deputado federal

PauloBauervaioficializar sua

candidatura à CâmaraF�
ral neste sábado, às 11 horas,
com um churrasco noCTG

SítioNovo, em]oinVille. Es
tão sendo esperadas cercade
duas mil pessoas, entre li

deranças da Região Norte,

correligionários e candidatos

integrantes dacoligaçãoSanta
CatllrinaMelhor (PPB/PFL/

sa PSL/PRTE/PI'doB/ ePSl).

ENCONTRO
O PFL e o PPB, partidos que integram a aliança
''Acerta Guaramirim", realizam neste sábado, a partir
das 9h30, na Sociedade Atiradores, Centro, -reunião

de apresentação dos candidatos a vice-governador,
Senado, Câmara Federal' e Assembléia Legislativa.
Confirmaram presença os candidatos Eni Voltolini

(PPB), candidato a vice-governador na chapa de
I

'

Esperidião Amin; Paulinho Bornhausen (PFL),
candidato a senador; Paulo Bauer (PFL), candidato a

deputado federal, Maristela Menel (PFL), candidata/a

deputado estadual), e Alcides Pavanallo (PFL), suplente
ao Senado.

A Câmara de Vereadores

de Guararnirim aprovou

por unanimidade veto do

prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) a uma

emenda apresentada pela
oposição, que reduziria de

, R$ 30 para R$ 20,8 mil a
\ verba destinada à pro

gramação de aniversário ,

do Município, que co

memora 53 anos de

emancipação política, no
dia 28 de agosto.

ENTRE ASPAS
I ,

"Vivo, nos últimos dias, momentos de muita

felicidade." (A afirmação é do vice-governador
e candidato a deputado federal Paulo Bauer, ao

ser questionado sobre os movimentos de sua

campanha) .

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr.' Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros tltulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Tr�umatologia

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

ISURPRESA: REGiÕES NORTE E NORDESTE TÊM REPRESENTAÇÃO PARA O SENADO
I

Alcides Pavanello ··v�. representar
a região na chapa de Bornhausen

]ARAGuA DO SUL - O

presidente do PFL de ]a
raguá do Sul e coordena

dor microrregional db
PFL, Alcides Pavanello,
afirmou ontem que a es

colha de seu nome como

segundo suplente do can

didato ao Senado do par

tido, Paulo Bornhausen, foi
uma boa surpresa. Pava

nello, 44 anos, é natural de

]araguá do Sul e foi ve

reador no período de 1997

a 2000, presidente da Câ-

mara de Vereadores e

prefeito em exercício por
duas vezes. Ele acredita que
a escolha de seu nome vai

�ortalecer
a representativi

ade do PFL nas regiões
Norte e Nordeste de Santa

Catarina.

O convite, ressalta Pa

vanello, é uma espécie de

resposta, de �xplicação ao

fato da retirada do nome

de Paulo Bauer à reeleição
a vice-governador. "Não
concordamos-com isso, de
monstramds nossa insatis-

,\ fação publicamente e agora
fomos lembrados", argu
mentou Pavanello.

Arquivo/CP

Alcides Pavanello é segundo suplente ao Senado

Ontem, o vereador e

líder do governo na Câ

mara de Vereadores, Au

gusto Guilherme Müller,
assumiu a presidência do

.

diretório do PFL, cargo
em que permanece até as

eleições de 6 de outubro.

''Vou me dedicar com to

da a garra em busca dos

votos", avisa o candidato,

que pretende viajar bastan
te durante a campanha,
com o objetivo de entrar

em contato direto com os

eleitores.

Pavanello salienta que o

convite foi feito na última

sexta-feira, direcionado ao

PFL de ]araguá do Sul,
sem indisação de nomes.

Depois de uma reunião

ocorrida na segunda-feira,
com candidatos da chapa
majoritária da coligação
PFL/PPB, em Floria

nópolis, ficou decididoque
o candidato a segundo

'

suplente não poderia sei:

outro.

Ontem à noite, houve
reunião para decidir as

estratégias de campanha e

as propostas de trabalho.

"Não posso adiantar nada

porque as propostas não

são pessoais, mas cole

tivas", afirma Pavanello.

Ele assinala, porém, que
a região não tem sido re

presentada como deveria

nas esferas estaduais e

federais. "Acho que ]a
raguá do Sul e toda a

região Norte/Nardeste

deveria ser mais lembrada,
especialmente no que se

refere à esfera estadual",
justifica.
(MARIA HE,LENA DE MORAES)

MaristelaMenel conta com apoio deDreyer para eleger-se
]ARAGuA DO SuL' - A

vereadoraMaristelaMenel

e candidata e deputado
estadual pelo PFL anunciou
ontem que tem o apoio do
empresário Idenor Dreyer,
que retirou sua candidatura

l '

a deputado federal e com-

prometeu-se a apoiar a

candidata de ]araguá do

Sul. "Com isso as minhas

chances aumentam. Esse

apoio fortalece em muito
a minha candidatura", co
memoraMaristela, que, se

gundo ela, vai contar com
toda a estrutura de cam-

Arquivo/CP

Maristela considera o apoio fundamental à candidatura

panha do ex-candidato.

Ainda esta semana,

segundo Maristela, ficará
decidido o funcionamento

do comitê, localizado na

Rua Reinaldo Rau, e tam
bém a formação das co

missões de trabalho, como
assessorias jurídica e' fi

nanceira, incluindo o co

ordenador da campanha,
que, segundo ela, será feita
a partir de reuniões com

lideranças dos bairros, en
tidades e representantes da

classe empresarial. (MARIA
HELENA DE MORAES)
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4 CORREIODOPOVO ECONOMIA

portámos. Porque a Apevi,
que nasceupequena, hoje se

agiganta pela força de seus

associados e pelo desejo de
sua diretoria de fazer parte
do desenvolvimento do Va
le do ltapocu".

- Preparamos esta

Expo 2002 com-muito ca

rinho. Todas as pessoas que
participaram diretamente
da organização se empe
nharammuito para que es

te evento alcance o suces

so que, temos certeza" al

cançará. Não só pela varie-

ches e a oficina de material

alternativo, onde os par
ticipantes poderão criar a

partir de objetos recicláveis.
A instituição também

aproveita a Expo para
mostrar o seu novo site

(www.unerj.br) que po
derá ser acessado através
de computadores instala

dos no local. O público
poderá ainda conhecer o
Mini Baja - veículo
desenvolvido pelos alunos
de Tecnologia em Mecâni

ca, que representou SantaCa-

• FEIRA: EVENTO PODE CONTRIBUIR PARA A ECONOMIA DOS MUNICfplOS DO VALE DO IrAPOCU

QUINTA-FEIRA, 18 de julho de 2001 -

Expo 2002 prossegue hoje e deve

superar expectativas de público
]ARAGuA DO SUL ---:

Começou na noite de

terça-feira e prossegue até

domingo, no Parque de
Eventos deJaraguá do Sul,
a Expo 2002 - Peira de

Negócios do Vale do Ita

pocu, que deve superar as

expectativas da organiza
ção pelas novidades ex

postas em dóis dos três pa
vilhões - o terceiro foi re
servado para os shows e

apresentações culturais. As
perspectivas foram res-,
saltadas pelos três orado
res da noite de abertura: o

vice-governador Paulo

Bauer, que representou o

governador Esperidião
Amin; d prefeito de Jara
guá do Sul, Irineu Pasold,
e pelo presidente da entida
de promotora, a Apevi
(Associação das Micros e

Pequenas Empresas do

Yale
.

do Itapocu), Valério
Junckes.

'

- A valorização da in

dústria, do comércio e do
setor de prestação de ser

viços de nossa região, so
mando com expositores de

Estande da Emplac mostra muita variedade em propaganda
outras regiões, torna este

evento apenas uma etapa
no sentido de tornar real
nossa maior ambição, que
é ter na Expo elemento de

integração de todo o Nor
te Catarinense -, disse

Junckes, lembrando que
"para alguns, este pede ser

um projeto pretensioso.
Muitos podem pensar e até
dizer que a Apevi está
sonhando alto. Queremos
confiar em nossos sonhos.
Ainda que para alguns ele

seja pequeno, não nos im-

dade de segmentos. que:
estão expondo,mas pela pro-,
gramação variada que le

vará a todos, além das exce

lentes opçõesde compras,
, \
também lazer, com shows
e outras atrações, e a capaci
tação através do seminário

que vai tratar das perspecti
vas do comércio exterior.

Acreditamos, sinceramente,
que feiras multissetoriais pos
sam contribuir de maneira

efetiva para a economia de
nossos municípios", carac
terizou Valério Junckes.

Centro Universitário mostra novidades no cstande
]ARAGuA DO SUL -

Além de divulgar os cur

sos de graduação, a Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) apresenta
na Expo 2002, até domin
go, as novas especializações
que a instituição passa a

oferecer. São pós-gradua
ções em Língua e Gramá
tica: Estudos Lingüisticos e

Literários, Moda, Gestão
em Educação eMagistério
para a Educação Superior,
Gestão Estratégica em Re
cursos Humanos e Gestão

de Marketing e Vendas.

Ocupando dois estandes
da área de exposição do

Parque Municipal de

Eventos, a Unerj realiza
durante o evento oficinas,
monitoradas por acadêmi
cos dos cursos de Arquite
tura e Urbanismo 'e de Pe

dagogia. As oficinas divul
garão projetos desenvol
�idos em sala de aula. Os '

alunos de Pedagogia pre
pararam para a Expo
2002, uma oficina de lite-

.

ratura infantil, ,Com fanto-

tarina na 7' Competição
Sae Brasil-Petrobrás de Mi
ni Baja, realizada recente

mente em São Paulo.

Além de distribuir ma
teriais

.

de divulgação, a

Unerj vai sortear, no .do
mingo, um semestre gratui
to de um curso de Língua
Estrangeira, oferecido pe
lo Laboratório de Línguas
do curso de Letras. Para

participar do,sorteio, basta
que os visitantes preen
charn o cupom que esta

rá à disposição nos estandes.
I·

Catástrofe
1\

econorruca
Msumct ZANGHEUNI __.:::: Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Garamirim
(zanghe@terra.com.br) 0

Além de uma hecatombe monetária como alguns países
têm passado no momento, crises oriundas de conjunturas
políticas mal planejadas, existem também as catástrofes
climáticas,

Nos últimos três anos, observamos, através de no.

ticiários, os incêndios nas míseras florestas australianas, com
proporções tão alarmantes que até mesmo cidades inteiras
sumiram domapa., (

Recentemente, nos EstadosUnidos daAmérica, incêndios
destruíram florestas inteiras, bem como algumas cidades e

vilas.
Na Ásia, as enchentes que inundaram vales, vilas e cidades

acabaram/com milhares de vidas.

Alguns meses atrás, tivemos secas jamais vistas no Sul
do País, com tamanha intensidade, chegando a pôr em risco
a sobrevivência humana, afugentando até agricultores.

Mas também tivemos, em 1997 e 98, as piores enchentes
do Sul do País. Lembram-se do culpado?? Sim ... é mesmo o

El Nino.
E aí vem ele novamente! A partir de outubro, ele chegará,

não com tanta força como nos anos anteriores, porém, deverá
trazer transtornos e prejuízos.

Não seria o momento apropriado para empresários que
dependem de produtos oriundos da natureza começarem a

planejar o efeito?
Seria ou não o momento para a defesa civil começar a

preocupar-se com famílias em áreas de risco? Como sempre,
isto afeta a todos econqmicamente,.psicologicamente, ou, de
outras formas, onerando ou dificultando outros inves

timentos pela falta de uma ação pré-elaborada, por conhe
cimento de causa.

Todos sabem que nossa agricultura é precária, e por este
motivo devemos nos precaver com certa antecedência,
evitando perdas' de receita, gastos com indenizações. A
agroindústria do Sul do País é amais poderosa; será que eles

já estão planejando a chegada deste efeito?? Será que eles já
planejaram onde vão conseguir produtos, pelo motivo de

preço e, agora, pelo efeito El Niiío?
Ainda restam três meses que certamente seriam suficientes,

se a iniciativa fosse de imediato.
Nossa economia depende de fatores externos, internos,

climáticos: .. será que o El Nifio está afetando a política
econômica naAmérica do Sul?

.

&pcclá:lizaçt1o; Hosp!ta}deClínicasEstado do Rio de Jan�iro.
e Curso na Sociedade B?-�cirn: de Oftalíllologm do Rio de JÍl1Ie�

, i . .

Fone: (047) 275�1150 .

Av•.Mal. Deodoro, ,776,�,Sola.12 - Ed. Maximl,lnn çenter
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Exposições de prôdutos e serviços, Show com a banda Ira! (18/07),
baile com o Grupo Rodeio (19/07), MiniSchiítzenfest (20/07) e outras atrações.

Competições de tiro • chopp - comida típica. grupos folclóricos

Jaraguá do Sul ... 16 a 21 de Julho Parqíie Municipal de Eventos
.

MllOclNl. ·.,RQlH�'ÇÁ. ".'0
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,NEGÓCIOS: EMP\RESA CATARINENSE QUER AMPLIAR PARTICIPAÇÃO NO SETOR DE CALÇADOS

Marisol marca presença na
1

feira de calçados, em São Paulo
]ARAGuA DO SUL - A

s J4' edição da Francal (Feira
de Calçados, Acessórios de

Moda,Máquinas e Compo
nentes), tradicionalmente o

mmorevento de lançamen
to das coleções primavera/
verão dos setores de calça
dos e acessórios de moda

daAmérica Latiria, acontece
entre,os dias 15 e 18, no Par

q�e de Exposições do

Anhembi, em São Paulo. A

Marisol Calçados estará

expondo os lançamentos e

complementos da' coleção
Verão 2002/2003 de suas

marcas Marisol, Lilica'
Ripilica e Tigor T. Tigre.

A empresa, que se de
dica à fabricação e comer

cialização de calçados infan
tis, produtos que comple
mentam e fazem sinergia
com Os do vestuário, área
de atuação da Marisol, pos
suiunidades industriais em

Novo Hamburgo e Terra
de Areia, no Rio Grande do
SulxEm 2001, faturou R$
13,3 milhões. Para este ano,
estão previstos investi
mentos complementares
em máquinas, equipamen-

tos e instalações, que chegam
a R$ 7,8 milhões. A Marisol

Calçados possui 800 colabo
radores e prevê, em 2004,
seu terceiro ano de ativi

dades, gerar cerca de 1.350

postos de trabalho e possuir
capacidade instalada para
produzir 4,7 milhões de

pares de calçados por ano.
A Marisol, indústria do

vestuário de destaque no

Brasil, possui, além da Ma

risol Calçados, no Rio

Grande do Sul, a Marisol

Nordeste, no Ceará, sua ma
triz em Santa Catarina,

juntamente com cinco

unidades de confecção.
. Registrou, em 2001, inves
timentos consolidados na

ordem de R$ 35 milhões e

um faturamento bruto de

R$ 311 milhões. Possui

capacidade instalada para
produzirmais de 30 milhões
de peças de roupas e 720
mil pares de calçados por
ano, comercializados no País
e no exterior, através da de
dicação de mais de cinco

mil colaboradores e da tec

nologia de ponta utilizada
em seus parques industriais.

)

ABRH promove encontro de talentos humanos
]ARAGuA DO SUL - A Talentos Humanos. Para a lortâ.ncia dos pr�fissionais te da noite foi a vice-presi-

ABRH (Associação Brasilei- solenidade desta noite, a �a� or�ações em tempo dente de Responsabilidade
ta de Recursos Humanos), ABRH apresentará o pales- de crise e de competitivida- Social do Sistema Nacional
seccional deJaraguá do Sul, trante Cássio Cury Mattos, de". Aaberturado encontro da ABRH e consultora or-

encerra hoje, às 19h30, no ex-executivo de recursos hu- aconteceu no início da noite ganizacional, Jorgete Leite
Grande Auditório Eggon manos das empresas Olve- de ontem, com 'a apresenta- Lemos, que abordou o te-

João da Silva, do Centro bra, Memphis e Micheletto, ção de violinistas da Scar (So- ma ''Responsabilidade social
Empresarial de Jaraguá do entre outras. O consultor fa- 'ciedade CulturaArtistica), de empresarial- Uma atitude

Sul, seu encontro anual de lará sobre o tema ''A im- Jaraguá do Sul. O palestran- estratégica das empresas".

Agriculftores de Jaraguá do .Sul terão mais recursos
Usina de Leite, com 216me- a verba que foi liberada em que vão tocar o abatedouro

Brasília (R$ 500 mil) terá e a usina de leite, as qu'ais te-
mais R$ 100 de contrapatti- rão inspeção federal e pro-
da do Município, dá para .dutos lá industrializados.po-
construir só o abatedouro e derão ser comercializados
a usina de leite�, explicou em todo o País - mas o for- I

Peixoto, frisando. que as te deverá ser no Mercado
obras devem iniciar em se- Municipal, que deve ser rei-

-Aindústtiadeconser- ternbro, com conclusão pre- naugurado em setembro,
vistaem seismeses. Associações 'no centro deJaraguá do Sul,
de criadores de bovinos e suí- e que também será admi-
nos e de produtores de leite é nistrado por produtores.

. I

Empresas da região têm mais linhas dei crédito

JARAGuA DO SUL -

Dentro do Programa de

Apoio à Agricultura Farnili-
r-

ar, o prefeito Irineu Pasold,
Junto com o gerente deAgri
cultura,Alcides daNovaPei-
xoto, anunciaram que dia 26
farão G lançamento da Lici
tação Pública para constru
ção de Abatedouro de Bo-
vinos e Suínos com 506me-,

tros quadrados, e de uma

JARAGUA DO SUL - O
BRDE (Banco Regional de
Desenvolvimento' do Ex
tremo Sul) e a Unerj (Cen-
ttoDn' '"

d J.

tversitáric e ara-

gua do Sul) firmaram con

vênio opera'êional para fa
iiiC tat o acesso de micros
pequenas e médias empre�
Sas da Região do Vale do
ltapocu às linhas de crédito
que já estão disponibiliza-das !>l'l' ,

'-

fi
,

t'\.. a tnsutuição man-
Celta O I

.

, va ar do financia-
mento p

, 'do' ,

errruti o vana en-
tte R$ 10 mil e R$ 150 mil,
cOm ' ,I
, carenCla de 12 meses
Iof' ,

Otrua a coordenadora

tros, numa área já adquirida
pelo Município, de 50 mil
metros quadrados, na locali
dade de Garibaldi, onde
também está prevista a

construção de uma Indústria
de Conservas.

vas, com 188 metros qua
drados, ficará para a segun
da etapa do projeto, porque

de Extensão e Relações
Comunitárias da Unerj,
Rosemeire: Puccini Vasel.
Para Rosemeire Vasel, o
convênio é muito impor
tante para a instituição, que
mantém vários cursos na

.

área empresarial. Ela en

tende que o convênio traz.

grandes benefícios para as

7,5 mil empresas do setor

industrial, comercial e de ser
viços da microrregião, que
engloba Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba, Barra Ve

lha, Corupá e São João do

Itaperiú. Para isto, é neces-

sário que as empresas aten-
. dam aos requisitos exigidos,
como estar em atividade

operacional ou constatar

experiência profissional de
empreendedor no j'arno
por dois anos �u mais. Os
encargos são facilitados,
com taxa de juros a longo
prazo de 5% ao ano e, caso

o empresário, prefira, uma
taxa de 4% ao ano se a ope
ração contar com o aval QO
FGPC (Fundo para Pro

moção da Competitividade).
Para atender as empre

sas interessadas, o BRDE
treinou uma equipe de 12

pessoas, entre professores
e integrantes da Empresa
Jr. daUnerj, que estão capa
citadas para .prestar todas
as informações sobre li
nhas de crédito, programas
especiais oferecidos pelo
banco e o proc�sso de pre
enchimento dos documen
tos. Depois disto, a solici
tação passará 'pelo comitê
de crédito, formado por
professores da instituição
de ensino superior, que en
caminhará à instituição' fi
nanceira, e dentro de 30 a 40
dias os empresários terão

uma resposta do processo.

. (
CORREIODOPOVO 5

ESPECIALIZAÇÃO
Visando capacitar o aluno a utilizar os comandos para
a execução de desenhos mecânicos, o Núcleo de

Metalrnecânica da Acijs/Apevi promove, de 20 de

julho a 16 de novembro, o curso de Auto Cad 2002;
Para realizar o curso o participante deve possuir
conhecimento em leitura, interpretação de desenho

mecânico e noções de informática. O instrutor,
professor de l\uto, Cad do curso técnico em

eletromecânica no Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial), de Jaraguá do Sul, Sandro

Spengler, é graduado e pós-graduado em tecnologia
mecânica e vai trabalhar, entre outros temas, a

configuração do Auto Cad, Criação e edição de textos,
introdução ao desenho tridimensional, dimensio- '

namentos de desenhos, técnicas de desenhos e ,edição
bidimensional, com utilização de todos os comandos

básicos, executando desenhos a partir da linha de

comando � quadro de diálogo. Com vagas limitadas,
o curso terá duração de 60 horas e será realizado no

Senai, localizado na Rua Isidoro Pedri, n° 263, Bairro
Rio Molha. \

EXTRATO CONTRATO N!! 005/2002
CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento
de Jaraguá do Sul, OUTRA ASSESSORIA JE
PROJETOS se LTDA.

Objeto: Serviços dê assessoria e

responsabilidade naexecução de padrão de

entrada, uso coletivo, do Mercado Munlclpal',
localizado na Av. Getúlio Vargas no município
de Jaraguá do Sul, SC. r:

Prazo de execução: 1.5 (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:
Ademir Izidoro, Walmyr Baptista dá Silva Júnior.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

2' Vara Civer

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃQ

PRAZO DO EDITAL: 15 (quinze) dias

O(A) Doutor(a) Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito,
/ -,

FAZ SABER Hatry Hentschel, casado, cornerctante,
executada: Renita Hentschel, casada; modelista, o qual se
encontra em local incerto e não sabido. que, neste Juizo de

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,
87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul - SC, tramita
a Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,

\ sob ng 036.00.000315-3, aforada por Milenia Agro Ciências

S/A, em desfavor de Agroface Comércio e Representações
de Produtos Agrlcolas Ltda. e outro. Assim, fica' o mesmo
CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o

principal e cominações legais, ou oferecer bens à penhora;
suficientes para assegurar a totalidade do débito, 'sob pena
de lhe serem penhorados tantos quantos bastem para a

satisfação da divida. VALOR DO DÉBITO!'R$11.560,19, DATA
DO CÁLCULO: 31/12/1999. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros" eu, Juliana
Stahelin, o cigltel..« eu, Iara Clarice Alves, Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 18 de I

junho de 2002.

Juiz de direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

(

I-ielhor- opçAo- r;W; ci.M,de,
• Diariamente à parlir dos 10 horas

• Músico 00 vivo de Quarla o Sábado

Reservas 370-5266

Nesta quinta-feira (18), às 20 horas, a
banda Demo Via, de Jaraguá do Sul,
estará abrindo o show do Ira!, que
acontece durante a Expo 2002, no
Parque Municipal de Eventos.

Ingressos a R$ 2,00, com direito à

visitação da fei ra.

FORMAS ANIMADAS

INVADE JARAGUÁ DO SUL
A arte, refletida nas apresentações de 14

grupos nacionais e internacionais, tomou
conta de Jaraguá do Sul desde ontem e

vai até domingo; na 2a edição do Festival
de Formas Animadas. Os espetáculos,
para públicos de' todas as idades, serão
realizados no Centro Cultural.

Apresentações no Calçadão, na Praça
Ângelo Piazera e no Shopping Breithaupt
também integram o evento, que
programóu ainda atiilidades paralelas,
como a oficina de mani-pulação de

'

bonecos, fantoches e outros objetos, com
a professora argentina Olga Romero, e o
curso "Criatividade sonora - novas formas
de perceber e aplicar o som", ministrado
por Guilhermo Santiago.
Abertura do evento aconteceu, às 9 horas
de ontem, com a apresentação do

espetáculo "O casamento da princesa
Juliet", com o grupo Unicórnio, de
Joinville,

Um desfile de encerramento, previsto
para domingo, será um dos grandes
momentos do festival. Os bonequeiros
interagirão com a comunidade, di
vulgando e chamando o público para o

últlmodia de espetáculos no Centro
Cultural. A entrada é franca nas

apresentações durante o dia, com exceção
de sábado. Para as demais apresentações
os ingressos podem ser adquiridos,
antecipadamente na Se-cretaria da Scar e
no Shopping Breithaupt, nos valores de

R$ 5,00 e, R$ 10,00 - se for comprado no

dia da apresentação. J
A programação diária do 2° Festival de
Formas Animadas pode ser acessada
através do endereço eletrônico
http://www.scar.arLbr/festival%202002/p
rograma.htm, que está disponível na
página da Scar: www.scar.arLbr.

icroiriformatica. com
e I P 8 e i • l; I 8 d � • m a' I e n d ., • o c I

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

Fone.: 1471 275.1968 Fax .. 1471371.6408 '

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

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

p, completo (- ar), c/ rodas de liga.
R$ 8.700,00. Tratar: 275-3248
ou 9102-8213.

/

KADETT - Vende-se, 96/97,
Sport, cornpl., doc. paga até
2003. R$ 12.000,00 ou troca-se

p/ menor valor. Assuinir finane.
Tratar: 275-2860, c/ Sandro.
<'

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

9122-1157, c/ Mareio.
UNO - vende-se Mille, 93, c/
lirnp., desemb., e ar quente. R$
,6.800,00. Tratar: 373-2563.MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza,

barbada. R$ 1.400,00. Tratar:
370-0670.

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

\ UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar:-3714225.

FIORINO - Vende-se, 84,
(fechada), branca. R$ 2.300,00.
Tratar: 376-1375.RAlO - Vende-se, 82. Preço

o ocasião. Tratar: 370-9282. UNO - Vende-se, 91, vermelho,
2p. R$ 6.000,00. Aceita-se carro

ou moto. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, hor. e01]l1.

FIORINO - Vende-se, 88, branco.
R$ 3.000,00. Tratar: 376-1375.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a
eomb. Tratar: 9965-9318c/ Leandro.10NZA - Vende-se, Classic,

cornpl., 90', 4p, ej rodas ligaleve,
em ótimo estado,'R$ 6.900,00.
Aceita-se contraproposta. Tratar:
9905-3900, c/ Marcos.

'

PALIO - Vende-se, 99, 4p, vidro,
trava, cinza. Tratar: 371-3447, c/
Odilon.

DEL REY - Vende-se, 87, 4p, c/':
ar eond., d.h, e trio eletr, Tratar:
370-3062.,

UNO - Vende-se, 92. R$
3.500,00 + 1>1 R$ 191,00. Aceito
carro de menor valor. Tratar: 370-

2152, após 14hs.veículos 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 c/ Marcelo.

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

MONZA - Vende-se, GLS, eompl.
- ar, 4p, R$ 8.200,00. Tratar:
9953-9966. UNO - Vende-se, EX, 98, bordô,

c/ alarme, 50,000km, original,
único dono, R$ 8.700,00. Tratar:
373-4018.

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5,
4p, vermelho. Tratar: 370-3113:MONZA - vende-se 87, SLE, 87,

completo (-ar) e direção. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355. PALIO - vende-se EL, 1.5,4 pts,

ano 97/97, completo, menos ar e

di r, carro de mulher em ótimo

estado, entro + finane. Tratar:
9117-0666.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:

9963-7641. , v
,

, ,.1,'.,.

/ prata c/ aro de liga leve. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-7986 c/ Marcelo.

UNO - Vende-se, Fire, 1.0, c/
7,000km, 02, branco, 2p, c/ CD,
alarme, insulfilme e seguro pago.
R$12.800,00. Tratar: 370-2227,
c/ Anderson.

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

ESCO,RT - vende-se HObbY, 1 . .0,
94, bordõ, c/ par&choqLie' ;" :::,
personalizado. Ótimo estaoo.Rs ,

6.700,00. Tratar: 275-3248 ou i
9102-8213.

CORSA - vende-se, pick-up
completa (- dir. hidr.), prata. R$
10.500,00 à vista R$ 7.000:00
de entro +12x R$ 351,00 fixas. )

Tratar: 9955-55�2. C/ Jueélia. '

I ASIRA- Vende-se ou troca-se,
!5,c/som, alarme, trava,
�,elétr.,IPVA pago até 03, sem
multas. Iratar: 275-2885.

PALIO - vende-se, EX, 98, 2 pts,
dourado, c/ trava eletr., alarme,
desemb., documentação paga até

2003, em ótimo estado. R$
11.000,00. Tratar: 371;1914 c/ Mari.

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

UNO - Vende-se, somente o motor,
I '

94, :1:.6, valor a cornb., c/ nota.
Tratar: 371-2117, c/ Charles.

UNO '':_ Vende-�e, CS,.1.5, 96, 4p,
prata, m'uito bem conservado .

Tratar: 376-:).772.

J
ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + finane. Tratar: 373-2563. 'J ilASER-vende-se, 98, 6 ÇC, 4x4,

I{GNV, 35,000km, ótimo estado,
llâtar: 9979-1437 c/ Giovani.

OMEGA - vende-se 93, GLS,
.cornpleto, teto c/ eomp. de bordo.

R$ 8.500,00 + 19 x 275,00.
. Tratar: 371-8432.

CORSA - Vende-se, Wind, 02, c/
6.500km. R$ 13.500;00. Tratar:
372-1590, c/ Luiz ou Mereedez. PALIO - Vende-se, 99, 4p, eompl.

.- ar. R$ 12.950,00. Tratar: 9975-
01-15.

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

10-Vende-se, eamionete, 70, die. '

$8.000,00. Tratar: 374-2011.

CHEV1f - Vende-se 92 2" dono c/
NJ" aro 14, lona' rri�rítima, s'om
�onner, R$ 6.500,00, ou troco por

�o emGuaramirim ou Schroeder.
lalar:9103_2Q82. c/ Lurdes.

:HEvY - Vende-se, 93, camping,
lanca. R$ 5.500,00. Aceito carro
demaiorvalor. Tratar.: 91124950
�3)2-()560.

CORSA - Vende-se, 4p, 99, único /

dono, c/ rodas esportivas e

insulfllrne. Tratar: 9122-3283 ou

370-0330.

ESCORT - Vende-se, 86. R$ 2.600,00.
Tratar: 371c7341, c/ Dorival.

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

UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar; 9975-0383.PALIO - Vende-se, EDX, 97, c/

rodas e cd, dourado. R$ 5.500,00
+ 28x R$ 330,00. Aceito carro de
rnenor valór. Tratar: 9975-9161 ou

370-3244.

UNO - Vende-se>fv1i11e SX, 97, bordô,
gas., v.e., trv.e., Iimp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers. R$
8.500,00. Tratar: 371-5343�

ESCORT - Vende-se, modelo
europeu, 93, vermelho per. R$
3.000,00 + finane. R$ 289,00
més. Tratar: 3,74-1390, c/ Neto':

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

OMEGA-vende-se, GLS, completo.
R$13.506,00. Tratar; 373-2563

PALIO WEEKEND - Ei você! Que
está proeur.ando. Esta é sua
oportunidade. Não perca! 98. �

Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.
-

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

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

UNO-Vende-se 1.5 R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro, àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. e/Marlo,n.CORSA - vende-se Pieape, 96,

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

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

.valor. Tratar: 9905-5008 c/ Sales.

F-1000 - Vende-se, 90, imp. Valor
a eomb. Tratar: 376-1701.TEMPRA - Vende-se, Ouro, 96.

R$ 8.500,00. Tratar: 376-2890
ou 9117-1220.

UNO EP -'- Vende-se 96, EP, 4
pts, completo (- ar), c/ aro de liga

•

leve, azul. R$ 9.100,00. Tratar:
371-0010 c/ Sílvio.

/ .

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

5-10 - Vende-se, 96, preta, com
d/ti, valor a eomb. Tratar: 376-
1772, c/ Nei.

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

I
'

TEMPRA�Vende-se, 16V, eompl., 95,
R$ 10.500,00. Tratar: 9953-9966.:i�ETTE- vende-se, 80, inteiro.�,Oo. Tr�tar: 9993-0530.

CHEVETT
aiO

E - Vende-se, 86, cinza,

lia; de liga, gas.lil$ 3.500,00.
ar: 275-1817
---.

.

CHEVETTE_
\!Id ,Vende-se, SL, gas.,
llat

e, 86. R$ 3.800,00, nego
ar: 370-7703.
--
CORCEL--------
�$2

- Vende-se, GT, 75, verde.
�o. Tratar: 370-2718.

I CORSA V
8'800

-

ende-se, 94, 1.0. R$

�ratar: 371-9730. /
,

CORSA,-vel'lde-se Wind; ,LO, 96,

'UNO S - Vende-se, S, 91, R$
3.200 + 17 196,00. Tratar: 372-
2301 c/ Margarete.

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

'

TEMPRA- vende-se 93, azul. R$
8.50Õ,00 (R$ 2.000,00 entro +
restante). Tratar: 376-2890.

CORSA WIND - Vende-se, c/
40.000km, branco.B?'. Tratar:
9905-0474.

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

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

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

DIPLOMATA -vende-se, 89, grafite.
R$ 5.1;>00,00. Tratar: 376-3287.

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

VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. R$ 18.90q,OO
negociável. Tratar: 372-0745.

BELlNA - Vende-se, 78, gas.,
branca. R$1.500,OO. Tratar: 274-
8550, c/ Danilo. ,

DIPLOMATA-vende-se, SE, 90, azul
esc. Met.; vd. Eletr., trv eletr., ar
eond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante eseamoteável, 6Ce,
gas., cornpletfssimo, R$ 5.500,00.
Impee. Tratar: 9979-0605.

F250 - Vende-se, XL, 00, único
dono, e;.45.000km originais, c/ '

acessórios. Tratar: 373-0263 ou

9979-0283.

UNO - vende-se 93, vermelho;'
em ótimo estado, com insulfilme,
entrada mais financiamento ou
ótimo preço a vista. Tratar: 371-
7398 c/ Eduardo. Hor. ComI.

/

VECTRA - Vende-se ou troca-se,
/96, por terreno. Tratar: 37-1-9616,
c/ Lídia.

BEUNA-vende-se87; R$ 4.300,00.
Tratar: 376-0591 c/ João.

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

FIESTA :- Vende-se, 00, 4p, básico,
Impl. Até 03. R$12.500,OQ. Tratar:
9985-1757, c/ Ademar.

0-20 -Vende-se, eonquest,
eompl., 95. Tratar: 374-1117.

,

I

VECTRA - Vende-se, GLs, azul
rnet., copl., único dono, c/ CD UNO - vende-se ELX, 1.0, 96; 4
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vw
Gol 1.0, rodas liga leve. 15, para-choque pele. aerofôüo
Logus ct, 1.6 desemb. ar Quente
Parati Ct., 1.6. gas.
GM
Corsa Sedan, 1.0. 4p, dir. hidráulica. único dono
Vectra 2.0, GL, compl. cl pencule. gas.
Vectra CO, 2.0. completo
Vectra GLS 2.0. completo
Kadet SL. 1.8. desemb, ar cond., ar Quente
Ohevette Dl 1.6, gas., ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6. ale.
FIAr
Uno Mille, EX. 1.0, 4p, gas .. limp. e desb. tras., ar quente, compl. - ar

Uno Mille, SX. 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar Quente
Uno Mille. SX, 1.0. ar, Ip. e desb.t., gas.
Tipo 1.6, compl. . ar, 2p
Uno 'ELX. 1.0, 4p., ar completo
FORD
Escort GLI. 1.8. Iimp. desemb., ar-quente, dir. hidr.
Escort l 1.6. alarme, desemb .. ar Quente
Escort Hobby 1.0. gas.
Escort Hobby 1.6
Verona LX. 1.6. desemb. ar quente
Escort L 1.6, alc.
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 - R$ 2.500,00

F1ESTA - Vende-se, 99, eompl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

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

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde
limão, c/ alarme, rodas, insutfilrne,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x

R$ 172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97

e/4p, na cor branca, de preferência
o EP. Tratar: 9122-2093.

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

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
cornpl. R$ 13.500,00, a'eeita-se
veículo de menor valor. Tratar: 370-
?542 (res.) ou 275-2990 (com.).

96
94
91

Prata
verde met.

prata

2000
97
94
94
'93
92
89

verde met.
branco
cinza

prata
cinza
dourado
marrom

98
97
97
95
94

bordô
bordô
verde mel.
bordô
Azul met.

96
94
94
94
91
89

azul meto
cinza
dourado
branco

preto onix
cinza

02

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

RANGER - Vende-se, XLT, 4x4,
cab. Dupla, air bag, eompl, 01,
preta. Tratar: (47) 379-1342, c/
Alberto, em hor. comI.

RANGER - vende-se picape XL,
caçamba p/1.100 kg, 4ce, gas., carro
impecável. R$ 10.000,00 + 36x

384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnei.

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

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

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

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

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

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

I

BRASILlA - vende-se 79 R$ 500,00
aceita proposta. Tratar: 9979.Q605.

BRASIUA - Vende-se ou troea-se por

moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, c/ João.

�.

BRASILlA OU FUSCA - Compra-se.

Bernardo
Rua

Dornbusch, 330
Joinville, 41 70

I

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

FUSCA - Vende-se ou troca-se por I

moto, 76, marrom. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-0368, c/ Perivaldo.

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

FUSCA - vende-se 81 em ótimo

estado.aceita moto. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

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

FUSCA - vende-se, 80, c/ alterador
'recém refonnado. R$ 3.000,00. Tratar:
273.Q241 c/ 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, c/ João.

370-3113

Clube
de

próx.
próx. trevo

QUINTA-FEIRA,lSdejulhode20 mN

Mim

Fone: (47)
370-8622

Branco 2001
Branco 1998
Vermelho 1993
Prata 1997
Verde 1996
Azul 1996
Azul 1988
Preta 1996
Prata 1994
Branco 1993
Roxo 1994
Cinza 1999
Vermelha 1998
Marrom 1987
Prata 1978
Verde 2000
Verde 1997
Bordo lSI95
Roxo 1994
Roxo 1996
Prata 1995
Azul 1991
Vermelho 1991
Branco 1983
Prata 1991
Verde 1991
Branca 1990
Azul 1988
Prata 1998
Branca 1996
Vermelho 1990
Cinza 1990
Branca 1997
Cinza 1995
Prata ,2001
Bordô 1994

Fire EX, 1.0, 2pl cl cpcronars
1.0, 4p, cl opcionais I

'cs 1.5, ale
Mille SX, 4p, com pio
Mille EP, 4p, limp./des.jar quente
Mille EP. 4p, ccmpt.
1.3 CS, cl opcionais, gas.
1.Si, Trekking
Cl 1.6, cl opcionais
1000 bácico
GTI compf/ccurc/teto

-, LO, 16v, 4p, trava + opcionais
1.0. 16v, 2p, ar/direção
GlS, 4p, autom.
1300l. rodas 14
Sedan 1.0. 8V, teyer
Super 1.0. 4p, clar
1.0, 2p,Wind cl opcionais
1.0, 2p Wind, cl opcionais
üetuxe, 2.5, turbo diesel
GlS 2.0. completo
cresstc. 4p; completo
Dl 1.6/S + rodas
1.6 SL, ale.
500 DL 1.6/S àlcool

Diplomata 4p. relíquia
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0, 4p, básico
1.6. cl opcionais
L 1.6, cl teto e opcionais
LX 1.6. cl opcionais
XL. compl.
GLX. 1.8 completo
125, parto elétr.
Ninja ZX-ll - 1100cc

Fiat Palio
Fiat Palio
Fiat Prêmio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
VW Gal
VW Gal
VW Golf
VW Parati
VW Parati
VW Santana
VW Fusca
GM Corsal
GM Corsa
GM Cdrsa
GM Corsa
GM 5·10
GM Vectra
GM Monza
GM Chevette
GM cheveue
GM Chevy
GM Opala
GM 0·40
GM 0·20
Ford Fiesta
Ford Pampa
Ford Escort
Ford Verona
Ford F-lODO
Seat Cordoba
Honda Titan
Kawasaki

Rua

ÀJSCA - Vende-se, 74. R$ 2.200,00.
Tratar: 276-3075, c/ Aurea.

GOl- Vende-se, 80, BX, branca,g'
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

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

FUSCA - vende-se 73. 9909.Q502.

FUSCA - vende-se, 67, bege, c/
doc. 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., insulfilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

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

GOL - Vende-se, CL 1.6, 00/01.
R$ 11.400,00, a nego Tratar:
9980-5504.

Atlético Baependi
Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•
Seu seminovo com jeito de novo

Escort 1.81 GL 96/96 Preto

VENHA ATÉ A FORD E CONFIRA!

GOl-Vende-se, 1000,93/94,
embom estado. R$ 7.200,00.

"

lretar: 9102-6772, c/ luis.

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

99924712, c/ leo.

GOL· vende-se 99/00, completo,
4pts" valor à comb., troca-se por
carro de menor valor. Tratar: 372-
0804 cl Claudete.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV,
branco, 2 pts, isulfilme, R$

I

16,000,00. Aceita proposta.
Iratar: 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 cl Marcelo.

GOl-vende-se CU, a.s, 96,
financ" ou quitado, aceito carro de
rOOnorvalor. Tratar: 370-8199.

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

GOl-vende·se, 9iMl, branco.
R$9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOl-vende-se, gol Cl 92,
o

alcool, troco ou financio. 371-
8554 clc Sérgio.

GOL - Vende-se, MI, 97, pára
choque pers., revisado, ótimo

estado. R$11.000,00 ou financ.
Tratar: 376-1772, c/Waldir.

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

,

1.600. R$ 4.200,00 ou R$l.<JOO,OO
+ financ. Tratar: 274-8550, c/ Danilo.

KOMBI:.. Vende-se, 91, 1600,
alc. R$ 5,000,00 nego Tratar:
370-7703, c/ Adenilson.

GOL - Vende-se, ci, 94, motor

J1.6, cinza meto R$ 7.700,00, KOMBI- Vende-se Furgão, 2000.

_ac_e_it_a_t_ro_c_a_.T_r_at_a_r:_3_7_0-4_8_1_0_._� R$11:500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - Vende-se ou troca-se por lOGUS - Vende-se, 94, 1.8
moto, 95, bege met., ótimo azul, c/ CD, isulfilm. R$ 4.000,00
estado. R$ 7.500,00. Tratar: 373- + financ. Aproveite essa barbada.
0335 ou 9992-6016, c/ Hélio. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, 92, alc., em
ótimo estado, c/ roda de liga leve,
roda 15'. R$ 3.000,00 +financ.
Tratar: 371-6916, c/ Wagner.

GOl- Vende-se, 94, azul, motor
1.6, c/ farol de milha, limpador e
desemb. tras. e aerofólio. Tratar:
9117-7919, c/ Leandro.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,0u.. Tratar: 371-9730.

GOl-Vend&se, 1,&, a álcool, 92, ótimo
estado. R$6.400,OO. Tratar. 3700724
ou 9975-4667, c/ Femando.

GOL - Vende-se, 83, motor AP,
1.8, alc. Bom estado. R$
3.000,00, aceita troca. Tratar:
9122-1157, c/ Mareio.

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

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

KOMBI - Vende-se, 86, branca,

PARATI -; Vende-se, 16V, 4p, 98.
R$14.000,00. Tratar: 9�53-5676.
PARATI e-r- Vende-se, Cl 1.8, ano
97, prata, dir. hidr., vidros eléticos,
2 portas, R$14.000,00. Tratar:
9121-8528 ou 371-9514.

PASSAT - Vende-se, Gl Resch, 1.8,
ale. prata, 87, parachoque e retrovisor
personal., carro em ótimo estado. R$
4.350,00 ou R$1.700,OO de entrada
e o restante nego Tratar: 370-5504 ou
9963-8002, c/ Jair.

PASSAT - Vende-se 84, vilage,
preto, álcool. R$ 3.000,00, Tratar:
9903-3450 c/ Gilmar pela manhã.

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

SANTANA - Vende-se, Cli, 95,
prata, 4p, c/ trava eletr., d.h., e
alarme. R$11.000,00. Tratar:
274-8550, c/ Danilo.

SANTANA - Vende-se ou troca-se,
95, 4p, c/ ar e d.h., branco c/

rodas 15. Valor a comb. Tratar:
376-1772.

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

SANTANA - Vende-se, 1.8 Cl, 89,
a gás, c/ aro de liga leve, porta
mala elétr., impecável. R$
5.600,00. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - Vende-se, turbo, 95,
banco de couro, vd., trv. eletr.,
alarme, rodas esp. Tratar:373-
1723, c/ Henrique.

VOYAGE - Vende-se, 82, lataria,
estofamento, reformado, nota vem
c/ garantia. R$ 2.500,00 ou

aceito moto ou carro no valor.
Tratar: 91214061.

VOYAGE, - Vende-se em ótimo
estado R$ 2.500,00 aceita moto
de menor valor no negócio. Tratar:
9121-4061.

CAMINHONETE PEUGEOT -

Vende-se ou troca-se por carro de
menor valor, 95, bom estado, die.
R$ 12.800,00.'Tratar: 373-2366,
c/ Jair.

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

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

• (47) 376-:1772/ 273,-1001

C.....r LTID....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC CAüA.NII.......

110DELO COMB COR ANO Omega CD Comp. + couro hidr. G Preto 1996

GOl Mil Plus '

VW D-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
G Branco 1995 Omega CD 30 compl. G Verde 1993

Santana ct, 1.8, compl. G Branco 1995 Chevette Junior G Prata 1993FUsca 1.600 G Cinza 1994 Monza Classic 4p G Dourado 1990Gol CL 1.6 G Branco 1990 FORDSantana Quantum G Marron 1990 Ka Gl G Branco 2000Variant " G Cinza 1980 RangerXlT compl. D Prata 1999

Uno CS 1.5, 4p
FlAT Resta 1.0 G Azul 1997

G Prata 1996 Versal/es Gl, trio A Prata 1993Uno cs 1.5, 2p G Verde 1995 Verona LX 1,8 A Dourado 1991Uno Ex G Azul' 1998 Escort l A Azul 1988 \
Norinol.5 G <Prata 1993 Escort XR3 conversível A Prata 1987Unocs A Dourado 1989 IMPORTADOS

Corsa MPFI
GM

1�99
Peugeot Soleill06, 4p 1.0 G Prata 1999

G Verde Peugeot 405 SRI, comp, G �ul ,1995CorsaWind G Verde 1999Vectra GLS compl 2 O G Vermelho 1997 MOTOSS-102,2 ., .

G Preta 1996 Honda Biz C-l00 G' Verde/Branco 2001\

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

7378, c/ Marcos.

LADA LAlKA -1,IencJe.se, 93, 4p, branco.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

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

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

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

ÁSIA TOWNER FURGÃO -

Vende-se, 97, branca, pneus
semi-novos. Ótimo estado de

conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou

372-0136, c/ Edilene,

MITSUBICHI - Vende-se, L200,
95� Turbo, 4x2, diesel, compl.
vidro, aro esp., capota marítima.
R$ 30.000,00. Tratar: 371-4446,
c/Vilson.

PEUGEOUT - vende-se 96

completo, verde meto C/ 77.000
km originais. R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0560 ou 9112-4950.

AGRAlE - Vende-se, 00, modo
8500, caminhão c/ frete
garantido na Olsa.
Valor a comb. Tratar:

376-2018, após 15 horas, c/
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 QU

Volkswagen, pago a vista.

Tratar: 9121-4061.

GMC - Verde-se, 98,
capacidade p/ 15T., 1590,
branco, c/ rodular.

'

R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, c/ Braulio.

IVECO EURO - Vende-se, cargo
truck, 98/99, 22 dono, c/
170.000km orig. Tratar:
373-0263 ou 9979-0283.

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

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

VW 8.150 - Vende-se, 01, baú
Saider, particular. Tratar:
9979-1437.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

(

CLASSI
l'HIOILI "

WILLE CAR veíCULOS
COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

Corsa Wind Branco 00 gas. R$10.500,00
Rat147 Branco 00. gas. R$ 1.600,00
Caravan Diplomata 6C Preta 84 gas. R$ 3.200,00
Gol BX Bege 83 gas. R$ 1.800,00 )
Belina lDO, 1.6 Vermelha 81 gas, R$ 2.000,00
Passat Vermelho' 00 gas. R$ 1.700,00
Opala, 4p, 6C Branco 76 alc. R$ 2.500,00
Voyage de corrida Branco 00 alc. R$ 1.800,00

Titan KSE cl parto Prata 02 gas. R$ 3.900,00
Scàoter Vermelha 97 gas, R$ 1.700,00
DT 180 - Trilha Branca 85 gas, R$ 1.300,00
Agrale 27.5, pI trilha Preta \ 00 gas. R$ 1.600,00
DT 180, pI trilha Preta 85 gas. R$ 800,00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda a Sexta das 7h as 18h30 - não fechamos para almoço
Sábado das 7h30 as 12h

I Rua Joaquim Francisco de Paula 627 ,Francisco de Paula. junto a Tàpecenter Lavação 9111-7033

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

\
doe. pg, pi trilha el 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, c/
Gisele ..

BIZ - vence-se 2001/2001,
preta. R$ 1.600,00 + 13 x

170,00. Tratar: 9979-0605.

BIZ - Compra-se', de 98 acima, ou rl1(;to
Honôa CG 125 acima de 88, pago a

vista. Tratar: 9104-2336, ejWilson.

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

9905-3398, c/ Arnaldo.

CG 125 - Vende-se, Titan 98,
roxa. R$ 2,.800,00 ou R$ 8ÇJO,OO
+ 24x R$135,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

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

CG e Xl: - vende-se 125 ou DT

c/ doc. em dia, pgto à vista até R$
1.0dO,OO. Tratar:376-2593 ou '

9124-6939 el Aleimar.

c/ partida eletr. e freio a disco.

R$ 4.000,00. Tratar: 373-2563.
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.

XLR - Vende-se, 125, 01,
vermelha. Valor a e0'1'b. Tratar:
275-1676ou 275-0817.

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

QUINTA-FEIRA, 18 de julho de 2001
. --..;

QI

I _

INSTALAÇAO E CONSERTO

\

,

AUTO ,ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4�54

RuaEpffácioPessoa, 607,próx Gol Jangada -Jaraguá dosul-se

1.600,00. Tratar: 370-9134,
9122-7341 ou 275-0051, c/

\Jussara.

SCOOTER - vende-se, Agrale
2000, km baixa, revisada. Tratar:
371-6310. Com. ou 9133-0560.

SHADOW - Vende-se, 01, prata
c/ 5.000km. R$ 14.QOO,OO.
Tratar: 371-9935.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, c/
luis.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97,
---�--�----) bordô. R$ 2.800,00 ou R$ 800,00

+ 24x R$135,OO. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.\

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

XL 125 - Vende-se, pg{o a vista
até R$ 1.000,00. Tratar: 376-
2593, após 18h.

('.

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

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

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

ML 75 - vende-se moto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 c/
Alexandre.

CG TIT�N - Vende-se, consórcio,
partida elétr., com 10 pare. Pagas,
faltando 26 pare. Tratar:

.

376-3034 (manhã).
NX - compra-se 400 faleon, 200
ou 2001 de particular. Tratar:
9902-0033.

-:

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doe, em dia, branca. R$ 1.300,00
ou R$ 500,00 + 6x R$ 180,00.

.

Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.
SCOOTER - Vende-se, 97, Palio, .

toda revisada el motor feito. R$

Gol Mi 1.8 97 branco ga\
Corsa 1.0 96 branca gas,
Gol CU 1.6 96 verde gas.
Tipo, 4p, compl. - ar 95 prata gas.
Escort Hobby 1.0 95 marrom gas.
Gol Cl, 1.6 94 bege alc.

D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die.
\

Escort Gl 1.6 92 branco gas.
Gol Cl 1.6 91 prata gas.
Uno 1:.5 91 vermelho gas,
Voyage Gl 1.8 + ve., Te., d.h. 90 branco alc.

Escort Gl 1.6 88 prata alc.

D-l0 76 branca die.

Fusca 78 branco gas.
Corcel II, lDO 81 bege gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau - 'li' 371-7212 ou 9963-7641)

XR 200 - Vende-se, 99. R�
,

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

XT 600 - Vende-se, 95, preta. RI
7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x
R$ 336,00. Tratar: 374-1�17ou
9975-0117.

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

R$ 164,10. Tr�tar: 372f673,
após 15hs. . \

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 97/
97. R$ 4.000,ÓO.'Tratar:
374-1117;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 18 de julho de 2002

REFRI-AR
CONSERTO E INSTALAÇÃO OE

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTI\lOS

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

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

fSC1 Mudamos: R. Barõo do Rio �ranco, 230 - Centro
CJ Fone/Fax: 372-1 777 Homologada pelo

Site: www.usagas.com.br "1:.INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados

CORREIO DO POVO 5

Vendas e Serviços

intelbrcu-'

111111 HDL
:.-
""TlI

(047) 376-0251 \

�
TELECOMUNICAÇOESRua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC
* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada �

* Soluções em equipamentos
para televendas

�

* Monitoração de imagem

"
I

Ich:vr:.�utol
MECANICA

Fone/Fax: 275-2992• Especializada em injeção eletrônico, mecânica geral Jmulti marcas.

• Temos financiamento.
\

GRUPO ESPE�IAL
MOTOS

R$
R$
R$
R$ 92,,61
R$ 103,63
R$117,35
R$ 140,36
R$ 154,05

GRUPO ESPECIAL
�ARROS

R$
R$
R$
R$
R$

CI00 BIZ
I

'CG125KS
YBR125ED
CG125 ES
XLR 125 ES
CBXSTRADA
TWISTER
TORNADO

R$ 8.591,00
R$ 9.702,00
R$10.296,00
R$ 11.394,00
R$ 12.348,00
R$ 20.502,00 -.

R$ 35.622,00
R$ 50.535,00
R$ 76.300,00

Rua Barão do Rio Branco, 353 . Sala 01· Jaraguá do Sul- SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br-Site:�.sincrotel.gb.net

76,37
80,43
92,22

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

R$
R$
R$ 888,19

/

R$1.341,03

360,33
626,08

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vi voro'rantim I finanças

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

MODELO COMB. COR AN
vw 11GoIMI1.0 G Branco

Santana CL 1.8, compl. G ·Branco lI'Fusca1.600 ,G I Cinza IIFusca 1300L G Azul isSantana co, 4p G Cinza
FIAr 1�UnoCS 1.5, 4p G Prata I

RorlnoLX G Azul 19
Uno cs 1.5, 2p G Verde 19,
Rorlno1.5 G Prata 1�
SantanaQuantum' G Marrom 19

IM lJ1).20Conquest, compt-er O Branco
Omega co 30 compl. G Verde 19
Chevette Junior G Prata 1
MonzaClasslc, 4p G Dourado 1

FORD IKaGL G Branco 2 ,
, RangerXLTcompl. O Prata 19
Resta1.0 G Azul 19
EscortXR3 Conv. A Prata 19

IMPORTADOS
'PeugeotSolell106, 4p,1.0 ' G Prata 19
Peugeot405 SRI, compl. G Azul 19

GM
Corsa Milênio, 4p 02 Branco G

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.500,00 Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G
Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00 KadeH GLS, compl., 2p 98 Branco G
Ranger, cornpl, 97 Cinza Gas. R$17.800,00 Vectra GLs' compl., 4p 94 Bege G
Blazer cornpl. 96 Branca R$ 24.800,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G
S-10 95 Bordô Gas. R$ 15.800,00 FORD
Gol1.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 Flesta,4p 97 Branco G
Uno 4p. 94 I Cinza Gas. R$ 7.200,00 Escort GLX, 2p 95 Branco G
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00

Escort Hobby 1 DOO 94 Cinza G (Omega, compl, 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00
Monza 4pts. cornpl. 93 Azul Ale. R$ 6.700,00 F-10oo gabo 95 Bord6 D
Parati 2p roda esp. 91. Branco Ale. R$ 6.900,00 FIAr
Fiorino 90 Branca Gas. R$ 5.700,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G
C-20 88 Bege GasjGnv. R$ 14.800,00

Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G
Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00

Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G

Veículos. peças e serviços

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

e-mail: javel@netuno.com.br

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

Uno 4p 99
Corsa 2p 98
Palio'4p 97
Gol I 96
Tempra 96
Corsa I 94
Kombi 94
Escort GL 93
Kadet Ipanema 91
Gol 91
Verona GLX compl. 90
Escort Xr3 '87
Escort GL

.

88
Chevette 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

'1:IIIAV.i'�W��Êlrº:YlA(ij'tMA�'ÇJtgj4i"�i:º'�:�:'�Ai�RÓ:�iÊIRA:�!:�Ai44Çy�:ºô::$!I�::::
\

í

Refinanciamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Refinanciamos
,

seu veículo!
9981-5840
9979-0113

.

Operadoras Maga e Orsola

',.. ,- \ .. ��. .,

Financiamos
seu veículo!

/

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

/,

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
'R$ 7.200,00
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
R$ 3.500,0�
R$ 3.300,00
R$ 14.000,0�

F-lODO Dupla Comp 91
F-IODO 87

GoI1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

,

Monza, 2p, - ar, ?7
Monza Class 2p Compl.
Monza 4p Menos' ar
Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
608 cf Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Escort, vinho, 93
Voyage,83

,

Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v

a - Jaraguá do Sul- Santa catari�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Refinanciamos
seu veículo!
9981--5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

37()·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

VOLKSWAGEN
Gal MI. 1.0 Branco 97
Palo Classic Prata 97
Gol! GL. compl. Roxo 95

Voyage CL 'clnxa 94

Logus Gl, campo Prata 94

,Gol Copa 1.6 Azul 94
Santana CL Prata 91
Gol CL Vermelho 89
Fusca 1300L Branca 79
FlAT

\
Palio ELX Cinza 01
Palio EDX 4p Bege 98
Palio Weekend Branca 97
Uno ELX Vermelha 95
Fiorino Bege 91
Uno S Verde 87
FORD
Ka Bege 00
Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96
Verona GL Azul 94
Escort XR3 Branca 94
Verona GlX Prata 94
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16y Branca

"I
00

-

Corsa W1nd 4p Prata 99
5-10 gás nat. Cinza 95
Kadett SL 1.8 Prata 91
Ipanema SL 1.8 Azul 91
Chevette SL Branca I 88

.'1'Votoranlim I finanças

,

373-1881
(

Gal Mi 1.8 97 branco gas. VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO
Corsal.0 96 branca' gas, Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ I 1.000,00

Gol CLll.6 96 verde gas.
MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00

Tipo, 4p, compl..- ar 95 prata gas. Tempra SX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00
GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ 11.000,00

Escort Hobby 1.0 95 marrom gas.
Gol 16'1, 4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00

GoICL,1.6 94 bege ale.
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00

D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. I R$ 9.500,00
Escort GL 1.6 92 branco gas. Uno SX, 4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00
Gol CL 1.6 91 prata gas. Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00
Uno 1.5 91 vermelho gas. Gol 1000' 95 Prata Gas. R$ 7.800,00

Voyage GL 1.8 + ve., Te., d.h. 90 branco alc. Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700;00
Escort GL 1.6 88 prata ale. 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, D-2b 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

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2.700,00

e

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

\

)

crr370-2227/9975-1804

Refinanciamos
seu veículo!

\

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

\
II

Rua Pref. Waldem�r Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4
aros 13, el pneus liga leve, Fusca ..

Tratar: 370-0670, el Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99 el 12
lugares a mais completa. Tratar:
371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI
Pampa. Tratar: 370-0670, el
Paulista.

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

CAR�O DO ANO - Compra-se, 95
pI frente, 4p, eompl., 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: 373401�.

CONSÓRCIO:"" Vende-se, da
regata, el 30 parcelas pagas de
R$ 206,00, faltando 30 parcelas
não contempladas. R$ 4.800,00.
Tratar: 370-8221 ou 9118-3241,
e/Orlando.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pi Uno turbo. R$ 300,00. Tratar:
(47) 9105-9172, el Jeferson.

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

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furos, ou troea-se por
original de Diplomata. R$ 200,00.
Tratar: 370-1225, el Robson.

SOM Pf CARRO - Vende-se
Roadstar el controle, grátis 30
fitas. Tratar 371-1403, el Silvio.

SOM PI CARRO - Vende-se, 4
meia nove, 1 sub de 12 pol., marca
sony, 2 cornetas marca Hinor + 1

'

módulo 1200W marca Puss. R$
1.300,00. Tratar: 371-6916.

diversos

�i4tír-;i,!'e'p

GEOMETRIA PNEU�

BAUNCEAMENTOCON�ERTO� DE,RODA�

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

6 CD-S - vende-se 150 melodias

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

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

BATEDEIRA DE BOLO - Vende
se BP 12. Tratar: 376-1090 el
Zuleica ou Adima.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Trat�r: 370-6624. CRECI 8844.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,60.
Tratar: 371-6475, el Jó.

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

microfone sem fio. Tratar: 372-

4402, el Sérgio.

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

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

,.

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

CACHORRO - Vende-se,_Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar: 37H'021.

CAMA - Vende'se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tratar:

f
376-0081, e/Emerson.

CARCAÇA DE FUSCA - 'vende-se tli

original branca. Õtimo estado. R$
500,00. Tratar: 9121-40�1.
CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio el R$2.000,OO pagas,
vende-se por R$ 1500,00. Tratar:
276-0600 ou 99023012.

CARTA DE CRÉDITO '- vende-se
consórcio de R$ 30.000,00.

I

QUINTA-FE: RA, 18 de julho de 2002

G METALÚR{;/CA KVLTOA.
_ FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,
GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, �ORTÕES,

PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL.

i1(47) 275-1540
Rua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Prestações R$ 3�3,OO por mês.
Tratar: 370-2995.

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

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

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 +H$ 24.000,00. Tratar:
(47) 635-5151.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar:
370-1973 ou 9975-1291- el
prof. Ademar.

.

ESPINGARDA - vende-se de

pressão, marca Urea. Valor à
eomb. el nota fiscal. Tratar:
9118-2880 el Guilherme.

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

ESTEIRA - vende-se elétrica ou troca
se por geladeira. Tratar: 370-7080.

, \

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484BERÇO - Vende-se marca Habe,

branco, (madeira) el colchão. R$

CELULAR - Vende-se marca

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

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

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, el duas bocas, ideal pi
camping ou pi 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 el Osnild�.
COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:
9979-0605, el Adir.

Rolamentos _0

Retentores -

Buchas" Mancais
Anéis - Elásticos

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

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

ESTOQUE -vende-se confecção de

roupas masculinas, incluindo

_acessórios. Estoque de R$
12.000,00 por 6.500,00. Neg.
Tratar: 370-8552 ou 9118-7192.

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

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

o

(4,7) 4'53-1023 ou 3025-4549.

anche com haml:>uri3uer
08)X-5AI-ADA,

- O�)X-DOi.3
10) X-6ACON
11) X-HOT POINT

Traçliclonal9

12) MISTO QUENTE

13) X"6URGUER
14) X"EgG

Porçõe9
24) FILÉ
25) CAlA6RESA
26)CORAÇÃO
2'l)/M15TA
28) FRANGO A .PASSARINHO

2�) FRITAS
t, :30) FRANGO E FRITAS

31) rOlENTA FRITA

32) AII"IM FRITO

/.3:3) AZEITONA
34) rICA-NHAAb

L.tÚ1Che gem·haml:>urguer
oi) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
:3) X-CAlABRESA
4) X-CATI,J-FRANGO
5)X7MIGNON
6� X-P.ICANHA

7) X-GARNISÉ o

FILMADORA - Vende-se. Trãtar:

9121-i1362, c/ Joilce.

GAITA - vende-se 80 baixos /

universal, marca Lider. Tratar:
273-0461.

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

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

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

GELADEIRA,- Necessito
Morador do Bairro Rancho Bom.
Tratar: 374-11Ó3, c/ Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro

guarda-roupa para ser doado,
estou necessitada. Tratar:

275-3678, c/ Malvina.

ISOPOR - Vende-se, 135ni2 p/
isolamento. Tratar: 9992-7162.

/

JANELAS (6) -vende-se de

madeira (cedro) 3 de 1,20 x

1,60m c/ vidro e 3 de 1,00 x

1,20m c/ cidra. R$ 250,00.
Tratar: 370-9147 c/ Eolita.

cabeçotes, marca Tajima (japo
nesa), borda de 300 a 500 peças
por dia. Valor 15.000,00 ou R$
H�.OOO,OO c/ estoque de fios,

. bastedores, máquina para preencher
carretilhas, estante, mesa para
trabalhar e outros. Tratar: 372-0074
ou 91124711 c/ Elson.

MAQ. OVERLOCK - vende-se

7.500p semi nova. Valo�cominar.
Tratar: 276-08199. c/ Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se
ótimo estado. Preço à combinar.

(
Tratar: 371-3699. c/llzira.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO -

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.

MÁQUINA PI COSTURA - Vende

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

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

MESA - Vende-se, marfim, c/
tampa de vidro, p/6-cad.
estofadas. R$ 200,00. Tratar:
372-4153, c/ Alex ou 370-6278.

MESA TÉRMICA - compra-se
para estamparia. Tratar; 371-
2115. C/ Maurício. o

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

ou moto na troca. R$1.200,00.
Tratar: 372-0391 ou 99,65-8875.

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

JANELAS - vende-se usadas c/
vidros. Tratar: 370-3561.

JOGO DE QTO. - vende-se p/ \
solteiro c/l beliche c/ colchão, 1

. roupeiro 3 pts., i cômoda c/7
gavetas (marfim), em bom estado.

R$ 250,00. Tratar: 273-6382.
Após 18h, final de semana c/
Elisângela ou-Edson,

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

LIQUIDIFICADOR - Vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373-
3787 c/ Noeli.

LIVRO - Compra-se, Mundo de

Sofia. Tratar: 376-3658, c/ o

Jusiane ou Marta.

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

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta
e overloque c/ cobertura. Preço a

combinar: Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00
as duas ou troca-se pormoto de

• menor valor. R$ 375-10.80.
-
/

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

• GEOMETRIA
• BALANCEAMENTO
• ESCAPAMENTOS
• AMORTECEDORES
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PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou

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

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

nova oJa a cidade.
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais. de inauguração, nos COMPUTADORES
FONE:47371-0394

Rua, Ba.ão do Ri� "'.anco, �20 sala 04 - Centro - Jaraguli do Sul - SC

rcbinfonnática@uol.com.br

. .",. .

rmovers
-�IT'W�e-se, pre-mo a o,

el 300m2, montado sobre terreno
de'800m2, no Água Verde, próprio
pI indústria, Avaliado em R$
100.000,00, vendo por R$
65.000,00. Tratar: 9979-0605:

OFICINA - vende-se ou troca-se
por moto ou carro. Tratar: 9101-
1447, el Bita.

bolas. Tampo de pedra. Tratar:
995�-1331 el Flávio.

O. Tratar: 9993-0623 ou 276-3602. Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:
370-9228. el Rosane.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
- Aluga-se por hora, 1ª hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

,
TROCA-SE - Carro no valor de R$
30.000,00 c/ casa de material.
Tratar: 370-1161.

PALMITO,- vende-se muda com \

30em. Tratar: 370-2563.
ALUGO - quarto em residência

- para moça, a partir do mês de
julho. Tratar: 9122-9867.PLAY STATION 11- Vende-se,

destravado. R$ 1.000,00. Tratar:
376-2206.

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

PAPELARIA - Vende-se saldo em

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

GUAMIRANGA (próx.) - Vende-se,
'

mad., el 2 qtos, eoz., sala, bwe,
gare demais dep. R$ 20.000,00.
Tratar: 373-3787, el Noeli.

OFICIINA DE TORNEIRO -

Véncle-se, eompl. Tratar: 371-
5640, el Sérgio.

ALUGA-SE,- quarto rnob. el eoz.,
lav. e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
Rdélis Stinghen, 64, próximo Portal.SOFTWARE - Vende-se, estoque,

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

371-5006.
-

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.

03 RETRO ESCAVADEIRAS - Vende

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

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, poreasa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
linhatel. R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, el José Carlos.

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

praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.VIDEOGAME - Vende-se, Play

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

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

e/4 qtos, sala, coz., bwe, gar, pI 2
carros edemais dep. R$ 25.000,00.
Tratar: 373-3787, el Noeli.

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

TELEVISÃO - venqe-s� 14-, LG,
, el controle. R$ 250,00. Tratar:

9991-0927 el Sérgio.

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, el cartucho de 20 jogos.
Valor à combinar. Tratar: 371-9699.

IJOINVILLE - Vende-se, casa
mista, no bairro Bom Retiro.
Terreno el 740m2, arborisado.
Tratar: (47) 425-1273.CENTENÁRIO - Vende-se, de 2 pisos

semi-acabado, 360m2, el 1 casa de

alv. rios fundos, cf. 75m2• R$

O 45.000,OQ(as duas}Trqtar: 370-3109.

CENTRO - procura-se pi alugar,
pequena. Tratar: 372-2927 ou

,

9997-8370, el Guilherme.

PERDIDO - Aparelho Celular LG.

Babyc/ capa transparente cor prata e
nO 9124-6939, em frente Marquinhos
Motos. Oferece gratificação pi quem
encontrar. Tratar: 370-7812, 371-
6288 ou 376-2593.

-

.TROCA-SE - Filmadora M7, VHS,
Panasonie c/Maleta pormesa de
sinuca el caçapa externa, 15

VIDEO CASSETE - Vende-se

Phileo, 4 cabeças. Tratar:
274-8565.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., el 70m2• Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00.
Tratar: 276-1306, el Pedro. Aceita
se carro até R$ 9.000,00.

'

PLOTER - Vende-se, ploter de
recorte, boca de 25. Preço de
ocasião. Tratar: 370-9172.

PNEUMÁTICO - Vende-se, p/
Truek. Tratar: 9992-7162.

MASSARANDUBA - Vende-se, em
alv., el 130m2, terreno e/400m2,
no centro. R$ 26.000,00. Tratar:
379-1119, el Marisa 'ou Ailton,
hor.eom.

PERDIDO/ROUBADO - Mochila
bege, contendo roupas femininas no
ónibus eatarinense, domingo à noite

(dia 14). Oferece boa gratificação pi
quem encontrar. Tratar: 9122-1830

PONTA DE ESTOQUE/" vende-se
pi saeoleiras e revendedoras.

Tratar: 370-3561.

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

PRECISA-SE - moça pi dividir
ap. no centro. Tratar: 9993-4525
ou 372-3255 el Karlize. <'

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx. ao Pama, em frente ao

nO-134. Tratar: 275-0845.

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

NEREU RAMOS - Vende-se, el
terreno !;jOOm2, todo murado c/
escritura. R$ 9.000,00. Aeeita-se
carro. Tratar: 371-6069.PINCHER - vende-se filhotes nO

( Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LOTE 13X32, PRONTO
PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cerro

cl luz, á�ua, próximo à

escola, etc ... R$ 10.000,00
Fone: 9122- 0566

275-3992 à noite

OVA SANTA ROSA (PR) -

nde-se ou troca-se por outra em

raguá do Sul. Tratar: 27q-3257.
RTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
ntro, c/133m2• Tratar: (47)
94922, c/ Roberto.

IA - Compra-se, por um preço
rato. Tratar: 9603-3383, cf Euda.

NTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
as no mesmo terreno. R$

. 000,00. Motivo de mudança.
tar: 276-1044, cf João.

HROEDER - Vende-se, alv.,
Om', terreno c/ muro. R$
.000,00. Tratar: 91044588.

HROEDER - Vende-se, alv., em
hstr., c/ 1 qto. Terreno de
Om'. R$ 10.000,00. Tratar:
044588.

ES RIOS - Alugo, uma alv.
nde e outra mista, R$ 150,00
da). Tratar: 370-1827.

OCA-5E - Sala comercial ou apto.,
., c/150m2, próx. Weg II. R$
.000,00. Tratar: 9104-4588.

casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, c/ Osni.

Vende-se ou troca-se por imóvel de

menor valor casa de alv. c/100m2,
terreno de 670m2• Tratar: 370-9282.

,CEAP S'EGUROS

Rua Relno/do Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uo/.cam.6r

Med. Odontológico, 32 àndar. Rua
GuilhemneWeege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

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

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

SALA COMERCIAL - sala
comercial "novac/ 140 m2, cf
gesso,lâmp., diree.,jardim
esfaeionamento. ótimo p/
prestadores de serviço, famnáeia ou
1,99, Rua Bernardo Dombush.
Tratar: 9903-9567 .

BARRA DO RIO CERRO - Vende
se, de 8 morgos, 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
Cacilda, cf 200.000m2, cf
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se,
área de lazer, e/l000m2 eontr.,
salão de baile, lanchonete, rest.,

• • •

�
o
e:

u

Vende-se sobrado, apto e sala

comercial, na Bernardo Dornbseh.
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, e/3 qtos, ehur., 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:
91044588.

VILA LENZI - Vende-se, frente p/
colégio, cf 125m2, cf gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + financ.
Tratar: 370-9050, c/ Simone.

CENTRO - Vende-se escritôrto.c/
infra-estrutura montada. Tratar:
371-3216. Venda: R$ 20.000,00.

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

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a eomb. Tratar:
371-9116 ou 370-5598, c/ tvone
ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro

'íem cheirinho de
novidade gostosa

. na CIdade ...

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é
especializada em delícias à jato:porções de frango
à passarinho. polenta frita. aipim e batata ...
Hummmmmmm... deu água na boca?
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

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

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

9983-5920 ou 3
67-1993. CRECI 296

VENDE-SE.
PRAIA CAMBORIU

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

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

9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

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

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

9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296

�pefitivo
executiva

�aternidade

3rufas e 3wres
,Licor e Chocolate

especial <Dia das�es

especial <Dia· dos !:Namorados
Outras ocasiões especiais ••

cancha bocha, 2 campos fut.
Suíço, 1 c/ iluminação, lagoa de

'peixes c/400m2 e pista de

motoeros. Área de 20.000m2 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, cf área de 75.000m2,
cf 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/
35.000m2• R$ 47.000,00, nego
Tratar: 275-2768, c/ Dorali.

RIO ,MOLHA - Vende-se, c/ casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m2, 2
lagos cf peixe. R$ 100.000,00,
aceita-se proposta. Tratar: 370-
1401, c/ Flaviq.

�

RIO MOLHA - À 5km do centro,
c/ conclusão do asfalto em

andamento. Vendo área de

750m2, cf chalé suíço de 87m2,

Cate da manhã
Citá da tarde

a(47) 372-0316
Rua Neco Spézia, 98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - se

c/ aquecedor à lenha, suite jr., e
demais dep., edícula c/ gar.,
chur., escritório, tel., parab.,
circuito de TV, calçada pf
circulação, terreno drenado e

cercado, dentro de chácara

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

árvores frut. seeund. e nativas,
trilha ecol., galpão cf quitinete,
canil, casa c/ edícula, gar., ehur.,
esc., tel., parab., circuito de TV,
rede elét., rede de esg. séptica,
rede d 'água direto da

nase., c/ a conclusão das obras
de asfaltamento total.
À 6km do centro.
Não perca a oportunidade de
fazer um bom negócio.
Aceita-se casa, apto., terreno,
caminhonete ou automÓvel como
parte do pagamento. Tratar:
370-8563/9975-0102.

RIO MOLHA - Vendo chácara total
ou paieial, e/241.005m2, com ou

sem benfeitorias. Venha escolher
sua área à partir de 20.000m2,
lagoa c/ peixes, nase., pastagem,

PRECI'SA-SE DE JOVENS
/ ,

PARA FAZER PANFLETAGEM.
\

Tratar: 370-3320, cl Roger

,

CREDITOS
Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

. capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

_
R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
,

podendo usar seu fundo

liCiF1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

-LOCAÇÃO �ETOAtHASWPAS .HIGIENIZAÇÃO DEROUPAS
•

PAKA SALDESDECABREIRElROS DfCAMA E BANHO PAKA HOTEIS

-HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DEMESA
E CAPASDECADEIRAS DERfSTAUIlANTES

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8081 (8h as 17h). cl
Claudia.Saia···do Aluguel!

A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
• Casas com 2'e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, p1ayground, área verde
• Salão de Festas cl churrasqueira

275-2163� -

• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor
. _/

fA�MENDE!i
'FL li/BARA

.

_&,�,4HAIU4É.t«iJ.�

VEI\IDECA!iiA
/ (47) 275.2163

Ru.a ,Exp. Qumercindo da Silva, 72 - (Defronte Caixa EconônicaJ '

",'-;." J; I e', �'r _. r}. !: .

. :' .

.

,

·····(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

/

\ " I,
,

BRINCANDO I NAS' FERIAS
I

PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS

Período: 22 a 26 de julho de 2002

Nodic 25 de julho, iremos fazer um passeio do Fazzenda
Park Hotel em Gaspar, com saída às 8h e chegada às 18h30

Durante a semana terémos muitas diver�ões' como: po�s,elos,
brincadeiras, gincanas, playground" jogos, e muita diversão.

. ,J '\
.

-

Será oferecido .lonche todas as tardes. Haverá monitoria
especializada para atuar com as crianças.

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

\

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: caiarag�adosul@sesc-sc.com.br

-

I

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

empregos
carteira de clientes, ótimos

ganhos. Tratar: (041) 3027-

5269, cl Zilda.
'

IMPRESSOR - pI máquina
Dry-off-set, sexo masco Tratar!
275-3388.

VENDEDORES EXTERNOS -

Precisa-se, cl experiência,
para trabalhar na área de

seguros. (Vir acompanhado
de Curriculum). Tratar: (47)
370-0075.

REPRESENTANTE/PREPOSTO
- Precisa-se, para vender
brindes na região. Tratar:

370-7321, c/Dorlval.
VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pi Jguá do Sul e

região. Consórcio União.
Tratar: 371-8153. Rua Barão
do Rio Branco, 627, centro,

REPRESENTANTE/VENDEDOR
- pI vender produtos pI
construção e acabamento.

(Trazer 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, próx. Angeloni.
371-8153.

'

COMPUTADOR - Concerta- .

se, micro e impressoras._
Tratar: 276-1476, cl Eloi.

VENDEDORAS - (Precis�-se,
com experiência. Tratar: 371-
5353.

'

DIARiStA r-: Procuro
trabalho. Tratar: 9114-

7963, cl Leide.

VENDEDOR EXTERNO -

Procura-se, autônomo, pI
área de automação, cl

DIARISTA - ofereço-me pi
, trabalhar, tenho 21 anos,

sou solteira. Tratar: 371-

'DIARISTA - procuro

emprego. Tenho 31, 41 e 51
feira, vagas integral. Possu�
referência. Tratar: 273-

.

0461, cl Salete.

DIARISTA L procuro
emprego, ou mensalista, CI
referência. Tratar: 371-
3837 (recado pi Maria, mãe
de Suzana).

ENFERMEIRA - particular,
oferece-se pI trabalhar em

sistema de plantão,
experiência comprovada.
Tratar: 371-3859., '\

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.

PROCURO - emprego .de

secretária, telefonista, aux,

De escritório. Possuo ref.,
período integral ou parcial,
Tratar; 370-4161, cl Nara.

\

SENHORA - Oferece-se para
morar na casa de praia pi
cuidar enquanto ninguém
está na residência. Tratar:

9603-3383, cl Eud�.
SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com
Inésio, das 12 às 13h30, ou

à noite.

PROGRAMACÁO DE CURSOS
"

I

CH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTOCURSO
,

v'

Administra�ão Financeira 120h 11/0l';,! 2811,. 3º e 5º 19h às 22h RS 720,00 ou

'+5 RS 120,00

Dê
.

Vida a Sua Loja 220h 29107 a 18/11 2º, 3º e 4º 19h às 22h 1+ 5 de
RS 145,00

I /,

Excelência no Atendimento 12h 29jOl.aOl/Ô8 2ºa5º 19h às 22h RS 78,00
, I

Matem�tica Fi"anceira 29/07 a 02/08
I

20h 2º o 6g 19h à's 22h RS 75,00 ou

c/HP 12C 1+ 1 RS 38,00

Decora�ão de Ambientes 44h 07/08 a 02/10 4º, 6º e Sábados
Diurno-6º's e Sábados RS 30Ó,00 ou

"

1+2 RS 105,00Noturno-4º's e 6º's

4tualiza�ão em 'I lSh 26/08 a 30/08 2ºo 6º \ 18h45 às 22h15 RS 130,00 ou

Legisla�ão Trabalhifta '\'
1+1 RS 68,00

I

Vendas Externas 15h 26i08 a 30/08 2º a 6º I 19h às 22h RS 86,00
,
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MAKENJI

Barcelona' Lounge Bar - DJ Caverna e DJ Sonqa.
Big Bowlling - Big Bistrô com a banda Estatura

Mediana acústico

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo, Paulinho e
,

Adriano.

Parque de Eventos - Expo2002 - Shdw com a banda
, IRA!.

Sexta-feira
Notre - Shaw com a banda Tribo da Lua.

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo, Ricardo
Gomes.

S�bado
Barcelona Lounqe Bar - DJ Caverna e DJ convidado.
Cervejaria B ierkrug - Ao meio-dia, tradicional

. feijoada. À noite, música aq vivo com Enéias Raasch.
Notre - Aniversário de 7 anos da Boate, com DJ

.
,:;;,' .

Marcelo e convidados.

Domingo:
Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo, Sérgio
Guimarães e Evaldo.

?

lotos
T h i a 9 oi M a r k i e w i c z

Linllin Park

o grupo é originário do Estado da

Califórnia,
nos Estados Uni dos.

oi

Foi neste local onde, mais precisamente
\ .

no Sul da Califórnia, se conheceram
os três primei ros membros da banda:

o guitarrista Brad Delson,
O vocalista M ike Shinoda
e p baterista Rob Bourdon.
A seguir, Mike, conhece o

DJ Joseph H anm, que estava
discotecando em uma escola
de artes em Pasadena.
Com isso, já estaria quase pronto,
mas faltava algo ... ou alguém

.

que desse um "gás" na banda.
- I

Gás esse encontrado na
.

potência da voz de Chester

Bennington.
A banda conseguiu seu primeiro
contrato quando estavam fazendo
um show no "Clube de U ísque", em
Los Angeles, e mais tarde.
assinariam seu primeiro.
contrato com uma grande I

gravadora' (Warner Brothers).
O álbum foi produzido por Don G i Imore.

E, depois'de tanto trabalho,
,

enfim, IJO ano de 2000,
saiu Hybrid Theory,
Este álbum, que já ganhou
disco de platina tripla por mais
de 1,5 milhão de cópias
nos USA, ,e que já vendeu
5 milhões de cópias no

mundo inteiro.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A futura arquiteta I<eidy Daiane Kaestner
aniversaria amanhã. Parabéns!

Kolonistentest
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Aliança promove neste final de semana

a lSa I<olo�istenfest. A festa terá várias
atrações, come? a escolha de rei e

rainha, desfile das sociedades

convidadas, apresentações de grupos (,

folclóricos, tarde dançante, jantar
típico, entrega de premiação do tiro ao
alvo, apresentação da rainha e

princesas, grandioso baile com o Grupo
Safira e, 'no domingo, a festa reabre
com muitas outras atrações.

Semana da Qualidade
A Mannes Ltda., empresa certificada

pelo ISO 9002, promove para os seus

colaboradores, até sábado, a Sa
Semana da Qualidade Mannes e a 3a
Mostra de Melhorias, com urna

diversificada programação, envolvendo
palestras sobre qualidade e

produtividade e sobre saúde,
objetivando também a qualidade de
vida de seus funcionários. (

Q Áries TerÚa .

,

entanto, não,
a.. ambiente domésti

com quem ama.

Touro Use a

Ií' ... a��rdos ou faze

� vigie o seu com

ti) por causa de m

Gêmeos Você

'O que fizer, pode
Contudo, não
paixão, moder

!

� CAncer Dlserl
� úteis para co

:c
aos superiore
grande sedução

'Ira se comunicar. No

�4Crise se instalar no
Tenha mais paciência

.

tu" o para definir
mentos. Nos contatos,
nto. Sinal de atritos

nlar energia em tudo
zar os seus objetivos.
lslvacorn grana. Na

umentos s611dos serão
boa imagem junto
recipite. Clima de

, (

GENTE & INFORMAçÃO

Vitório e Adéli'a Lazzaris, em companhia dos

filhos, netos e bisnetos, comemoraram, no dia

lO, 59 anos de união conjugal. Felicidades!

A bela da foto é Patrícia O. Andreejewski. Ela foi
clicada pelo fotógrafo César Junkes, durante as

festividades de aniversário da cidade de Corupá

Neste sábado, a Arweg estará -

realizando o concerso Gar_gta Weg,
com início às 22 horas. Estarão
concorrendo 15 candidatas, que
representam

"""",',,',',,',' ',',',

diversos setores da empresa. Após
o concurso haverá baile com

Manchester Band. Ingressos
antecipados a R$ 3,00, e, na hora,

R$ 5,00

Casam-se neste sábado, na Igreja
Evangélica Luterana Redentor, às

18h30, Adriana Wandersee, filha de
Ivaldo e Una Wandersee, é Everaldo

Bueno, filho de Sebastião e Dirce Bueno.
Os convidados serão recepcionados no

Restaurante Armalwee. Felicidades!

O casal Petronilia e Bertoldo Baader
'comemora hoje 73 anos de um feliz

matrimônio. Seus filhos, filhas, noras, genros,
netos e bisnetos os parabenizam!

Sagitário A Lua, no S�.'�@,'IP,'
araíso astral, trará

alegria. Você terá �falão compartilhando
as suas idéias e co ando com os colegas.
Não seja impulsiva na paixão.

Capricórnio' \Con
sobre os seus plano
paz do seu lar poder r muitos mais.
Cautela com os paren es e o seu amor.

Aquário 'Estará aptal� c?,�vencer os outros.
Atividades ligadasiàfeo�n�cação e lazer em
alta, Discussão c0'i�.�róxima deixará o

seu lado emocional mais frágil.

Leão Terá disposi
-

ampliar seus hori '

ansiosa com rela
acabará frustrad .

Virgem Expiar
o que deseja na

estações entre p
seus instintos. !
Libra A sua inteligência vai brilhar e você se ,

dará bem em ativl que dependam de
agilidade mental. , poderá brigar ou
romper com o selr,)'Il�n
Escorplllo Dia v

cotidiano. O trab

ra assumir riscos e

Contudo, não fique
amor distante, pois

Peixes De uma co

excelentes idéias p
Mas controle os ga

atrapalhará o roma

.

tulção para conseguir
Mas não misture as

'

rnlzade. Controle os

omance,

m família surgirão
entar a sua renda.
diversão. Ciúme
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PEIXE
O Recanto 12 Lagoas promove, nos dias 9, 10 e 11 de

agosto, a 1 a Feira do Peixe, a ser realizada este ano, pela
nova gerência do local. Durante a feira haverá diversos

tipos de peixes, como pacu, tambaqui, tilápia, traíra,
bagre, cará, carpa capim, carpa húngara e carpa

cabeçuda, ao preço de R$ 1,99 o quilo. Quem quiser
levar o peixe limpo pag?- R$ 0,50 a mais por quilo. O
Recanto 12 Lagoas fica na Rodovia BR-280 - Km 47.

APAE
Em novembro deste ano, a Apae (Associação de Pais

e Amigos dós Excepcionais) de Guaramirim deve

receber do governo federal R$ 120 mil para as obras

de conclusão da sede própria. A verba, segundo o

procurador-geral da Apae de Guaramirim e delegado
das Apaes do-Nordeste, Osnildo Bartel, virá através

do Ministério da Previdência e Assistência Social e

somente será liberada em novembro, em virtude das,

eleições. O procurador-geral da Apae informa ainda

que a entidade protocolou reivindicação j�nto à

Prefeitura, no sentido de alterar a Lei Orgânica do

Município, para que a administração municipal
direcione 8% da verba de Educação aplicada no

Município em prol do ensino especial, o que cor

responde a R$ 16 mil mensais para ser aplicado em

prol do deficiente.
.

AMBIENTE
Meio Ambiente e Resrronsfbilidade das Empresas é
o tema da palestra que a empresa Qualys Ambiental
Ltda. promove no dia 23 deste mês, das 19; às 20h30,
no salão nobre do Cejas (Centro Empresarial' de;
Jaraguá do Sul).

.

)

Expo ?002
O ator global Marcos Pasquim é uma das inúmeras

atrações da Expo 2002 - Feira de Negócios do Vale
do Itapocu, que começou ontem e prossegue até

domingo no Parque Municipal de Eventos. Pasquim
estará no estande do Posto Mime, no sábado, a partir
das 20 horas. Hoje, o ponto forte da programação <1:

If o shaw com a Banda Ira!, que se apresenta a partir
das 21h30, precedida pela jaraguaens'e Demo Via.

I,

I MODERNIDADE: EVENTO DE JARAGUA DO SUL ASSUME FUNÇÃO DE PANORAMA DA ARTE,CATARINENSE

Salão Luiz 'Henrique Schwanke
realiza pré-selecâo de inscritos

]ARAGuADO SUL-OS

jaraguaenses Tito Hille e

Vera Bagatolli terão obras

expostas no 10 Salão Luiz

Henrique Schwanke, even
to promovido pela Scar

(Sociedade Cultura Artísti
ca), que acontece no perío
do de 19 de setembro a 17
de novembro. Tito, consi
derado uma revelação nas

artes plásticas de Santa Ca
tarina, concorreu com 238

artistas. Destes, 24 foram

lh/d .

I
-

esco 1 os na pre-se eçao,

divulgada pela Scar, no
início desta semana. Eles

�
têm até o dia 1 de agosto
paramontar Ou executar as
obras no espaço destinado
a eles, na Scar, A seleção
final e a premiação serão

definidas nos dias 2 e 3 de

agosto, pelamesmacomis
são encarregada da pré
seleção, formada pelos'
artistas Franklin Pedroso

(RJ), Ricardo Resende (SP),
Paulo Reis (PR) e Charles
Narloch (sq. A maioria
das propostas selecionadas
é de obras não convencio

nais, como instalações, vi
deoinstalação ,e interven
ções. Tito optou por insta

lação, enquanto Vera con

correu com desenho.
De acordo corn o cu-

I

radar do salão, Charles

Seleção foi feita por Paulo Reis (E), Franklin Pedroso (C) e Ricardo.Resende

Narloch, três grandes salas

da Scar já estão preparadas
para a.montagem da expo
sição, com paredes lisas de
mais de quatro metros de
altura. Segundo ele, a qua- ,

lificação técnica dos espa
ços existentes no Centro
Cultural de ]araguá do Sul

surpreendeu os integrantes
da comissão julgadora. ''A
qualidade das obras inscri
tas pelos artistas, aliada aos
cuidados na adaptação e

adequação dos espaços
por parte da Scar, possibi
litou a seleção de propostas
que exigem ,esse tratamento

profissional", afir�a Nar�

loch.

Para o salão, também
está previstamontagem de

salas especiais com obras
de Schwanke, artista join
vilense que morreu há 1 °

anos, considerado .um dos
maiores nomes da arte

contemporânea catarinense
e brasileira.A curadoria das
salas especiais ficará sob a

responsabilidade d� crítica
de arte Nadja de Carvalho
Lamas.

- Além disso, dois cursos
serão ministrados por
Nadja, um voltado a edu

cadores da região e outro

para a preparação dos

monitores que farão o

atendimento do salão.
Também está na pauta

a edição de um catálogo
com reproduções selecio

nadas das obras de Sch
wanke e dos textos críticos
de todos os curadores en

volvidos. "Em decorrência

desse respaldo crítico e dos
resultados obtidos até o

momento, o Salão Sch

wanke acaba de adotar
também o codinome de
Panorama da Arte Cata

rinense", afirma a coor

denadora do salão, Denyse
Zimmermann da Silva.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Comunidade carente doJaraguá 84 recebe agasalhos
]ARAGuA DO SUL - na pr�pria paróquia, mas, ambas as partes, ficou de-'

\
reserva de Araquari, se-

Com a chegada do frio; os devido ao espaço reduzido cidido que as doações fi- gundo informou Arlete.

grupos beneficentes, espe- do ambiente em relação cam sob a responsabili- A Promoção Humana
cialmente os ligados às Igre- ao número 'de pessoas ca- dade da dona de casa Nei- da Paróquia Nossa Se-

, jas, intensificam as campa- rentes, ficou decidido que de da Silva Miguel, mora- nhora das Graças atende
nhasl de agasalho pr.orno- todo o. material ficaria na dora da Rua do Presídio, uma média de 70 a 80 fa-
vidas regularmente em di- casa de uma pessoa da sem número. Neide asse- mílias p.or mês, com doa-
versas comunidades do própria comunidade ca- gura que vai organizar a '

ções de roupas, calçados e

Município. Esta semana, o rente; "Muit� gente não c::s- entrega a partir das, ne- alimentos não perecíveis.
setor de Promoção Hu- tava entendendo direito o cessidades de cada família Esse trabalho existe há 1 °
mana da Paróquia 'Nossa funcionamento das doa- cadastrada na Promoção anos e beneficia, além do
Senhora das Graças; da ções. Reclamavam muito. Humana da Paróquia ]araguá 84 e Barra do Rio
Barra do Rio Cerro, entre- Muitos vinham buscar as Nossa Senh�ra das Graças. Cerro, as comunidades de

gou aos moradores caren- doações e não tinham di- ''Tem'muita gente neces- Rio da Luz, Pedra Branca,
tes do Bairro ]araguá 84 nheiro para a passagem de sitada aqui no ]araguá 84", São Pedro, Alto da Serra e

agasalhos, calçados e alguns volta. Outros ainda recla- I confirma Neide. Ela vai I Garibaldi. Além de Arlete,
alimentos não perecíveis. mavam que não estavam atender O pessoal em sua o trabalho voluntário con-

A coordenadora da recebendo nada", argu- casa, até às 17 horas, en- ta com a participação de
Promoção Humana, Arlete mentaArlete. quanto durar o estoque Liane Peters, TeresinhaNa-\
Zonta, explica que a .en- Para minimizar os pro- das doações. O que sobrar., sato e Erondina Pícolli.
trega dos agasalhos era feita blemas enfrentados por será enviado aos índios da I (MARIA HELENA DE MORAES)

/
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Prefeito mostra obras à i

imprensa:do Município

• RESGATE: ESTUDANTES PESQUISAM A HISTÓRIA DE VIDA DE SUAS AVÓS, EM MASSARANDUBA

Alunos da 'Pedro Aleixo' prestam
homenagens às vovós, em seu dia

Antônio Echelmeyer, em
Nereu Ramos, onde fo.
ram gastos cerca de R$)u
mil. O prefeito destacou
ainda a nova murada que
pretende fazer em torno
do cemitério daquela l0-
calidade e a instalação de
uma câmara mortuária,

Os jornalistas puderam
observar as obras do túnel
sobre a BR-280, próximo
à Unerj (Centro Universi.

,

tário de Jaraguá do Sul),e
as máquinas de terrapk
nagem no terreno. de 27ij
mil metros quadrados, on·
de será instalado o condoo
mínio-industrial. �egundo
o secretário, de Produção,
Dieter J�nssen, cerca íij

empresas estão sendo ana·

lisadas para se instalar .no

local. "Teremos numa pri·
meira etapa 60 empresas,
além da incubadora indus

trial", disse.
berto Zimmermann, entre O prefeito também
o Salão Amizade e a bi- mostrou as obras de cors

furcação entre Nereu Ra- trução do Centro de Apoio
mos e Santa Luzia. ,ao Adolescente, na Tifa

Martins, e o novo Centro

Municipal de Educação ln·

fantil do Loteamento Ouro

Verde, que deverá abrigar
cerca de 150 crianças até í

anos de idade. A visita pas·
sou ainda pelo reforn»
lado aterro sanitário da cio

dade, na.Vila Lenzi, e pelas
obrasde construção de casas

populares no Jaraguá 84.

]ARAGuA DO SUL - O .

prefeito doMunicípio e boa'

parte do secretariado visitou
ontem pela manhã, acom
panhados de jornalistas,
uma série de obras que vem
realizando pela cidade e

que, até o final deste ano,
deverão utilizar cerca de

R$ 9,1 milhões dos cofres

públicosmunicipais. Pasold
fez questão de ressaltar que
a visita não era de· cunho

MASSARANDUBA - A.
história de um município
pode ser desvendada atra

vés da história de vida de
seus moradores. Ontem,
Dia Nacional da Vovó, os
alunos da 4' série da Escola
de Ensino Fundamental
Pedro Aleixo mostraram

que é possível traçar o perfil,
de uma Cidade através das
histórias de vida e das recei
tas de suas avós, e, especial- ,

mente, homenagear aquelas
figuras quase semprequeri
das e sempre lembradas. A
idéia foi do professorJoanir
José Lewandreviski, que te

ve: a intenção de resgatar a

importância dos mais ve

lhos e valorizar a contri

buição dos idosos na for-

mação da sociedade atual,
além de integrar a família no
ambiente escolar.

O trabalho, segundo o

professor, começou com

uma pesquisa feita pelos alu
nos junto às avós, que resul
tou na elaboração de uma

espécie de redação conten

do informações sobre a vi
da na vovó e também de
um livro de receitas, feitos
pelos netinhos e entregues às

avós, como recordação pela
data. Ontem, as redações
foram lidas pelos alunos na
presença dashomenageadas.
Antes dessemomento, netos
e vovós foram para a co

zinha fazerdoces e salgados,
a partir de receitas trazidas
de casa. As delícias foram

servidas, com um café, que
reuniu avós, alunos e pro
fessores e.muitos pais,

Na avaliação do profes
sor, o trabalho foi muito

proveitoso porque serviu

para mostrar aos alunos a

importância de r�sgatar
determinados valores e o

respeito ao próximo. "Des
cobrimos também que a

nossa comunidade é forma
da por descendentes de ita-

, lianos, poloneses e alemães",
exemplifica o professor.

A diversidade cultural

pôde ser comprovada na

hora do café, quando todos
saborearam as iguarias feitas
a partir de receitas caseiras

antigas, como à pão assado
em fomo a lenha e enrolado

em folha de bananeira. O

tradicional queijinho branco
com tempero verde tam

bém foi servido, lembrando .

a influência da culinária ale

mã na' região e a origem
agrícola da maioria das fa
mílias de Massaranduba.

A vovó lldegard Ritter,
65 anos, e seu neto Cristyan
Cysz, 10 anos, participaram
da festa. "É um orgulho pa- veículos de comunicação.
ra nós saber que eles nos

As visitas começaramvalorizam", afirma. Da
pelo Rio Molha e, em

mesma opinião partilha Ce- seguida, pela Ilha da Fi
cilia Saplinski, 70 anos, 14 gueira, .

onde foram mos-

.filhos, 35 netos e dez bis-
d b d falttra as as o ras e as a-

netos. Ela foi homenageada d al d
. . O menta e gumas ruas os

pela neta Camila e f01 a res-
-

b
.

E idarrros, m segw a, mos-

ponsá�el pelo pão servido
tradas o alargamento da

no café,
RuaJorge Czerniewicz e o

(MARIA HELENA DE MORAES) asfaltamento na Rua Ro-

poIíti/co, mas sim uma

prestação-de contas que faz
aos cidadãos através dos

Festival de Formas Animadas movimenta a vida cultural deJS
/

sho, encenado p�lo grupo,
Dondoro Theater, do Ja
pão.A apresentação aconte
ceu no Grande Teatro da

Scar, às 20h30. No total, 14
grupos participam do even

to, que encerra no domingo.
Este espetáculo, proibi

do paramenores de 12 anos,
também lotou o teatro. A

peça conta a história de um
buda (Miroku) que, dizem,
aparecerá na época da dege
neração 5.670.000.000 anos

depois da morte de Shakya
com a missão de salvar to
das as coisas vivas. O traba
lho é composto pela proje-

tunidade de ver, a grande
maioria pela primeira vez na
vida, esse tipo de artemilenar
e que encanta a todos: a arte

dos bonequeiros. O desfile
de encerramento é conside
rado o ponto alto do festi

val, que acontece {la domin
go, às 16 horas, com saída

da Praça Ângelo Piazera,
Calçadão da Marechal e

Scar. Participam do desfile
todos os bonequeiros que
estão no festival. Omomen

to representa o ponto alto

do fe�tival, pois representa
a integração dos bonequei
ros com a comunidade. (MHM)'

]ARAGuA DO SUL - O
2° Festival de' Formas Ani
�adas de Jaraguá do Sul
mal começou e já deu para
perceber o sucess� que deve
fazer na cidade. Ontem pela
manhã, primeiro dia do fes-

•
I

tival, todos os lugares do pe-
queno teatro da Scar (Socie
dade Cultura Artística) fo
ram ocupados pela platéia,
ansiosa por assistir ao espe
táculo "O casamento da

princesa Juliet", encenado
pelo grupo Unicórnio, dê
Joinville. A abertura oficial
do festival ficou por conta
do espetáculoMirokuDen-

ção deMiroku nasmulheres

através do amor, ódio, nas
cimento e morte, situações
que se repetem no dia a dia
da vida: do ser humano. Os

espetáculos são para todas

as idades e acontecem em

vários espaços diferentes,
como praças e Shopping
Breithaupt.Amaior parte da

programação está concen

trada nas dependências. da
Scar, e a previsão dos orga
nizadores do evento é de que
o festival repita o sucesso al

cançado ano passado, quan
do milhares de estudantes e

público emgeral tiveramopor-

A caravana prosseguiu
pelo Bairro São João, até'
chegar em Ribeirão Gran

de do Norte, onde as vias,
ainda em chão batido, estão
sendo alargadas para me

lhor atender a dois hotéis

e um restaurante recém

instalados naquela região.
A visita seguinte foi ao nd
vo Posto de Saúde Padre

CORREIO río POVO
Aqui tem informação!

Ligue e confira: 371-1919

PRÉlfEITURA DE
GUA.RAMíRllii;

,:«, -','.c-

GUAIUMiRIl\1
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Trãbalho 'e:Transparência
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concurso: 1019
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Leteric Federal

concurso 03655

1 ° - Prêmio: 49,178

2° - Prêmio: 50.522

3° - Prêmio: 13.500

4° - Prêmio: 41 �904
. 5° - Prêmio: 09.690

Arquivo/CP

Dia 11 de iulho
formatura do PROlRD
Local: Ginásio de Esportes Arlhur Muller
Início: 19:30 horas Realizaião: PolídoMilitar

0'12 a 21 de julho
4' ftira da Malha

. lotai: Portal de Jaraguá

Dia I3d. julho
.

4' (tapa Copa Malwee de Ikiérass
Local: Pisla do Parque Molwee

DilIs 13. 14 delulho
S' (nconlra de Grupos Fa(dórllGI InfantIs
Local: Colégio Evangélico Jaraguá

.! Realização: Sünnrol.Volklta'nzgrúppe
Dias 13 e 14 de julho
IX F.stei do ColOno
Exposi!ão de Gado, Desfiles, Festa dos
MOlorislol, Boi no Rafele, Bailei Domingo:
Desfile, Puxada dos Cavalos e Caravana (ulturol,
Local: Soe. Desp, Reir. Rio do Luz II Centenário

D� 1.6'à 21 a. Julho Expo 2002 feira d.
Negõdos do VaI. � lIaJlO(u

'

.

Juíz de direito

-

PROGRAMACAO
,

16/07 19h Abertura do Ftiro Bando Márdol
do ColégiO Divina Providência.

.

17/07 20h30min • Toninha Bahia Vaie V'lOlõo
18/07 20h, Demo Via 21 h30min Bando IRA

'

19/07 21h Grupo Rodela
20/07 • 19h S.anda da Terceira ldode

20h Banda Bovliría
,

21/07 17h I Sertanejiio(Feslival da Músico
Seitoneja) Bando Som da América
Loeul: PorqUe Municipal de Eventos. pavilhões A,
B e (. Realizofão: APEVI

Dias 17 a 21 de iulho
Festival de Formas Animados
loeul: (enlro (uhural, &10105, Emtirem e

Pról0l. Realização: SCAR

Dia I' de iulho - Càmlnhada dos Idosos
[oeol: Porque Malwee

\. Realização: (enlro de Convivência da Telteira
Idode/PMJS

Dias 20 • 21 dt iulho
18'Molonfsf.f.st
Dia 20lnído 14 ho(as baile com grupo Safira,
às 22:30· Dia 21 início 9:30 horas
loeul: Sociedade Esp. Reer. Áliança,

,

I FALTA: DOIS JOGADORES DA EQUIPE DE JARAGUA DO SUL FORAM EXPULSOS NO JOGO IDE ONTEM À NOITE

Malwee entra em quadra contra
o Concórdia e perde po� 3 a 1

]ÁRAGuA DO SUL � A

equipe Malwee perdeu
ontem à noite á invenci

bilidade no Campeonato
Catarinense de Futsal, Di
visão Especial. Ogrupo ja
raguaense entrou em qua
dra contra a Águia Seguros,
de Concórdia, no Ginásio

Silveirão, daquela cidade, e
perdeu o confronto por 3

a 1. A partida começou'
com muitas faltas, bastante
ataque da Malwee, mas o

sistema defensivo dos ad
versários evitava a fina

lização dos jaraguaenses. O
gol que abriu o- placar saiu
dos pés de Manoel Tobias.
Ele chutou forte contra o

gql do goleiro Feio, que
espalmou a bola na direção
de Cacau, oportunizando a

finalização para o atleta da

Malwee. Nos minutos se

guintes, o grupo deJaraguá
do S�l sentiu mais dificul

dade em se desvencilhar da

marcação, já que não con

tava com um atleta na

posição de pivô - Maicky
foi dispensado esta semana,
depois que a equipe foi

desclassificada da ligaNà-
cional de F�tsal.

'

Perto do final do pri-

, Arquivo/CP

Manoel Tobias foi expulso no jogo de ontem, após desentendimento com Wagner

meiro tempo, o jogo teve

de ser paralisado por al

guns minutos porque tor

cedores de Concórdia es

tavam cuspindo nos atletas
de Jaraguá do Sul, que
estavam no banco. A falta

de policiamento incisivo.
no local fez com que a

partida retardasse até que
os torcedores retornassem

aos seus lugares.
De volta em quadra, ás

jogadores deram conti

nuidade à partida e, numa

jogada de ataque do Con

córdia, Gabriel aproveitou
a falha da defesa jara-
guaense e chutou forte pa-

ra igualar o placar, mar
cando o gol de pé es

querdo.
A desconcentração dos

atletas da Malwee passou
a prejudicar o rendimento

do grupo, que começou a

perder espaço em quadra.
Faltando 20 segundos para
finalizar, Wagner entrega a

bola para Pedrão marcar

o gol que virou o jogo em

favor da equipe da casa:

Cientes do quanto te

riam de correr para recu

perar a vantagem no pla
car, os jogadores da Mal

wef entraram em quadra
no segundo tempo a todo

vapor. Logo de início, Ma- I,

noel Tobias se desentende I
com Wagner e, entre cutu- I
cões, Tobias acaba sendo ,

expulso da partida.

Faltan-j-do cinco minutos para en-

cerrar o Jbgo, Gabriel rece
be a bola na área e fica so- ,
zinho com o goleiro Pau- .

linho, que não consegue evi- I

tar o terceiro gol de Con
córdia.

Antes do juiz dar o
.

apito final, o goleiro Pauli

nho, da Malwee, comete
falta e é expulso. Marcinho.

I
defendeu a equipe no res-

tante da partida.
(FABIANE RIBAS)

Pilotos da região se destacam no Motovelocidade
\ ,

]ARAGuA DO SUL - O
autódromo da cidade de
Jbinville foi palco da sexta

'etapa da Copa Norte de

Motovelocidade, realizada
no fim de semana passado.
O piloto de Guaramirim

Beta Alchini, patrocinado
pela Academia Corpo e

Mente, Azevedo Automó
veis, Águia Motos, Guen
ther Despachante e Posto

o (A) Doutor Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Julzía) de Direito,

FAZ SABER a Empreendimentos Glrardl, o qual se encontra em local incerto

e não sabido que, neste Juízo de Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano

Wackerhilgen, 87, Vila Nova, CEP 89259·300, Jaraguá do Sul- SC, trámita
a Ação de Sustação de Protesto, sob nO 036.02.003672,3, aforada por
Sônia Maria Stoinski e outro, em desfavor de Empreendimentos Girardi.

Assim, fica o mesmo CITADO para responder à ção, querendo, no prazo de
5 (cinco) dias contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presurnír-se-ão aceitos

como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente na petição ini�ial
(art. 803, clc os arts. 285 e 319 do CPC). SíNTESE DA INICIAL: pretende
a empresa requerida, através do protesto de título cambial, receber o

crédito de R$1.000,00, representado pelo cheque sustado nO TC-282987,

8, que declarou t�r sido emitido em 31/01/2002; mas apresentou protesto
apenas 154 dias apôs aquela data, ou seja, no dia 4/7/2002; ocorre que
o referido título é de origem desconhecida para os requerentes, uma vez

que estes nunca mantiveram relações comerciais com a empresa requerida,
e tão pouco, emitiram referido título de crédito em favor desta empresa, o

cheque nO TC-282987.8, do Banco Itaú foi emitido pelos requerentes para
pagamento de portas, caxllbos e outros, ao Sr. Eugênio Uller (Marcenaria
Eular, localizada na rua Francisco de Paula, próximo ao nO 1474, nesta
cidade), porém, como asmercadorias não foram entregues pelo Sr. Eugênio,
os requerentes sustaram. o referido cheque, junto a instituição bancária,
por desacordo comercial (não entrega dasmercadorias). E, para que chegue
ao conhecimento oetocos, partes e terceiros, eu, Édie lzeli de Carvalho, o
digitei, e eu, Christiane KomAlves, Escrivã(o) Judicial o conferi e subscrevi.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 09 de julho de 2002.

28, participou da disputa
pela categoria Força Livre
Nacional e confirmou a

melhor fase na competição
ao vencer, sem dificul

dade, de ponta a ponta. Ele
mantém a liderança da

categoria, agora com 34

ponto� de diferença do

segundo colocado, Dioní
sio do Nascimento, dê

Brusque.

Nesta prova houve
também baterias classifica

tórias nas categorias Qt
180 e Street 4 Tempos. Na
125 Especial, o piloto
jaraguaense Alisspn Fog2j:a
- Schoeredinha Motos e

Dalcelis - garantiu a se

gunda colocação, e, na

Força Livre Especial, Fo
gaça ficou em primeiro lu-
,gar, seguido do joinvi-

\

lense Sandro Lobo. Com

, .

estes resultados, o piloto ja
raguaense ocupa a segunda
colocação geral, nas duas

categorias ..

Neste final de semana,

os pilotos vão para a

cidade de Schroeder, onde
.

será disputada ii sexta etapa
do Campeonato Cata

rinense de Motoveloci

dade. (FR)

Notas--------------------__------------ �

CIRCUITO MIRIM
As equipes Mirim (até 12 anos) e Olesc (até 15 anos) vão
participar este final de semana, na cidade de Piçarras, da
primeira 'etapa do Circuito Mirim de Futsal. As disputas
vão envolver atletas da casa e mais duas equipes de Itajaí.
A cada mês os jogos acontecem em uma cidade diferente,
'sendo que Schroeder será cidade-sede, em outubro.
O objetivo é oportunizar aos atletas uma participa
ção mais atuante, motivando-os e os preparando

para outras competições.

Depois de vencer a AD Bering pelo placar de 4 a 3, a
equipe da CME de Schroeder se, prepara para enfrentar

Q forte time da Apama, de Blumenau, na final do sexto

Campeonato Regional de Futsal, na categoria até 10 anos

(pré-mirim). O confronto vai acontecer neste sábado, na
cidade de Pomerode.
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I VELOCIDADE: PILOTO JARAGUAENSE RAULlNO KREIS 'JUNIQR L1DERQU A SE�A ETAPA DE PONTA A PONTA

I

Nadadores jaraguaenses
destacam-se no BrasileiroFrio atrapalhou o desempenho

dos carros no Automobilismo
]ARAGUÁ DO SUL _J_

Nadadores da equipe
Ajinc/Urbano/FME par
ticiparam do Campeona
to Brasileiro Juvecil, reali
zado entreos dias 11 e 14

de julho, na estrutura do
Sesi (Serviço Social da In

dústria), na cidade de Na

tal, fia Rio Grande do
Norte. Ao todo, 69. equi
pes participaram do �vep
to, somando 282 nadâdo
res. Na opinião do técnico ,

do grupo, Ronaldo Fruc
tuozo, o destaque nesta

competição foi a nadado-
, ' \

ra Marina Fructuozo (16
anos), que'chegou a todas
as finais em suas provas.

. Fructuozo diz que a

competição apresentou
\

1Qom nível técnico, com
muitos novos recordes. A

equipe Ajinc/Urbano/
FME, que retornou na

terça-feira de madrugada,'
obteve excelentes resulta

dos, chegando às finas�m
quatro provas das sete

disputadas.
- Como no Brasileiro

Infantil, este Juvenil serviu
para fir�armos nossa equi

\ pe como uma das mais atu.

'antes'no Estado, pois dispu
tamos, até o momento, de
todos os Brasileiros deste pri
meiro semestre - por sinal

,

úniCa equipe do Estado a con

seguir este feito, apesar dó nú

mero reduzido de nadadores,
Istomais umavez demorism
a qualidade da juventude ja
i:aguaense-, considera.

O próximo desafio da

equipe acontece aind� este

mês. Nos dias 24 a 27 de ju
lho serão realizados, em Goiâ

nia, os Jogos da Juventude,
onde cinco nadadores do

]ARAGUÁ DO S�.I: - O
frio tomou conta da sexfa

\�. . ,

etapa do Campeonato/ r \
Catarinense de

..

Automo-

bilismo, realizada na ci

dade de São Bento do Sul.

Na madrugada de doo.

mingo, os. termômetros
registraram um grau ne

gativo, o que prejudicou
um pouco o desempenho
dos carros, por traba

lharem em temperatura
muito baixa. O piloto
jaraguaense Raulino Kreis

Junior correu pela cate

goria B, e conquistou a vi

tória na pista são-bentense
• I

pela terceira vez consecu-

tiva. "Sábado consegui' o .

segundo lugar no grid,
porém; largUei 'em quarto

.

lugar geral devido às duas

categorias; A e B, largarem
juntas. No dia da prova,
::lepois de 15 minutos,
aconteceu entrada do Pace

tegoria, o jaraguaense Dou
glas Bog3 ainda está na fr�n
te, com 63 pontos, seguido
Ide Fendrich, com. 59.

Na Marcas N, o safety
car teve de entrar duas vezes

na pista devido a acidentes.
. Luciano Martins, dê' Catan
duvas, largou na frente e

manteve a liderança até o

final, seguido de João Paulo
Faccio - líder nessa cate

goria - em segundo, e Ra
fael Hubert, de Balneário

Camboriú, em terceiro.

O piloto de Rio do Sul

Roberto Pruner venceu as

duas baterias na Stock Car

A. Na Stock Car B, liderança
do piloto da capital do Es

tado Joelson Capistrano,
seguido do curitibano Cláu

dio Pianovsk.
A próxima etapa está

marcada para os dias 3 e 4

de agosto, na cidade de join-;
ville. {FABIANE RIBAS)

Kreis Junior busca a liderança na Marcas B

Car, por causa de um

capotamento, e, após a re

largadã, assumi a primei
ra posição, ficando' assim
até o final", destaca. O pi
loto de Joaçaba Michel

Giuste continua em pri
meiro lugar nesta cate-

gana. <'

. Ao todo, 86 pilotos

disputaram a sexta etapa.
Na Marcas A, liderança de

ponta a pont� do são

bentense Leomar Fendrich

Júnior, que também garan
tiu ponto extra pela pole
position. A terceira coloca
ção ficou com o jaraguaen
se Paulo

/

Ronchi, Na elas-
.

sificação geral dessa ca-
----------�-------------------------------------

A nossal�EJlltijiejvocê já tem.

"Agora, só falta escolher a melhor

companhia para conquistar o mundo. CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

..\\IIII....
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Plantão permanente: 9955.0504 I Visite nosso site: www.brasilaerOC�rgf).com.br
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