
.� Lio Tironi confia

1· na sua campanha
e b"candidato a depu
I,

sdo estadual pelo PSDB

II Lio Tironi afirma que

:0 confia em seu çurrículo
m de político sério e ín-

10 tegro como uma das ar-

0, mas para enfrentar as

s· eleições em 6 de outu

I, bro.
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ANaturezadáO motivo
Malwee daoexemplo

Arquivo/CP

Apenados do Presídio Regional de Jaraguá do Sul estão
construindo residências no Bairro Jaraguá 84. Pro

grama deu prêmio para a cidade. Página 8
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Juraguá do Sul,
comemora 126 anos

de' desenvolvimento
Jaraguá do Sul completa hoje 126

anos e mostra, ao longo de toda a sua

existência, uma forte determinação em

vencer desafios e ampliar .horizontes, A

programação, que começou no início

deste mês, tem como destaque para hoje
a apresentação do grupo Roupa Nqva,
às 19 horas, na Praça Ângelo Piazera.

Um desfile com bandas e um efetivo do

Malwee enfrenta o time

da Incoplast hoje à noite

A equipe Malwee de Futsal entra em

quadra hoje à noite, contra o time da Inc�
plast, em São Ludgero. O jogo está mar�
cada para começar às 20h30.

.

PÁGINA 10

210 Batalhão de Infantaria, de Joinville,
também estão previstos para acontecer

na Rua Reinoldo Rau, a partir dás 9 ho

ras. Durante toda � semana, a adminis

tração municipal promoveu atividades
culturais e de lazer com o. objetivo de

mostrar ao jaraguaense os mais diversos

aspectos' da cultura dó Município,
PÁGINA 4 E CADERNO ESPECIAL

Festival de VÔO Livre

vai reunir 40 pilotos
.

O Clube Jaraguaense de Vôo Livre vai

realizar Festival de Vôo Livre neste sábado.
A competição vai envolver cerca de 40

pilotos, vindos de cidades da região.
r PÁGINA 11

Bossa (E) recebe de Berti o troféu de 'primeiro colocado na 4a Maratona Fotográfica
.

Maràtona Fotográfica revela características do Município
Q fotógrafo Odait Bosse foi o gran-

.

çle premiado na 4a Maratona Fotográ- .

fica de Jaraguá do Sul, evento que já

faz parte do calendário oficial da pro
gramação de aniversário da cidade ..

PÁGINA 9

portocred

AI
Marlsol-Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,

83 . Centro ·laraguá do Sul

� 370-0417 www.marisol.com.br

Conforto com muita �
·www.mannes.com.br
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Televisão e violência
Ei..AINE CRISTINA FERREIRA (nanisam@globo.com).

Nos dias de hoje, a formação da mentalidade e da opinião pública é largamente
dependente dos veículos de comunicação de massa, que selecionam o que devo

ver, ouvir e ler: Eles não apenas informam, mas, nagrande maioria das vezes,
interpretam o que transmitem de maneira a bloquearem em mim a possibilidade
de exercer meu próprio senso crítico para interpretar o fato divulgado.

A televisão, o rádio, o cinema, o jornal são elementos do cotidiano. Sua

presença constante, a intimidade que sugerem, leva-nos a consumir suas verdades
como se fossem nossas, despoja-nos do poder de crítica e habitua-nos à passividade .

.

Dentre esses meios de comunicação, ganha especial realce a televisão, que cria
intimidades isolando a fascinação que exerce sobre a população; seu domínio
sobre nossas vontades, parecem estar no fato mágico de diluir realidades e fantasias,
amalgamando-as num consumismo puramente passivo, de imagens e idéias.

A televisão nossa de cada dia. está cheia de violências políticas, que
interiorizamos passivamente - também uma violência -, como se o que nos

mostra nenhuma relação tem conosco. Criando ilusões de novos estilos de vida

repletos de carros modernos, de barcos singrando mares verdes, com mulheres
belas dourando seus corpos em sóis primaveris, com a única condição que fumemos
o cigarro X ou Y, ela não somente nos vende um produto de consumo

(incidentalmente, que pode levar-nos à morte); ela impõe valores de vida,
transforma as fantasias douradas em razões de vida e nos diz, que o fumo, como

qualquer outro tipo.de droga, pode dar o que a realidade nega.
No fundo, no fundo, ela tenta nos imbecilizar, fazendo crer que o que põe à

nossa frente é a verdade. Assim sendo, prepara o caminho para dizer outras
verdades - não aquelas que se referem ao consumo de outros produtos, mas

aquelas que dizem mais de perto à nossa condição de cidadã.

Afina), quem, no dia a dia, vende a calça que uso, o cigarro que fumo, a pasta
de dente que utilizo, o apartamento em que moro, que me aconselha como

investir o dinheiro, acaba, naturalmente, por dizer-me também o que devo pensar,
o que devo fazer, corno devo agir em tais ou tais situações. Numa palavra,
determinando meu comportamento não apenas como consumidor, mas, sobretudo,
como cidadã. ..-

Abusos e privilégios
DI01'IEI WALTER DA SILVA - Professor, advogado e coordenador
Micrbrregi�naldoPT

.

/
. .. ..

A mais recente reforma administrativa proposta pelo prefeito Irineu Pasold,
além de mais uma tentativa de fazer as coisas acontecerem, quer legalizar o

absurdo e os privilégios. O projeto enviado à Câmara Municipal estabelece �alários
de R$ 5,2 mil para gerente, R$ 6,1 mil para secretários e de R$ 12,8 mil para o

prefeito. Os valores, uma afronta à maioria esmagadora da população, que às vezes

não recebe isso por ano, acabou incomodando aJguns vereadores mais preocupados
com a ética e à responsabilidade pública.

. . ,

Para tentar minimizar o absurdo, emendaram o projeto reduzindo em ) 0% os

salários dos comissionados. Governo e alguns aliados contra-atacaram,
"informando" que, dos R$ 5,2 mil, os gerentes receberão líquido R$ 3,8 mil, que
do. salário do secretário "sobram limpo" R$ 4,6 mil e que o prefeito, apesar de

ganhar R$ 12,8 mil, "recebe limpo" R$ 9 mil. A explicação é uma falácia, para
dizer o mínimo.

Passa-se a idéia que os 'pobres coitados dos comissionados são sobretaxados,
explorados pela Receita Fed�ral� Ora, qual o trabalhador que não paga Imposto
de Renda? Quantos trabalhadores da iniciativa privada ganham salárlos iguais! a

esses? Poucos, assim mesmo, são pessoas extremamente capacitadas, especialistas
em suas respectivas áreas, com 'vários cursos. O que não é o caso da grande maioria
dos comissionados. Não é novidade pra ninguém que alguns não têm sequeI o

primeiro grau completo.
A proposta revela o nível de permissividade que rege o ideário dos nossos

governantes. Abusam do dinheiro público para privilegiar meia' dúzia de

apadrinhados, escolhidos pelos critérios do compadrio e grau de parentesco. Apesar
dos protestos, o nepotismo continua em alta na Prefeitura de ]araguá do Sul, basta
uma olhada atenta no 'Jornal do Município" para se comprovar o abuso.

.

A Gestão Compartilhada virou uma ação entre amigos. A nova reforma
administrativa - essa é a segunda depois daquela que "revolucionaria" a

administração pública, conforme propalada na época, dezembro de 2000 � .é

exigência desse modelo que privilegia o comissionado em detrimento da função.
Adapta-se a estrptuIa administrativa ao comissionado, numa lógica às avessas. A

prática busca atender os amigos do rei sem formação específica, identificação com
.

a área e sem entender nada de nada.

Enquanto o governo FHC, deputados e senadores do PSDB são contrários a

um salário mínimo digno para o trabalhador brasileiro, a Prefeitura de ]araguá do
Sul, dirigida pelo PSDB, paga aos comissionados 30 salários mínimos e ao prefeito
60. A disparidade mostra a falta de respeito para .com a coisa pública. Somos a

favor que todosos funcionários públicos recebam bons salários.ie não apenas os

comissionados. Mas é preciso não extrapolar os limites do bom senso e da

responsabilidade, evitando cometer abusos e injustiças com o dfnheiro público.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mal]:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.

jornal se rel;eIV" o direito de sintetizar o (exto e fazer as correções ortográficas e gramatiCais necessárias.

Projeto da intolerância
<,

r Se o CRDR for bem
conduzido

, operacionalmente (e este

é o maior desafio),
receberá o devido
reconhecimento

Marcado por polêmica in

terminável, o projeto de ins

talação do CRDR (Centro de
. Reciclagem e Destinação de

Resíduos) finalmente poderá sair .

do papel. Com decisão favorável

da Justiça Federal, o Executivo
/ Municipal tenciona instalar a talação do projeto na Tifa do

unidade na Tifa do Funil, con- Funil (argumentando que a Tifa
forme posição sustentada desde dos Monos seria local mais

o início pelo prefefto Irineu Pa- adequado), está longe do que se

sold, apesar dos protestos de mo- preconiza para povos ditos

radores da área. verdadeiramente interessados

Aquilo que poderia ter sido nas questões ambientais, ao -se

mais uma iniciativa de relevância depararem com problemas dessa

do governo municipal'realçando espécie. Tanto foi assim que
o título de melhor qu�Udade opiniões importantes como as

de vida que a cidade ostenta e dos técnicos da Fatma (Funda
divulgando positivan].�nte jara- ção do Meio Ambiente), foram

guá do Sul peranteoEsta�o{�c,�� ,

. pteteridas.
bati transformado, porJorçadás' E o que é pior: existem in

discussões intransigentes e ran- congruências. Uma delas reve

ços políticos que marcaram o lada pela Assessoria Juridica da.
debate em torno do tema, numa Prefeitura, ao divulgar que será

espécie de jogo de queda-de- preciso alterar a lei do zonea

braço. O debate dos aspectos téc- menta municipal para poder
nicós fundamentais cedeu lugar viabilizar que o CRDR funcione'
para a intolerância. na Tifa do F� como tão 're-

O encaminhamento para nhidamente o Executi;vo de-.

execução prática do CRDR, que fende. Em' outras palavras, será

salvo algum novo recursojüdicial preciso mudar a legislação por-
.

que vier a ser obtido'pelos mo- que, pelas disposições atuais do

radares que se opõem à ins- plano diretor vigente, o CRDR
\

'

,

.J

é simplesmente .inconcebível no

local pretendido.
E difícil acreditar que não

existam, nó território catarinens;
outros locais que possam ser

.

apontados como novas opções
De tudo que vimos e ouvimos

sobre o projeto da intolerância,
cabe alertar à comunidade para

que a polêmica que marcou a

definição do CRDR não seja o

estilo de Jaraguá do Sul na

solução dos seus maiores de

safios. Concluindo, é necessário
não deixar passar despercebido
que o Executivo leva mérito no

fato de estar tratando de frente a

questão do lixo urb�o. Não só

porque o Ministério Público
tomou-se vigilante e cobra ações
efetivas dos govervos municipais
na solução dós problemas com o

lixo doméstico, mas também

porque Pasold mostra vontade

política de viabilizar o CRDR
Poderia simplesmente ir empur
rando com a barriga, como fazem

muitos administradores. Prefe·
riu buscar solução efetiva. Se o

CRDR for bem conduzido ope'
racionalme�te (e este é o maior

desafio), receberá o devido
reconhecimento.
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Hoje, o candidato à Presidência da República pela
coligação da Frente Popular (PT, PL, PCdoBe PMN),
Luiz Inácio Lula da Silva, estará em Santa Catarina

para o lançamento da candidatura de José Fritsch ao

Governo do Estado, em Chapecó, onde fará uma

palestra na Conferência da Federação dos

Trabalhadores na Agricultura Farrtiliar da Região Sul.

Às 20 horas Lula estará em Joinville, onde participa
de um comício na Praça da Bandeira, com a presença

I

dos candidatosJosé Fritsch (ao governo) e Ideli Salvatti

e Milton Mendes (Senado).

SANTA CATARINA PFL
Os candidatos da coli- O senador Geraldo AI

gação Santa Catarina, thoff assumiu segunda
Melhor às eleições ma- feira, durante reunião da

no

joritárias - governador
Esperidião Amin (PPB),
candidato à reeleição;
deputado federal Eni

Voltolini (PPB), can

didato a vice-governador,
e deputados estaduais

Paulinho Bornhausen

(PFL) e Hugo Biehl

(PPB), candidatos ao Se

nado - iniciaram pelo
Planalto Serrano e Meio

oeste a campanha elei

toral de 2002. Hoje, a

comitiva estará em Ara

ranguá, de onde segue
para Criciúma, Tubarão e

Canoinhas.
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Executiva, a presidência
do PFL de Santa Cata
rina. Ele conduzirá o PFL

durante o período de

licença do presidente
Paulinho Bornhausen, que o

concorre a uma vaga ao

Senado. Althoff assumiu

a presidência com a mis

são de encaminhar a par

ticipação nas eleições
proporcionais, na eleição
majoritária da coligação
e de representar o parti
do na coordenação da

campanha do candidatá

,Ciro Gomes à Presi

dência da República.

i'
Dr. Pedro Chuji Nishimori

.

8>
' CRM 2678

.

�

...:y. :, .:'....':.•.•.
'

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
.
J •. ..c'

' CRM 8879
"

......•. Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

I Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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.,CONTINUIDADE: TRAJETÓRIA DE SUCESSO ESTIMULA VEREADOR A TENTAR VAGA NA ASSEMBLÉIA

Lio Tironi confia no'eleitorado e
.

' ,

espera alcançar metas propostas
]ARAGuA DO SUL - O

candidato a, deputado
estadual pelo PSDB Lia

Tiram, 49 anos, 'afirma que
não tem receio de énfren
tar a: disputa eleitoral por

que confia no trabalho que
tem desenvolvido nos últi

mos anos e também acre

dita na capacidade de dis

cernimento dos eleitores.

"Estou ,na briga e vou lutar

com todas as minhas for

ças para alcançar o meu

objetivo", reforça Tironi.

Ele está cumprindo man

dato de vereador, cargo

para o qual foi eleito já de

1992 a 96, 97 a 2000 e 2002
e 2004. "Considero este

momento político fa-
I'

vorável a minha candi-

datura porque tenho um

currículo para apresentar",
enfatiza.

Além de vereador para
vários mandatos consecu

tivos, Tironi cita ainda o

fato de ter sido presidente
da Câmara de Vereadores

em 1998; prefeito em

exercício por dez dias

também neste mesmo ano

e novamente presidente da
Câmara em 2001. Com

trabalho realizado durante

o período em que foi

ENTRE ASPAS _

"Somente Deus cala a minha boca." (A

afirmação é do vereador em Guararnirirn João

Evaldo Junckes (PT), ao referir-�sé "às

perseguições" que afirma ter sofrido por parte
da direita, em Guaramirim).

Cesar Junkes/CP

Tironi tem a segurança pública como principal proposta
,

prefeito, Tiram cita a aber

tura da rua paralela à

Theodoro Ribeiro, na Ilha

da Figueira. "Esta era uma

das principais reivindica

ções dos moradores da

Ilha da Figueira", assinala

o candidato.' Enquanto,
presidente da Câmara de

Vereadores, ele aponta o

trabalho desenvolvido ano

passado, que foi o de levar

o maior número possível
de jaraguaenses às sessões.

"Sempre incentivei a par

ticipação popular nas

sessões para que a comu

nidade soubesse quais as

atividades e obrigaçõe� de'
umvereador", argumenta.

O candidato tem como

, ponto dereferência para o

seu trabalho político o

bairro onde mora, que é

Ilha d� Figueira. "Somos o

maior colégio eleitoral de

Jaraguá do Sul", afirma

Tironi. "Como vereador,
sempre me dediquei mais

intensamente aos, pro-_
blemas relativos ao bairro

que represento", ressalta.

A segurança pública é -

a principal preocupação do

candidato, mas essa preo

cupação não é de hoje.
Segundo Tironi, foi �través
de sua interferência que foi

possível a instalação de um

posto da PM no Bairro

Ilha da Figueira. ''Até (i)

ano passado, eu pagava do

meu bolso aluguel, água e

luz para o posto da PM

continuar funcionando.
Este ano, o posto passou
a ser da responsabilidade
da associação de mora

dores, e agora o bairro tem

até Polícia Comunitária',
ressalta.

,

Lia Tiram é natural da'
localidade de Primeiro

Braço do Norte e tem 49

anos de idade. Esta é a sua

primeira tentativa a uma I

vaga na' Assembléia Le

gislativa.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Câmara de Vereadores realiza sessões extraordinárias
,

]ARAGuA DO SUL - meira votação do projeto dez votos favoráveis e seis mais oito projetos de lei,
Esta semana, apesar do re- do Executivo que dispõe contra, a proposta d re- todos de autoria do Exe-
cesso que prossegue até o sobre a reforma da es- forma administrativa da cutivo, e um requerimen-
dia 31 de julho, a Câmara trutura administrativa da' Prefeitura. to" proposto {'elo verea-

de Vereadores convocou Prefeitura de Jaraguá do
,

Além desse projeto, que dor Paulo Floriani (PPB),
o Legislativo para duas ses- Sul. entra na pauta da próxima para a inclusão do Projeto
sões extraordinárias, reali- O Projeto de Lei n? sessão extraordinária, de Lei n? 197/2002, em

zadas na segunda e terça- 158/2002, com emenda . marcada para segunda- regime de lurgência, no

feiras. Na sessão de terç;- modificativa, foi aprovado feira (dia 29) em segunda período extraordinário.
feira foi realizada a pri- em primeira votação, por votação, foram votados (MHM)

ou

i<tfllELll
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Os .126 anos de Jaraguá ·do Sul
° dia de hoje, 25 de

julho, quer assinalar 01260

ano de existência de nossa

cidade e município, cum

prindo o' governo local

uma abrangente progra

mação de eventos, hoje se

destacando entre os mu

nicípios catarinenses.

Quem perseguir a

história, haverá de cons

tatar que o seu povo, desde

aqueles primórdios, sem

pre tiveram em mira a

construção sólida de suas

casas em chão próprio, ca

da um, dentro de suas ha

bilidades profi�sionais,
procurava alcançar a vida

de bem-estar pessoal e fa

miliar.

° próprio fundador,
Emílio Carlos Jourdan,
deu o exemplo de instalar

um engenho de açúcar e

derivados, e, se o esta

belecimento entrou em de

clínio, não se deveu à

capacidade de produzir,
mas creditar aos gover
nantes de então, que na

quela época não tinham

condições de criar meios

de transporte para alcançar
os mercados consumido

res nos centros maiores,
como São Paulo e Rio de

Janeiro.
Os' livros históricos O

PRIMEIRO LIVRO DE

JARAGUÁ, de frei Aurélio

Stulzer, e o livro de Emílio

da Silva - JARAGUÁ do

Sul - 20 livro UM

CAPÍTULO DO VALE

DO ITAPOCU, trazem,

com riqueza de detalhes, de

como tudo aconteceu, não

esquecendo o precioso
livro de Carlos Ficker, que
escreveu o importante livro

HISTÓRIA DE JOIN
VILLE - Crônica da

Colônia Dona Francisca.

Frei Stulzer foi o que
mais se aprofundou nas

pesquisas feitas no Rio de

Janeiro e em Petrópolis, e

, ele mesmo se fez a per

gunta de onde andava o

Fundador de Jaraguá do Sul, Emílio Carlos Jourdan

nosso fundador, Jourdan,
e chegou à seguinte con

clusão: "Dois anos antes da

medição houve isto: 'Em

abril de 1874 foi subs

tituído o engenheiro da

Estrada Dona Francisca,
Dr. Eduardo José de Mo

raes, por outro engenheiro,
o sr. Etienne Douat, francês

naturalizado. Poucos meses

depois, o Governo Im

perial nomeou o coronel

Emílio Carlos J ourdan

para ajudante nas obras da

Estrada da Serra. Tornou

se Jourdan amigo e ad

mirador do Conde d'Eu

durante e Campanha (do
Paraguay) gosando então

de inúmeros privilégios na

Côrte, que possibilitavam
a sua ação como 'colo

nizador' e atividades pre

judiciais aos interêsses da

Colônia Dona Francisca.'

'E não se há de esque
cer que nesse mesmo ano

de 1874 Jourdan despo
sava, no Rio deJaneiro, aos

22 de outubro, a jovem
Helena Elisabeth Júlia
Caffier, ato testemunhado

.

pelos célebres Benjamin
Constant Botelho de Ma

galhães e José Maria da

Silva Lemos.'"

Finalizada a primeira
medição, errada, demo

rada, do Itapocu, obra de

Pinto Braga, que nem as 12

léguas inteiras continha, e

medidá da banda errada,
tratou-se de aumentar para
25 léguas e proceder a

nova medição. Esta coube

ao engenheiro Emílio

Carlos Jourdan, que, aos

25·de janeiro de 1876, as

sina na 3" Diretoria da

Secretaria d'Estado dos

Negócios do Império,
contrato para medição ei;l\

tombamento das 25 léguas
quadradas escolhidas nos

vales do Rio Itapocu e do
.

Rio Negro, nas províncias
do Paraná e Santa Cata

rina, medindo-se do lado

esquerdo do Rio Negro,
atualmente território de

Santa Catarina, mas na

queles tempos contestado

pelo Paraná.

Nas instruções dadas a

Jourdan para demarcação,
seriam aquelas situadas nas

imediações do Vale do

Itapocu, em terras situadas

na parte superior do Vale

do Rio Negro, ou seus

afluentes acima da serra que

firma os fundos da' área

medida pelo engenheiro
Martinho Domiense Pinto

Braga, e com e�ta con

finará, tanto quanto pos
sível, tendo em todo caso

por limite setentrional, o

curso do Rio Humboldt

até as suas nascentes, e daí

em diante os lotes ven

didos no corrente ano pela
Sociedade Colonizadora
de Hamburgo, junto ao

núcleo colonial denomi

nado São Bento.

° presidente da Pro

víncia, atendendo ao que

representou Emílio Carlos

Jourdan por embaraços
que encontrava no desem

penho para medir terras do

patrimônio de Suas Altezas

Imperiais no Sul do Ita

pocu, parte das quais per
tenciam ao município de

São Francisco.

Na reversão do Jaraguá
ao Paraty, há que se ter em

mente o seguinte: Paraty
subia, a município em

setembro de 1876, e car

regou consigo, tirando de

São Francisco o que de São

Francisco era. Stulzer chega
à conclusão que J araguá
nunca fôra deJoinville, pelo
fato de que entre esses dois

territórios. um rio, que era

a divisa, o Itapocu.
° dr. Alfredo d'Escra

gnolle Taunay, nomeado

presidente da Província de

Santa Catarina a 26 de abril,
prestou juramento a 7 de

junho de 1876, visitouJoin

ville e Jaraguá em dezem

bro do mesmo ano.

Hoje comemoram-se

os 126 anos de Jaraguá do

Sul, que servem de razão

para serem comemorados

com o sabor de que uma

enorme quantidade de

nascidos e de pessoas que,

depoi� se radicaram no

lugar, para formar a

JARAGUÁ DO SUL de

hoje, completando os seus

126 anos de existência.

(EVS)

QUINTA-FEIRA, de julho de 200l ru

Agricultores e a economia
MAURICI ZANGHEUNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agricola de. Garamirim
(zanghe@terra.com.br)

Devemos lembrar sempre que começamos a nossa

nação com o extrativismo. Passaram-se anos sem que
nada evoluísse a fim de tornar a agricultura
industrializada, uma vez que ela era totalmente artesanal,
Foi a partir do século 19, com o fim do extrativismo e

'

a vinda dos imigrantes alemães, italianos e outros, que a

agricultura começa a diversificar-se. Começa-se a plantar
uva para fazer o vinho de próprio consumo e para os

vizinhos; criar gado leiteiro para fazer o queijo, nata;

plantar milho, trigo para fazer o pão e doces; criar porcos

para obter a carne e fazer lingüiças e embutidos e outras

tantas atividades iniciando assim o processo de

beneficiamento de produtos.
Porém, como não havia dinheiro, começou a ocorrer o

famoso "troca-troca" (escambo) entre' si e, assim, foram

sobrevivendo.
Passaram-se os anos e vieram os primeiros comércios

distantes, mas necessários para obter tecidos, calçados,
sal e outros tantos produtos; entretanto, não havendo

o dinheiro, iniciou-se a troca de mercadorias, que eram

também levadas a centros maiores e, novamente, as

trocas eram efetuadas.

Finalmente, surge o dinheiro no interior, escasso e sem

muita importância para alguns. '

Assim, começou a girar a economia do Brasil, sustentada

pela agricultura, baseada nas trocas de excedentes. Alguns
saíram-se bem com a nova metodologia, outros, nem

tanto.

Em comércios do interior, os agriéultores trocavam seus

produtos por dinheiro e também por outros produtos
como ovos, galinhas, melado, lingüiça, aipim, tangerinas,
tecidos, etc.

No século 20, iniciou-se a industrialização do País e

inicia a produção de manufaturados, automotores e

outros produtos.
Porém, a agricultura também começou a despertar para
a necessidade de mecanizar, para produzir em escala,

Graças a estas mudanças, evoluiu-se em tudo, mas a'

agricultura continua sendo até, hoje o termômetro da

economia porque, se a agricultura está bem, o País

também está.
Parabéns aos agricultores neste dia 25 de julho de 2002,
E que sempre possam continuar produzindo mais e com

maior qualidade, conservando o meio ambiente para o

próprio futuro e de toda a população.

lVlé(lico ()ftal1TlologisÜ1
&pe@izaçâo:llospJta1 de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

c Cursb M Socíedade Brasileira de OfWmologm do Rio de JaneirO
'Fon,:JO�7) 21S�115Ô

.

Av. Mál;" Deodoro, 716 - Sola 12. - Ed.'.Maximunn ,c,nter
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Aniversariou dia 23 a gatérrima,
modelo e manequim Bruna Marquardt,
filha de Claus e Isabel. Felicidades dos

pais e da irmã, Suelen

GENTE & INFORMAçÃO

Everaldo A. Corrêa, despachante Previdenciário,
comemora, no próximo dia 29, meio século. Parabéns!

Aqui com o filhinho, Nathan, e da mulher, Marcia

Denise, eles sócios-proprietários da SOS e da EN PS

ERRAMOS - Completou 73 anos no último dia 18
Petronflia J. Baader. O marido, Bertoldo, filhos, filhas,

noras, genros, netos e bisnetos desejam felicidades

CORREIO DO POVO 5

\

Neste sábado, Bertoldo Bartel completa 80 anos.

A festa será no Restaurante Lá em Casa, com

almoço e café para os amigos e familiares

Casam-se neste sábado

Regiane, filha de Maria
Bianco e Juvenal dos Santos,
e Marcos, filHo de Matilde R.

Bortolini e Lauro L.
Bortolini. A cerimônia se

realizará na Igreja Nossa
Senhora do Rosário. Após, os

convidados serão

recepcionados no Restaurante
l'V'Iarcolla

Noivaram no último dia 15 Cristiane Mara Lehmkuhl e Marlon

Vogel. A festa ocorreu em casa, no dia 20. Parabéns aos noivos!

Ao lado do marido, Frederico M. de
Carvalho Jr., o "Carvalhinho", Ingeburg

comemorou'80 anos de idade no dia 15. A
festa foi em famflia, no Restaurante Allegro

Q Áries Evite s lx
emocional. M

Q., pedida �o trabalh

� possessiva.

"-' Touro Aprov
, ,inovadoras na

"-' poderá frustrá

(/) expressar as su

Gêmeos Con

'Q experientes se

� Mudanças be

.... Há sinal de at

� Câncer Não lm
"-' seu comporta
.... mulheres, ma

.... Romance em a

var apenas pelo lado

planos será a melhor

dois, você estará mais

Aconteceu no dia'29/6 o

baile de escolha da Rainha '

da Sociedade Vieirense.
As escolhidas foram:

,Rainha: Raquel
Klimekowski; la Princesa:
Denise F. Zimmermann, e

2a Princesa, Sazimary
Konell, e Simpatia: Ana
Paula da Silva

Sagitário Não será cortar as despesas.
Seja mais comedid stos e não arrisque
o que possui por prazer. A dois, terá
vontade de liberar o que sente.

Capricórnio Má fetiva poderá fazê-Ia
acordar �e mau hu o desconte na
família. A tarde, o s ai vai melhorar.
Uma vitória financeira irá deixá-Ia animada.

Aqu,ário Problema(ifetJvoJará você acordar
com' o pé esquerdo�ta\'â1íll�l\e que esse astral
interfira na sua ca��\:l�a grana
inesperada alegrará a sua tarde .

Aconteceu no

dia 13 a Festa
Julina do Grupo
Folclórico Neue

Heimat

(categoria
Adulto). Foi a

maior festa!

ensar em alternativas
. Um encontro amoroso

terá dificuldade para

essoas mais
ra os seus planos.
a vida profissional.
mpo sentimental.

s suas idéias. Policie o

á conflitos com

os estarão protegidos.
ral.

Keli Cristina B. Dias de
Goes aniversaria

amanhã. O marido,
Evandro, a lrmã
Matisa e a filha,

Camila, e os demais
familiares desejam

felicidades!

Leão Uma parceri
assumir novos de

pelas aparências
de um desconhec

Virgem Não dê Ia para futilidades.
Decepção amoro á azedar o seu dia.
Úma mulher, tal a a sua confiança.
Mas à noite, tudo vai Ihorar.

'

Libra A Lua, em sua Casa dos

Relacionamentos, cerá compromlssos,
Fique longe de fã o período da noite,
muita animaçãom'l1q'1.;'era._

virá de estíml!Jo para
Não se deixe levar
esperta com o assédio

Escorpião Pess
úteis. Boa sorte

Peixes Ouça os co

hora de batalhar p
deixe levar pelas a

ser uma fria.

is experientes serão
char um negócio. O seu

derá trazer mais

aquera.

dos parentes. Será

,gurança. Nâo se

s. Atração física vai

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Diariamente à partir das 10 haras
.

• Música ao viva de Quarta a Sóbado

Reservas 370-5166

o guitarrista Nodles, da banda

punk americana Offsprinq, já
avisou que a banda vai começar a

trabalhar pra valer no próximo
disco. O vocal, Dexter H olland, já
compôs alguns sons pra este CD,
que deve sair no primeiro se

mestre do ano que vem. O

Offspring também está planejando
uma turnê mundial, que

começaria em janeiro de 2003.

Ainda falando de Offsprinq,
Nodles comentou sobre a de-mora
do CD do Guns n' Roses. Disse que
não acredita que a banda que Axl

,

e sua trupe apareçam em um

show onde o Offspring dividiria o
"

palco com eles.

O vocal do Limp B izkit, Fred

Durst, colocou uma mensagem no

site oficial da banda, falando
. sobre os planos da banda e dos
seus projetos paralelos. Fred
contou que o novo álbum do grupo
"vai levar os fãs onde eles jamais
chegaram". Ele aproveitou e falou
também que o Limp Bizkit terá
um novo vocalista. E, pa
ralelamente a tudo isso, ele está

dirigindo o filme sobre skate The
Lords of Dogtown, junto com

David Fincher (o diretor de Seven,
Clube da Luta e O Quarto do
Pânico). O filme deve estrear no

segundo semestre deste ano.

icroinformatica.coin
• I P • c I. I I I • d. Im. 1 • n d • r y. t I

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

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: sac:@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

A Master 2001 realizou pesquisa
diretamente com público para
'anal lsar as empresas que se

destacaram em seus respectivos
segmentos. O reconhecimento

garantiu o prêmio de qualidade,
entregue em solenidade no dia 27

junho, no Clube Atlético Baependi.

/

a (

Mais uma vez o Jornal CORREIO DO POVO foi agraciado
com Prêmio Master 2001 como o "Melhor Jornal

··Local". O prêmio ressalta, mais uma vez, a importância
do veículo como testemunha da história da região e a

credibilidade de suas informações para seus leitores.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

12 LUGAR JORNAL LOCAL

Gerente Plácido Rausisse e o supervisor comercial Cristiano Rausisse
\

12 LUGAR EM CARGAS E ENCOMENDAS

Afercliriti
9 Menor Tempo em Transportes

A Mercurio conta atualmente com 85 unidades, localizadas

estratégicamente nas cidades dos 07 estados brasileiros das regiões
Sul e Sudeste, oferecendo a seus clientes cobertura total nestes estados.

Em Jaraguá do Sul, a Mereurioestá à 17 anos, sendo administrada

pelo Gerente, Plácido Antonio Rausis e o Gerente Operacional,
Joâo.Carlos Rausisse. A empresa atua com o que há de mais

moderno em tecnologia, frota, terminais e informações.
Além de atender o Mercosul, a empresa mantém parceria

. internacional Mercurto« UPS - UnitedPareei Service, interligando
dessa forma o Brasil com o Mundo.

Os clientes também podem contar com o Mercuriaaéreo, oserviço
de entregas porta à porta em todo o Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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12 LUGAR EM CASA DE CARNES

I .

Flores Naturais, Arranjos em geral, Atendemos Festas,
Casamentos, Coroa e Cestas de Café da Manhã

FWRA BRASIL. atuando na

área defloricultura c;lesde .

agosto de 2000. com sede no

Bairro Czemiewicz. Rua,
.

1loberto Ziemann,. 50.
destacou-se no ramo de

floricultura no ano 2002.
recebendo o Prêmio Master. A

virtude do destaqueforam
seus criativos e exuberantes

arranjosflorais obtidos a

partir de cursos de

apetfeiçoametuo e artigos e

flores de ótimaprocedência.

12 ,LUGAR EM FLORICULTURA

I

IC -F, RMA
fARMACIA E MANIPULAÇAO

(!�pt g;,i't;/rt-ultfvdO/�U.,Q/MZtÚk

_)
. .. -

12 LUGAR EM FARMACIA DE MANIPULAÇAO
1

I

Albel"

12 LUGAR EM ARTIGOS ESPORTIVOS,
MODA MASCULINA E MODA JOVEN

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COM ...............

Jaraguá do Sul, um dos maiores

pólos econômicos do Sul do

Brasil, completa 126 anos nesta

quinta-feira e irá comemorar a

data até meados de agosto
através de uma ampla
programação. Principal eixo

microrregião da Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu
(AMVALI), o município é
reconhecido não só no Sul do

Brasil, mas também em todo o

país e nos principais centros

industriais mundiais.

Indústrias do mals variados

segmentos e tamanhos atu'am
com grande pujança no Brasil e

no mercado externo. A

diversificada economia e a já
maiS do que reconhecida

. excelente qualidade de vida

pr.qpol'cionada pelo conjunto de

ações realizadas em conjunto
pela iniciativa privada e pelo
poder público, são os fatores

primordiais para este sucesso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'_ CORREIO DO POVO JARAGUÁ DO SUL 126 ANOS
" QUINTA, 25 de julho de 2002

ns

Bela, Acolhedora, Promissora •• �

Assim é ]araguá do Sul.
Parabéns! ",

I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1475 - Televendas (47) 371-3400

Jaraguá do Sul Santa Catarina

(
---�,-- -.-- --

Parabéns, Jaraguá do Sul,
126 anos...

I,

A grandeza do teu passado nos impulsiona em

direção a um futuro cada vez mais brilhante.
I

; Tintas Luxf�rd • Wanda Scherwin Wi/lians· Polidura· Lazzuri/· Renner • Autom�tivas e para Construção emjGral

I
MATRIZ: R: Cabo Harry Hadlich, 47 - FILIAL: R:Walter Marquardt, 110-

FONE: 371-0380/371-3969 FONE: 370-7311/ 370-8519
'-

---0--
-_ - _- - ---

J.araguâ do Sut; 126 anos

,Jaraguá
do Sul.

Foi aqui que
plantamos esperança,

colhemos progresso
e fixamos nossas raizes.

Uma homenagem da Duas Rodas aos

]26 anos de Jaraguá do Sul,

DaasRoclas
Inclastrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma história repleta de sagacidade

-

Jaraguá do Sul já foi considerada a Capital da Malha, dos Chapéus e

atualmente carrega consigo o título de Cidade dos Motores Elétricos.
Na realidade, todos estes títulos estão fundamentados no auqe do setor

produtivo de cada setor. Seria correto dizer entretanto, que Jaraguá do .

Sul poderia ter como título "Cidade das Realizações".
Assim como tempo é sinônimo de moeda c�rrente no mundos dos

negócios, vale a pena lembrar um pouco da história desta cidade que
desde seus primeiros desbravadores mostrou-se receptiva a todos

aqueles que procuram um espaço para mostrar seu potencial e a

tranquilidade que este pequeno espaço no interior ca}arinense oferece.

Nascida da colonização eurppéia, a cidade guarda fortes traços,
principalmente, da cultura germânica, presentes na arquitetura, nos

costumes, nos pratos típicos e na forte vocação de sua gente para o

trabalho.

Em 1864 a princesa Isabel, filha do imperador Pedro II e herdeira do

trono, casou-se com o conde d'Eu e como parte do dote constavam ás
terras que vieram a formar o município de Jaraguá do Sul. Ao

,

e1ngenheiro e coronel honorário do Exército Brasileiro, Emílio Carlos

Joundan, amigo do conde d'Eu e da princesa Isabel, coube a tarefa da

demarcação das terras que no início eram 12 léguas quadradas.
Jourdan procurou estabelecer-se nas terras do Jaraguá. Contratou

ferreirosrrnarcenelros, carpinteiros, pedreiros e lavradores para a

construção do engenho e a plantação da lavoura de cana-de-açúcar.
Enfrentou contudo, grandes dificuldades. Faltavam estradas, igrejas,
escaleis e hospital. Granjeou adversários políticos. Tudo isso fez com que
tivesse que desistir de seu empreendimento, em 6 de junho de 1888.
Veio a República e com ela mudaram os rumos da história jaraguaense.
As terras dotais voltaram a ser patrimônio da União. Somente no

século 20 Jaraguá do Sul foi desmembrada de Joinville, tornando-se

município. O nome Jaraguá é de origem indígena e significa "Senhor do
Vale". É como os índios chamavam o Morro da Boa Vista.

� d6. Srd.126 �

A grandeza do município é o exemplo
dado por uma população consciente

do seu papel na sociedade

DEPUTADO IVO KONELL
-

..
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Saúde é levada a sério
Assegurar atendimento pleno a toda população,
através de postos de saúde municipais, garantindo
serviços de médico, dentista, farmácia, arnbulatório
e laboratório, foi uma das principais realizações da

administração municipal. A Secretaria Municipal da
Saúde facilitou o acesso de todos ao serviço de
saúde pública, descentralizando as suas ações e

construindo unidades para atendimentos em vários
bairros. \

Com uma visão de quem atua no setor há longos
anos, o Secretário Airton Wl3ber da Silva atua com

o princípio de que saúde não é apenas curar

doenças, ter vagas em hospitais para internações,
ministrar remédios, aviar receitas ou distribuir
'medicamentos; a saúde é exatarnehte o contrário
de tudo isso. "É justamente o contrário. É através
da prevenção com vacinas, fiscalização sanitária,
cuidados com a manipulação de alimentos, com a

higienização pessoal, com a aplicação d.e hábitos
individuais e caseiros de comportamento que
estamos conseguindo resultados".

Jaraguá do Sul foi destacado pelo UNICEF como

terceiro melhor município catarinense em

condições de sobrevivência da criança até 6 anos.

Para atender a todos, observando estes critérios, ,

Jaraguá do Sul conta com uma excelente estrutura.
O Sistema Único de Saúde está descentralizado
em postos de saúde, promovendo a Saúde Pública
com atendimentos básicos e especializados e, por
serem próximos às residências dos munícipes,-se
tornam práticos, resolutivos e humanizados, sendo
interligados por uma rede informatizada on line, a

qual fornece dados epidemiológicos, estatísticos e

informações gerenciais, visando a qualidade, a

eficiência e a racionalidade do destino do dinheiro
público.
O governo municipal ampliou os programas de
saúde bucal nas escolas e creches de nossa

cidade, num esforço para formar novas geraçõesJ
de cidadãos saudáveis. Estamos presentes hoje,
através da Secretaria da Saúde, em escolas das
redes municipal e estadual, abrangendo milhares
alunos e crianças de zero a seis anos nas creches.

-c A.RiEIRINIiIlS
PRONTUARIO MEDICO

sus

Parabéns, Jaraguá do Sul, pelos
seus 126 anos de muita beleza.

Homenagem da consultora naturaAl'

Gorete ves Mota

Rua: Maria Freiberger Pamplona, 71 - Ba�pendi - Jaraguá do Sul - se

371-8041 I 9992-8406

lI!ll:a 'Ortodonlia

müII Ortopedia Facial

Dr. Neto, José A. Santos
ESPECIALISTA

Desc. e preços especiais para
ISSEM e Odonto Jaraguá

POl.lCLíNICA RIO BRANCO

Rua Barão do Rio Branco. 207

TEL.371-0795

SUCESSO!!!

Que o futuro seja grandioso e pleno de paz e

prosperidade para nossa cidade e nossa gente.
Parabéns, jaraguá do Sul pelos seus 126 anos

MÉDICO
DR:EDSON
CARLOS SCHULZ ,

DENTIST�S
DR: ANGELO
MARCELO KAZUBEK

Dr!!: JUILlANE
'TELES SCHULZ

R: Jorge Czernlewlcz, nº 84 -Jguá do Sul - 371-1109 - 372-3932

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARAGUÁ DO SUL 126 ANOS

Educação, o grande
projeto de Jaraguá do Sul
Para entender 'um pouco do sucesso

sócio-econômico e cultural de

Jaraguá do Sul não é preciso
buscar fórmulas mirabolantes ou

planos mágicos. Basta apenas
verificar a preocupação da poder
público com a formação de

crianças e jovens desde os

primei ros momentos de vida.

Centros de Educação Infantil,
escolas municipais, fortalecimentos

das relações com as Associações de
Pais e Professores, além do
atendimento a jovens e adultos em

instalações adequadas formam a

base da sociedade jaraguaense.
Uma universidade, três escolas

técnicas, uma futura escola

politécnica e diversos outros

projetos mostram que a educação é

tratada com seriedade e, talvez seja por isso, os

trágicos números da violência urbana registrados com

adolescentes e crianças estejam minimizados no

município.
\ ,

Se no passado os governos já tinham a visão doe que
seria através da educação que o município conseguiria
atingir um .alto grau de reconhecimento, a

administração atual continua investindo forte na

educação, por acreditar que é preciso preparar as
II .

pessoas para que possam conquistar um futuro melhor.
Ao longo de todos os meses em que esteve à frente do

cargo, a Secretária Iris Barg Piazera procurou

cumprir todas as metas que foram estabelecidas.
Foram vários projetos especiais, dentre os quais
podemos destacar o atendimento às crianças nos

centros municipais de educação, com reformas e

ampliação do números de professores e funcionários.
"Estas unidades deixaram de ser depósitos de crianças
para iniciarem-nas nos caminhos do conhecimento",
enfatizou.

A JARAGUÁ DO SUL OUE ME VIU NASCER,
CIDADE DE MINHA INFÂNCIA E MOCIDADE

e

j

ac

o que a gente faz iodo mundo vê.

Jaraguá do Sul
um exemplo em

qualidade de vida
o
o
o
o

I

R
M

PARABÉNS PELO SEU 1260 ANIVERSÁRIO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

Turismo ganha noyo incremente
, , 'II'

par� crescer ·Hade
/

ocasião do terceiro encontro da comissão organizadora dos trabalhos,
que é constituída por representantes do poder públ ico municipal e

proprietários de agências de turismo, de h�téLs til de restaurantes.
De acordo com o secretário, a Intenção é iniciar já no mês de agosto os

contatos com todos as empresas Para a adesão a esta parceria.
"Pretendemos envolver todos os empresários deste segmento, visto que o

projeto deve ser tocado pela iniciativa privada, com o apoio da

Prefeitura", explica Jansen.
Todo o trabalho de pesquisa foi realizado com o objetivo de veriflcar se

Jaraguá do Sul está equipada e preparada para â realização de eventos
estaduais e até nacionais. O secretário acredita que o município dispõe

.

de estrutura para este fim. Ele exempllfiéa esta constatação citando
alguns investlmentos realizados nos últimos anos no setor de turismo por

,
parte da iniciàtlva privada, como à construção de novos hotéis,
restaurantes e locais para abrigar eventos.

,

Para Janssen, a instalação de um convention bureau em Jaraguá do Sul,
que viabilize a realização de grandes eventos na cidade, traz benefíclos
consideráveis para a economla do munícípío. "Essas promoções atraem'
muitas pessoas de 'outros municlplos e estados, movimentando vários'
setores, desde a hotelaria, passando pelo éomércio, até restaurantes";
arqurnenta o secretário.

/

2anoLt'
Um caminho certo para um futuro brilhante!

Juntos, levantemos um brinde pelos 126 anos de fé,
de trabalho, de união, de pa�ticipação e de progresso.

\ Pat3bQn�1 Jataguá do �ul •••
ZANOTTI.S.A. - Tel. 372-5000

ott' br
CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Parque industrial reflete
espírito empreendedor

\ - .

\

empresas influencia' na disputa, entre países, estados e municípios, para a

concessão de benefícios em prol' da instalação e relocação de

empreendimentos empresariais. As entidades de classe, associações e

poderes constituídos devem fazer todo o esforço possível para promover o

desenvolvimento sustentado das suas comunidades.

Jaraguá do Sul, colocada como a na cidade brasileira (de um total de .222
cidades pesquisadas) "onde se constrói a riqueza", conforme pesquisa
realizada por Simonsen Associados para a revista Exame de maio de 2000,
teve avaliados os seguintes fatores (e seus pesos): populaçã9 e crescimento

(2); distribuição de renda e classes sociais (4); potencial de consumo (5);
educação e gVau de escolaridade (5); saúde (3); estrutura empresarial e

empregos (5); agropecuária (4); acesso a mercados (5); segurança (3) e

outros (1).

De acordo com o Secretário de Produção, Dieter Jansen, o resultado causa

orgulho mas não foi nenhuma surpresa. "O município colocou-se como o 30
arrecadador de ICMS o que demonstra o potencial de seu parque industrial.
Parque este que pede cada vez mais e melhor educação, serviços, saúde. Os

serviços públicos, graças ao retorno de parcela do arrecadado pelo Estado,
modernizam-se, agilizam-se e atendem a população em sua grande
maioria".

A cidade atraiu, também, a atenção de investidores estrangeiros, que a

visitaram e conheceram com o intuito de aqui estabelecer parcerias, com

um centro de alta tecnologia e incubadoras industriais, o queirá propiciar o

desenvolvimento da comunidade .científica e tecnolÓgica, que vai nos manter

como centro de excelência, qualidade, qualidade de vida.

Acelerando para o PPOIIPesso

Jarauuá do Sul128 anosl

A cidade de Jaraguá do 'Sul é hoje um dos

principais centros fabris de Santa Catarina.
Suas empresas produzem os mais diversos

artigos, um leque que vai desde malhas,
confecções, chapéus. e gêneros alimentícios até

motores elétricos, geradores, máquinas,
componentes eletrônicos e de informática. As

indústrias dos diversos ramos empregam

atualmente mais de 30 mil pessoas e não existe

registro de trabalho infantil em nenhuma das

empresas.

Aproximadamente 30 empresas exportam nossos

produtos: artigos do vestuário (confecção em

malha'l malhas em rolo, chapéus e bonés, botões

e elásticos), bebidas, produtos alimentícios

(essências,'condimentos, temperos, café, balas e

arroz), máquinas, motores elétricos e até

estofados, levando aos quatro· cantos do mundo o

que Jaraguá do Sul tem de melhor.

No mundo moderno, com a globalização dos
mercados e a evolução tecnológica crescente,
existe uma clara tendência à diminuição dos

postos de trabalho. A competitividade entre as

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2300 - Jguá do Sul

Fone/Fax: 275-3574 - 275-0117
R: Mal. Flortarro Peixoto, sIno - Jguá do Sul - se

e-mail:batistapneus@netuno.com.br·

Que KM� �lUflU!HM eMlfJ�Mfu6,
cmt6ig� � o. �ua!Mo.

COft(O. e3Ut
..G'UUUle Cidlule".

�JlGtNClA� 275-01f39

d;f.��•..���� ,
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(

Parcerias são incrementadas com o comércio
A parceria entre a prefeitura e a iniciativa

I privada também estende-se até o comércio onde

algumas atividades são desenvolvidas ao longo,
do ano visando o desenvolvimento dos negócios
em Jaraguá do Sul. As campanhas de Natal e

da Schützenfest são algumas das iniciativas

aplicadas e que repercutem favoravelmente
entre os lojistas.

\
I

' "

Um outro exemplo desta parceria será a .

reabertura do Mercado' Público na Rua Getúlio

Vargas. Com R$ 146 mil do Fundo Municipal
de Incentivo ao Desenvolvimento Rural

Q

I

(Froaqro) terão áreas específicas para vendas
de produtos de floricultura, artesanato,'

/

produtos da Associação dos Pequenos
Agricultores Familiares, olericultura, venda de

peixes, além de banheiros públicos. liA idéia é
transformar o local num ponto de apoio aos

produtores rurais e artesãos dos municípios
para venda direta de seus produtos ao

consumidor", informou Jansen.
\

/

Participando, Compartilhando do Sucesso e da
I ,

Qualidade de Vida de laraguá do Sul nos 126 anos.

Parabéns!

.JARAGuA DO SUL

il�:;��te ,(J i I()
.

CONFIE EM QUEM SEMPRE ESTÁ AO SEU LADO

275-2779

OOilJt0TE AO �
. �

(
Homenageamos todos os iaraguaenses,
que fazem dessa cidade um modelo em

<, Qua'lidade de Vida.

Parabéns, Jara_gJl�dõfuÍ"
p-elo.,S�seus t26 anos!'

AUTO CENTER

371-7398
kikar@netuno.com.br
R. Exp. Antônio Carlos Ferreira, 865 - Vila Lenzi

'r,

ebê
( -\

/ A cidade q,ue é pura alesria está de Aniversário•••

'Parabéns, daraSuá do Sul pelos seus 126 anos!

R: asm sadaad ad ada dad ada - Joinville - se - FONE: 32323-3232

/

TJ MOVEIS NOVOS�
USADOS

, \

LIGUE, E CONFIRA O MENOR PREÇO DA CIDADE
Fone: 275-0754/Fax:'372-1698

Rua: Barão do Rio Branco, 125, Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Agricultura 'ganha novos impulsos
o objetivo dq fortalecimento do' papel dos aqricultores deve-se à necessidade de aumehtar a

produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a sequrança alimentar. Isso

envolve iniciativas na área da educação; o uso de incentivos econômicos le o desenvolvimento

de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assequrando uma oferta estável de
alimentos nutricionalmente, adequados; 'o acesso a essas ofertas por parte dos grupos

vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para
reduzir a pobreza; e o manejo dé recursos naturais juntamente com a proteção do meio
ambiente.

.
.

/
A administração municipal vem dando prioridade à manutenção e aperfeiçoamento da

capacidade das terras agrícolas de maior potencial, bem como a conservação e a

reabilitação dos recursos naturais das terras com menor potencial, com o objetivo/de manter

uma razão homem/tterra sustrxtável.
'A área rural assenta-se em mais de 420 quilômetros quadrados que representam o estoque
de terra? disponíveis para exploração, independente de suas condições de uso.

Aproximadamente 8.500 hectares são áreas cultivadas e seis mil hectares são pastagens,
.

sendo de 10 a 15 hectares 'a área média das propriedades, sendo que todas possuem 50% de

topografia acidentada. Jaraquá do Sul apresentou, em meados da década de 90, cerca de

1.800 famílias rurais. Deste total, mais de 50% das famílias tinham na agropecuária sua

atividade principal e sendo que as demais famílias produziam alimentos para subsistência,
própria, cornerciallzando o excedente.

Grande parte das famílias rurais possuem como formação de renda o trabalho das indústrias,
principalmente entre jovens e mulheres. Aquelas famílias que vivem exclusivamentedà setor

primário são mais especializadas e competitivas.
Na agricultura jaraguaense os principais produtos são: aipim, arroz, banana, cana-de

açúcar, fumo, milho e olerícolas. já na pecuária as aves de corte, bovinos de leite, marrecos,

peixes e suínos são os mais criados.

I

CIDADE MODELO
PARABÉNS

I

PELOS SEUS 126 AN,OS

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Obras abrem caminho para o progresso e a qualidade de vida
-

Jaraguá do Sul jamais observou um volume de obras como nos últimos anos:

estradas, escolas, postos de saúde, saneamento básico, pavimentação, pontes,
ampliação e reforma de prédios públicos, construção de quadras esportivas,
iluminação pública, alargamento de estradas, desassoreamento de rios,
aterros, manutenção de vias de i rrigação e terraplanagem são algumas das

iniciativas que estão sendo feitas pela administração municipal para
melhorar a qualidade de vida do munícipe.
Apenas no 'último mês o município estimou em R$ 9,1 milhões o volume de
investimentos em obras que serão aplicados na cidade até o final de 2003. "A

diversificação destes investimentos permitem que toda a comunidade saia

ganhando", estimou o prefeito em uma de suas inúmeras visitas aos canteiros
r

de obra.

,
Uma das obras mais aquardadas desta administraçâo é a conclusão do túnel
sob a rodovia BR 280 que irá beneficiar os moradores dos bairros Vila Rau e

Estrada Nova pois evitará o cruzamento periqoso, de pessoas e carros. A obra)
está orçada em cerca de R$ 446 mil e deverá estar concluída ainda neste

primeiro semestre.

Para dar vazão ao fluxo de veículos no Ribeirão Grande do Norte a prefeitura
está alargando as vias para atender a comunidade e aos -dois
empreendimentos (dois hotéis e um restaurante). A saúde também está sendo

beneficiada com o novo posto de saúde Padre Antônio Echelrneyer em Nereu (

) Ramos. A localidade irá ganhar também uma câmara mortuária.
Para viabilizar a instalação de novas empresas e indústrias na cidade as

máquinas de terraplenagem da prefeitura estão executando obras num

terreno de 270 mil metros quadrados onde futuramente instalado o

condomínio industrial. Cerca 50 empresas estão sendo analisadas para se

instalarem no local. ,

A QUALIDADE DE VIDA DE UM POVO

SE MEDE PELA ADMINISTRAÇÃO.
PARABENS, JARAGUÁ DO SUL, PELOS

126 ANOS DE QUALIDADE E PROGRESSO .

. .

\

"
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o
o

I
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I"
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Germânia
t o I dos &. c o b e r' t u r a s

PARABÉNS, JARAGUÁ DO': SUL!
Estamos orgulhosos em participar dessa história

lei. 371-8414 '

!
. I

Shopping Center

BREITHAUPT

.

ViVER COM QUALIDADE É
VIVER EM JARAGUÁ DO SUL

.

Parabéns, . pelo seus 126 anos!

,

§ili>
�I

DRJAMESHUGO
••

GRUDTNER
Obesidade - Tire6ide - Infertilidade - Impotência - Crescimento

Parabeniza.Jaraguá doSul,
e, toda sua população pelo
aniversário de 126 anos,

com muita saúde!

CLÍNICA ENDOCRINOLÓGICA
R: Dr. Plácido Gomes, 321 - Centro - Cep: 89200-000

Joinville - SC (prox. Hospital São José) FONE: (47) 422-0984

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veíeulos

lASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
I GNV_ 35_000km, ótimo estado.
ratar: 9979-1437 cl Giovani.

10 - Vende-se, camionete, 70, ele.
$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

HEVETJE - Vende-se, 93, 1.6, gas.,
uI. R$ 5.000,00. Tratar: 371-7260.

HEVEnE - vende-se, 80, inteiro.
$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

HEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
ros de liga, gas. R$ 3.500,00.
ratar: 275-1817.

ORSA - vende-se Wind, l_O, 96,
rata cl aro de liga leve. R$ 9.000,00.
ratar: 370-7986 cl Marcelo.

ORSA - vende-se, pick-up
ompleta (- dlr. hidr.), prata. R$
0.500,00 à vista R$ 7.000;00 de
ntr. +12x R$ 351,00 fixas. Tratar:

9955-5572. CI Jucélio.

CORSA - troca-se 98, 2 pts, por carro

de maior valor (pálio ou corsa). Tratar;
376-2092 ou 9104-8542 cl Carlos.

CORSA - vende-se Sedan, 2000.
Tratar: 371-5343.

CORSA - vende-se GL, 1.6, dir.

Hidr., 96, azul. R$ 13.000,00. Aceito

proposta 51 troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após expediente.

COR�A SEDAN - vende-se Picape,
96, GL, prata, acento de couro, em

ótimo estado, R$ 10.500,00.
Tratar:371-6651 'ou 9977-4913.

DIPLOMATA - vende-se SE 90
azul esc. Met., vd. "Elet;., t';' el�tr.,
ar cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc,
gas., completissimo. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

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

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$12.000,OO
ou troca-se pI menor vaiar. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro.

MONZA - vende-�e ·87, SLE, 87,
Completo (-ar) e dlreçâo. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355.

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico completo. R$ 5.200,00..

Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE,
álcool. Tratar: 371-7212 ou

9963-7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
2.800,00. Tratar: 373-4018.

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

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
completo. R$ 12.900,00, negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

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

ÔMEGA - vende-se CD, 96, cl
teto, pínel digital, único dono, cl
160.000 km. Tratar: 376-1772.

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

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

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

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

VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. R$ 18.900,00 negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

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

VECTRA-vende-se 94. Tratar: 371-5343.

VECTRA - vende-se GLS, 97, azul,
único dono, cl 56.000 km originais.
Tratar: 273-0994 parto

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

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

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts,
ano 97/97, completo, menos ar e dir,
carro de mulher em ótimo estado, entro

+ ·financ. Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se, EX, 98, cl trava

eletr., alarme, desemb., doc. paga
até 2003, em ótimo estado. R$
11.000,00. Tratar: 371-1914 cl Mari,

PALIO - vende-se 00101, azul

met., gasolina, ar quente/trlo, trava

e ar-cone. Aceita troca de menor

valor. Tratar: 370-4810

PALIO WEEKEND - Ei vocêl Que
está procurando. Esta é sua

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

PRÊMIO - vende-se 86, R$ 2.000,00.
Tratar: 9101-9410 ou 370-4617.

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

restante). Tratar: 376-2890.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, cl R$ 2.500,00

entro Tratar: 376-1772. 371-7212 ou 9963-7641.

ESCORT _ vende-se, 93, L, azul

petróleo, gas., 2' dono,
personalizado. Tratar: 370-9172..

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gasolina. Tratar: 376-2068 ou

9992-4712 cl Leo.

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

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

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

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde

limão, cl alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x

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

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

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

RANGER - vende-se picape XL,
caçamba pi 1.100 kg, 4cc, gas.,
carro impecável. R$ 10.000,00 +_ 36x

384,00. Tratar: 372-3499 cl Volnei.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em

ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
274-8550.

VERONA - vende-se LX, 91, álcool,
motor AP, dourado cl rodas magnésio.
R$ 6.500,00. Tratar: 273-1001.

.

VERSALLES - vende-se ou troca

sé, guia, 2.0, 94, completo. R$
5.500,00 +22x R$290,OO. Tratar:

9991-9940 cl Clóvis.

APOLO - vende-se ou troca-se,
91m 1.8, álcool, cl aro de liga, em

perfeitó estado. Tratar: 370-0277
ou 9121-1320.

BRASlllA - Vende-se 'ou troca-se

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

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 em ótimo Estado.
Tratar:9953-9966.

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

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

.

FUSCA - vende-se, 67, bege, cl
documentação em dia, em ótimo
estado (motor 1300) todo original.
R$ 2.800,00. Tratar 370-9134 ou

9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

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

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

GOL - vende-se CL 1.6, 91,
gasolina, branco. R$ 5.000,00.
Tratar: 9113-3883 cl Davi.

GOL - vende-se 92, 1.6, álcool.
R$ 3.000,00 + financ. Tratar:
371-6916.

GOL - vende-se plus, 95, cl lirnp.,
desemb., banco bipartido, ar quente,
para-choque personalizado. Tratar: R$
9500,00. Tratar: 273-1001 cl Waldir.

GOL - vende-se 9.6, 1000, I.

CRÉDITOS
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

l"iii'Fl temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

..LOCAÇÃO �EroALHAS f(APAS -HIGIENIZAÇÃO DEKOUPAS
,

PAiA SALDES DE CABffEIRflRIJS DE C'AMA E /lANHO PARA HOTEl!

..HIGIENIZAÇÃO DE TOALHAS DE MESA
f CAPAS DE CADEIRAS DE RESTAURANTES

UNO - vende-se 93, vermelho, em

ótimo estado, com insulfilme,
entrada mais financiamento ou

ótimo preço a vista. Tratar:
371-7398 cl Eduardo. Hor. ComI.

UNO - vende-se 2001, 4pts. R$
12.500,00. Tratar: 373-2563.

\ .

.

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

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e ar quente. R$ 6.800,00.
Iratar: 373-2563.

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

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde

met., compL - ar cond., único dono, cl
nota fiscal e manual já licenciado até
2003. R$ 8.700,00. Tratar: 370-6056.

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a comb., cl nota.

Tratar: 371-2117, cl Charles.

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

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

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

UNO - Vende-se 1.5 R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro, àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. cl Marlon.

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

BELlNA - troca-se, 88, R$ 4.000,00
+ consórcio e troco por Parati 92 a 95.
Tratar: 276-0600 ou 9902-3012.

BELlNA - vende-se Scala, 85,
prata. R$ 3.500,00.

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

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318' cl Leandro.

COURIER - vende-se 99, CLX, 1.3,
azul. Entrada R$ 7.800,00+ 22x R$
280,00 fixas. Tratar: 273-0994.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0, 94,
bordô, cl para-choque personalizado.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Trátar:
275-3248 ou 9102-8213.

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

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

ESCORT - vende-se GL, 88. Tratar:

11

Tratar: 371-5343.

GOL - vende-se ou troca-se CU,
95/95. Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se CL 1.6' gas, Ano

89, prata em ótimo estado. R$
'4.000,00 entrada + 9x·148,OO ou

5.200,00 à vista. Tratar: 370-8579

cl Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96,
financ., ou quitado, aceito carro de
menor vaiar. 'Tratar: 370-8199, cl
Joel.

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

GOL - vende-se, 97 MI, branco.

R$ 9.500,00. Tratar: 373-2563.

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo
estado. R$ 7.500,00. Tratar: 373-
0335 ou 9992-6016, cl Hélio.

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

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
alc., cl aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:
370-2275.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, ano

97, prata, dir. hldr., vidros

eléticos, 2 portas. R$ 14.000,00_
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514_

PARATI - vende-se ou troca-se,
89 por carro de maior valor. Tratar:
370-1161 cl tuts.

PARATI - vende-se GL, 89, álcool.
Tratar: 9963-7641 ou 371-7212_

PASSAT - Vende-se 84, vil age,
preto, álcool. R$ 3.000,00. Tratar:
9903-3450 cl Gllmar pela manhã.

SANTANA � Vende-se Quantum,
93, CU, cl ar cond., e dlr., hidr.,
R$ 11.000,00. Tratar: 9973-8955.

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

VARIANT - vende-se II, 80 2'

dono, ótimo estado, motor novo.

R$ 2.700,00. Tratar: 273-1001.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vw
Gol 1.0, rodas liga leve. 15. para-choque pers. aerotólio
Logus Clt 1.6 desemb. ar quente

��atl CLt 1.6. gas,

Corsa Sedan. 1.0. 4p, dir. hidráulica, único dono
Vectra 2.0, Gl, compl. cl petlcula. gas.
logus CL 1.6, desemb., ar quente
Vectra CD, 2.0, completo
vectra GlS 2.0. completo
Gol 1.6. ale
Ohevette DL 1.6. gas., ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6, alc.
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.
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
Pick-up Plorino aberta 1.0, longa
FORD
Escort GlI. 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr.
Escort L 1.6. alarme. desemb .• ar quente
Escort Hobby 1.0, gas.
Escort L 1.6, alarme, desemb .• ar quente
Versales GL 2.0, 4p, bordO, ar ccnd., d.h. + abs
Verona LX, 1.6, desemb. ar quente
Escort L 1.6, ale.
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 . R$ 2.500,00

96
94

,91
2000

97
94
94
94
88
92
89

98
97
97

, 94
94

96
94
94
94
'93
91
89

Prata
verde met.
prata

verde met.
branco
verde meto
cinza
prata.
branco
dourado
marrom

bordO
bordO
verde met.
Azul met.
Branca

azul met,'
cinza
dourado
cinza •

bordô
preta onlx
cinza

02

,JEEP - Vende-se, 65, reformado, em

ótimo estado. Tratar: 9902-7378, c/
Marcos.

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

LADA LAIKA - Vende-se, 93, 4P.
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK !JP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria oríg.i.em ótimo

estado, R$ 4.500,00. Tratar:
276-0287 ou 276-0373.

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

Bernardo
Rua

Dornbusch, 330

Joinville, 41 70

Branco 1998
Vermelho 1993
Prata 1997
Verde 1996
Azul 1996
Azul 1988
Preta 1996
Prata 1994
Branco 1993
Roxo 1994
Cinza 1999
Marrom 1987
Prata 1978

. Branco 1998
Verde 1997
Branca 1997
Branca 1997
Bordo 1995
Roxo 1994
Roxo 1996
Prata 1995
Azul 1992
Azul 1991
'Vermelho 1'991,
Prata 1991
Verde 1991
Branca 1990
Azul 1988
Prata 1998
Branca 1996
'azul 1993
vermelho 1990
Cinza 1990
Cinza 1995

\ Prata 2001
Bardõ 1994

����lDA�!iI!!i!i!l �� �QU�'N�T�A�-F�E�'R�A,�2�5d�e�ju�lh�o�d�e2�O�02

RURAL WILLYS - 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,qO. 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.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impecável. R$
2_100,00. Tratar: 370-7986.

JEEP - vende-se 65, motor ec. em

ótimo estado ec/ assessôrlos.
Tratar: 9902-7378 c/ Marcos.

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_

TOBATA - compra-se em ótimo estado

de conservação. Tratar: 276-0264 .

$fJtf['Ç'M 370-3113
Av. Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se

Fone: (47)
370-8622

Fiat Palio
Fiat Prêmio,
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
VW Gal
VW Gal
VW Golf
VW Parati
VW Santana
VW Fusca
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM S-10
GM Vectra
GM Monza
GM Monza
GM Chevette
GM Chevy
GM Opala
GM 0·40
GM 0-20
Ford Fiesta
Ford Pampa
Ford Eseort
Ford Eseort
Ford Verona
Seat Cordoba
Honda Titan'
Kawasaki

1.0, 4p, cl opcionais
CS 1.5, alcl
Mille SX, 4p, compl.

.
Mille EP, 4p, Iimp./des,Jar quente
Mille EP, 4p, compt.
1.3 CS, cl opcionais, gas.
1.5i, Trekking
CL 1.6, cl opcionais
1000 báclcc
GTI compl/couroytetc
1.0, 16v, 4p, trava + opcionais
GLS, 4p, autom.
1300L, rodas 14
Sedan 1.6, cl opcionais
Super 1.0, 4p, clar
Super 1.0, 2p cl opcionais
Wind 1.0, 2p cl opcionais
1.0, 2p,Wind cl opcionais
1.0, 2p Wind, cl opcionais
DeLuxe, 2.5, turba diesel
GlS 2.0, completo
SL/E, 2p, cl opcionais (ale.)
Classic, 4p, completo
DL 1.6/S + rodas
500 DL 1.6/S àlcool
Diplomata 4p, relíquia
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0, 4p, bâstco
1.6, cl opcionais
l 1.6, cl opcionais
L 1.6 cl teto e opcionais
LX 1.6, cl opcionais
GLX, 1.8 completo
125, parto elétr.
Ninja ZX;11 . 1100cc

GEOMETRIA

to Mime

PNEm

CON�ERTO� DE RODA�

Clube
de

I

Atlêtico Baependi
Schroeder

próx.
próx. trevo

D .

Rua Domin os da Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FORD

Fiesta 97/98 Prata gás.
'Escort GLX 97/98 Azul gas,
Escort 1.8 GL 96/,96 Preta gas.
Resta 96/96 Laranja gas.
ESC0rt 1.6 GL 94/95 Prata gas.
Escort Hobby 94/94 Cinza gas.

VW

GolCL 91/91 Azul gas,
Pointer CU 1.8 96/96 Branca gas.

GM

Kadett SL EFI 92/93 Prata alc.
FIAT
Siena 6 marchas 00/00 Branca gas.

Usta de veiculos PARTICULARES

Focus Ghi,a 01/01 Prata gas.
Focus GLX 00/01 Verde mas. gas.
lrnp/Ford ExpJorer XLT 4x2 94/94 Azul gas.

Seu seminovo com jeito de novo

Kadett SL 'EFI, 92/93, ale., Prata

VENHA ATÉ A FORD E CONFIRA!

Fone: 9122- 0566
275-3992 à 'noite

VENDO
(

LOTE 13X32, PRONTO
PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cerro

cj luz, água, próximo à

escola, etc ... R$ 10.000,00

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

vaiar. Tratar: 373-2563

,

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagem. Paga-se a vista.
Tratar: 9121-4061

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

INSTALAÇÃO \E CpNSERTO
,

AUTO EI.ETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354 (

Rua EpffácioPessoa, 607,próx. CoI. Jangada -JaraguádoSul-se

COMPRA· ""ENClE - TROCA E FINANCIA.
-NO\,lOSEUSAOOS-

Gal Mi 1.8 97 branco gas,
Corsa 1.0 00 branca gas.
Uno 2p, 1,0 00' bordô gas.
Gol CLll.6 00 verde gas,
Tipo, 4p, compi. - ar 00 prata gas.
Escort Hobby 1.0 00 marrom gas,
Gol ct, 1.6 9:l bege alc.
D-20 Cabo Dupla, cornpl. 93 branca die.
Escort Gl 1.6 92 branco gas.
Gol Cl 1.6 91 prata gas.
Uno 1.5 91 vermelho gas,
Parati ci 1.6 89 marrom met. alc.
Monza si 1.8 88 vermelho alc.
Escort Gl 1.6 88 prata alc.
Corcel li, LDO 81 bege gas,
0-10 76 branca die.
Fusca 78 branco gas.
Fusca 73 be e eroi. as.

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

,

� �!.��!!!!!!���!�H�,r.!!A.W GRADES, PANTOGRAFICAS, ESTRUTURAS METAUCAS, ESCADAS, PORTOES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

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

AGRALE - vende-se STX, 91, doc.
em dia, ,mais equipamento
completo. R$ 1.400,00. Tratar:
9967-1195.

(47) 376-1772/ 273-1001

C.....-- .. L.......
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jarag,_,á do Sul- SC CA'JIINHONIII'''

MODELO COMB COR ANO Omega CD Comp. + couro hidr. G Preto 1996
VW 0-20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995

Gol Mil Plus G Branco ,1995 Omega CD 30 compl. G Verde 1.993
Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995 Chevette Junior G Prata 1993
Fusca 1.600 G Cinza 1994 Monza Classic 4p G Dourado 1990
Gol CL 1.6 G Branco 1990 FORD
Santana Quantum G' Marron 1990 Ka GL G Branco 2000
Variant II G Cinza ,1980 Ranger XLT compl. D Prata 1999

AAT Resta 1.0 G Azul 1997
Uno CS 1.5, LlP G Prata 1996 Versalles GL, trio / A Prata 1993
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995 Verona LX 1.8 A Dourado 1991
Uno Ex G Azul 1998 Escort L A Azul 1988
Rorino 1.5 G Prata 1993 Escort XR3 conversível A Prata 1987
UnoCS A Dourado 1989 IMPORTADOS

GM PeugeotSoleill06,4p·1.0 G Prata 1999
CorsaMPFI G Verde 1999 Peugeot 405 SRI, comp. G Azul 1995

'CorsaWind G Verde 1999
Vectra GLS compl., 2.0 G Vermelho 1997 <, MOTOS
5-102.2

-,

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

WILLE CAR VEíCULOS
COM PRA - VENDE - TROCA - F'INANCIA

CorsaWind Branco 00 gas. R$10.500,OO
Fiat147 Branco 83 gas. R$ 1.600,00
Caravan Diplomata 6C Preta 84 gas. R$ 3.200,00
Gol I;lX Bege 83 gas. R$ 1.800,00
Belina lDO, 1.6 Vermelha 81 gas. R$ 2.000,00
Passat Vermelho 8J gas, R$ 1.700,00
Opala, 4p, 6C Branco 76 alc. R$ 2.500,00
Voyage de corrida Branco 83 alc. R$ 1.800,00

Titan KSE cl part. Prata 02 gas, R$ 3.900,00
Scooter Vermelha 97 gas, R$ 1.700,00
DT 180 - Trilha Branca 83 gas. R$ 1.300,00
Agrale 27.5, pI trilha Preta 00, gas. R$ 1.600,00
DT 180, pI trilha Preta ss ga�. R$ 800,00

HORARIO DE ATENDIMENTO

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

Rua Joaquim Francisco de Paula 627 -Francisco de Paula,junto a TaperenterLavação 9111.-7033

,
,

AGRALE - vende-se STX, 27.5, 91,
doc. em dia, mais equipamento
completo. R$ 1.400,00. Tratar:
9967-1195.

CG TITAN - Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vand�rleQ.
CG TITAN - Vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar: 9124-6939, Alciomar.

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

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

vista. Tratar: 370-7189, c/ Gisele.

BIZ -'- vende-se 2001/2001, preta.
R$ 1.600,00 + 13 x 170,00. Tratar:
9979-0605. -, CG T1TAN - Vende-se, consórcio, partida

elêtr., com 10 parco Pagas, fa�ando 26

parco Tratar: 376-3034 (manhã).BIZ - Compra-se, de 98 acima, ou
.

moto Honda CG 125 acima de 88,
pago a vista. Tratar: 9104-2336, cl
Wilson.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. C/ Luís no 370-1161.

CG TlTAN - vende-se, 125, 2001

c/ partida eletr. e freio a disco, R$
4,000,00. Tratar: 373-2563.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87, trilha,
vennelha. R$ 1_000,00 ou R$ 200,00 + 6x

R$l80,oo. Tratar: 374-1117 ou 99750117.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis- - Elásticos

Graxa

QUINTA-FEIRA, 25 de julho de 2002

30,8_
DT 180 - Vende-se, Yaniaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00 ou

R$ 500,00 + 6x R$ 180,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x
R$ 135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

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

ML 75 - vende-se inoto em, ótimo
estado, Tratar: 276-1007 cj
Alexandre,

NX - compra-se 400 falcon, 200 ou

2001 de particular. Tratar:
9902-0033.

SCOOTER - vence-sé, 97, Palio,
toda revisada cj motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, cj Jussara.

'

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

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

TENERÉ - vende-se 600, 88, ótimo
·estado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103-
1611 ou 275·1204. \

TITAN - troca-se 97, por fusca.
Tratar: 274-8536.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1�500,00. Tratar: 370-1161, cj luis.

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

XL 125 - Vende-se, pgto.a vista até
R$ 1.000,00. Tratar: 37'6-2593,
após 18h.

XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha.

Valor a comb. Tratar: 275·1676 ou

275-0817.

XR 200 - Vende-se, 99.
R$ 2.700;00 entro + 37x R$ 98,00.
Tratar: 9973-8955.

XT 600 - Vende-se, 95, preta.
R$ 7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x
R$ 336,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

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

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

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 97j
97. R$ 4.000,00. Tratar: 37.4-1117.

AROS Cj PNEUS - Vende-se, 4
aros :).3, cj pneus liga leve,
Fusca'. Tratar: 370-0670, cj
Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99 cj 12

lugares a mais' completa. Tratar:
371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pj (
Pampa. Tratar: 370·0670, cl
Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pj 0-
20. Torro, R$ 800,00. Tratar:
276·3223.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95

pj frente, 4p, con\pl., preferência
flnaclado. Tratar: 371-0695.

I

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

PÁ�A-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pj Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:

(47) 9105-9172, cj Jeferson.

RODAS - Vende-se, esportiva, de

Opala 5 furos, ou t[oca-se pór
originai de Diplomata. R$ 200,00.
Tratar: 370'1225, cj Robson.

diversos
6 CD-S - vende-se 150 melodias

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

APARELHOS MUSCULAÇÃO - vende

se. R$ 3.500,00. Tratar: 3�9-1207.
AR CONDICIONADO - vende-se

373-3787.

BALCÃO - vende-se manequins,
cabides, mostruârios, etc., pj loja.
Tratar: 37t;)-3561.

BALCÃO Pj BANHEIRO -

80X55cm, creme, cj espelho. R$
500,00 ou troca-se por esteira
elétrica. Tratar: 371-7060.

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

.

BATERIA - vende-se, nova, marca

Turbo, cor vinho. Tratar: 371-1177
ou 9122-1830 cj Adriane.

BAZAR - Vende-se estoque' e

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

BERÇO - Vende-se marca Habe,

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

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

CARTA DE ICRÉDITO - vende-se

consórcio cj R$2.000,00 pagas,
vende-se por R$ 1500,00. Tratar:

276-0600 ou 99023012.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

consórcio de R$ 30.000,00.
• Prestações R$ 323,00 por mês.

Tratar: 370-2995.

CELULAR - Vende-se marca

Eric'kson. R$180,00, negociâvel.
Tratar: 9953-40121 cl Rose.

CELULAR - vende-se Nokia. Tratar:
371-5133 cóml. Ou 370-6613 após
20h cj Lígia.

CELULAR - Vende-se pronto da

Tim. R$ 10b,00. Tratar: 371·0002.

Cj Fabricio.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a comb. Tratar: 275-1676.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,

ERRAMOS
O classificado VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. I R$ 12.900,00, negociável. Invertemos os

valores. O correto é: VECTRA GLS, 97/97 por R$
18.900,00, negociável. Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

• '1

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
.

. I ,

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

"-

BS"'t·lnast
roiamem.

portâtil, cj duas bocas, ideal pj
camping ou pj quem gosta de

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

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) tjtulo R$ 350,00. Tratar:

9965-1347 cj dsnildo.
\ .

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:

9979-0605, cj Adir.

COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentlum, 31, 800 mhz. Processador
asus CUV 4x, 180, 128 MB,
133MHZ, Hard Dlsc 10.2 GB, Placa

de vldeo 8MB, 3D tridente, Placa ,de
som yamaha; monitor 15'lG 56 A,
Drive 1.44 MB, Gabinete Mini torre

ATX, CD multlmldla, placa fax

modem, scaner, impressora Epson.
R$ 1.8,50,00, semi novo. Tratar:

373-0263 ou 9979-0283 cj Paulo.

CONJ. SOLDA - vende-se lixadeira

e furadeira, semi-industrial. Tratar:
370-9172.

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

cj Jairo.

ESCORREGADOR - Vende-se, pj
playground. R$ 250,00. Tratar: 370·

1973 ou 9975-1299. cj prof. Ademar.

ESPINGARDA - vende-se de

pressão, marca Urca. Valor à comb.

cj nota fiscal. Tratar: 9118-2880 cj

/Gullherme .

ESTEIRA - vende-ie elétrica R$
350,00. Tratar: 370-7080.

FARMÁCIA - vende-se cj Clientela
e c,Onvênio Formado. Tratar: 376-1949,

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cj Joilce.

FREEZER - vende-se vertical,
prosdócimo, 1801. R$ 300,00.'
Tratar: 371-6409.

'

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

GAITA - veride-se 80 baixos

universal, marca lidero R$273-0461.

GALPÕES - Aluga-se, 1 galpão, na Av.
Pref. Waldemar GrÚbba. Tratar: 273-5528.

GATO - vende-se Siames. Tratar:
373-3787. Cj Noeli.

GELADEIRA - vende-se Duplex
Consul, em ótimo estado. R$ 460,00,
Tratar: 9975-1936 cj José Carlos.

GELADEIRA (2) - vende-se
Prosdócimo e Consul. R$ 150,00cd.
Tratar: 371-6409.

HD 20GB' - compra-se estragado marca

Quantum. Tratar: 376-0811 cj Rafael.

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

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

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

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

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

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.uscqcs.com.br

• Kit'sitalianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos espeCializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral

multi marcas.

• Temos financiamento.

Atendemos linha geral:

_.®�.IIB_
Vendas e Serviços

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

. ,

�
TELECOMUNICAÇOES

Intelbta,

111111 HDL

:'._
ai" II"

(047) 376-0251

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

ICh,vr:"AftoI
MECANICA

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 . Sala 01- Jaraguá do Sul - SC

E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

R$
R$

,

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

CI00 BIZ
CG125KS
YBR125ED
CG125 ES
XLR 125 ES
CBXSTRADA
TWISTER,
TORNADO

76,37
80,43
92,22

GRUPO ESPECIAL
CARROS

R$
R$
R$
R$
R$

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

127,79
144,31
153,15
169�48
183,64

R$
R$
R$ 888,19
R$ 1.341,03

360,33
626,08 CONlsOnc ••o UH.Ao

Rua Barão do Rio Branco"
Centro ]a.raguá do Sul

(47) 37'1-8153 /9122-6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'1__
V Votorantim I finanças

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.500,00
Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.800,00
Blazer compl. 96 Branca, R$ 24.800,00
S-10 95 Bordô Gas. R$ 15.806,00
Gol1.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00
Uno 4p. 94 Cinza Gas. R$ 7.200,00
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00
Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00
Fiorino 90 Branca Gas. R$ 5.700,00
C-20 88 Bege Ga$/Gnv. R$ 14.I:mO,00
Kawasaki KDX 200 92 Gas. R$ 3.800,00

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

e-mail: javel@netuno.com.brVeiculas. peças e serviços

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jara uá do Sul

vw
GM Gol MI 1.0 G Branco 1997

Corsa Milênio, 4p 02 Branco G Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995
Fusca1.600 G Cinza 1994

Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G Fusca 1300L G Azul 1985
Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G Santana CO, 4p G Cinza 1985

Corsa Wind, 2p 9& Bordo G FIAr
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996

Goll.& 93 Branco A AorlnoLX G Azul 1996
FORD Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995

G
Aorlno1.5 G Prata 1993

Fiesta,4p 97 Branco Santana Quantum G Mari"om 1990
Escort GLX, 2p 95 Branco G IM

D-20 Conquest, compl.-ar o Branco 1995
Escort HObby 1000 94 Cinza G Omega CO 30 compl. G Verde 1993

F-lODO gabo 95 Bordô D Chevette Junior G Prata 1993
Monza Classlc, 4p G Dourado 1990

FIAT FORD
KaGL G Branco 2000

Mille Smart, 2p 01 Branco G RangerXLTcompl. O Prata 1999

Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G Aesta1.0 G Azul 1997
EscortXR3 Conv. A Prata 1987

Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G IMPORTADOS
, ... '''�'':��,::�,," ::"�""'" Peugeot 501e1l106, 4p, 1.0 G Prata 1999

R�I'WÂv.'!i'ijÊfÊijô'WALÔ��ÂR,,�ijM��;'Iª�g�I!±,âÂiªªºVI'�'1ij4"t,�4R4Gij�:iI:ili's,º�"::' Peugeot405 SRI, compl. G Azul 1995

(]

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

370·7986
Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul - se

Kalibra 2.0, 16V
'

95 Vermelha G R$ 21.500,00

Vectra GLS 2.0 \ 95 Azul G R$ 14.500,00
Uno 4p 99 R$ 10.300,00 \ Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00
Corsa 2p 98 R$ 10.500,00 Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00
Palio 4p 97 R$ 11.200,00

Bordô G R$ 1Q.700,00Fiesta,4p 97 R$ 10.000,00.
Pick-up Corsa 96

Gol I 96 R$ 10.100,00
Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00

Tempra 96 R$ 10.900,00 Monza GL 2.0 95 Azul G R$ 9.800,00

Corsa 95 R$ 8.400,00 Ford KA GL 1.0 00 Branca G R$ 11.900,00

Corsa 94 R$ 8.000,00 Corsa 1.0 Wind 96 Prata G R$ 9.000,00

Kombi 94 R$ 6.500,00 Xr3 Conv. 1.6 89
'

Preta A R$ 6.800,00

Gol 91 R$ 5.900,00 Passat Viiiage 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00
Escort GL 88 R$ 4.500,00 Monza Sl:.E 1.8 85 Prata A R$ 4.450,00
Chevette 84 R$ 2.400,00 Corsa Wind 1.0 95 Azul G R$ 9.000,00

Uno SX, 4p, 1.0 99 Branca G R$ 11.100,00

Refinanciamos
seu veículo!

Rua: Angelo Rubioi, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul· II
(47) 376-1772 - 273-1001

MODELO COMB. COR ANO

'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$ 16.500,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00

F-I000 Dupla Comp 91
F-I000 87

Go11.6, gas., 93

Gol4p 16V 99

Monza, 2p, - ar, 87
Monza Class 2p Compl.
Monza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
608 cf Baú Seco, 78
Uno 2p., 93

Escort, vinho, 97, cornpl.
Voyage,83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v

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

--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



17 Gol Mi 1.8 97 branco gas, VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO15
14 Corsa 1.0 96 branca gas, Corsa Super" 2p 98 Verde Gas. R$ I 1.000,00
s Uno 2p, 1.0 96 bordô gas. Mondeo CLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00

l Gol CLl1.6 96 verde gas, TempraSX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00
Tipo, 4p, compl. - ar 95 prata gas. GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I 1.000,00� Escort Hobby 1.0 95 marrom gas. R$ 14.500,006
Gol Cl, 1.6 94 bege alc.

Gol 16'1. 4p 99 Branco Gas.
? R$ 14.800,003 0-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

Escort Gl 1.6 92 branco gas. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00

Gol Cl 1.6 91 prata gas, Uno SX, 4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00

Uno 1.5 91 vermelho gas, Saveiro Gl 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00
Parati Cl 1.6 89 marrom meto Alc. GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,00
Monza Sl 1.8 88 vermelho ale. Gol I 000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00
Escort Gl 1.6 88 prata alc. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. 'R$ 7.800,00
Corcel li, lDO 81 bege gas. Kadett Gl 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00
0-10 76 branca die. I

D-20 CS (-Turbo) 92 Die. R$ 23.500,00Branca
Fusca 78 branco gas. Palio El 1.5, 4p 97 Azul Gas. R$ I 1.900,00
Fusca 73 bege perol. Gas.

CGTitan 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

ê'

Refinanciamos
seu veículo!

'9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

,

U'.....__ ---'

370·3113
Av. Waldemar Grubba • .Jaraguã do Sul • se

WOLKSWAGEN
Gol I, 1.0 Branco 97

logus GLi Verde 96
Gol! Gl, cornpl, Roxo 95

Pointer GIi Vermelho 95

logus Gl, comp. 'Prata 94
FIAT
Palio ED Vermelho 98
Palio Weekend Branca 97
Palio El i.s, 4p Vermelha 97
Palio ELX, comp!. Cinza
01
Uno ELX Vermelha 95

Uno Mille Azul 93
Rorino LX Azul 93

FORD
Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96
Verona GLX Prata 94
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Corsa Wind Prata 99
Corsa Wltld Cinza 98

Ipanema si 1.8 Azul 91
Chevelte Verde 89
MOTOS
Honda Biz Azul 99

Financiamos
seu veículo!

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

"P'

�\lllrv�}M\,�i\.,.Ij,.i�;;"'f�� *f1�\Me>W JJV:f&�,j\VI./��� ",�

uaRA vEfC:UJaQ�S:
'Venha conferir os

preços e marcas,

neste sábado e �omi11[Jo
�ias 27 e 28

2laverá chopp e petiscos
para os clientes.

FI_lIA

Q) 370-2227/9975-1804
Rua Preto Waldemar Grubba. 3841 - Jaraguá do Sul· se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

estamparia. Tratar. 371-2115. Cf' Maurfclo.

QUINTA-FEIRA, 25 de julho de 2002

estoque de fios, bastedores, máquina
para preencher carretilhas, estante,
mesa para trabalhar e outros. Tratar:
372-0074 ou 91124711 cl Elson.

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Closley (antiga à pedal). R$100,00.
Tratar: 371-7060.

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Overlock sequinha cl mesa. R$
150,00. Tratar: 371-6238.

MAQ_ DE COSTURA - vende-se,
Vigorelli. R$ 100,00. Tratar: 371-6409.

MAQ_ LAVAR - vende-se pI carro cl
água quente R$ 1.700,00 e maq. PI fazer

espuma. R$ 900,00. Tratar:37&2279.

MAQ_ OVERLOCK - vende-se 7.500p
semi nova. Valor à cominar. Tratar:
27&08199. cl Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se sequinha
cl mesa. R$150,00. Tratrar: 371-6238.

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

371-3699. cl ílzlra.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marcá Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00 de
entrada e o resto parcelado. Tratar:

9975·4523, falar com Rosa.

MAQ. RETA - vende-se 8rotter. R$
700,00 nego Tratar: 275-0616.

MÁQUINA - Tenho pI trabalhar cl
cazeamento e colocar botões

(pressão em gerai), rebit etc. Aceito

facção. Tratar: 372-1652.

MÁQUINA - vende-se, reta,
c\)bertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MÁQUINA P/ COSTURA - Vende-se,
1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou avulsa). Tratar: 275·0616.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampa de

vidro, pI 6 cad. estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372-4153, cl Alex ou 370-6278.

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

JANELAS (6) - vende-se de madeira

(cedro) 3 de' 1,20 x 1,60m cl vidro e

3 de 1,00 x 1,20m cl cidro. R$
250,00. Tratar: 370-9147 cl Eolita.

Lanches

Lanche sem haml:>urguer
I) X-FRANGO

2)XCORAÇÃO
3) X-CALA5RESA

, 4) X-CAiU-FRANGO

5)X-MIGNON
6) X-PICANHA

7) X-GARNISÉ

nehe com haml:lurguer
0&)X-SALADA:
09) X-DOG

10)X-5ACON
11) X-HOT POINT

Tradicionais
12) MisTO QUENTE

13) X�5URGUER

14) X-'EGG

Cachorro Cluen1:e
15) CACHORRO TRADICIONAL

.

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO
17) CACHORRÃO
1a) CACHORRO DE MUSSARELA;

DEPALMITi

ROy�
Vendas ou loca ão

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Comunicamos a perda ou extravio dos

seguintes documentos: Blocos de notas
Fiscais série D-1 nº 001 a 5.500;· Bloco de
Notas Fiscais série U nQ 001 a 250; Livro de

registro de Entradas e Saídas de Mercadorias,
Apuração. do ICMS, registro de Inventário de
Mercadorias, registro de Documentos Fiscais
e Termo de Ocorrências: bem como, outros
documentos fiscais e contábeis da empresa
TOQUE FINAL AVIAMENTOS LTDA., CNPJ nº

80.693.849/0001-27 e Inscrição Estadual nº
251.665.488. Os blocos de Notas Fiscais e

os Livros Fiscais estavam praticamente todos
utilizados e impressos até o ano de 1994. A

I mesma não se, responsabiliza por atos 'de
,

terceiros náo autorizados.

Porções
24) FILÉ
25) CALA5RESA

26)CORAÇÃO
27) MISTA

ae FRANGO A PASSARINHO

.29) FRITAS
wv 30) FRANGO E FRITAS

31) POLENTA FRITA

32) AIPIM FRITO

33) AZEITONA

34) PICANHA AO ALHO E OLEO

JOGO DE QTO. - vende-se pI solteiro

cl 1 beliche cl colchão, 1 roupeiro 3

pts., 1 cômoda cl 7 gavetas (marfim),
em bom estado, R$ 250,00. Tratar:
273-6.382. Após 18h, final de semana
cl Elisângela ou Edson.

JOGO DE QUARTO - vende-se pi
solteiro, Rudnick, cama cl baú, criado
mudo 3 gavetas, armário 4 pts cl
escrivaninha, cadeira todo em rnõgno
mais colchão. Tratar: 372.Q382 cl Evanir

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

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl NoeJi.

LIVRO - Compra-se, Mundo de Sofia.
Tratar: 37&3658, cl Jusiane Ou Marta.

LOJA - vende-se de roupas cl
estoque e móveis. Tratar: 371-9116

cl Cacilda.

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

MANGUEIRA - vende-se pI
latoaria, Oxlcorte, completa (el bico
e mamômetro). Tra�ar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se industrial, semi
nova. R$ 1.300,00. Tratar: 275-0616.

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

duas ou troca-se por moto de menor

valor. R$ 375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo

reta, Yamata. Valor a cornb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

cómbinar. Tratar: 9993-4340ou370-5547.

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima Uaponesa).
borda de .300 a 500 peças por dia.
Valor 15,000,00 ou R$ 18.000,00 cl .

MOTOR - vende-se Diesel, 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou moto
na. troca. R$1.200,00. -Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

\ I
'MÓVEIS - Vende-se: de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, el Joilce.

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

PALMITO - vende-se muda com

30cm. Tratar: 373-2563.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 2748329
ou 274-8264, el Simone.

PASSAGENS AÉREA - Vende-se, para
o nordeste ou qualquer outro país
dentro da América do Sul, com 20 dias
antes da data da viagem. Valo, 60%
do valor da passagem oferecida pela
empresa. Tratar: 9973-3358.

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

PERDIDO - Aparelho Celular LG. Baby
cl capa transparente cor prata e n'

9124-6939, ·em frente Marquinhos
Motos. Oferece gratificação pI quem
encontrar. Tratar: 370-7812, 371-6288
ou 37&2593.

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas no

ônibus catarinense, domingo à noite

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

PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$
150,00. Tratar: 371-6409.

PINCHER - vende-se filhotes n' O.
Tratar: 9993-0623 ou 27&3602.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. cl Noetl.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'íern cheírínho d1e
novidade gostosa,

,

,
na cidade ...

A Jet Chicken é a franquia mais gostosa da cidade, porque é

especializada em deãcías à [ato-porções de frango
à passarinho, polenta frita, ai,pim e batata ...

r Hu m m m m m m m •.. deu água, na .b o c a ?:
Então venha provar essa prática e deliciosa novidade.

• •

!,ONT� DE ESTOQUE - vende-se pI
sacai eiras e revendedoras. Tratar:
370-3561.

I

•

PRECISA-5E - moça pi dividir ap.
no centro. Tratar: 9993-4525 ou 372·
3255 el Karlize .

0927 el Sérgio.

TELEVISÃO - vende-se, 24".
Panasonie. Tratar: 37�·3787.
VESTIDO DE PRENDA - vende-se
em ótimo estado. R$ 150,00. 'Tratar:
372-3616.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

R$ 80,00. Tratar: 9991-9940.

VIDEO CASSETE � Ve�de-se Phileo,
4 cabeças. Tratar: 274-8565.

VíDEO CASSETE - vende-se 4

cabeças, Panasonie. R$ 20,00.
Tratar: 371-6238.

VíDEOGAME - vende-se Master

Systern III, el cartucho de zo.jogos.
Valor à combinar. Tratar: 371-9699.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou troca

se, .madelra, el 3 qtos, sala, eoz.,
bwe e demais dep. R$ 22.000,00.
Tratar: 370-5012, el Marcos.

'I
/

•

LOT. SANTO ANTONIO - Troca-se

residência, el 160m2, por resido Mais próx .

ao Centro. Tratar. 27�45, el Altair.

LOT. SEU CHICO - Vende-se, na

Gustavo Lesmann, sino, Junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.000,00 + 30x
R$ 150,00. Tratar: 370-1616, el Eleio.

MASSARANDUBA - Vende-se, em

alv., el 130m2, terreno el 400m2, no

centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379-
1119, el Marisa ou Ailtón, hor. com.

NEREU RAMOS - Vende-se, ti
terreno 506m2, todo murado cl
escritura. R$ 9.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 371-6069.

YÍDEOGAME-vende-se. Tratar. 371-6238 NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende-se
ou troca-se por outra em Jaraguá do
Sul. Tratar: 276-3257.

'

. --; .

unovers

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2 casas

no mesmo terreno. R$' 20.000,00. Motivo
de mudança. Tratar: 276-1044, cl João.

TRES RIOS - Alugo; uma alv. grande
e outra mista, R$ 150,00 (cada).
Tratar: 370-1827.

PROTETORES DE BERÇO (3) -

Vende-se. R$ 20,00 cada, Tratar:

370-9228. el Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, i' hora grátis.
Tratar: 371-9603 ou 9104-2393.

TECLADO - vende-se Cassio, lC\K
500. Tratar: 370-3561. \

TECLADO - vende-se PSR 180.

Preço à comb. Tratar: 274-8565.

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

ALUGA-5E - quarto mob. cl coz.,
lav. e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
Fidélis Stinghen, 64, próximo Portal.

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

praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,60. Tratar: 9955-2298.

BARRA VELHA - Vende-se, em alv. el

4 qtos, sala, coz., bwc, gar, pI 2 carros

e demais dep. R$ 25.000,00. Tratar:

373-3787, cl Noeli.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

cl 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,

GUAMIRANGA (pr6x.) - Vende-se,
mad., cl 2 qtos, coz., sala, bwe, gar
e demais dep, R$ 20,000,00. Tratar:

373-3787, cl Noell.

TROCA-5E - casa em Jolnvílle por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, cl àsni.

Vende-se sobrado, apto e' sala
comercial, na Bernardo Dornbsch.
Terreno de esquina. R$ 55.000,00.
Tratar: 37Hl339, el Wilson.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., cl 136m2,
todo' murado" próx. Bebidas Kienen.

R$ 45.000,00, neg, Tratar: 370-2Q68.

VILA LALAU - Vende-se mista, próx.
Marisol, cl 3 qtos, chur., ,gar. e

demais dep. R$ 25.000,00. Aceito

apto. financ. De 2 qtos ou carros

até R$ 6.000,00. Tratar: 371-6069.

VILA LENZI - Vende-se, frente pi colégio,
cl 125m2, cl gar., 1 surte, 2 qtos e demais

dep., cortinas fica na casa. R$ 75.000,00,
acejta-se carro OI" R$ 60 (){)() 00 + tioanc
Tratar. 370-9050, cl Simone.

• GEOMETRIA
• BALANCEAMENTO
• ESCAPAMENTOS
• AMOIlECID'ORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A RCB Informólim pode oferean as melhores vanlagens
pora o seu compulodOl' niío lhe deixar no mão.

Tudo em ocassórios, �onulençães e peças em geral.
'. Gostou? Enliió ligue e faça o seu or�amento, nós garllntimos o suo satisfação!

Falou em compufudores, ligou poro RCB InfoJ)1lólkll.
Pensando no seu/bem estar,sempre•..

!Wc: 8ariro do Rio Branro, 320 sohr04 - Ú!l1tro - Jaroguó do Sul - se

CENTENÁRIO - Aluga-se quitinete
mobiliado. Tratar: 370-3561.

CENTRO - Vende-se Quitin�te, próx.
Antares. R$ 23.500,00 + financ.
(R$150,00 por mês). Tratar: 215-3798.

CENTRO - Divide-se cl moça, apto
mobiliado, novo. Tratar: 370-6422,
após 19h.

.

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

'

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

cons,tr., cl 2 qtos., gar., chur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 370-7698, cl Vilson.

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 678m2,
por R$ 37.000,00. Trãtar: 9975-2164,
cl Jr. CRECI 9465.

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

restante parcelado. Tratar: 9992·6045.

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
cl 300m2• R$ 25.000,00. Tratar: 9975-

2164, cl Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, cl 622m2, cl
,

galpão de 135m2• Valor a comb.,
todo murado. Tratar: 371-9157,r
CENTRO - Vende-se. R. Leopoldo
Jansen, cl 522m2• R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
5'77,76m2• R$ 18.000,00. Tratar:

99J5-2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITOPAVA - Vende-se, cl 460m2• R$
2.200,60 oú R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, 'cl Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
Lot. Juventus cl aprox. �Om2. Valor

R$ 17.000,00. Tratar:-372-0074 ou
I
9112.4711 cl Elson�

-

JARDIM FIRENZE - Vend�-se.
Tratar: 371-7061.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou

loteamento em parceria.
Para mais informações ligue-nos.

TERRAPLANAGEM LORENZI
Tratar: 370-6184 ou 9973-8386

CRECI 8490

mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372.3812.

RES. RENACENÇA - Vende-se, cl
416m2, de esq. R$ 20.000,00. .

Tratar: 99�5-2164 cl Jr. CRI'CI 9465.

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 644/00m2, próximo ao

Colégio Giardini Lenzi, na Rua Jaime

Gadotti, no valor de R$ 19.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 371-6310,
comercial, ou 9975-9543, cl Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87m2, sendo 29m de
frente pI asfalto. R$ 22.600,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 0113-0900.

CENTRO -Vende-se escrltério, cj
infr&estrutura niontada. Tratar:
371-3216. Venda: R$ 20'.0'0'0',0'0'.

CENTRO - Vende-se, cj 45m2, lat.

Procoplo Gomes. R$ 18.00.0,00.
Tratar: 910'4-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a comb. Tratar:

371-!i)116 ou 370'-5598, cí Ivone
ou lvo.

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

BARRA DO RIO CEIfRO - '{ende
se, de 8 rnorgos, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.0'0'0',0'0'. Aceita-se
terreno u casa no valor de R$
15.0'0'0,0'0', nas proximidades da
Ilha da Figueira ou Vila Lalau.
Tratar: 376-2221, cj Francisco.

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão

Cacilda, cj 2O'O'.O'O'O'm2, cj
nascente, luz, água e plantação.'

\

QUINTA-FEIRA, 2S de julho de 2002

'./ •.

,

)

CENTRO - Vende-se, novo, cl 3 qtos,
cOZ., bwc e demais dep. Prédio cl
piscina, salão de festa, chur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.
Tratar: 371-9521 ou 370-4657 após
19h, cl Rose. -. CENTRO _o Vende-se, R. João Picolli '

16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 370-
0790, após 15h.

Café dft manhã

Chá da tarde

�peritivo
executiva

.
.

.

\

�at€rniikuIe

[frutas e [flores
-

,Cicor e Chpcolat€

especial mia das �es
I

,

�special mia dos s:Namorados
Üuiras ocasiões especiais

."
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/,,? o Tracão 4x4
, .,

o Motor 2.9 TDI ou

Sec gasolina 3.2L

o ARS e Air Bag

lcensed by ME -BE
Condicionado
de ar duplo

o Motor 2.9' Diese.1

o Chassi tubular

f O Air Bag duplo
e Tração 4x4

o Tracãe 4x4
'"

o Motor 2.9 TDI ou

Sec gasolina 3.2L '

o ARS e Air Bag "
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Saia do Aluguei'!
, ,

. I' •

A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
.' Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
.' Quadra, playground, área verde

,

• Salão de Festas cf churrasqueira
.' Financiamento pela GEF em até 240 meses 275-2163

Construtor

"áMENDE!i
"VL !iIBARA
�e.tr�

, VEI\IDECA!iA (47) 275·2163
,.'

,Rua Exp. Gturlercindo da Silva, 72 - (Defronte Caixa Econônica)

Ci)5ESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

,VENHA FAZER INGLÊS
E ESPANHOL NO SESC

Sem taxa de matrícula,
,

mensalidades que variam de
R$ 32,00 a R$ 41,00.

Profissionais habilitados e material
'

didático moderno e atualizado.
Matrículas abertas

Ligue 371-8930 ou 371-91rr
Início das aulas:

segunda semana de agosto
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273�- Centro

www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 .. Fone: (47) 371-9177

20 f .. PRECISA-SE
DE JOVENS
PARA FAZER
PANFLETAGEM.

Tratar:

370-3320, cl
, Roger·empregos

20.1 .,� - '" DIARISTA ou BABÁ - Ofereço-me.
no bairro Rio da Luz I e Barra do Rio
Cerro, Tratar: 376-3658, c/ Jusiane.

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 darm., gar., no

Centro. - RS 58,000,00,
Buralla - Tratar: (47)

9983-5920 ou

367-1993, CRECI 296

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cll darm., gar.,
mobiliada, na Centro -

RS 35.000,OQ. Buralla -

Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.CRECI296

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto c/3 darm., 'cl suíte, mab.,
gar., sacada cl vista do Mar, no

Centro - RS 95.000,00.
Buralla - Tratar: (47,) 9983-
5920 ou 367-1993. CRECI 296

IMPRESSOR - p/ máquina Dry·oft
set, sexo masco Tratar: 275·3388.

GARÇOM - ofereço-me para
trabalhar fins de semana. Tratar:

275·2629, após 18h30.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

.Preclsa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorlval,

PEDREIRO - procuro serviço, tenho

prática e indicação. Tratar: 372- .

0624, c/ Natâlla. I

REPRESENTANTE/VENDEDOR - p/
vender produtos p/ construção e

acabamento. (Trazer curriculum).
Tratar: 370-6533, c/ Marina.

PROCURO - emprego de secretária.
telefonista, aux. De escritório.
Possuo ref., período Integral ou

parcial. Tratar: 370-4161, c/ Nara.

TELEMARKETING - cl experiência
em vendas, sexo fem., Idade mfnlma
de.20 anos. Tratar: Consórcio
União, R. Barão do Rio Branco, 627,
pr6x. Angelonl. 371:8153.

.

SERViÇOS GERAIS - Ofereço-me para
trabalhar, construção civil, limpeza, etc.

Tratar: 371·7371, c/ Sr, Nico.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inêslo, das 12 às:
13h30, ou à noite.

VENDEDORAS - Precise-se, com

experiência. Tratar: 371·5353.

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa-se,
c/ experiência, para trabalhar na área
de seguros. (Vir acompanhado de

Curriculum). Tratar: (47) 370-0075. CEAPSEGUROS
- -

VENDEDORES - Precisa-se. c/
experiência, pI Jguá do Sul e região.
Consórcio. União. Tratar: 371·8153.
Rua Barão do Rio Branco, 627, centro.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

Impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Elo!. .

Ruo Relnoltlo Rou, 728 - Solo 3 - Joroguá tio Sul
E-moi/: ceopseg®uol.com.br ,

/

PROGRAMACÃO DE CURSOS
,

,

CURSO CH PERíODO DIAS HORÁRIO . INVESTIMENTO

Administrafão Financeira' 120h 11 /07 a 28/11 3u e 5U 19h às 22h RS720,OO ou
*

vagas disponíveis * 1+5 RS 120,00

Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12 2u e 4u 19h às 22h RS 665,00 ou
*

vagas disponíveis * 1+6 RS 95,00

Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07 a 18/11' 2u, 3u e 4u 19h às 22h 1 + 5 de RS 145,00

Excelência no Atendimento 12h 29/07 a 01/08 2u a 5u 19h às 22h RS 78,00

Matemática Financeira 20h 29/07 a 02/08 2U a 6u 19h às 22h RS 75,00 ou

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

Decorafão de Ambientes 44h 07/08 a 02/10 4u, 6u e Sábados RS 300,00 ou

Diurno-6u's e Sábados 1+2 RS 105,00
Noturno-4u's e 6u's

Atualizafão em Legislafão 5h 26/08 a 30/08 2U a 6u 18h45 às 22h 15 RS 130,00 ou

,Trabalhista 11+1 RS 6'8,00

Vendas Externas· 15h
,

26/08 a 30/08 2u a 6u 19h às 22h RS 86,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PUBLICIDADE CORREIO DO POVO

FLEMING
DE ANÁLISES CLíNICAS

LABORATÓRIO

1º LUGAR EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLíNICAS
,

(

/

Mtlnutençio II (onsertos de PIIÇtlS II

tlcessón'os pi liefri,ertlçio, Fentlmllnttls
Elétrictls e Elllltodomésticos

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda.

POSTO AUTORIZADO

12
I

LUGAR EM CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS

Serviço autorizado: Arno - Britânia - Tefal - Moulinex - Ficher Suggar - Vaporeto -

Polti - Nardelli - Visa - Skymsen - Ventisol - Latinatec

J
"QUALIDADE EM, FOTOGRAFIAS"

12 LUGAR EM LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO

. SDP • HOSPITAL
MATERNIDADE SAO JOSE

I) ,

12 LUGAR EM HOSPITAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CERVEJAS (TODAS AS MARCAS),
REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL,
ATENDIMENTO A DOMICÍLIO E FESTAS.

DeSde o inicio de suas atividades em janeiro de

1997, na cidade de Jaraguá do Sul e região, a

Distribuidora Fidélis Bebidas tem estado cada vez

mais presente na vida da comunidade do rio lta

pocú, seja através de festas e eventos, seja através
do 'atendimento direto de seus amigos-clientes.
A empresa tem sua personalidade espelhada em /

seu fundador e sócio-gerente, Fidélis Nicoluzzi,
cidadão jaraguaense por nascimento e dedicação.
Começou sua vida profissional no mesmo local

onde hoje tem sua e'mpresa, nas Bebidas Max
Wilhelm. Neste ramo de atividade profissional, já
faz parte o Sr. Fidélis a quase 50 anos e declara

que "nosso sucesso e a evolução de nossos negócios
deve-se ao relacionamento com as pessoas. clien

tes, que também viraram amigos, e são estes ami

gos que nos ajudam e recomendam.

Confiança e credibilidade no relacionamento com

os clientes são marcas registradas da empresa, "a
honestidade nos negócios e relacionamentos é com

ponente essencial de qualquer empreendimento".
Com a certeza de continuar trilhando o caminho
do sucesso, agradece a todos que sempre ajudaram
a fazer de Fidélis Bebidas a referencia no atendi

mento a festas e eventos nesta cidade e aos gran
des amigos que estão ao nosso lado desde o inicio.

12 LUGAR EM' DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

RTEFATOS' DE CIMENTO
/

Artefatos de Cimento Tepassé
Ltda., antiga empresa Guarami
rense iniciada pelo fundador
Francisco J.M. Tepassé em 1/8/
1969. Após o falecimento do fun
dador, sua esposa sra. Lili Kamke

Tepassé, comandou a empresa
com competência e amor e após
sua partida, o empreendimento
está sendo muito bem admi
nistrado pelos filhos Rita, Luiz,
Ludgero e Lourival, com o auxílio
de funcionários.

Hoje é uma empresa de re

nome e respeito por toda Região
do Vale do Itapocu, pela qualidade
de seus serviços e pronta entrega.

.

A empresa fabrica tubos de
vários tamanhos, (de 15cm até 1

metro); palanques sob medida e

tubos para poços.
A família Tepassé agradece a

preferência até hoje recebida e co- .

loca-se a inteira disposição para
servir a comunidade.

12 LUGAR EM INDÚSTRIA DE CIMENTOS

"Giganté com Qualidade"

A empresa Kíbel, foi

fundada em 10 de

outubro de 1993, se

localiza na rua Rodolfo

Huffnüssler n? 440. Conta

com um técnico em
, alimentos, duas na parte

administrativa, duas na

parte de limpeza e

higienização e sete na

parte de produção, num

total doze funcionários

qualificados.

/

FIDELIS BEBIDAS

,

TEPASSE

12 LUGAR EM DISTRIBUIDORA DE DOCES E SALGADOS

METALÚRGICA
LEONILTDA

Fundada em 03 de Janeiro de

1994, a Metalúrgica Leoni Ltda.,
já com tradição no mercado de

prestação de serviços de solda
mig e montagem de equipamentos
especiais, tem como sua principal
característica a qualidade em tudo

o que faz.

" 12 LUGAR EM METALÚRGICA
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por
Téo Bogo

ATÉ 6 PAGAMENTOS

.

Y!(
MAKENJI

Quinta-feira
Barcelona Lounge Bar - DJ Caverna e DJ Songa.
Big Bowlling - Big Bistrô com a banda mais pedida no

bistrô, Jackson & Cia., deJoinville.

Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo.

Sexta-feira
Cervejaria B ierkruq - Música ao vivo.

Sábado
Barcelona Lounge Bar - DJ Caverna.

,
,

Cervejaria Bierkrug - Ao meio-dia, tradicional feijoada. A

noite, música ao vivo.

Notre - Festa a Fantasia - Até à 1 hora da manhã, quem
estiver fantasiado(a) tem acesso livre.

Domingo:
Cervejaria B lerkruq - Música ao vivo.

Fotos

Thiago Ma'rkiewicz

Dido tinha cinco anos quando ela roubou seu

primeiro flautim. Isto não a levou à prisão, mas sim

à sua entrada, um ano depois, em uma escola de
música em Londres. Criança prodígio, aos dez anos

ela tocava piano, violino e o já mencionado flautim.

Sua adolescência foi composta de roubar a coleção
de discos do seu irmão e viajar o Reino Unido com

seu grupo de música clássica. Então, aos 16, ela se

apaixonou por Elia Fitzgerald. Assim começou uma J

paixão que, finalmente, conduziu Dido de ouvinte a

participante. Ela começou a cantar com várias
bandas na região de Londres, e, apesar de seu irmão,
Rollo, dizer-lhe para não desistir do teu trabalho

diário, ela participou do primeiro álbum da banda

que Rollo formou em 1995. A ban-da era Faithless

(desleal, sem fé). Durante os dois anos seguintes,
Dido viajou com a banda Faithless (uma experiência
muito diferente .dos seus dias de música clássica) e,
toda vez que voltava para Londres, gravava demos
de suas próprias canções.
Em 1997, Dido foi convidada pela Artista Records

para gravar. Começou o trabalho para seu primeiro
disco, No Angel. O resultado é o que podemos ver: a

qua-Iidade das músicas irá fazer do disco um

sucesso.

Aluguel de Trajes Lida
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Rua Reinoldo Rau, 276 . Centro

o melhor lanche da cidade

ir371-5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro
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.INICIATIVA: TRABALHO COM APENADOS PROCURA PREPARÁ-LOS PARA O RETORNO À SOCIEDADE Conclusão do Centro
, Cultural precisa de verbas_'-"-,'-"_....alizaçâo de apenados rende

reconhecimento a .laraguá do Sul
grande teatro, para o qual
necessitamos de R$ 900
mil. Esse espaço é a nossa

prioridade, agora", des.
tacou.

Com 9,5 mil metros

quadrados de área cons.

truída, "a obra do Centro
Cultural foi iniciada em

1989 e já consumiu R$ 7
milhões. É um dos maiores
projetos na área cultural do
Sul do Brasil", informa a

presidente da Scar, Monika
Conrads. Ela ginda co

menta que um projeto cul
rural incentiva a integração
e interatividade das peso
soas. "As missões ao exte

rior levam também a arte

brasileira, e isso visualiza,
na área de negócios, uma

perspectiva de que existe
no País um amadureci
menta cultural. "Isto é mui

to positivo", observou,

]ARAGuA DO SUL - A
Scar (Sociedade Cultura

Artística) busca yiabili
zar recursos financeiros

para concluir o prédio do

Centro Culrural deJaraguá
do Sul, através dos in
centivos fiscais da Lei

Rouanet, até dia 31 de ju
lho, quando termina o pra
zo.

A presidente Monika
Hufenüssler Conrads diri

giu aos empresários, na

Acijs (Associação Comer
cial' e Industrial de Jàraguá
do Sul), um pedido para
que as doações dedutíveis
do Imposto de Renda se

viabilizem até o final do

]ARAGUA DO SUL - A

construção de moradias
econômicas utilizando
mão-de-obra de presi
diários, na fabricação de
casas pré-moldadas e a sua

implantação, rendeu à
Prefeitura de Jaraguá do
Sul o Prêmio Anamaco

2002, conferido pela Asso

ciação Nacional dos Co
merciantes de Materiais de

Construção. O prêmio foi

entregue em São Paulo,
com a participação de 2,4
mil pessoas, na semana

passada. O engenheiro
Afonso Piazera Neto, da

Prefeirura, e o vice-presi
dente da Acijs (Associação
Comercial, Industrial e

Comercial de, J araguá do

Sul) para Assuntos de

Segurança, Nilton Roque
Zen, quetambém é o pre
sidente do Conselho Co

munitário, receberam a

premiação.
O Prêmio Anamaco

2002 foi conferido a 162
entidades. Três foram de

projetos sociais, como o

de Jaraguá do Sul, que des

pertou interesse porque,

mês. ''Temos ainda R$ 2,6
L do nroi f'

. .

d
' .

id d d d
Ar.qU�o .CP milhões aprovados peloançamento O projeto OI prestigia o por varias autorí a es o Esta o e MUnlclplO Ministé d Cul() isteno a rura para

captação através da Lei do
Mecenato e a nossa meta

através do trabalho, per- ,

mite a reinserção do pre
sidiário e casa própria a fa
mílias de baixa renda. O

vice-presidente da .Acijs,\ ,�
Nilton Roque Zen, infor-
ma que oito casas pré

. fabricadas, em forma de

kits, são construídas men

salmen te no presídio.
O projeto despertou in

teresse durante a .prernia
ção, segundo o engenheiro
Piazera. "Fomos os únicos

agraciados a ter oportu-

nidade de; falar durante o moradias populares integra
o Projeto Âncora, uma

iniciativa coordenada há 3

evento da Anamaco, por
curiosidade do ex-ministro .é concluir, nessa etapa, o

anos pela Acijs, que conta
com a parceria da Pre
feirura de Jaraguá do Sul,
Conselho Penitenciário,
Polícia Militar, Polícia Ci

vil, Poder Judiciário e

empresas. Além da cons

trução das casas, a mão

de-obra carcerária tam

bém é utilizada em lavoura
e em uma indústria de

produtos plásticos.

José Serra, que se enrusias
mau com o projeto, que
utiliza: mão-de-obra de

presidiários", comentou

Zen.

O troféu foi entregue
ao prefeito Irineu Pasold,
na segunda-feira, durante
reunião da Acijs, quando
falou do orgulho pelo re

conhecimento nacional da
iniciativa. A construção das

Salão Schwanke oferece 'curso para monitores
]ARAGuA DO SUL - O partir do mês de setem- Jaraguá do Sul e região. Po- torand� da UFRGS (Uni-

10 Salão Luiz Henrique bro, no Centro Culrural da rém, outros interessados versidade Federal do Rio
Schwanke de Arte Con- cidade. também podem se insere- Grande do Sul) e curadora
temporânea, promovido Com um total de 20 ver. Todos os participantes das salas especiais de Sch-
pela Scar (Sociedade Cul- horas, o curso será dividido receberão certificado de wanke, no salão. Para Na-
rura Artística), de Jaraguá em quatro módulos, sem- participação no curso. dja, a função da monitoria
do SUl, estará oferecendo, pre às sextas-feiras, nos dias Alguns alunos serão con- é realizar a mediação en-

nos próximos dias, um 2 e 9 de agosto, 6 e, 13 de vidados para atuar coma tre a obra de arte e o pú-
curso gratuito para pre- setembro. monitores do salão, rece- blico. ''A falta de convívio e

paração de monitores. O Estão disponíveis 40 bendo pró-labore mensal de fruição é a principal razão
curso tem: como objeti- vagas, destinadas preferen- e certificado de estágio. para o afastamento do pú-
vo formar e preparar o cialmente a artistas plásticos O curso será ministrado blico das manifestações
grupo de profissionais que e esrudantes universitários' pela crítica de arte Nadja de arte contemporânea.
comporão o corpo de de artes plásticas, educa- de Carvalho Lamas, pro- Os monitores podem mi-
monitoria do salão, que ção artística, arquitetura, fessorada Univille (Univer- nimizar esta atirude neste
será exposto ao público a design e pedagogia, de sidade de Joinville), dou- salão", conclui.

Centro Cultural espera verba para conclusão

CORREIO DO POVO
Há 83 anos servindo

a comunidade
da Região do

Vale do Itapocu

1 Bo.by cJoCj + 1 'ko.po + 1, Surpreso.
--_._---_.�-_ .._----_ .. _------ ..............._ . .:..-:--.... _._ .._._--,--_.-._---_ .. _-----
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as
) qual MEIO AMBIENTE

� 900 A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha,
noss, por meio do Departamento de Meio Ambiente,' está

des, com inscrições abertas até o dia 15 de outubro para

projetos ambientais para a edição 2002 do Prêmio

erros Ambiental von Martius. Podem se inscrever projetas
ambientais de todo o País. O prêmio é realizado desde.

:ons·
2000, e tem como objetivo reconhecer o mérito de

�ntro
iniciativas de empresas, do poder público, de indivíduos

I em

R$ 7
e da sociedade civil que promovam o desenvolvimento

econômico preservando, o meio ambiente.
iores
ai do POSITIVO

Muita música, danças folclóricas e gastronomia típica alemã
fizeram parte da 18" edição da Kolonistenfest, promovida
pela Sociedade Aliança, do Rio Cerro, durante o final de
semana passado. A festa foi prestigiada por toda a

comunidade do Rio Cerro e por dezenas de políticos em

campanha eleitoral. Segundo o presidente da sociedade,
Adolar Konell, mais de 6 mil pessoas estiveram na festa,
que tem por objetivo principal divulgar e manter as

tradições germânicas na comunidade. A Sociedade Aliança
existe há 53 anos, e conta com 380 associados.

na a

nika
co

cul

lção
xs

xte

arte

iza,
lma

iste
xi
iui-

RODEIO
De 2 a 4 de agosto, acontece, em Guaramirim, Rodeio

Country Fest.' O evento faz parte da programação de
aniversário do Município, que completa 53 anos de

fundação no dia 28 de agosto. O Rodeio Country Fest
será no Parque de Eventos do Município, com atrações,
as mais variadas, desde rodeio profissional crioulo, bailes
gauchescos, shows e touradas, além de exposições, parque
de diversões e bungee jump. A narração é do "Cavalo
Véio". Ingressos a R$ 3,00 (rodeio) e R$ 5,00 (baile).

CIVISMO
Hoje, data oficial do aniversário de fundação de Jaraguá
do Sul, acontece sessão cívica, às 9h30, em frente ao Museu

Municipal Emílio da Silva. Às 15 horas está programado
um desfile com saída da Reinaldo Rau até a Praça Ângelo
Piazera. Participam do desfile escolas e entidades de classe

representativas. Ainda hoje e dentro da programação de
aniversário acontece o Festival de Para-pente, shaw com

a banda Roupa Nova, às 19 horas, na PraçaÂngelo Piazera,
e ainda atividades recreativas infantis, a partir das 13 horas,
na Praça Ângelo Piazera.

'
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.IMAGENS: FUNDAÇÃO CULTURAL DIVULGA PREMIADOS DA 4a MARATONA FOTOGRÁFICA

Aspectos do Município serviram
de inspiração para os fotógrafos

]ARAGuA DO SUL - O

fotógrafo Odair Bosse foi
� o que recebeu o maior nú

mero de prêmios na 4"

Maratona Fotográfica,
promovida anualmente

pela FundaçãoCultural, co

mo parte das atividades

incluídas na programação
de aniversário da cidade,
que comemora 126 anos

de fundação, hoje. Na

terça-feira a administração
municipal fez a entrega dos

prêmios aos vencedores

da maratona, durante caf9
(J da manhã servido no

Museu Emílio da Silva.

Odair Bosse, que é na

tural de Corupá, recebeu
nada menos que sete tro

féus, sendo que dois como

primeiro colocado, três

como segundo e mais dois

como terceiro colocado.

Ele teve suas fotos esco

lhidas nos três temas pro

postos pela organização da
maratona, na categoria
Profissional. Ficou em pri
meiro lugar no tema "Ár
vores de Jaraguá do Sul",
com uma foto que retrata

a imagem de um ipê ama-
I

relo, e também em primei-
ro no tema "Artesanáto ou

culinária". Em segundo no

tema "Fisionomias de

Cesar JunkeS/CP

Bosse, Roseneide, Luciano Dreschel fi! Zimmermann

Jaraguá do Sul, ''Artesana- Sul", em terceiro em ''Arte-

to e culinária" e também sanato e culinária" e em pri-
no tema "Indústria, Co- meiro na modalidade "In-

mércio e Turismo".

Outro destaque da ma

ratona é o fotógrafo Ed

son Junkes, que ficou com

o primeiro e o terceiro lu

gares na categoria Profis

sional dentro do tema "Fi

sionomias de Jaraguá do

sempre procurou mostrar

"um aspecto diferente das

coisas e dos acontecimen

tos' que costuma fotogra
far. Bosse tem um estúdio

fotográfico e é especializa
do em casamentos. ''Antes

de realizar um trabalho,
sempre converso com as

pessoas para saber o que
elas esperam de mim, do

meu trabalho. Tento dar

um aspecto artístico a tudo

que faço", ressalta Bosse.

De acordo com a co

ordenadora da 4" Ma

ratona Fotográfica, Mara

Bini, aproximadamente 2'0

pessoas se inscreveram
entre as categorias Amador

e Profissional. .Na categoria
Amador, a grande pre
miada foi Roseneide Berri,
que ficou com o prêmio
destaque em três moda

lidades e ainda em primei
ro lugar na categoria Ama

dor. O prêmio, em dinhei

ro, foi de R$ 200,00, 150,00
e 100,00 para os três pri-

dústria, Comércio e Tu- meiros colocados na cate

rismo". goria Profissional, nos qua-
Para o fotógrafo Odair tro temas propostos: Fisio

/Bosse, a fotografia é como "nomias, Agricultura, In

uma espécie de arte. Ele dústria e Comércio, Mani- '

afirma que trabalha como festação da Colonização e

fotógrafo desde os 15 anos Árvores de Jaraguá do Sul.

de idade (agora tem 27) e (MARIA HELENA DE MORAES)

do Sul e Schroeder.

O curso, ainda segundo
o diretor, está acontecendo

desde fevereiro deste ano,

através de uma parceria
entre o Departamento 'de

Educação do Município e

o. Ministério da Educação.
O objetivo

é '

o aprofun
damento dos conteúdos e

procedimentos didáticos

dos professores que tra

balham na Educação
Infantil, Ensino Funda

mental e Educação de Jo
vens e Adultos.

"A intenção é pro-

porcionar ao professor o'

desenvolvimento qua
lificado de suas compe
tências profissionais na

alfabetização de crianças,
jovens e adultos", esclarece

Toffol.

O curso conta com a

participação de 44 pro
fessores e é de 180 horas,
distribuídas em três mó

dulos, desenvolvidos em

encontros semanais .de
quatro horas e tem como

coordenadoras as pro
fessoras Márcia Berndt e

Solange Mainka.

Professores da rede pública recebem curso de qualificação
MASSARANDUBA -

Hoje, a representante do

Programa de Formação
de Professores-Alfabetiza
dores do Ministério-da

Educação em Santa Cata

rina, Carla Ropelato, estará

em Massaranduba para
conversar com os pro
fessores que estão cursan

do o programa de forma
ção de professores. De

acordo com o diretor do

Departamento de Educa

ção, Cultura, Esporte e

Lazer de Massaranduba,
Danilo de Toffol, a pre-

sença da representante no

Município visa sanar as

dúvidas das cursistas e

avaliar os avanços adqui
ridos até agora.

A presença da pro
fessora' também vai servir

de preparação ao encontro

de coordenadores gerais e

de grupo do programa,

.que acontece amanhã, com

a presença de represen
tantes dos municípios de

Araquari, Barra do Sul,
Brusque, Garuva, Gua

ramirim, Itapoá, Joinville,
Pomerode, São Francisco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I RETORNO: A VOLTA DO GOLEIRO FRANKLIN A EQUIPE DA MALWEE � A NOVIDADE DO TIME JARAGUAENSE

Malwee enfrenta a Incoplast
hoje à noite, em São Ludgero

]ARAGUA DO SUL - A
volta do goleiro Franklin
à equipe da Malwee é a no

vidade do time jaraguaen
sé para a partida de hoje à

noite, às 20h30, em São

Ludgero, contra a, Inco

plast, pela última rodada
do turno, da Divisão Es

pecial do Campeonato
Catarinense de FutsaI. O

goleiro, que havia sido dis

pensado do elenco logo

após o encerramento da

participação da Malwee na

Liga Nacional de Futsal,
aceitou rever as condições
do seu contrato e chegou
a um acerto com a dire
toria da Associação dos

Amigos do Esporte Ama
dor de Jaraguá do 'Sul. O
valor do acerto não foi

divulgado.
O retorno de Franklin

anima o técnico Fernando

Ferreti, ,que não descarta
um resultado importante
no Sul do Estado para
voltar a liderança da com

petição. Sem o fixo Chico,
expulso no empate em

Criciúma no último final de

semana, o treinador terá,
em compensação, o retor

no do goleiro Paulinho e

do ala Manoel Tobias, que
cumprira suspensão auto

mática pela expulsão na

partida em Concórdia.
A maratona de jogos

do time jaraguaense con

tinua na sexta-feira, em

Florianópolis, quando a

equipe enfrenta o Colegial,
também às 20h30.

Embora ainda não

tenha definido o time que
entra em quadra, Ferreti
deverá optar por escalar

Franklin, James, Cacau,
Marcel e Manoel Tobias..

Barrichello diz que só saiu do circuito porque a equipe deixou
SAo PAULO - Rubens

Barrichello declarou que
só deixou o circuito de

Magny-Cours, no último

domingo (21), porque a

Ferrari autorizou. O hra

sileiro, irritado com a que
bra que lhe tirou da corrida
antes mesmo da largada,
voltou à, pista assim que
soube do título de seu

companheiro de equipe,
Michael Schumacher.
- Eu estava com a minha
irmã e vimos que não ha
via mais nada a ser feito. A

equipe disse que e':-P0de
ria ir embora, se quisesse
-, declarou Rubens, que �

confessou toda sua irrita

ção pelo abandono na

França. "Devo dizer que
fiquei muito desiludido
com o que aconteceu.

Quando pensei que est�va
tudo sob controle e per
cebi que não estava, foi di,-

F vio Gomes/Warm up

Brasileiro, diz estar desiludido com o abandono na França
fícil de encarar. Estava mui

to confiante quando colo

quei o carro no grid, ele es

tava muito bom. No war

m up, pudemos ver que
os nossos pneus também
estavam com um com

portamento ótimo. De

pois, o carro não partiu. Fi-

zemos de tudo, mas não

conseguimos resolver o

problema. Devo admitir

que, naquele momento, eu

estava muito desiludido e

irritado. Quando cheguei
aos boxes, vi que o mesmo

acontecia com os meus

mecânicos."

Barrichello disse que o

ambiente da equipe mudou
muito com a chegada de

O

Luca di Montezemolo,
presidente da Ferrari, a

Magny-Cours. "Ele tem

um humor cativante, as

coisas mudaram quando
Luca chegou para a come

moração. Me senti feliz por
ele e feliz por Schumacher.
Michael é um verdadeiro

campeão e merece tudo o

que conquistou. Ele queria
este título e, agora que j�
conquistou, terá menos

pressões. Agora vamos

trabalhar juntos para o

Mundial de Construtores."
- Formamos uma boa

equipe e vamos trabalhar
ainda mais para que o

carro renda ainda melhor.
Mas ele já está excelente!

Espeto que a equipe
some muito pontos até o

final do ano.
I

02 " 4 de: agosto
'"rqul de Evenlos 'em Guaramirim

Começa hoje a fase Regional
OestedosJasc, emPinha1zinho

PINHALZINHO - Co

'meça hoje, em Pinhalzi

nho, a fase Regional Oes

te dos Jasc Oogos Abertos

de Santa Catarina), última

etapa de classificação para
os Jogos de Lages. Mais de
1. 7 50 atletas da região
começam a briga em 17

I

torneios por 29 vagas, nas

11 modalidades em dispu
ta. A comissão organiza
dora conta com a cola

boração do município de

Saudades, que vai ceder

as instalações do Ginásio

Municipal de Esportes
para a primeira rodada do

futsal e o basquete, além do
Módulo Esportivo Muni

cipal, onde será desenvol
vida a competição de bo

lão 23. Ainda em fase de

apresentação, sem contar

pontos' para a classificação
geral, o futebol tem, oito

equipes que irão lutar por
apenas uma vaga. A pior
situação é da bocha femi

nino, que tem 12 municí

pios participantes, sendo
que só um avança para os

Jasc.
A solenidade de aber

tura está programada para
as 19h30, no Ginásio de

Esportes Neuro Izidoro

Bugnoto, porém, as equi-

pes de futsal de Concórdia
e Xaxim abrem a compe.
tição às 9 horas, no Ginásio
Municipal em Saudades,
Às 10h30 o time de futsa!
de Chapecó estréia contra

Abelardo Luz. À tarde ,

mais quatro jogos compls
. tam a rodada.

No Módulo Esportivo
em Saudades, às 10 horas,
Seara e Palma Sola abrem
a competição de Bolão 23

Masculino. Na SER Itaipu,
às 9 horas, inicia o voleibol

feminino, com o confronto
entre Jaborá x. Itapiran
ga; À tarde, no ginásio da

Efacip, estréia o hande

bol masculino, com o jogo
•
entre São José do Cedro x

Coronel Freitas.

Paralelo ao evento, a

Fesporte e a Prefeitura de

Pinhalzinho promovem o

Projeto "Esporte contra a

fome". Serão arrecada

dos dos atletas, árbitros e

público, que comparecer
nos locais de competição,
um quilo de alimento não

perecível, que será doado

no final do evento a en

tidades beneficentes do

Município, que serão indi

cadas por uma comissão

especialmente montada

para a execução do projeto,

CORREIO DO POVO
Aqui tem informação!

Ligue e confira: 371-1919

PREFEITURA DE
GUARAMIRIM

GUARAMIRIM
.OHJ�'STRAç�O MU.'ciI'.\ �oOII10.'

Trábelho e Transparênci8

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(

�1 QUINTA-FEIRA, 25 de julho de 2002

� Série de amistosos encerra

) preparação para campeonato
ia

]ARAGUÁ DO SUL ....- A
_.

equipe Unerj/Duas Ro
o das/FME' Adulto inicia
s

hoje uma série de amis
�

tosoS preparatórios para o

:a campeonato catarinense
_ que acontece de 29 de

agosto a 9 de novembro
- e para os ]ogos Aber-

o tos de Santa Catarina (de
13a 21 de-setembro). Ad

yersários difíceis e de gran
de'tradição foram esco

lhidos pelo técnico Milton

Matws para dar ritmo de

) jogo a seus' atletas, q�e
reinamdesde marçoà es

pera de competições, ofi-

dais.
o primeiro amistoso'

'

. ,

acontece em Brusque, hoje,
a partir das 20 horas, con-

LOTERIAS

Megasenà
concurso': 381

,09· 10 - 28 - 46 - 55 - 56

Quina
concurso: 1022

14-39-46.51 c76

Letomanie
'

concurso: 234

05 - 06 - 1 2. - 1 3 -

15-43-44-47-
54 - 61 - 66 - 67 -

73 - 78 - 85 - 87 -

90 - 91 - 92 - 96

Loteria Federal
�oncurso 03657

,,1 °
- Prêmio: 26,640

2° - Prêmio: 25.505

3° - Prêmio: 24.186
4° - Prêmio: 50.809

5° - Prêmio: 12.,191

Dianaejulhó
lormatvra do PROERD
IDeal: G�ásio de Espilítils Arthur Muller
In�o: 19:3��oras Realização: Polit[a MilHar

0.12 a Ude júlha
4' Filrá'da Malhá
lDtnI: Porta! de J�raguá"
Dia 13 d'julho

.

"

4' (tapa Capa Malw•• de BmuolS
.

IDeal: Pisla do Rar9ue Molwée

DIas 13 .14d. julho
.

$' (Monlro ,di Grupos Foklórléos InfantIs
lotai: Colégio Evangéh(o Jal'ilgúá
Reqllzação: Sünnros, VoIkslanzgruppe

DIas 13 � 14 d, julhoIX Festa dO (olOn.
�POli!õo d�Godo, Desfiles, Festa dos

�IOrisllÍSl Boi,no Rolele"Bofles Dómingo:
,��f:fe. Puxado d!lS Cavalos e Carovàno Culluro,l,'""1111 Soe, Desp. Reei, Rio do Luz II Cenlenário

:'160 Udtjulho El!po 20'02 feira d.
tg6dos do Vai, do ltapocu

L

PROG·RAMACÃO
, ,

ESPORTE CORREIO DO POVO 11'

I VÔO': PILOTOS PODERÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL DO FIM DE SEMANA COM PÁRA-PENTE OU ASA-DELTA'

Oube Jarnguaense de Vôo Livre

promove festival neste sábado
]ARAGuA DO SUL - o

.

seria realizado hoje em

nicípio, foi transferido para
sábado. Como muitas em-

presas optaram por traba

lhar no dia de hoje e folgar
amanhã, muitos pilotos
não poderiam participar da

Divulgação
Pilotos participarão de provas de vôo e permanência de cerca de uma hora

nência e vôo e têm horário
'provas serão de perma- e que as provas poderão mios de R$ 80,00, R$ 50,00 será aberto para todos os

!

GUARAMIRIM rr= Os Sávio' Maiochi e Orlando
.

adeptos'df -aventura 'em Ropper, o evento 'prevê a

rali, vão 'perc<Drrer aproxi- ',partidpação de cerca de
.

madamente 120 quilôme"' 200 pilotos, vindos de

tros de trilha pelo interior . diversas cidades do Sul do

do Município. Trata-se da País, que vão competir nas'

primeira edição do Rali de categorias Graduados "que
.

Regularidade de Picape 4 têm equipe de navegàção "

ser realizadas com pára
pente ou asa-delta. O pon-

e experiência) e Turistas

(iniciantes) .

I '-<'..,
(

, para, acontecer- e�, frente'
ao ginásio de esportes: ,9:0.
centro de Guaramirim. ''1).
intenção é oportunizar
lazer e esporte para as pes-

f
soas que gostam dessa mo-

dalidade, além de trazer

turistas para a cidade e

mostrar o p<;>tencial de

Guaramirim para quem

'gi��::',;���ªS�'iiM�5f�Nâ,',
'

. ': : As ,pess6à�fq)l�' dés�jith
;'p��r'�iç'!p�'� J�� ,;�i�j'�#:t
podem se,in:s:çFév�r_ �:q
Posto Guarárrí:i�im,' at'é "õ

dia 30 de agosto. O valor

da inscrição será 20 quilos
de alimentos não perecí
veis, que serão distribuídos
às entidades assistenciais da

e R$ 30,00, respectiva� pilotos, até mesmo para
mente, além de medalhas. aqueles que não, são �SS0-

to d� pouso será no� fun- O clube conta hoje ciados ao, �;:��6( c1;�b.�;
O diretor técnico do 'dos da .Escola W:j.ldétnar com cerca de 40 pilot0�:: ",Tem mm'tfa, geJ�c.:���f:]r��

Clube jaraguaense deVôo Schmidr -localizadavno ·.··assôci�do$,�d�iriâ,Ô:p:��;�� :tic��Ôáa'·
.' ','" II

Livre, Valmir Garcia, ex- ,'Bairro ll�a da Figueira.
"

'

, -so��,(le'Siô Be�tgQ,o'$'w, la:z\�{ir�S!. ,�
plica que cada piloto fica" ,o.s três primeiros \:0-' ]oinville e mo' d� ]�péirô:, -; niia�ã

�,

em média, uma
..

hórano ar . i6cad�s recêberão Rrê'-�; "Mas.ê;::e:i�Í1t� âe<�il?dªb ;,��FAI3��Nf::(Í
Abertas inscrições pata o 1 o Rili de RegularicÚi' e

previsto para iniciar às 11

horas, no Pico da Antena.

X 4 e Similares, que se

rá realizado no dia 31 de

.agosto. Organizado por A largada está prevista
.

'ainda não conhece a re- cidade. (FABIANE RIBAS)

16/07 19h Aberl1JrodóFeira BOlldaM�rdaf T"
.

C
.

t C tari Ad ltdo CoI,gi9 Divino Providência, res eqwpes no ampeona o a annense u o
17/07 20h30min.· Toninha Bahia Vote Violão
18/07 2Gh - Demo Via 21h301niri' Banda IRA
f9í07 iíh Grupo Ràdeio

,.

20/01'· 19h Bando do Terceira Idade
-c

"

2Dh Bando Bavilrla -

.

21/07 17h 'I Sertonejão(Fesnval da Música
Sertanejo) Banda Som do Amérko
lorol: Porque Muniápol de Evenlol-pavilhões A,

.

B e tReolizalão: APEVI
'

]ARAGuA DO SUL - como Ipiranga/Blumenau O primeiro triangular ESTÁGIO - O técnico

Depois de muitas esp'e'- e Bonja/]oinville, alegaram acontece em Lages, entre Milton Mateus fará estágio
culações sobre novas equi- dificuldades financeiras e 29 e 31 de agosto, quando junto à seleção brasileira de

pes, uma grande surpresa desistiram da disputa. a Unerj/Duas Rodas/ basquetebol, que se pre-
aconteceu no arbitral do Na fase classificatória FME enfrenta a Uniplac/ para para a disputa do 14°

Campeonato Catarinense serão disputados três trian- Lages, na quinta (29) e Campeonato Mundial de

de Basquete Adulto 2002. gulares, um em cada cida-> sexta-feiras entra em qua- Basquete Masculino. O

Apenas três equipes confir- de, classificando-se as duas dra contra o Bandeirante/ treinamento terá a duração
maram participação no equipes de melhor campa- Brusque. de uma semana (14 a 19 de

certame (Jaraguá do Sul, nha para o play-off final, O segundo triangular agosto) e servirá para o

Brus9ue e Lage�, que entre 6 e 9 de novembro. está marcado para ]araguá. técnico manter-se atuali-
-,

';zado sobre táticas de jogo,acontecerá entre os dias 29 Três partidas decidirão a do Sul, entre 10 e 12 de
de setembro e 9 de no- equipe campeã estadual outubro, e o terceiro para sistemas de treinamento e

vembro. 2002, que assegura vaga Brusque, entre 24 e 26 de tendências do basquete
Equipes tradicionais, para a Liga Nacional2003. outubro. mundial.

tra o Bandeirante (atual
campeão catarinense).,
Amanhã, a equipe brus

quense retribui a visita, jo
gando às 19h30, no Gi

násio de Esportes Arthur Festival de Vôo Livre, que
Müller.

Nos dias ,20 e 21 de comemoração ao aniver-
agosto, Ia equipe Unerj/ sário de 126 anos do Mu�
Duas Rodas/FME viaja
para Ribeirão Preto, onde
enfrenta o CO C, atual

campeão paulista, em dois'
jogos amistosos. Depois é

a vez ela equipe ir a Franca,
onde se confrontará com

a maior equipe do bas- competição, inclusive aque-

quete brasileiro, o hexa- les que viriam de outras ci-

campeão nacional Franca
'

dades. A comissão organi-
Basquete, em mais dois zadora do evento tem ex-

jogos amistosos (22 e 23 pectativa de reunir aproxi-
de agosto), @,·madamente 40 adeptos

"

" desse esporte radical. As

!lIas 17 a 21 delulho
F.slivall. Formas AlÍliNidas
lorol: {entro Cuhural, Estalai, Empresas é

ProlOl, Reóliioção; SCÀR

Dia 1 a 'd.julho • (amlnhàda dos ldósos
[ocol: Parque Molwee
Realizlllão:' (enlro de Convivincià do leiceira
Idode/PWS .

Dias 20 e 21 de julha
1 a' Kolaillstén'esl
Dia 20 Inldo 14 horO! baile com grupo Safira
ás 22:30· Dia 21 início 9:30 horas
local: �edode Esp, Reer. A1ion!o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




