
José Fritsch fala

para empresários
o candidato ao Go

verno do Estado pelo
Partido dos Trabalha

�
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ores, Jósé Fritsch, foi o
�.
primeiro dos candidatos a

;;1
falar sobre os planos de

governo para os empre
sários de Jaraguá do Sul.
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Corupá mostra crescimento
acima de 200 1
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eCOnOmlCO
Os empresários ligados a Aciac (Associa

ção Comercial, Industrial e Agrícola de Coru

pá) ouviram do economista responsável pelo
acompanhamento Tributário dos Municípios
da Microrregião (Amvali), Mateus Selestrini,
a avaliação positiva do percentual de cresci-

mento nos valores do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços), que'
superou os 29,3%, quando a média estadual

registrou um crescimento de aproximadamente
20%.
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Arquivo/CP

Corupá mostrou uma forte recuperação em todos os setores econômicos. Município teve um crescimento
acima da média estadual. Perspectivas de crescimento são "ainda maiores para o exercício 2002.

Fotos: Cesar Junkes/CP

Três imagens já surgiram na Região do Itapocu

Imagens sacras aparecem em

três municípios da Amvali
As supostas aparições de imagens sacras em janelas

e paredes em Santa Catariria chegaram, esta semana, ao
terceiro local na Região do Vale do Itapocu. A última

aconteceu numa janela da residência de Iracema Luzia

Fraga, no Bairro Santa Luzia, interior de Jaraguá do

Sul. Fiéis de diversos municípios visitaram os locais.
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o operário José Nunes Barbosa,
52 anos, procurou o Prev-Móvel
para saber se já pode se aposentar.
Antes de trabalhar na indústria, ele
trabalhou na roça. Página 9

o condutor de um Palio foi atra
vessar a BR-280, .Km 65,4, pró
ximo a Unerj, e acabou átingindo
um motoqueiro, na tarde de ter
ça-feira. Página 11

Guaramirim discute

Educação Infantil
Aconteceu ontem o 10 Fórum

de Educação Infantil de Gua
ramirim. Participaram do evento,

. que faz parte da programaçãoda
Semana da Educação Infantil, 80
profissionais.
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Novos títulos para
o bicicross de JS

Seis atletas da equipe Malwee

de Bicicross participaram do

Campeonato Mundial da mo

dalidade, realizado em São Paulo,
no fim de semana passado, e re

tornaram a Jaraguá do Sul com
novos títulos.
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Divulgação
Laboratório ganhou computadores de última geração

. Laboratório de informática do

Colégio São Luís é modernizado
o Colégio São Luís investiu R$ 60 mil para renovar

todo o laboratório de informática. Foram adquiridos
20 novos computadores Pentium 4 e a rede interna
também foi reestruturada, o que tornará os setores

administrativos e pedagógicos ainda mais ágeis. O
colégio está sempre atento às inovações do mercado.

,
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MUltinacionais e os

códigos de 'conduta'
ROSANE SASSE GIEBUROWSKI -, Vice-presidente do
STIVestuário e representante das trabalhadoras no

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) e instituições
que atuam na área dos direitos humanos estão centrando esforços
na tentativa de pressionar os governos de vários países -
especialmerite:bs do chamado terceiromundo, onde nos incluímos
- para que adptem os convênios internacionais de proteção ao

trabalho. Os'cll�ados Códigos de Conduta exigem das empresas
. multinacionáis; também conhecidas como Sociedades

Transnacionais, o respeito à liberdade de associação, ao pagamento
de salários dignos, saúde e segurança no trabalho, o fim do trabalho

infantil, do trabalho escravo e de toda forma de discriminação,
entre outros. As exigências não são casuais, Em 1990, havia no

mundo 45 mil empresas multinacionais, e atualmente já são mais
de 60 mil delas espalhadas pelo mundo, muitas vezes impondo as

leis de seus países de origem a vários governos corruptos e

submissos, entre os quais, infelizmente, também nos incluímos.
É consenso, e urgente, que se construa uma relação que leve em

conta o direito ao desenvolvimento e <;>s interesses dos países em
desenvolvimento, exatamente o contrário do' que fazem países
como os, Estados Unidos, que somente defendem seus próprios
interesses e os de suas empresas. Essa foi a tônica dos debates
ocorridos entre os dias 17 de junho e 5 de julho, durante o Seminário
Internacional "Sistemas de Diálogo Social em -Organizações

" ·lhmsnáGionais".O seminário aconteceu no Centro deTreinamento
"f,.;"._,... ,

.

ga,(;Ç�íifederação Mundial do Trabalho, em Bruxelas, na Bélgica,
Mm participação de 20 dirigentes sindicais dos continentes africano,
asiático, europeu e da América Latina (além do Brasil, Argentina,
Bolívia, Panamá, Paraguai e Honduras). Tive o privilégio de ser

� ,

selecionada e convidada pela confederação para representar nosso
País, juntamente com outra companheira do Rio Grande do Sul.

.Além das palestras, o seminário envolveu visitasàs empresas
Eternit e Cervejaria Interbrew(amaior daBélgica), �os ferroviários
daHolanda, e um curso naOCDE (Organização para Cooperação
l Econômica entre os países), em Paris, França. Uma experiência
prática e teórica sobre a realidade dos trabalhadores no mundo,
queme exige o compromisso de ser "multiplicadora", de reproduzir
as idéias e lutar aindamais na defesa da dignidade humana. Sabemos
que não é mais possível reverter o processo .de mundialização do
capital, mas é imprescindível modificarmos a lógica de seu

desenvolvimento. Existem meios de 'lutarmos contra as políticas
:i�postas p,�las sociedades transnaci�nais porque, afinal, elas
depehd�m também dos consumidores e não podem descuidar
da imagem de suas marcas. É preciso construirmos redes de
denúncias contra a exploração, impormos. códigos mínimos de
conduta àsmultinacionais.

No momento em que governos da América Latina, entre eles
o do Brasil, discutem a implantação da Alca (Área de Livre
Comércio dasAméricas), é oportuno que se intensifiquem os debates
sobre o.papel das empresas multinacionais, sua for�a de

.

atuar,
como se instalam nos países, além dá necessidade do movimento

sindical encontrarestratégias de atuação frente ao poder transnacional .

das grandes corporações. A chamada "economia em rede" (onde
cada peça é fabricada em diferentes países, buscando sempre onde
é mais barato produzir) está cada dia mais presente em nossas

vidas, já qUe as multinacionais atuam hoje nas mais variadas áreas,
com destaque aos setores.agroalimentício, têxtil, turismo e bancário.
Instalam-se nos países periféricos, utilizam sua mão-de-obra e seu

espaço, mas o valor gerado por está produção volta quase que na

totalidade ao país de origem. A ameaçá é global.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
jornal se reserva o direito de sintetizar o' texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Depois 'de longa demora e

muito desgaste para o go
vernomunicipal, em su�s pró
prias fileiras, inclusive, na me-.
dida em que aliados políticos
fizeram duras críticas ao

projeto de mudanças preten
dido pelo prefeito Irineu Pa-

. sold (PSDB), cobrando mu

danças mais drásticas (até
pedido de exoneração de ocu
pante de cargo de primeiro
escalão, descontente, houve),
a Câmara de Vereadores apro:
vou, em segunda votação, o
texto da reforma administra
tiva na Prefeitura de Jaraguá
do Sul.

É de se esperar que, após
transcorrido um ano de dis
cussão em torno do assunto e

t()da a expectativa criada
entre os cidadãos mais aten

tos com o ,que acontece no

setor público, a nova legisla
. ção, que modifica a estrutura

de funcionamento da Prefei
tura, .realmente mostre resul

tados. São 217 cargos que es

tarão sendo extintos, de acor
do com o projeto, com a reins

tituição de outros 74, e a ex

pectativa é de economizar R$

A reforma
roprojeto da reforma

deveria ter sido um

choque de realidade,
mas não é ,o que

acontece

600 mil do dinheiro público,
com as mudanças .

É perfeitamente normal

que, depois de um ano e meio

de governo, o prefeito Irineu

Pasold faça mudanças no es

quema de governo. Afinal,
como sempre se diz, é com o

andar da carroça que as

abóboras de acomodam. Uma
das virtudes da Reforma Ad

ministrativa, segundo o pró
prio Exe.cutivo 'divulgou, é

que o servidor de carreira

(concursado) está tendo me

lhor aproveitamento,· assu
mindo funções e sendo valo
rizado. Entretanto, cabem
nisso algumas ressalvas.
A reforma não desfez, por

exemplo, a impressão de gin
gantismo no governom�d
pal, A percepção que se tem,
mesmo com as mudanças, é

-
-

que continuam existindo se-

cretários, gerentes, diretores

...J

e chefes, em excesso.É aJ
ma impressão que teve 101
no começo, quando o a

governo teve início. Instalo

se, desde então, uma super
trutura, que passou tolera

pela comunidade e, com al

ma leniência da imprensa, q
fixou-se muito pouco ao deb
te desse aspecto.

Esperava-se, na époc
que' essa equipe reforçada
justificasse, pela necessidad
de serem cumpridas todas

promessas contidas na pr
posta da "Gestão Compa �,
lhada", cheia de intenções aro

biciosas. O tempo encarre ..

gou-se de mostrar que é me'

lhor conter o entusiasmo da!

promessas de campanha poli·
tica, porque, depois,· são diB·
ceis de serem executadas. D

pendem, obviamente, de
ter dinheiro em caixa. Sem!

cursospúblicos' suficientes,
planos mais mirabolantes t

minam na vala do ostracisrn

O projeto da refod
deveria ter sido um choque c

ti

realidade, mas não é o q�
acontece. O tema é amplo
ainda não está esgotado.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não J.clletindo, necessariamente, a opinião do jomal
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IPROPOSTAS: CANDIDATO AO GOVERNO FALA PARA EMPRESÁRIOS DEJARAGUÁ DO SUL

José Fritsch defende melhor

aplicação de recursos em se
Mesmo correndo o risco da inconstitucionalidade, a

Câmara de Vereadores aprovou a redução de salários,
em 10%, de comissionados, gerentes, procuradores
adjuntos, superintendentes, assessores e secretários da

Prefeitura deJaraguá do Sul.A segunda e última votação
aconteceu em sessão extraordinária realizada na segunda
feira, quando também foi aprovada a reforma ad

mirústrativa da Prefeitura. Os vereadoresAugustoMüller
(PFL) e Afonso Piazera Neto (PSDB) solicitaram a

retirada e arquivamento das emendas que incluíam a

redução de salários ao Projeto de Lei n? 158/2002.

candidato do PT. José
Fritsch entende que essa é

a forma democrática para
dinamizar e dar visibilidade

às ações governamentais
em todas as áreas, através!

.

de planos de desenvolvi-

mento regionais em todas

as áreas, através de planos
. de desenvolvimento regio
nais, onde a população
poderá participar, sugerir e
acompanhar todo o pro
cesso.

O candidato foi ques
tionado pelos empresários
sobre assuntos como esco

las de educação tecnológica
e rodovias, com destaque
para a Rodovia do Arroz

e BR-280, cuja duplicação
tem sido reivindicada pelas
lideranças regionais há

muitos anos., O presidente
da Acijs, Paulo Mattos,
disse ter ficado satisfeito

com a exposição de José
Fritsch e salienta que estes

encontros permitem aos

candidatos apresentarem,
de forma igualitária, seus,

planos de gover1jlo relacio
nados às grandes questões
estruturais de Santa Cata

rina. (MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL - O

candidato ao Governo do

Estado pelo PT, José
Fritsch, foi o primeiro dos

postulantes ao Palácio San

ta Catarina a expor suas.

propostas e idéias aos em

presários da Acijs (Asso
ciação Comercial e Indus
trial deJaraguá do Sul). Ele
esteve na cidade no inicio

da semana, e compareceu
à reunião semanal da enti

dade, no Cejas (Centro Em
presarial deJaraguá do Sul).
O mesmo espaço ocupa
do p<ãlo candidato petista
está sendo oferecido aos

demais candidatos ao go-
.

verno - Sérgio Grando

(PPS), Esperidião Amin

(PPB) e Luiz Henrique da

Silveira (pMDB).
Em sua palestra aos

empresários, José Fritsch

frisou que o Estado pre
cisa, antes de tudo, ser

competente e eficiente na

quilo que é o seu dever. Ele

citou a educação e a saúde

como prioridades, mas

lembrou da necessidade de
não d�scuidar-se das ques
tões ambientais, da geração
de empregos e no apoio à

CAMPANHAVOTAÇÃO
Porunanimidade,foiapro
vado o Projeto de Lei n?

-

173/2000, em segunda vo-
�. tação, com emendas, en

viado pelo Executivo, que
dispõe sobre a instalação
de dispositivos hidráulicos
visando o controle e a redu

ção do consumo de água
no Município. O projeto
foi aprovado na última ses

'são da Câmara, realizada
na segunda-feira. Na opor
tunidade, o vereador Mar
cos Scarpato (P1) pediu a

\
palavra para reclamar que
o referido projeto, apresen
tado pelo Executivo, não
passa de uma cópia de um
projeto semelhante apre
sentado por ele, anterior
mente, mas vetado pelo
prefeito.

Os candidatos majoritá
rios da coligação "Santa

Catarina Melhor", Eni

Voltolini (candidato a vice

governador), Paulinho
Bornhausen e Hugo Bíhel
(candidatos ao Senado),
acompanhados de candi

datos às eleições propor
cionais, encerraram ontem

uma programação de três

dias de campanha de rua,
em Joinville. O pefelista
Paulo Bornhausen afirma
que esta é a sua formapre
ferida de fazer campanha..
Segundo ele, as' caminha
das são importantes para
conhecer as pessoas, seu
modo de vida e, especial
mente, para tomar conhe
cimento dos problemas
locais.

Cesar Junkes/CP

José Fritsch (E) e o presidente da Acijs, Paulo Mattos

empregabilidade da mão

de-obra mesmo para as

pessoas com baixa qualifi-'
cação. Salientou que pre
tende estimular a qualifi
cação profissional dos
jovens, já a partir do En

sino Médio, onde possam
se encaminhar para alguma
atividade. Disse ainda que

pretende fortalecer o setor
da economia tradicional,
especialmente a agricultura,
que necessita dê atenção
urgente do governo.

A aplicação do Orça
mento Participativo nas

regiões é um ponto forte

do plano de governo do

abertura de novos pontos
para venda dos produtos
catarinenses nos mercados

interno e externo. O candi

dato salientou ainda que é

necessário a criação de

uma incubadora de expor
tação, através da qual as

empresas de micro e pe
queno portes também te

nham oportunidade de co

locar seus produtos fora

do Brasil, através de umal
estrutura apoiada pelo Es

tado.

Fritsch defende a me

lhor aplicação dos recursos
no campo da pesquisa e da

tecnologia, garantindo a

époc
&:ada
ssidad

ENTRE ASPAS _

liA campanha eleitoral é um processo
fantástico; que e a eleição é um momento
único na estrutura da sociedade democrática."
(A afirmação é do candidato ao Sénado pelo PT
Milton Mendes, durante visita a Jaraguá do Sul,
no início desta semana).

Cavalcante afirma que tem apoio de diversas cidades de SC
]AI.,tAGuA DO SUL�· O torno de seu nome". Além Felipe e assessores de cam- de comunicação com as

candidato a deputado es- dos diretórios, comissões panha iniciaram o roteiro administrações municipais
tadual pelo PPS de Jara- provisórias e gtupãs de de visitas aos prefeitos da e me colocar à disposição
guá do Sul Luiz Felipe Ca- simpatizantes ao PPS, Luiz região. O objetivo é le- dos prefeitos para, caso'

I

valcante afirma que rece- Felipe assegura que rece- vantar as principais reivin- eleito, ser a ligação entre a

beu, esta semana, mais 12 beu apoio do PDT de dicações e discutir alterna- região e o governo esta-

importantes apoio. Segun- Curitibanos, e a coordena- tivas para a realização das dual", revelou o candida-
do a Assessoria de Im- ção da campanha está mesmas, alem de futuros to, acrescentando que o

prensa do candidato, com mantendo contatos com projetos a serem apresen- PPS se compromete a in-
esse apoio, sobe para 20 outros municípios que· tados na Assembléia Le- termediar as reivindica-
o númerode cidades onde podem aderir à sua candi- gislativa. "Inicialmente, a ções da região num even-

o "PPS está fechado em datura. Esta semana, Luiz intenção é abrir um canal tual governo Ciro Gomes.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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• BALANÇO: MOVIMENTO EM CORUPÁ MOSTROU CRESCIMENTO DE QUASE 30% NO ANO DE 2001

Balanço econômico de Corupá
�

I

é considerado bom pela Amvali
CORupA - Os empre

. sários ligados aAciac (Asso
. ciação Comercial, Industrial
e Agrícola de Corupá) ou
viram na noite de terça-feira
'llIl? relato do movimento
econômico do Município,
feito pelo economista res

ponsável pelo acompanha
menta Tributário dos Mu

nicípios da Microrregião'
(Amvali), Mateus Selestrini,
e pela secretária-executiva da
entidade, Maria Teresa de
Amorim Nora. No en

contro, foi destacado que o

Município vem apresentan
do um percentual de cres

cimento nos valores do
ICMS (Imposto sobre Cir

culação de Mercadorias e

Serviços) acima da maioria,

Téo Bogo/CP

Mateus Selestriní destacou o crescimento do município

com 29,3%, quando a mé

dia estadual registrou um

crescimento de aproxima
damente 20%.

Em relação aos demais

municípios damicrorregião,

Selestrini ressaltou que a

cidade registrou um cres-
-,

cimento acima dos demais,
principalmente nos setores

de indústria e comércio. "Is
to'demonstra grandes pers-

pectivas de crescimento para
o futuro. E um dos susten

tadores deste desenvolvi
mento é a parceria.entre os

empresários e as empresas
de contabilidade, que per
mitem uma total confiabili
dade nos números levanta
dos."MariaTeresaNora co
mentou que o trabalho é fei
to em toda a microrregião,
e destacou a importânciádas
prefeituras trabalharem com

a questão da arrecadação
tributária de forma própria.
"Isto não significa aumentar
o valor dos impostos, mas
sim cuidar para que 8s mes
mos não deixem de ser co

brados e, posteriormente,
não venham a cair na dívida'
ativa,"

I

Empresários conhecem alterações do "Simples"
GUARAMlRIM -Dando Floriani destacou que as ram a indusão da empresa Floriani afirmou que foi

continuidade à série de reu- mudançgs contidas na Lei no 'Simples"', destacou. realizada uma reunião no dia
niões comemorativas aos 24 12.376, que foi sancionada Outra novidade aponta- 6 de junho, emBrasílÍa, som
anos da Aciag (Associação no dia 19 de julho e, pu- da por Floriani foi ra Iibe- o presidente FernandoHen-
Comercial, Industrial eAgrí- blicada noDiário Oficial no ração'para parentes e sócio� tique Cardoso, onde o gru-
cola de Guaramirim), e ho- dia 24 de julho, tem eficácia constituírem empresas po do Movimento Nacio-

níenageando esta entidade a partir de hoje, e possui dentro do "Simples". "An- ,'nal das Micros e Pequenas
que lutou junto com o Nú- quatro mudanças que me- teriormente isto não era Empresas entregou uma

deo das Empresas de Con- lhoram as condições de uti- permitido. Esta liberação pauta de reivindicações onde
tabilidade há mais de três lização pelos empresários. ocorrerá desde que as ati- constam a correção das alí-

anos frente às alterações do O palestrante destacou vidades sejam distintas das quotas, correção do teto de

Projeto do "Simples" (San- que as mudanças começam já existentes", explicou. fatur�ento, enquadramen-
taCatarina e Federal), os em- para os exportadores de Existe também um pro- to das empresas prestadoras
presários receberam�a noi- prbdutos para o mercado jeto que premia os empre- de serviço, redução do Re-

te desta segunda-feira o ex- externo. Todas as vendas sários de microempresas fis, entre outros. "Eu tenho,
, presidente da Fampesc (Fe- feitas para o comércio inter- que estejam em dia com o quase certeza absoluta que
deração das Associações de nacional pelas empresas inte- pagamento do imposto. algumas mudanças serão

Micros e Pequenas Empre- grantes do "Simples" não ''Aquelas que faturam até R$ anunciadas antes das eleições.
sas de Santa Catarina), Luiz farão mais parte da base de 90 mil por ano e que pa- 'Entre essas, alguns setores,

Cflos Floriani, que veio ex- cálculo, ou seja, estarão garem religiosamente em como o das empresas de

plicar as alterações já apro- isentas do pagamento de dia os 11 meses do ano contabilidade, poderão já ser
vadas pelo Governo do Es- impostos. ''Até o limite atual terão um crédito no 12°mês enquadradas dentro da
tado e as propostas que e�- de R$ 1,2 milhão, as vendas- igual à média dos 11 pri- 'Simples', além do ajuste da (
tão sendo analisadas em feitas para o mercado ex- meiros pagamentos." tabela de alíquotas que trarão
Brasília, na âmbito federal.

c
•

federal,terno até este valor não alte- No âmbito outros beneficios."

Senai de Jaraguá do Sul obtém doMEC o conceito 'N_
)
cação de nível superior, o Processos de ProduçãoMe-
Senai passou, em 2002, po� cânica. As unidades recebe-
sete auditorias do MEC,
para a implantação de novos
cursos superiores, e obteve
conceito ''Ir' em todos.

J\ARAGuA DO SUL -

Com dois novos cursos de
nível superior aprovados
pelo Conselh� Estadual de

Educação/SC, para Jara
guá do Sul e Rio do Sul, re
comendados por auditores
do MEC, o Senai de Santa
Catarina amplia ainda mais
a oferta de cursos intensi
vos em tecnologia e de mais

longa duração. No pri-

meiro semestre deste ano,
em comparação com o

mesmo período de anos

anteriores, as matrículas em
cursos, que duram de um a

três anos, cresceram cerca de
50%. '. O conceito "N', com

que foram aprovados estes

cursos, foi obtido pelas uni
dades do Senai de Jaraguá
do Sul e Riodo Sul, para o
curso de Tecnologia em

A instituição passa a ter

78 cursos técnicos e deverá,
em algumas semanas, ter 1 f
cursos próprios de nível su

perior. No âmbito da edu-

ram, respectivamente, 94,7 e

94,4 pontos - de nota má
xima de 100. Os dois cursos

.estão recomendados pelos
auditores, mas só poderão
funcionar depois que o. mi
nistro da Educação assinar
portaria autorizando. As ins

crições, para ambos, somente
serão abertas em 2003.

Simples-Se
MAURlCI ZANGHEUNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Garamirím

(zanghe@terra.mm.br)

Após três anos de insistênciapara que houvessemudanças
no Simples-SC, a Aciag, através do Núcleo das Empresas de
Contabilidade de Guaramirim, vinha insistindo com moções
junto à Facisc 'e conseguiu, junto a Fampesc, respaldo parn
que as mudanças necessárias para melhorar ainda mais a

economia catarinense fossem avaliadas pela equipe econômica
do governo Amin.

Para a swpresa dos proprietários de micros e pequenas I
empresas, no mês de julho, foram sancionadas pelo
governador.

Asmudanças começam para os exportadores deprodutos
para o mercado externo. Todas as vendas feitas para o

comércio internacional, pelas empresas integrantes do Simples,
não farão mais' parte da base de cálculo, ou seja, estarão I

isentas do pagamento de impostos. Outra novidade foi a

liberação para o cônjuge ou filhos menores, que seja sócia ou

acionista de qualquer sociedade comercial, desde que as
.

atividades econômicas sejam distintas das já existentes,

Também foi concedido um projeto que premiaos empresários
que mantenham regularidade no pagamento do imposto, nos
11 meses consecutivos, tendo o crédito no 12° mês.

Porém, devemos dar ênfase a uma delas, porque é dela

que teremos um crescimentoda economia catarinense.
A partir deste momento, empresários, que antes não,

podiam ter mais que·uma empresa em seu nome ou dat

famíli:- �ra poderão empr.e�nder em novos ramos

desdique nao sejam na mesma atividade, .

Um exemplo para ilustração: digamos que um empresári Bdo ramo de metalurgia queira montar uma empresa do

ram1panificio. Antes não erapossível,mas agora, com estarnudanç .

é profundamente viável.
O que ganha-se com isto? c .

e.

Em vez de o empresário d�ixar o dinheiro aplicado en{l
fundos ou outros rendimentos, agora ele utiliza para geraçãJi
de negócios e geração de empregos, ou ainda antes, ele tinbafi
empresa em nome dos famosos ''laranjas'' e agora não se

-

I

mais necessário.
Ganha o Estado, ganha o empresário e ganha a população

carente de empregos.
Entretanto, se faz necessária outras mudanças, como

produtos primários e serviços a serem enquadrados no

Simples, aumento de R$ 1.200,000 para R$ 2.400,000, co
isto abrangerá outras tantas empresas. .

Para muitos, isto significa uma pequena reforrn
tributária, porque facilita a vida do empresário.

Que belo exemplo a ser seguido por outros Estados, nã r
concordam? ,

Será que o governo federal, diante deste tumult
(

econômico, não deveria fazer esta reforma tributária seguind
6 exem lo do ve�dor Amin?

&pcciâli2açio:.Uosp�ta1deClíllicas Estado do Rio de Jane'
c Curso na Sociedade Brasíleíra deOftalmologia doRio de Jan

Fone: (047) 275-1150
AwMal. Deodoro, 776 • Sola 12 - Ed. Maximunn Cen

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL QUINTA-FEIRA, i de agosto de 2002

r POLITÉCNICO: PRIMEIRO CURSO ABRE INSCRiÇÕES NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

Centro Politécnico de .laraguá do
)

,

n

Sul inicia aulas dia 19 de agosto
]ARAGUA DO SUL - o

es
Centro Politécnico Geraldo

ra

Werninghaus abre inscrições,a
d

A

::a de 5 a 9 este mes, para o

curso de Informática -

as Habilitação em Sistemas de
lo nformação. Mantida pela
rAssociação Politécnica de

)S araguá do Sul, a instituição
o

icia aulas no dia 19, ofe
ecendo neste primeiro cur

a o 36 vagas semestrais.

DU curso é dirigido aos alu
as aos que concluíram o ensino
es édio e terá duração de três
os emestres letivos, com aulas
os .

istradas à tarde. No ato

� e inscrição não será co
,

rada nenhuma taxa - na

Cesar Junkes/CP
Até a conclusão do prédio, aulas serão ministradas' na campus da Unerj

)

mi rojeto Requalificação Turística atrai empresas
_ ]ARAGuA DO SUL - o
aa
rograma de Requalifica

llt
aoTurística 'jaraguá do Sul

�d Turismo de Quali
de", lançado pela Ação
ivre com apoio do Com-
, atingiu, em sua primeira
ição, várias empresas e

tituições, quase todas liga
s ao turismo. O programa
giu 22 participantes em

e horas de aula teórica,
ando foram repassadas
armações atualizadas
avés de apostila) sobre os

atrativos turísticos jaraguaen
ses, e uma visita técnica onde
eles puderam observar o

que foi tratado em sala de

aula, percorrendo as rotas

de Colonização Italiana,Ale
mã e Húngara, localizadas
entre as serras e vales que

compõem a geografia de I

Jaraguá do Sul.
- Precisamos que todos

os atendentes, empresários
e pessoas que lidam com o .'

público conheçam o queJi
raguá do Sul tem para, em

contato com o turista, pode
rem informá-lo das opções
disponíveis na cidade, pro
longando sua permanência
-, explica Fenísio Pires Jú
nior, da Ação Livre Turismo.
As empresas participantes re
ceberão um selo adesivo que
as identificam como locais pre
ferencÍais para se obter infor
mações turísticas. Uma nova
edição do PRT 'jaraguá do
Sul- Turismo de Qualida
de" estámarcada para os dias
22,23 (aulas teóricas, em tur-

mas matutina e noturna, no
auditório do Centro Empre
sarial Market Place) e 24 de

agosto (visita técnica). O va

lor por participante é de R$
40,00. O programa é destina
do a hotéis, postos de com

bustível, empresas de trans

porte, agências de viagens e tu
rismo, restaurantes e comér
cio em geral. Informações
sobre o programa podem
ser obtidas pelo telefone371-
8341 ou 372-0604 ou pelo e

mailacaolivre@netuno.combr

Imagens proliferam na região
]ARAGuA DO SUL - As

supostas aparições de ima

gens sacras em janelas e pa
redes em Santa Catarina che

garam a esta semana ao ter

ceirolocal naRegião do Vale
do Itapocu. Da tarde de do
mingo até amanhã de terça
feira, foram constatados três
registros, sendo que a última
aconteceu numa janela da re
sidência de Iracema Luzia

Fraga, no Bairro Santa Lu
zia, interior de Jaraguá do
Sul. AImoradora notou as

imagens em três de quatro
vidros de uma janela. Num
deles, a impressão que po
de-se ter é imagem de Nos
sa Senhora Aparecida. Em,
outro, há uma espécie de nu
vem, e no terceiro, raios
solares. A dona da casa ga
rante que tão logo viu as

imagens, pela manhã, lavou
o vidro cOql sabão e água
e, como continuava, "lava
mos a janela, eu e vizinhas,

com álcool, mas as imagens
continuavam iguais", �sse.
O padre ValdirVicentini, da
Comunidade' de São Fran
cisco de Assis, em Jaraguá
do Sul, antes de visitar a ca
sa, no Bairro de Santa Luzia,
disse que a Igreja Católica é

muito prudente com estas

questões. Para ele, se a ciên
cia não der uma explicação
e o sinal continuar, ai a igreja
começa a abrir espaço para
"uma intervenção Divina".

A primeira imagem
surgiu na tarde de domin

go, quando uma criança,
ao entrar na Igreja Nossa Se

nhora Auxiliadora, da loca
lidade de Benjamim Cons

tant, em Massaranduba, viu
sobre o altar, junto à Cruz,
a imagem de Jesus Cristo.
Na segunda-feira, outra ima
gem apareceu num vidro de
uma janela, num supermer
cado do Bairro Guamiran

ga, em. Guaramirim.

Cesar JunkeslCP
"Imagem" levou muitos curiosos até a residência

Seção: FIbra

de Jaraguá do Sul). clusão em 12 meses. A em- O investimento total é de
aluno deverá quitar à As aulas serão ministra- presa responsável pela obra, R$ 1.997.830,29, incluindo

a rimeira das 18 mensali- das no campus daUnerj, até no entanto, comprometeu- as obras civis, equipamen-
ades de R$ 180,00. Se-, a conclusão das obras do se em antecipar a entrega pa- tos de laboratórios, acervo

ri�ndo o coordenador do Centro Politécnico Geraldo ra o começo de setembro, bibliográfico e capacitaçãon

rojeto de cria�ão da Ap0- Werninghaus, no Bloco ''B''
'

conforme cronograma fí- de professores. Além doPlitec, Genésio Vegini, as da instituição. A construção sico-financeiro atualizado. curso quemarca o início do
entidades comantenedoras do prédio encontra-se em A área total é de 3.714,15 funcionamento da escola,

�ja instituição disponibiliza- fase final, enquanto os equi- metros quadrados, distribuí- outros dois cursos serão ofe-
;- ão bolsas de estudo para, pamentos para os laborató- dos em dois blocos com três recidos a partir de 2003: o

r.1elo menos, 50% dos alu- rios serão licitados ainda no pavimentos cada. A escola de formação de técnicos
ell os. As inscrições serão feitas segundo semestre deste ano. contará com dependências em construção civil com ha-

ediante preenchimento de O projeto de construção do administrativas, apoio peda- bilitação em edificações, e

rmulário, à disposição dos CentroPolitécnico teve início gógico, miniauditório, 12 ' o de formação de técnicos
mo' teressados na secretaria da em 15 de outubro de 2001, salas de aula e outras 20 salas em eletrônica com habilita-

nerj (Centro Universitário com prazo inicial de con- destinadas aos laboratórios. ção em acionamentos.

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO
Jaraguá do Sul (SC), 31 de julho de 2002.

Sr(a) Rogério de Oliveira Josefl;
CTPS n2 série 79215/0023 - se

Prezado(a) Sr( a),
Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e apresentar
justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 2 (dois) dias, contados
do recebimento desta implicará na recisão de seu Contrato de Trabalho por
abandono de emprego conforme' CLT (consolidação das leis de trabalho) letra
iI, devido as suas faltas desde 01 de julho de 2002.

HC. Homburg tmplementos Rodoviários Ltda.

1 So.by c:J09 + 11<a.po + 1 Surpreso.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Me.lJuw opçiio-a.a,�
• Diariamente à parlir dos 10 horas

• Músico aó vivo de Quarla o S6bado

Reservas "0-5166

Michael Jackson está à beira
da falência. Um ex-assessor

do cantor Michael Jackson
declarou que o astro pop está
à beira da falência devido
aos seus gastos exagerados.
Segundo Lee, que tem um

processo de mais de US$ 10

milhões contra o cantor,
Jackson já chegou a gastar
US$ 30 mil (cerca de R$ 90

mil) numa consulta com

dermatologista, em 2000. A

crise financeira do cantor se

agravou com a baixa
v e n d a qem.de seu mais
recente álbum: "l n v l n ci b l e".
Jackson agora estaria
\\
e n f o r c a do" p o rum a r e d e

multimilionária de dívidas
roladas que não tem c o n'd l

ç

ã

o

de liquidar.

Britney Spears e n cur to
ú

o
ú l t lrn o show na cidade do
México, na noite de domingo,
por c aus a de uma chuva pe
sada, causando mais indig
nação à sua visita ao país,
.ap

ó

s ter gerado polêmica ao

fazer um gesto obsceno em sua

chegada na semana pas-sada,
'A cantora, de 20 anos,
apresentou quatro músicas,
mas, durante a quinta canção,
"Stronger", ap e n a s disse: "Eu
sinto muito, México. Eu amo

vocês. Adeus", e deixou o pal
co. O público começou a vaiar
quando um locutor pediu aos

fãs que deixassem o Estádio
\\ F o r o S o I", o n d e o s h o w a c o n

te cl a. A I g u n s dos p r e se n te s

co-meçaram a atirar objetos
no palco e a gritar "fraude,
fraude".

, icroinformatica. com
,. p • e I. II,. d. • m I I • " d • r y. e I

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

Fone,: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
Ernail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veleulos

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

'

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

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
com arcond., e dir hidr. R$ 3.200,00
aceita-se troca. Tratar: 9111-7033.

l
.

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

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

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas, R$ 3.500,00.
Tratar: 275-1817.

CORSA - vende-se 95, wtnd, R$
9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA-vende,se sedan, 2001,
prata, única dona, R$ 7.200 +

assumir 16 parcelas. Tratar: 370-
0075 ou 9975-0601

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

CO�SA - vende-se, pick-up completa
,

(. dir. hidr.), prata. R$ 10.500,00 à vista
R$ 7.000,00 de entro +12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572. CI Jucélio.

CORSA - vende-se 96, Wind.
Tratar: 371-7212.

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.
Hldr., 96, azul. R$ 13.000,00. Aceito
proposta si troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após expediente.

CORSA 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� elétr.,
ar cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc,
gas., completíssimo. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375. "

DIPLOMATA - vende-se 98, álcool,
completo, vidro elétrico. R$ 6.500,00.
Tratar: (47) 330-6557 Blumenau.

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$
12.000,00 ou troca-se pI menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-
2860, cl Sandro.

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

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

I

MONZA - vende-se 88, SLE, álcool.
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

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

OMEGA -vendé-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$i3.500,00. Tratar: 373-2563

ÔMEGA - vende-se CD, 96, cl I

teto, painel 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 d/h,
valor a.comb. Tratar: 376-1772, cl Nei.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
compl., �ranco. Tratar: :371-5343.
VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 371-9730.

VECTRA .::vende-se GLS, 97/97,
completo. R$18.900,00 negociável.
Tratar: 372·{)745 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-D994 parto

ALFA ROMEO - vende-se 164,
ano 95, hidramatie, cinza, chumbo,
com 27.00b km, original novo.
Tratar: 275-3044 ou 9993-5946.

FlAT147-vende-se86, R$1.600,00.
Aceita-se troca. Tratar: 9111-7033.

FlORINO - Vende-se, 84,

(fechada), branca. R$ 2.300,00.
Tratar: 376-1375.

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.

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 .sc�la, 85,
prata. R$ 3.500,00.

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

CORCEL II - vende-se, 81, valor a
corno. Tratar: 9965-9318 cl Leandro.

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

DEL REY - vende-se 86, prata, 4 p.,
álcool, aceitasemenorvalor. R$ 3.800,00.
Tratar: 376-3004 ou 9975-7785.

I

ESCORT -vende-se Hobby, 1.0, 94,
bordô, cl para-choque pers. Ótimo
estado. R$ 6.100,00. Tratar: 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: 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 c/Leo.

F-l000 - Vende-se, 94, compl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar. 376-1701.

F-l000 - Vende-se, SS, 94, gas., único
dono, branca, ótima conservação a

gas, Tratar: (47) 9995-8242

FIESTA - Vende-se, 1.0, 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.

FIESTA - vende-se 2000, cl ar.
R$ 6.590 + 36x R$ 275,00. Tratar:
.9963-5287.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,

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

RANGER -' vende-se picape XL,
, caçamba'p/l.100 kg, 4cc, gas., carro

_

.

impecável. R$ 10.000,00 + 36x
.,', 384,00. Tratar: 372-3499 cl Volnei.
'��'�"',-.-------------

VERONA - Vende-se, 90, ale., em
ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
274-6550.

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

VERSAllES - vende-se ou troca

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

, 9991-9940 cl Clóvis.

APOLO - ve�de-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, cl aro de liga, em perfeito
estado, Tratar. 370-0277 ou 9121-1320.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

BRASíLIA - vende-se, 79, ótimo
estado, ou troca-se por moto CG 'ou
mato de construção. R$ 1500,00.
Tratar: 376-3666 cl Paulo.

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

FUSCA-vende-se 73, reformado, motor
e caixa na garantia. Tratar: 373-2563

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

FUSCA - vende-se, 80, cl alterador
recém reformado . R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0241 cl Altair. Aceita
metade em material d� 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 onginal. 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: 2;72-
0804 cl Claudete.

GOL - vende-se 94,1.6, AP, gas.,
R$4.500,bo+ 17xR$ 290,00. Tratar:'
276-3056 a tarde cl Valdecir.

GOL. vende-se 99, clar, GNV, branco, .

2 pts, insulfilme, 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-sé plus, 95, cl limp.,
desemb., banco bipartido, ar quente,
para-choque personalizado. Tratar: R$
9500,00. Tratar: 273-1001 clWaldir.

GOL - vende-se 96, 1000, I.
Tratar: 371'?343.

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 148,00 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

valor. Tratar: 370-8199, cl Joel.

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

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,
ale., cl aros de liga. 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se pormoto.
Tratar: 370-2275.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, ano
97, prata, dir. hidr., vidros elétlcos,
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 Luís.

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

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

SANTANA - Vende-se Quantum,
93, Ct,l, cl ar cond., e dir., 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'
dano, 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 negócio. Tratar: 91214061.

FIORINO :- Vende-se, 88, branco.
R$ 3.000,00. Tratar: 37&1375.

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts,
ano 97/97, completo, menos ar e

dir, c!rro de mulher em ótimoestado,
entr. + financ. Tratar: 9117-0666.

PÁLIO - vende-se 98, 1.6, cl vidro,
trava, 4 pts, prata. R$ 12.800,00.
Tratar: 373-1026. Após 17h.

PAliO - vende-se, EX, 98, cl
trava eletr., alarme, desemb.,
documentação paga até 2003, em
ótimo estado, R$ 11.000,00.
Tratar: 371-1914 cl Marl,

PALIO - vende-se 00101, azul
met., gasolina, ar quente/frio,
trava e ar-cone. Aceita troca de
menor valór. Tratar: 370-4810

PRÊMI0-vende-se86, 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 ELX 95, completo,
R$ 4.000,00 e assumir 16 x

R$460,OO. Tratar: 9121-6163.

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

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, 1.0', 96, 4 p,
completo (- ar), cl rodas de liga.
R$ 8.700,00, Tratar: 275-3248 ou

9102-8213.

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

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

UNO - Vende-se, ELX, 4p-;-95, verde
met., compl. - areond., único dono, cl
nota fiscal e manual já licenciado até
2003. R$ 8.700,00. Tratar: 311-6056,

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,
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vw
Gol 1.0. rodas liga leve, 15, para-choque pers. eerofôtlc
Logus el. 1.6 desemb. ar quente
Parati ct, 1.6. gas. ,

GM
Corsa Sedan, 1.0. 4P. di)'. hidráulica. único dono
vectre 2.0. GL. compl. cy.pellcuta, gas.
Logus CL 1.6. desemb., ar quente
Vectra CD. 2.0, completo
Vectra GlS 2.0. completo
Gol 1.6, ale
Chevette DL 1.6. gas .. ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6. ele.
FIAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., Ump. e desb. tras .. ar quente. comp!. . ar

Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e" lp. e desb.t., gas .. ar quente
Uno Mille. SX, 1.0. ar, Ip. e desb.t., gas.
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
Pick-up- Fiorino aberta 1.0, longa
FORD
Escort GU, 1.8, limp. desemb .. ar-quente, dir. hidr.
Escart L 1.6, alarme. desemb., ar quente
Esoort Hobby 1.0, gas.
Escort L 1.6, alarme. desemb., ar Quente ,

Versales GL 2.0. 4p, bordá, ar cond., d.h. + abs
Verona LX, 1.6, desemb. ar Quente
Escort L 1.6, alc.
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

Prata
verde met.
prata

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

bcrdõ
bordá
verde meto
Azul meto
Branca

96
94
94
94
93
91
89

02

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordõ
preto onix
cinza

JEEP - Vende-se, 65, reformado, em
ótimo estado. Tratar: 9902-7378, cj
Marcos.

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

LADA LAIKA - Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 37Hl238.

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

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria original, em ótimo
estado. Valor: 4.500,00. Tratar: 276-
0287 ou 276D373.

Bernardo
Rua

Dornbusch, 330
Joinville, 41 70

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente. Valor
a comb., pronta PI' trilha. Tratar:
:p60031 ou 276D544.

TOYOTA - ven�e-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km

original, superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946.

ótimo estado cj assessórios. Tratar:
9902-7378 cj Marcos.

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

PBJGEOUT - vendese 96 completo; verde
rret,Cj77.000 km ooginais. R$13.500,OO.
Tratar. 372-0560 ou 9112-4950.

-370-3113

,Clube
'de

pr6x.
pr6x. trevo

Fone: (47)
370-8622

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

ÁSIÁ TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus semi-novos. Ótimo
estado. R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, cj Edilene.

CAUBRA -vende-se 2.0, 16v, 95, verrn,
Ferrari. R$ 2.100,00. Tratar: 370-7986.

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em

1.0. ao. ci opcionais
CS 1.5, ate
Mille SX, 4p, compt.
Mille EP, 4p, Hmp.ydes.yar Quente
Mille EP, 4p, compl.
1.3 CS. c/ opcionais, gas.
1,Si, Trekking
CL 1.6, c/ opcionais
1000 bácico
GTI cornpl /couroyteto ,

1.0, 16v, 4p, trava + opcionais
GLS, 4p, autam.

'

I

1300L, rodas 14
Sedan 1.6, c/ opcionais
Super 1.0, 4p, cyar
Super 1.0, 2p c/ opcionais
Wind 1.0, 2p c/ opcionais
1.0, 2p,Wind c/ opcionais
1.0, 2p Wind, c/ opcionais
DeLuxe, 2.5, turbo diesel
GLS 2.0. completo
SL/E, zp. c/ opcionais (alc.)
Classic, 4p, 'completo
DL 1.6/S + rodas
500 DL 1.6/S àlcool
Diplomata 4p, relíquia
Baú Diesel
Custon Diesel
1.0, 4p, básico
1.6, c/ opcionais
L 1.6, c/ opcionais
L 1.6 c/ teto e opcionais
LX 1.6, c/ opcionais
GLX, 1.8 completo
125, parto elêtr.
Ninia zx.ri.. lfOOcc

Branco
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preta
Prata
Branco
Roxo
Cinza
Marrom
Prata
Branco
Verde
Branco
Branco
Bordo
Roxo
Roxo
Prata
Azul
Azul

I
Vermelho
Prata
Verde
Branca
Azul
Prata
Branca
azul
vermelho
Cinza
Cinza
Prata
Bordá

1998
1993
1997
1996
1996
1988
1996
1994
1993
1994
1999
1987
1978
1998
1997
1997
1997
1995
1994
1996
1995
1992
1991
1991
1991
1991
1990
1988
1998
1996
1993
1990
1990
1995
2001
1994

Fiat Palio
Fiat Prêmio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Rat Uno
Rat Fiorino '

VW Gal
VW Gal
VW Golf
VW Parati
VW Santana
YW Fusca
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM 5·10
GM Vectra
GM Monza
GM Monza
GM Chevette
GM Chevy
GM Opala
GM D-40
GM D·20
Ford Fiesta
Ford Pampa
Ford Escort
Ford Escort
Ford Verona
Seat Cordoba
Honda Titan
Kawasaki

GEOMETRIA

Atléti'co Baependi
Schroeder
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CORREIO DO POVO 3

FORO

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

VW

GolCL 91/91 Azul gas.
Poínter CU 1.8 96/96 Branca gas.

GM

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

Usta de veículos PARTICULARES
Foeus Ghia Oi/Oi Prata gas.
Focus GLX aO/Oi Verde mas. gas,
Imp/Ford Explorer XLT 4x2 94/94 -Azul gas.

INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácioPessoa, 607,próx. CoI. JéflllYélda "JaraguádoSul-SC

Seu seminovo com jeito de novo

Kadett SL EFlr 92/93, ale., Prata,

VENHA ATÉ A FORD E CONFIRA!

FIORINO - vende-se pick-up, 93, SANTANA - vende-se GLI, 94, 4
álcool, prata met., oferta. R$ 5.950,00 portas, dir. hidr., chumbo met,
ou financio. Tratar:273-1001 financio. Tratar: 273-1001

VERSAILES - vende-se GL, 92, álcool, VARIANT II - vende-se 2' dono, ótima,
4 portas, prata met., impecável. R$ 2.500,00_ Tratar: 376-1172.
5.600,00. Tratar: 273-1001

FUSCA - vende-se, 94, dourado. R$
VERONA - vende-se LX, 91, dourado, 5.600,00. Tratar: 376-1772_
R$ 6.100,00 ou financio. Tratar: 273-1001

DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
Gol- vende-se plus, 95. R$ 9.100,00. SDT. R$ 21.800,00_ Tratar: 376-1772
Tratar: 273-1001

CH EVI � ve n de-s e , 90,
UNO - vende-se CS, 1.5 IE, 95, ar gasolina, protetor, caçamba, 2'
cond., vldro/trav, eletr., alarme. R$ dono. R$4.800,OO. Tratar: 273-
7.850,00 ou financio. Tratar: 273-1001 1001

ICE�
COI ON Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - ir 371-7212 ou 9963-7641

..

CorsaWind Branco 93 gas. R$10.500,OO

gas,
Rat147 Branco ss gas. R$ 1.600,00
Caravan Diplomata 6C Preta 84 gas, R$ 3.200,00gas.
Gol BX Bege 83 gas. R$ 1.800,00gas.
Belina LDO, 1.6 Venmelha 81 gas. R$ 2.000,00gas.
Passat Venmelho 8J gas. R$ 1.700,00gas, Opala, 4p, 6C Branco 76 ale. R$ 2.500,00gas,

. Voyage de corrida Branco es ale . R$ 1.800,00ale.
die.

Titan KSE el parto Prata 02 gas, R$ 3.900,00gas,
Seooter Venmelha 97 gas, R$ 1.700,00gas.
DT 180 - Trilha Branca 85 gas, R$ 1.300,00gas.
Agrale 27.5, p/ trilha Preta 93 gas, R$ 1.600,00ale.

ale. DT 180, pI trilha Preta 85 gas. R$ 800,00

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

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

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

Gal Mi 1.8 97 branco
Corsa 1.0 93 branca
Uno 2p, 1.0 93 bordô
Gol CLll.6 93 verde

Tipo, 4p, eompl. - ar 93 prata
Eseort Hobby 1.0 g:; marrom

Gol CL, 1.6 94 bege
D-20 Cabo Dupla, eompl. ro branca
Eseort GL 1.6 92 branco
Gol CL 1.6 91 prata
Uno 1.5 91 venmelho
Parati CL 1.6 a:J marrom meto
Monza SL 1.8 88 venmelho
Eseort GL 1.6 88 prata ale.

Coreelll, LDO 81 bege gas.
0-10 76 branca die.
Fusca- 78 branco gas,
Fusea 73 be e erol. as.

,

� �!�t!!!!!!����n��eA.W GRADES, PANTOGRAFICAS, ESTRUTURAS METAUCAS, ESCADAS, PORTOES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

'il(47) 275-1540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lolou - Joraguá do Sul

AGRALE - vende-se STX, 27.5, 91,
doc. em dia, mais equipamento

,

completo. R$ 1.400,00. Tratar:
9967-1195.

4.000,00. Tratar: 373-2563.

CG T1TAN - Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (ree. Vanderlei).

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

vista. Tratar: 370-7189, el Gisele. CG TITAN - Vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar: 9124B939,Aleiomar_

BIZ - vende-se 2001/2001, preta.
R$ 1.600,00 + 13 x 170,00. Tratar:
99790605.

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

BIZ - Compra-se, de 98 acima, ou

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

CG TITAN - Vende-se, consóreio, partida
elétr., com 10 pare. Pagas, faltando 26
pare. Tratar: 376-3034 (manhã).

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

CG TITAN - vende-se, 125, 2001
c/ partida eletr. e freio a disco. R$

(47) 376-1772/ 273-1001

c..._•• L"'I»�
C _Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

MODELO COMB COR ANO GM
vw S-102.2 G Preta 1996

Gol CU 1.6 G Prata 1996 D-20 Conquest, comp!.-ar D Branco 1995
Gol Mil Plus G Branco 1995 Omega CD 30 compl. G Verde 1993
Santana CL 1.8, ar, dir. O Branco 1995 Omega GLS 2.0 G Prata 1993
Saveiro CL 1_6 G Cinza 1995 Chevette Junior G Prata 1993
Fusca 1.600 G Cinza 1994 ChevySL1.6 G Branco 1990
Santana CL 1.8, dirl. G Verde 1994 Chevette SL A Dourado 1987
Santana Quantum GLS 2.0 G Prata 1992 FORD
Apto GL 1.8 G Cinza 1991 CourierCLX G Azul 1999
Gol CL 1.8 G Mar.orn 1990 Ka GL - G Venmelho 1998
Variant II G Cinza 1·980 Versalles GL, trio A Prata 1993

RAT Verona LX 1.8 A Dourado 1991
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996 Escort GL 1.6 A Azul 1988
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995 Eseort GL 1.6 A Azul 1984
Fiorino 1.5 G Prata 1993 IMPORTADOS
UnoCs A Dourado 1989 Dakota STD G 'Venmelha 1999

Peugeot 405 SRI., comp. G Azul 1995

DT -vende-se 180, 89. R$1800,OO.
Tratar: 370-1161. CI Luís no 370-1161.
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Tratar: 370-3561.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00 ou

R$ 500,00 + 6x R$ 180,00. Tratar:
374-1117 ou 9975D117.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$
200,00 + 6x R$ 180,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975D117.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordó.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar. 374-1117 ou 9975D117.

cilindradas, aceita-se troca ou financ. XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$
ValorR$1.700,00. Tratar: 9111·7033. 7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$

336,00. Tratar. 374-1117 ou 9975D117.
SHADOW - Vende-se, 01, prata cl
5.000km, toda equipada. R$14.5oo,00.
Tratar:.371·9935 ou 9113-2231.

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

TENERÉ - vende-se 600, ano 88,
ótimo estado. R$A.500,00. Tratar:
9103-1:611 ou 275-1204.

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

.

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

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

ML 85 - vende-se moto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 cl Alexandre.

NX - compra-se 400 falcon, 2000 ou

2001 de particular. Tratar: 9902-0033.

SCOOTER - Vende-se, 97, -Palio, toda
revisada cl motor feito. R$ 1.600,00.
Tratar: 370-9134, 9122-7341 ou

275-0051, cl Jussara.

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

SCOOTER - vende-se 97, 90

TORNADO - vende-se, Azul, 2002. R$
7.000,00 cl tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 cl Mara h/c.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370:1161, cl Luis.

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

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

XLR-Vende-se, 125, 01, vermelha. Valor
a comb. Tratar: 275-1676 ou 275D817.

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

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

XT 225 - Vende-se, 01, verm., cl
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$
164,10. Tratar: 372-3673, após 15hs.

AROS Cf PNEUS -Vende·se, 4
aros 13, cl pneus liga leve,
Fusca. Tratar: 37'0-0670, cl
Paulista.

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

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

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

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

COMPRO - carro de maior valor
ou troco por moto. Tratar: 373-
3001 cl Mara hc.

CONSÓRCIO - vende-se não
cont. Honda Blz, 10 p., pg.
R$ 450,00. Tratar: 9119-0444.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar:
373-4018.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pI Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:
(47) 9105-9172, cl Jeferson.

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

QUINTA-FEIRA, 1 de agosto de 2002

diversos
APARELHOS MUSCULAÇÃO - vende

se. R$ 3.500,00. Tratar: 379-1207.

AR' CONDICIONADO - vende-se
373-3787.

6 CD-S - vende-se 150 melodias

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

AP. DE GINÁSTIVA - vende-se pI
33 exercícios, Atletic 2001, R$

.

900,00. Tratar: 276-0290 cl Patrícia
após 18h.

BALCÃO - vende-se manequins,
cabides, mostruários, etc., pI loja.

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 usas seu fundo

f'it'i"E1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorizaçao BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

,. U)CAcIODHOAlHASF CAPAS .HIGIEilllAI10 DEROUPAS
PAl?iSAlÕES DECABElEIREIROS DE CAMA É BANHO PARA HOTÉIS

"HIGIENIZAÇÃO DE TOAlHASDEMESA
f (ilPASDECADElIIASDf RESTAlJRANTES

BALCÃO FRIGORíFICO - vende

se, 4 pts, 3 prateleiras, bom
estado. R$ 800,00. Tratar: 275·
3958cl Pacheco.

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

BARBEADOR - vende-se elétrico cj
6 lâminas, Philips. Tratar: 372-2316.

BARRACA-vende-se infantil, "bananas
de pijamas". Tratar: 371-6707.

BATEDEIRA DE BOLO - Vende-se
SP 12. Tratar: 376-1090 cl Zuleica
ou Adima.

BATEDEIRA - vende-se pI bolo,
modelo SP 12. R$ 500,00. Tratar:
376-1090 cl Zuleica ou Adima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REFRI-AR
In,

.a

o, CONSERTO E INSTALAÇÃO OE
,

AR CONOICIONAOOS AUTOMOTIVOS

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

Você ainda vai ter esta marca ne.seu carro!!!
'

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 '777
Site: www.usagas.com.br

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecônica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

CORREIO DO POVO 5

,V����·
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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

Vendas e Serviços

Para anunciar ligue:
371-1919

Intelbf'Q1
IIIIHHDL

:.•
alUIH

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático

,/

.

* Espera Telefônica personalizada
* Soluções em equipamentos

para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/F�x: 275-2992

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

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

CIOO BIZ
�

CG125KS
YBRIZ5ED
CG125 ES
XLR125 ES
CBXSTRADA
TWISTER
TORNADO

76,37
80,43
92,22

GRUPO, ESPE,CIAI.l
CARROS

R$
�$
R$
R$
R$

R$ 8.591,00
R$ 9.702,00
R$lO.296,00
R$lL394,00
R$ 12.348,00
R$ 20.502,00 /

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

127,79
144�31
153,15

'

169,48
183.164

R$
R$
R$ 888119
R$ 1.341,03

36033,

626,08
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VI Votorantim I finanças

Azul Gas.
Cinza Gas.
Azul Gas.
Cinza Gas.
Branca
Bordô Gas.
Cinza Gas.
Branco Gas.
Cinza Gas.
Cinza Gas.
Grafite Gas.
Azul Gas.
Branco

.

Ale.
Branca

.

Gas.

Bege Gas/Gnv.

R$ 11.500,00
R$ 14.900,00
R$ 19.500,00
R$ 17.800,00
R$ 24.800,00
R$ 15.800,00
R$ 9.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.800,00
R$ 12.900,00
R$ 7.800,00
R$ 6.900,00
R$ 5.700,00
R$ 14.800,00

.

F i ii â}fê)a':'[:;

Fiesta,4p
Escort GL

Ranger
Ranger, compl.
Blazer compl.
S-10
Gol Plus
Gol·1.6
Uno 4p.
Uno Mille
Omega, compl.
Pampa
Parati 2p roda esp.
Fiorino
C-20

99
99
98
97
96
95
95
94
94
93
93
93
91
90
88

99
97
97
96
96
95
95
94
91
88
86

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076
e-mail: javel@netuno.com.br

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Uno 4p
Palio 4p
Fiesta,4p
Gol I

Tempra
Alfa Romeu
Corsa
Kombi
Gol
Escort GL
Chevette

Branco

Cinza

Bordô

G

G

�

..._.. :</,::':::b",;:( :: .. ::::,..:",.":,."",:,, ..

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

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

Corsa Milênio, 4p
Monza Sle, compl., 4p
Vectra GLS compl., 4p
Corsa Wind, 2p
Go11.6

Branco

Bege
Bege
Bordo
Branco

G
G
G
G
A

KaGl
RangerXLTcompl.
Aestal.0
EscortXR3 Conv.

vw
G
G
G
G
G
FlAT

G
G
G
G
G

GM
D
G
G
G
FORD

G Branco
D Prata
G Azul
A Prata

IMPORTADOS
G Prata
G Azul

02
90
94
96
93

FORD

Fiesta,4p
Escort GLX, 2p
Escort HObby 1000
F-1000 gabo

Branco

Branco

Cinza

Bordô

G

G

G

D

Go1Mll.0
Santana Cl 1.8, compl,
Fuscal.600
Fusca 1300l
Santana CO, 4p

Uno CS 1.5, 4p
AorlnoLX
Uno CS 1.5, 2p
Aorlnol.5
SantanaQuantum

[).20 Conquest, compl.-ar
Omega CD 30 compl.
Chevette Junior
Monza Classlc, 4p

Branco
Branco
Cinza
Azul
Cinza

Prata
Azul
Verde
Prata
Marrom

Branco
Verde '

Prata
Dourado

97

95

94

95

Mille 5mart, 2p
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille SX, 2p

01

98

98

Rua João Januáro Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

PeugeotSolell 106,4p, 1.0
Peugeot405 SRI, compl.

vw
Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerof6lio 96

Logus ct. 1.6 desemb. ar quente 94
Parati ci. 1.6. gas. 91
GM
Corsa Sedan, LO, 4P. dir. hidráulica, único dono 00
Vectra 2.0. GL, compl. cl película, gas. 97
togus CL 1.6, desemb., ar quente 94
Veclra CD. 2.0. completo 94
Vectra GLS 2.0, completo 94
prata.
ccr i.s. ale 88
cneveneot 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92

Cheyette 1.6, alc. 89
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compl. - ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente 97
Uno Mille. SX. LO. ar. Ip. e desb.t., gas. 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94
Pick-up Fiorino aberta 1.0, longa 94
FORD
Escort GU, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr. 96
Escort L 1.6, alanne, desemb., ar quente 94
Escort Hobby 1.0. gas. 94
Escort L 1.6, alanne, desemb., ar quente 94
Versales Gl 2.0. 4P. bordô, ar cond .• d.h. + abs 93
Verona LX, 1.6, desemb. ar quente 91
Escort l 1.6. ale. 89
MOTO
Kawasakl50 cc, okm, 2002 -.R$ 2.500.00 02

Prata
verde met.

prata

verde meto
branco
verde meto
cinza

branco
dourado
marrom

bordô
bordô
verde met.
Azul met.
Branca

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordô
preto onix
Cinza

� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Hnanclamus
seu veículo!

WOLKSWAGEN
Gol I. 1.0

logus GLi
Golf Gl. cornpli�
Pointer Gli

logus GL. comp.
FlAT

Branco

Verde

97
'96
95
95
94

Roxo

Vermelho

Prata

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

Kalibra 2.0, 16V

Vectra GLS 2.0

Escort Sedan 16V

Uno 1.0 Faire

Pick-up Corsa

Escort GL 1.6

Monza GL 2.0

Ford KA GL 1.0

Corsa 1.0 Wind

Xr3 Conv. 1.6

Passat Village 1.8

Monza SLE 1.8

Corsa Wind 1.0

Uno SX, 4p, 1.0

95

95

98

02

96

96

95

00

96

89

89

85

95

99

Vermelha G R$ 21.500,00

Azul G R$ 14.500,00

Bordô G R$ 13.000,00

Branca G R$ 12.700,00

Bordô G R$ 10.700,00

Bordô G R$ 10.300,00

Azul G R$ 9.800,00

Branca G R$ 11.900,00

Prata G R$ 9.000,00

Preta A R$ 6.800,00

Azul A R$ 5.150,00

Prata . A Ih 4.450,00

Azul G R$ 9.000,00

Branca G R$ 11.100,00

Palio ED Vermelho

Branca
Vermelha
Cinza

Vermelha

Azul

Azul

9R
97
97

01'
95
93
93

Palio Weekend
Palio El 1.5. 4p
Palio ELX. cornpl,
Uno ELX

uno Mille
Fiorino LX
FORD

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Ka Azul 97
96
94

Escort Hobby
Verona GLX
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V
Corsa Wind
Corsa Wind

Ipanema Sl1.8
Chevette
MOTOS
Honda Biz

Vermelho

Prata

Branca

Prata

Cinza

Azul

Verde

00
99
98

91
89

Azul 99

Financiamos
seu veículo!

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 4.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500�00
R$ 18.500,00
R$ 6.300,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00

. R$ 15.000,00

F-1000 Dupla Cornp 91
F-I00087
Gol 1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Monza, 2p, - ar, 87
Monza Class 2p Cornpl,
MoNza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95

608 cf Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Voyage,83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v
Saveiro fechada, 99

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

.. ' .. ,

Hyosung 125
Gal Mi 1.8
Corsa 1.0
Uno 2p, 1.0
Gol CU1.6

Sephia ..

Tipo, 4p, cornpl. - ar

Escort Hobby 1.0
Gol CL, 1.6
D-20 Cabo Dupla, compl.
Escort GL 1.6
Gol CL 1.6

.

98
97
96
96
96
95
95
95
94
93
92
91
91
89
88
88
76
78
73

vermelha gas,
branco gas.
branca gas,
bordô gas.
verde gas,
branco' gas.
prata gas.
marrom gas.
bege ale,
branca die.
branco gas.
prata gas.
vermelho gas.
marrom met. Ale.
vermelho ale.

prata' alc.
branca die.
branco gas.
bege peral. gas,

Uno 1.5
Parati CL 1.6
Monza SL 1.8
Esccirt GL 1.6
D-l0
Fusca

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371.-7212 ou 9963-7641.

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

VIVotorantim I finanças

I'

ANO COR COMB.

Arduíno
Veículos 371·4225

VEíCULO
Gol GIII, 4p, 16V

Gol 16Y, 4p
Corsa Sedan Super
Corsa Super, 2p
Silverado, DLX 4. I
Palio ED, 4p
Vectra GL, cornpl,
Palio El 1.5, 4p
Uno SX, 4p
MondeoCLX

TempraSX
GolCli 1.6

Saveiro Gl 1.8
Uno ELX, 2p
Kadett GL 2.0

VectraCD

Voyage GL

CB400

00 Bege Gas.
99 Branco Gas.
99 Branco Gas.
98 Verde Gas.

98 Verde Gas.
98 Azul Gas.
97 Azul Gas.
97 Azul Gas.
97 Cinza Gas.

96 Preto Gas.
96 Preto Gas.
96 Branco Gas.
95 Vermelha A1c.
95 Verde Gas.

95 Vermelha Gas.

94 Prata Gas.

89 Cinza' A1c.
84 Azul Gas.

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - SC
Cinza R$ 6.900,00
Vermelha R$ 11.500,00
Branca R$ 12.300,00

Gol GL 1.8

Gal, 2p, MI

Gal, 2p, MI 1.6

Gal, 2p, MI 1'l6

Gal, 2p, MI 1.0

92/92 G

97/98 G

97/97 G

97/98 G

97/9T G

R$ 12.800,00
R$ 11.500,00
R$ 14.300,00

R$ 11.300,00
R$ 22.800,00
R$ 16.500,00
R$ 41.500,00
R$ 10.900,00
R$ 12.500,00
R$ 2.800,00
R$ 17.800,00
R$ 9:500,00
R$ 4.800,00
R$ 13.900,00
R$ 10.500',00

Bordô

Branca

Branca

Azul

.
Prata

Prata

Prata

Branca

Preta

Branca

Cinza

Branca

Branca

Cinza

Azul

Gal, 2p, MI 16V 99/99 G

Gol, 2p, CU 1.6 96/96 G

Vectra, compl., 2.0, 98/98 G

Gol Plus, 16V, 4p 98/98 G

5-10 CS, 2.8, MWM 00/00 D

Gol, 2p, .1.01 96/97 G

G

G

Tempra Ouro 16V 94/95
Fusca 1.300l 78/78
S·10 AR d.h., 2.2,gas95/95
Kadett SLE dir. e trio 93/93
Kombi 1.6 87/87
Go1M116V,2p 98/98
Escort cornpl., GL 1.894/94

G

G

G

G
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8 CORREIO DO POVO

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

QUINTA-FEIRA, 1 de agosto de 2002

128 MB, 133MHZ, Hard Disc
10.2 GB, Placa de vídeo 8MB,
3D tridente, Placa de som

yamaha; monitor 15'LG 56 A,
Drive 1.44 MB, Gabinete Mini
torre ATX, CD multimídia, placa
fax modem, scaner , impressora
Epson. R$ 1.850,00, semi novo.
Tratar: 373-0263 ou 9979-0283

cl Paulo.

CONJ. SOLDA - vende-se
lixadeira e furadeira, semi
industrial. Tratar: 370-9172.

CONSÓRCIO - vende-se de
.

moto Honda, NX4, Falcon. R$
4.000,00 + 60 x R$ 193,34 cl 30
pagas. Tratar: 392-3050.

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

DIVISORA - pI pão francês R$
800,00. Tratar; 376-1090 cl
Zuleica ou Adima.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI .

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

ESPINGARDA - vende-se de

pressão, marca Urca. Valor à
comb. cl nota fiscal. Tratar:
9118-2880 cl Guilherme.

ESTEIRA - v'ende-se elétrica R$
350,00. Tratar: 370-7080.

FARMÁCIA - vende-se cl
Clientela e convênio Formado.
Tratar: 376-1949.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

FITAS DE VíDEO - vende-se 700
fitas cassetes por R$ 7.000,00 cl
expositores. Tratar: 376-1090.

FORNO A GÁS - vende-se
Venâncio pI 120 pães francês.

Lanches

anche com haml1ul1iJuer
oe)X-SALADA:
09)X-DOG
10) X-5ACON
11) X-HOT POINT

Tradioionai&
12) MisTO QUENTE
13) X�5URGUER

14) X"EGG·

POrçÕ8&
24) FilÉ
25}CAlABRESA
26)CORAÇÃO
.27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS
30) FRANGO.E FRITAS

31) POLENTA FRITA

32) AIPIM FRITO

33) AZEITONA
34) PICANHA AO ALHO E OLEà

Lanche &em haml1urguer
I) X-FRAWGO

2) X CORAÇÃO
3) X-CALA5RESA
4) X-CATU-FRANGO
5)X�MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

Cacl1orro étuel1te
15) CACHORRO TRADICIONAL

16) CACHORRO TRADICIONAL COM OVO

17) PACHORRÃO
ACHORRO DE MUSSARelA

p. LMI1i

CARTA DE CRÉDITO - vende-se'

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

. CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio de R$ 30.000,00.
Prestações R$ 323,00 por mês.
Tratar: 370-2995.

CELULAR - compra-se Pronto
KS788. Tratar: 274-8404.

CELULAR - vende-se Global
modelo 5180, um ano e meio de

uso. R$ 100,00. Tratar:
9113-3099.

CELULAR - Vende-se marca

Erickson. R$180,OO, negociável.
Tratar: 9953-40121 cl Rose.

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

CELULAR - vende-se pronto da

Tim. R$ 100,00. Tratar: 371-
0002. CI Fabrício.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25
de crédito. Valor a comb. Tratar:

275-1676.

CENTRíFUGA - vende-se nova.

Tratar: 9119-0444 cl Rodrigo'

CHAPA ELÉTRICA -Vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pi
camping ou p'; quem gostai)le
cozinhar em pequenos espaços.
R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBE BAEPENDI - vende-se

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

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

COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentium, 31, 800 mhz.
Processador asus CUV 4x, 180,

R$ 700,00. Tratar: 376-1090 cl
Zuleica.

FORNO - vende-se Turbo pI
1000 pães por hora, novo, na
caixa, ou troca-se por carro. R$
4.500,00. Tratar: (47) 635-4043.

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

GAITA - vende-se 80 baixos

universal, marca Lider. R$273-
0461.

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

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

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

HD 20GB"':_ compra-se
estragado marca Quantum.
Tratar: 376-0811 cl Rafael.

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

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

JANELAS (6) - vende-se de

madeira (cedro) 3 de 1,20 li
l,60m cf vidro e 3 de 1,00 x

l,20m cl cidro. R$ 250,00.
Tratar: 370-9147 cl Eolita.

JOGO DE QTO. - vende-se pI
solteiro cl 1 beliche cl colchão.
1 roupeiro 3 pts., 1 cómoda cl 7

gavetas (marfim), em bom
estado. R$ 250,00. Tratar: 273·
6382. Após 18h, final de
semana cl Elisângela ou Edson.

• GEOMETRIA
• BALANCEAMENTO
• ESCAPAMENTOS·
• AMORTECEDORES
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ummmm.
'íem cheirinho de

novidade gostosa I

na cidade ...

A Jet Chícken é a franquia mais gostosa da cídãde, porque é
especializada em delícias à [ato.porções de frango
à passarinho, polenta frita, alpim e batata ...
Hummmmmmm... deu água na b ó

c a ?
Então venha provar essa prática e' deliciosa novidade.

JOGO DE QTO.· vende-se pI
solteiro cl 1 beliche cl colchão, 1
roupeiro 3 pts., 1 cômoda cl 7
gavetas (marfim), em bem estado.

R$ 250,00. Tratar: 273-6382.
Após 18h, final de semana cl
Elisângela eu Edsen.

JOGO DE QUARTO - Vende-se pI
solteiro, Rudnick, cama cl baú,
criado. mude 3 gavetas, armário. 4
pts cl escrivaninha, cadeira todo
em mógno mais cotchão. Tratar:

372-0382, cl Evanir.

LAVAÇÃO � vende-se pi
autimóveis em frente à Kelbach
no. centre. R$ 2.800,00. Tratar:
370-1478 cl Jean.

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

LIQUIDIFICADOR - Vende-se,
valer a combinar. Tratar: 373-3787

cl Neeli.

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
tatoaria, Oxicorte, completa (cl bico.
e' mamômetre). Tratar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se

industrial, semi-neva. R$
1.300,00. Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteleche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brether Eletrenic). R$ 3.000,00 as

duas eu troca-se per mete de

menor valer. R$ 375-1080.

MÁQ. COSTURA - vende-se,
medeie reta, Yamata. Valer a
cornb. Tratar: 9113-7636.

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

combinar. Tratar: 9993-4340 eu

370-5547.

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

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

peças per dia. Valer 15.000,00 eu

R$ 18.000,00 cl estoque de fies,
bastedores, máquina para
preencher carretilhas, estante,
mesa para trabalhar e outros,
Tratar: 372-0074 eu 91124711 cl
Elsen.

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Clesley (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$ 70,00. 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:376-2279.

MAQ. LAVAR - vende-se Enxuta,
3 anos de use medeie neve.

R$300,00. Tratar: 371-1044 cl
Solange:

MAQ. OVERLOCK - vende-se
7 .500p semi neva. Valer à
cominar. Tratar: 276-08199. cl
Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se
ótimo. estado. Preço. à combinar.
Tratar: 371-3699. cl Izira.

MAQ. OVERLOCK - vende-se

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

MAQ. OVERLOQUE - vende-se Klindex.
R$ 2.500,00. Tratar: 376-1838,

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende
se, 4 agulhas, marca Hansai. R$

3.500,00 à vista eu R$ 2.000,00 de
entrada e o. reste parcelado, Tratar:
9975-4523, cl Rosa.

MAQ. RETA - vende-se Brotter.

R$ 700,00 nego Tratar: 275-0616.

MÁQUINA - Tenho. pI trabalhar
cl cazeamente e colocarbotões
(pressão. em geral), rebit etc.
Aceite facção. Tratar: 372·1652.

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

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MÁQUINA P/ COSTURA - Vende

se, 1 certe de trabalhar Kamer
R$ 1.300,00 (pacote cl todos tem
desc. eu avulsa). Tratar:
275-0616.

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

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

MODELADORA - vende-se pI pão.
francês, Sulpan. R$ 800,00.
Tratar: 376-1090 cl Zuleica eu

Adima.

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

mete na troca, R$1.200,00.
Tratar: 372-0391 eu 9965-8875.

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

OFICINA - vende-se eu troca-se

per mete eu carrc.Tratar: 9101-
1447, cl Sita.

PALMITO - vende-se muda cem

30cm. Tratar: 373-2563.

PAPELARIA - Vende-se salde em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-
'8329 eu 274-8264, cl Simene.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 1 de agosto de 200

A RCS Informótico podo oferJtfllr asmelhores vanlagens
para o, seu (ompullldor não lhe deixar na mão.

Tudo em ocessórias, manutençães e, peças em geral.
Gastou? Então ligue e faço o seu 'o(Çomenfo, nós gorontinios o soo solida{ãol

Falou em computadores, ligou para RCB Informático.
Pensando na seu hem eslar, sempre•.•

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 8490Roo: Sadio do Rio BrallaJ, 320 sala 04 - Centro - Joraguá do Sul. - se

PASSAGENS AÉREA - Vende-se,
para o nordeste ou qualquer outro
país dentro da América do Sul,
com 20 dias antes da data da

viagem. Valor 60% do valor da

passagem oferecida pela
empresa. Tratar: 9973-3358.

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

PERDIDO - Aparelho Celular LG.

Baby el capa transparente cor

prata e n" 9124-6939, em frente

Marquinhos Motos. Oferece
gratificação pI quem encontrar.

Tratar: 370-7812, 371-6288 ou

376-2593.

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

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

gratificação pI quem encontrar.

Tratar: 9122-1830

PIA - vende-se balcão el 3p. e
cuba inox.R$ 80,00, nova. Tratar:
9119-0444, el Rogrlgo.

R$ 80,00. Tratar: 9991-9940.Preço à eomb. Tratar: 274-8565.,

TECLADO - vende-se Yamaha
Iser 520 el cartucho digital,
pedestal e caixa de som. R$
800,00. Tratar: 376-0971.

VIDEO CASSETE - Vende-se

Phileo, 4 cabeças. Tratar:
2748565.PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$

150,00. Tratar: 371-6409.
VíDEO CASSETE - vende-se 4

cabeças, Panasonie. R$ 200,00.
Tratar: 371-6238. .

'

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

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

VIDEO CASSETE - vende-se
Phileo, 4 cabeças. Tratar:
274-8565 el Anderson.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. el Noeli. TELEVISÃO - vende-se, 24",

Panasonie. Tratar: 373-3787.
PINTURA - Fazemos pintura em

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

TíTULO - vende-se Clube

Baependo. R$ 350,00. Tratar:
392-3050.

'VIDEO lOCADORA - vende-se el
9000 fitas e DVD'S el
loja de conveniência. Tratar:
9993-5946.PLOTER - Vende-se, ploter de

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

TRITURADOR - vende-se pI
adubo orgânico. R$200,00. Tratar:
376-0971.

'
VíDEOGAME - vende-se Master

System III, el cartucho de 20

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

PONTA DE ESTOQUE - vende-se

pI sacoleiras e revendedoras.
Tratar: 370-3561. •

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

em ótimo estado. R$ 150,00.
Tratar: 372-3616. VíDEOGAME - vende-se, super

nintendo, el 2 controles e 6 fitas.

R$ 150,00. Tratar: 371-6238
PRECISA-SE - moça pI dividir
ap. no centro. Tratar: 9993-4525
ou 372-3255 el Karlize.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

PROTETORES DE BERÇO (3) -
Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:
370-9228. el Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

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

"TUDO EM M�RMORE E GRANI)TO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

TECLADO - wnde-se Cassio,
CTK 500. Tratar: 370-3561.

TECLADO - vende-se PSR 180. Rua Major Júlio, Ferreira. 258 - ao lálo,da Demicar- Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

Café da manhã
Chá da tarde

�perítivo
executiva

�attrnidade

3rutas e 310res
,Cicor e Chocolate

/

Sua carga na hora certa no lugar certo!
371-0363 brasi I@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vendas ou loca ão

• Loias e SalasComerciais
(C/ diversas metragens)

••P'.fa deAJimenfa,ão
s' fi!. pI Eventos

3.080.2
(com Garag�m)
LOCALlZACAO:

Rua Marechal Oeodóro
do Fonseco,972- Centro

-. , .

Imovels

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

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
I 267m2, aceita-se troca por casa
na praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.

BARRA DO SUL - Vende-se ou

troca-se por terreno no centro de

Nereu. R$ 25.000,00. Tratar:
392-3050.

BARRA VELHA - Vende-se, em
alv. cl 4 qtos, sala, coz., bwc,
gar. pI 2 carros e demais dep.
R$ 25.000,00. Tratar: 373-3787,
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, bwc,
gar e demai.s dep. R$ 20.000,00.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

lUlA DA RGUEIRA - Vende-se ou troca
se, madeira, cl 3 qtos, sala, coz.,
bwc e demais dep. R$ 22.000,00.
Tratar: 370-5012, cl Marcos.

ITAJUBA - Vende-se, mista, a

250m da praia, próx. da Erivelto
Imóveis. Ficam imóveis, geladeira
fogão, etc. R$ 12.000,00, nego

'

Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Troca-se

residência, cl 160m2, por resido
mais próxima ao Centro. Tratar:
276-0645, cl 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, cl Elcio.

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

NEREU �AMOS - Vende-se, cl

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

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em

.

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257.

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.

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

9123-0794, cl Osni.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., cl
136m2, todo murado, próx.
Bebidas Kienen. R$ 45.000,00,
nego Tratar: 370-2068.

VILA LALAU -r- 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
suite, 2 qtos e demais dep.,
cortinas fica na casa. R$
75.000,00, aceita-se carro ou

R$ 60.000,00 + financ. Tratar:

370-9050, cI Simone.

10.2 ..,,' I: :,�
,W

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

.

CENTRO - Vende'-se Quitinete,
próx. Antares. R$ 23.500,00 +

financ. (R$150,00 por mês).
Tratar: 275-3798.

CENTRO - Divide-se, novo, só
para moças, próx. ao Angeloní.
R$ 60,00. Tratar: 372-0046, cl
Geórgia.

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

Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

DIVIDE-5E - cl 80m2, equipada, cl 2
linhas telefónicas, fax, computador e
recepcionista. Tratar: 370-0431 ou

370-3634, pela manhã.

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

SALA COMERCIAL - sala comercial
"nova" cl 140 m2, cl gesso, íãrnp.,
direc., jardim estacionamento. Ótimo
pI prestadores de serviço, farmácia
ou 1,99, Rua Bernardo Dornbush .'
Tratar: 9903-9567.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 morgos, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita-se
terreno u casa no valor de R$
15.000,00, nas proximidades da Ilha'
da Figueira ou Vila Lalau. Tratar: 376-
2221, cl Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, cl 200.000m2, cl
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, cl 1000m2 contr., salão de

baile, lanchonete, rest., cancha

bocha, 2 campos fut. Suiço, 1 cl
iluminação, lagoa de peixes cl 400m2
e pista de motocros. Área de

20.QOOm2 a 16km do centro de

Jaraguá. Aceito troca por outro imóvel
de menor valor. Tratar: 9993-0623
ou 276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, cl área de 75.000m2, cl
casa de alv., cl lagoa cl peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

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

CORREIO DO POVO 11

VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER COM R$ 217,53
Créditos de R$ 20.000,00 até R$126.986,70

CURITIBA - Vende-se, cl 165m2,
1 suite, 2 qtos, totalmente
mobiliado, no bairro Batel.
Troca-se por apto ou casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 372-2339
ou 9993-5946.

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
constr., cl 2 qtos., gar., chur. e

salão de festas no Res. Jardim
das Mercedes. Entr. de R$
8.000,00 + 1/2 CUB por mês.
Tratar: 37Ó-7698, cl Vilson.

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

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

� Comprar sua casa

:.t Comprar um terreno

� Reformar sua casa

� Concluir sua construção
� Ainda,poderá utilizar seu FGTS

� Seu e da sua esposa

REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moacir F. Fagundes
Tel.371-3655-9102-1674-370-0187

Consórcio de imóveis

AM�ADE - Vende-se, Res.
Versalles, cl 300m2• R$
25.000,00. Tratar: 9975-2164, cl
Jr. CRECI'9465.

CENTRO - Vende-se, R. João
Picolli 16,5x22. R$ 50.000,00.
Tratar: 370-0790, após 15h.

CENTRO - Vende-se, cl 622m2, cl
galpão de 135m2• Valor a comb.,
todo murado.Tratar: 371-9157.

CENTRO - Vende-se, R. Leopoldo
Janssen, c/522m2• R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

ILHA,DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
577,76m2• R$ 18.000,00. Tratar:
9975-2164, cl Júnior.
CREC19465.

ITOPAVA - Vende-se, cl 460m2•
R$ 2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x

R$180,00, Tratar: 274-8404, cl
. Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende

se, Lot. Juventus cl aprox.
400m2, Valor R$ 17.000,00.
Tratar: 372-0074 ou 9112-4711 cl
Elson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371-7061.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

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: 9975-2164 cl Jr. CRECI
9465,

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com áre� 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. Elpidio
Martins, cl 562,87m2, sendo 29m
de frente pI asfalto. R$

--

22.000,00, Aceita-se carro ou

parcelamento, Tratar: 275-3900 ou

9113-0900'.

_

CENTRO - Vende-se escritório, cl
infra-estrutura montada. Tratar:
371-3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Aluga-se salas
confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3° andar. Rua

RIO MOLHA - À 5km do centro, cl
conclusão do asfalto em andamento.
Vendo área de 750m2, cl chalé suíço
de 87m2, cl aquecedor à lenha, suite
jr., e demais dep., edícula cl gar., chur.,
escritório, tel., parab., circuito de TV,
calçada p/ circulação, terreno drenado
e cercado, dentro de chácara ecológica,
cl entrada privativa, no valor de R$
58.000,00. FOne: 370-9172.

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cf 3 dorm., cl suíte,
mob., gor., socado cl visto
do Mor, no Centro - R$
95.000,00. Burotto -

Trotar: (47) 9983-5920 ou
367-1993. CRECI296

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2.dorm., gor., no
Centro - R$ 58.000,00.

Burotto - Trotar: (47)
9983-5920 ou

. 367-1993. CRECI296

VENDE-SE
PRAIA CAMBORIU

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

R$ 35.000,0'0. Burotto -

Trotar: (47) 9983-5920 ou
367-1993.CRECI296

RIO MOLHA - Vendo chácara total ou

parcial, cl 241.005m2, com ou sem

benfeitorias, Venha escolher sua área
à partir de 20.000m2, lagoa cl peixes,
nasc., pastagem, árvores fruto secund.
e nativas, trilha ecol., galpão cl
·quitinete, canil, casa cl edícula, gar.,
chur., esc., tel., pereb, circuito de TV,
rede elét., rede de esg, séptica, rede
d 'âgua direto da nasc., cl a conclusão
das obras de asfaltamento total. À
6km do centro. Não perca a

oportunidade de fazer um bom negócio,
Aceita-se casa, apto., terreno,
caminhonete ou automóvel como parte
do pagamento. Tratar: 370-8563 I
99750:1,02.

Saia do Aluguel!
». ", ,,,

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 CEF em até 240 meses

das

275-2163

(47) 275-2163

Rua Exp. Gumercindo ila Silva, :72. .. (Defroote Caixa Econônica)_

Construtor

fáMENDSi
''PLliIBARA
�t.I.iA.t�

VEJ\IDECA!iA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

\, .A. \

VENHA FAZER INGLES
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 371-9177

Início das aulas:
segunda semana de agosto

Rua Preso Epitácio Pessoo, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cojoroquodosuléssesc-sc.corn.br '

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

PRECISA-SE
DE, JOVENS
PARA FAZER
PANFLETAGEM.

Tratar:

370-3320, cl
Roger

'
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SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9104-5332, com Inésio, das 12 às
13h30, ou à noite.

DIARISTA - precisa-se, que pernoite
no emprego, que não tenha filhos e

seje solteira. Tratar: 275-0887.
,

,

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Eloi.

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

275-2629, após 18h:30.
IMPRESSOR - p/ máquina Dry-off
set, sexo masco Tratar: 275-3388.

REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival,

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

REPRESENTANTEjVENDEDOR-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 íntegra! ou
parcial. Tratar: 370-4161, c/ Nara.

TELEMARKETING -:- c/ experiência
em vendas, sexo f�m., idade mínima
de 20 anos. Tratar: Consórcio

União, H. Barão do Rio Branco, 627,
próx. Angeloni. Tratar: 371-815>::3.

SERViÇOS GERAIS - Ofereço-me
para trabalhar, construção civil,
limpeza, etc. Tratar: 371-7371, c/
Sr. Nico.

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

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

se, c/ experiência, para trabalhar na
área de seguros. (Vir acompanhado
de Curriculum). Tratar: 370-0075.

,

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

-

PROGRAMACAO DE CURSOS
,

PERíODO HORÁRIO INVESTIMENTOCURSO CH DIAS

Administração Financeira 120h 11/07 a 28/11 3"� e 5� 19h às 22h R$ 720,00 ou

* vagas disponíveis *
\

1+5 R$ 120,0

Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12 2� e 4� 19h às 22h R$ 665,00 ou

* vagas disponíveis * 1+6 R$ 95,00

Excelência no Atel;ldlmento 12h 29/07 a 01/08 _
2D a 5� 19h às 22h , R$ 78,00

Matemática Financeira

c/HP 12C

20h 29/07 a 02/08 2A a 6D 19h às 22h R$ 75,00 ou

1+ 1 R$ 38,00

Decoração de Ambientes 44h 07/08 li 02/10 4D, 6� e Sábados Dlurno-ôs's e Sábados

Noturno-as's e 6�'s R$ 300,00 ou

1+2 R$,105,0

Dê Vida a Sua Loja 220h 13/08 a 02/12 2D, 3D e 4D 19h às 22h 1+ 5 de

'R$ 145,00

Atualização em Legislação 15h 26/08 a 30/08 2D a 6� 18h45 às 22h15 R$ 130,00
Trabalhista ou 1+1 R$ 68,00

15h 26/08 a 30/08 2� a 6!i 19h às 22h R$ 86,00
.'

Vendas Externas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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p O r

.r ee Bago

Quinta-feira
Barcelona Lounqe Bar - DJ Caverna e DJ Songa.
Big Bowlling - Big Bistrô.

Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo.

Sexta-fei ra
Cervejaria Bierkruq-' Música ao vivo..

Sábado
Barcelona - Barcelona Lounge Bar - DJ Caverna

\

Cervejaria Bierkruq - Meio-dia, tradicional feijoada.
À noite; música ao vivo.

Domingo:
.

Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo.

c-C,ekat - Agência d " Modelos de Jaraçuá do,���",.

'S,ul,�íro;"eRcarhinhou ctu.a-s maHieres e
.

quatre omens para a seletiva regiana14d
Dakota ETi1:e..,Model Look. A etapa�10nal
aconteceu em �o-i-[)ville, no dia J..r2'Cle junho, e se

classificaram para a etapa esta ual, em
Florianópolis, illl:le acon eceu no ia 20 de julho:
C ristian B rud; de Andrade, Marco Alexandre

. Chaves e Ri r rdo): hmitt. Cristians.e classificou

para a eta a na ional, que acon cer no dia 14

de agosto e São Paulo.
'

Boa so�ristian,.to·rcemos por você.

r'· \'

Aluguel de Traies Ltda

V I I

,.,�,,0::.0"'!?'" I.J_;.�",.i'O�, �y"",J;"�' ,'/01. Y�f'

Ruo Remoido ROIl, 276 . Cenlro

o melhor lanche dà cidade

.371-5309
Av. Mal Floriano Peixoto, 170 - Centro
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Neste sábado, Cinthia Mara Friedemann
cola qrau no curso de Pedagogia, pela
Furb. Seus pais e amigos a parabenizam!

Aniversaria neste Sábado Irse Terezin a (

Dapper de Lima. O marido, Jordelino, e os

'filhos desejam os parabéns!

O veterano atleta Vicente Alves aniver
sarla amanhã. Todos os familiares e

ami_gos desejam felicidades!

� Áries Deixe fl�uLr a su�ede de conhecimento.
� Os assuntos d@ é F 'os tstarão em destaque.

a.. Bom momento para aumentar o seucírculo de
amizades.

C) Touro Abra-se.para prpjetos profissionais
mais avançados-�fltaílhe por seu

(.) reconhecimento
"

uc�so com homem de

CI)
Aquário ou Gêmeoy

.

Gêmeos Estará maisJ,iescontraída e desejará

'Q mudar alguns há ito� A Lua vai favorecer

�.
lucros com prodUl' os lemininos. Revele o seu

... romantismo nazpaquera.
.

� Câncer Um projeto abrirá as portas para um

�negócio l.ucraV!lô; ,À ta/de, a Lua ingressará

....
em seu signo, a e'ntlf�o o seu romantismo e

...
a sua sensibiliâa. .

Em recente evento no CTG Laço Jaraguaense, Guida e Marlene Franzner

e o prefeito Irineu Pasôld com a mulher, Brunhilde
_

Claudinei e Valquiria trocaram alianças no dia 20, na Comunidade
São Francisco de Assis, com recepção no Recanto Petri. Felicidades
ao casal!

Acontece, no' próximo
dia lO, o baile de

escolha da Ralnhá do
Bairro Vieiras, na

.Socledade Vieirense
Aniversaria dia 4/8 Darci
HlIIe. 0 marido, Celso, e a
'. , �

filha, :a.ndressa, desejam
·fel lcldadesl

Leão Concentre-se mais em seus planos. Será
hora de realizar o .��.,e tetende. A pessoa ,

amada estará ao UI,�(jo, renovando a.
sua

confiança e fé no amahbã. '

Virgem Saia da,.(0tif\.a. Mudança de equipe
será bem-vinda n

t'ià��lhO. Terapiaalternativa atende �àJ uas necessidades na

saúde. Estará amiga d, seu par.

Libra 'o seu espírito de mudança estará
ativado e você sabe;rá'birar prazer do que faz e

agilizar as suas tarêfa�::Entusiasmo numa

paquera com Aquário. I

Escorpião Será o�a de se atualizar

profissionalmente. I;f�entre-se em um

projeto avançada} ,�sl�erá o apoio dos
parentes. Novos esttmuld'..s na vida afetiva .

/'

QUINTA-FEIRA, 1 de agosto de 2002

Casaram-se no último sábado os Jovens
Wanderleia Lemke Finta e Ademir Julio
Finta. A cerimônia realizou-se na Capela
Nossa Senhora do Rosário. Após, os
convidados foram recepcionados no salão

social da Armalwee. Felicidades!

Sagitário Terá um interesse repentino por
assuntos místicos. WI}lP�r a súa intuição. Se
estiver insatisfeita c i1\), algo, investigue a

causa e mude o qu� for preciso.

Capricórnio Valerá :Jpena gastar um

pouquinho para ren�)yar a sua aparência.
Lucre com a sua cri�tivrd�de. Desejo de
assumir um romance e1nbalará o seu coração.
Aquário Vai se sentir recompensada fazendo

algo que nunca exp.er-1Jp�t�l-I. Estará
impaciente com si�õ�-s q�e limitam a sua

liberdade. Boas nO\las'na�ida afetiva.

Peixes Siga as suas imp�ssões e não tenha
receio das mudanças u!(� seu coração
exigirá. A Lua éonvl�ír<\�,locê a se abrir aos

I

prazeres da vida. Alegre-\e!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Senac (ServiçoNacional deAprendizagemComercial)
de Jaraguá do Sul promove, de 7 de agosto a 2 de

setembro, curso de Decoração de Ambientes, com a

arquiteta e urbanistaCristianeMichel. Ela usa os princípios
da decoração e do "feng shui", técnica considerada como
ciência milenar chinesa que vem sendo adotada por
milhares de pessoas do mundo inteiro interessadas em

métodos poucos convencionais de' harmonia no

ambiente do lar e crescimento pessoal. Além do "feng
shui", o curso também vai tratar de conceitos básicos de
decoração, ergonomia, iluminação, paisagismo interno e

externo e outros assuntos. O curso acontece nos horários
das 13h30 às 17 horas e das 18h30 às 22 horas, na sede
do Senac. Inscrições a R$ 300,00 ou uma parcela mais

duas de R$ 100,00.

AIDS
SantaCatarina está entre os Estados commaior incidência

de casqs de aids. No ranking divulgado pelo Ministério
da Saúde, quatro municípios catarinenses estão entre os

11 primeiros colocados: ltajaí (1), Balneário Camboriú

(2j, Florianópolis, (4) e Criciúma (11). Os dados são

de 1998, mas os de 1999,2000 e 2001 apontam para
uma queda nesses números, ainda não confirmada, já
que os dados são preliminares. Atualmente, existem cerca

de 7mil pessoas comHN ou aids sendo atendidas pelo
governo doEscado, recebendo gratuitamente tratamento
e medicamentos.

TURISMO
Conscientizar a população do Vale do ltapocu sobre a

importância do turismo receptivo como atividade
econômica é o objetivo da cartilha do Projeto Potira,
lançado ontem à noite, no auditório da Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do Itapocu). A
distribuição direcionada de 70 mil exemplares faz parte
do plano de ações do projeto de turismo integrado da

Região da Amvali, denominado de Projeto Potira. A

próxima ação do projeto será a realização de um

inventário dos pontos de interesse turístico e o

cadastramento destes através de um formulário. Até o

final do ano será lançado um mapa do Vale do ltapocu
contendo todos os atrativos cadastrados.

GERAL

• TURISMO: PESQUISA DE DEMANDA TURfsTICA REVELA NOVAS TEND�NCIAS PARA A REGIÃO

Trabalho feito três vezes por.ano
indica novos caminhos para JS

]ARAGUA DO SUL -

Três vezes por ano a Prefei

tura do Município realiza

pesquisa de demanda turís
tica. O trabalho é realizado

em parceria com a Santur

(Santa Catarina Turismo) e

tem. por objetivo saber

exatamente quem visita a

cidade, porque e onde se

hospedam. A pesquisa é

realizada nos meses de ja
neiro e fevereiro, durante
as férias de julho e durante

as festas de outubro, sendo
qtDe o resultado é apresen
tado (a tabulação dos da

dos é feita pela Santur) so
mente no inicio do próxi
mo ano. Em Jaraguá do

Sul a pesquisa é feita de

maneira sistemática desde

1999, e a etapa das férias

de julho encerrou ontem.

A pesquisadora Taíse Bait
tinge r, estudante de Tu

rismo da Furb (Faculdade
Regional de Blumenau), diz
que o trabalho prevê a apli
cação de um questionário
a motoristas que estejam
saindo da cidade, que te

nham pernoitado no local
e com residência fixa em

cidadJs localizadas a mais

de 80 quilômetros.
De acordo com o dire

tor da Divisão de Turismo

da Prefeitura, Loreno Ha

gedorn, as pesquisas de de-

demonstra que o Municí

pio está crescendo na oferta

de serviços", argumenta
Hagedorn.

O desenvolvimento do

setor turístico pode ser

comprovado ainda pelo
percentual de pessoas que

procura a cidade para lazer.

Segundo Hagedorn, ape
nas 1/3 dos entrevistados

vem a negócios, enquanto
o número &: pessoas que

chega à cidade em busca

de lazer subiu de 54% para
\

63%. 'Jaraguá do Sul come-
çou a perceber que o turis
mo é um fenômeno de co

operação, e o que importa
é que todos vendam ape
nas um produto final, que
é a própria cidade", expli
ca. (MARIA HELENA DE MORAES)

Ces�r Junkes/CP

Pesquisa é realizada três vezes por semana em todos os pontos de saída da cidade

GUARAMIRIM - A Prefeitura e a Previdência dimento, o PrevMóvel tor- turas de Schroeder e Coru-

grande maioria das 'pes- Social. A procura, segundo nou-se mais cômodo para pá. O ope'rário José Nunes
soas que procura o serviço o auxiliar operacional San- as pessoas que buscam Barbosa, 52 anos, trabalha

de atendimento itinerante dro Roberto Corrêa é sem- apenas informações. "A há 11 na indústria, mas pro-
I

da Previdência Social é de pre bastante expressiva e a gente informa e encaminha curou o PrevMóvel para s�-
gente que busca uma-saída estimativa é de que 50 pes- os requerimentos para ber da sua situação. Barbo-
para a aposentadoria, de-

I

soas tenham procurado aposentadorias, auxílio-aci- sa trabalhou anteriormente

pois de viver anos traba- pelo serviço. "Esse atendi- .

dente de trabalho e mater- na lavoura, quando mora-

lhando na agricultura. Du- mento descentralizado fa- nidade", explica Corrêa. O va no interior do Paraná, e
rante a terça e quarta-feira cilita a vida do segurado, serviço, segundo ele, é rea- pelas suas contas já poderia
desta semana, o Prev- que assim não tem necessi- lizado uma vez por mês se aposentar. "Fui para o

Móvel, como é chamado, dade de ir até a única agên- nos municípios que firma- Paraná buscar os documen-
� esteve no município de cia da região, que fica em ram convênio com a Previ- . tos e agora voumostrarpa-
Guaramirim para atender jaraguá do Sul",.assinala o dência. Na região, além de ra o moço que atende aqui
a população atr�vés de um auxiliar. Guaramírim, o convênio para ver se já está no meu

convênio firmado entre a . Além de agilizar o aten- foi firmado com as prefei- tempo", argumenta. (MHM)

Serviço itinerante daPrevidência Social emGuaramirim

manda turística estão

comprovando um fato já
há algum tempo obser

vado pelas pessoas mais

atentas: que o perfil da
cidade está mudando, ou

seja, que Jaraguá do 'Sul

não é mais apenas uma ci

dade industrial, mas tam

bém de grande potenciali
dade turística. "Estamos

recuperando a movimen

tação", afirma Hagedorn,
que mostra os resultados

dos últimos anos: "Em

1999, ano da primeira pes

quisa, recebemos 197 mil

pessoas. Já em 2000 esse

número baixou para 164

mil, e em 2001 o registro
foi de 173 mil pessoas que
não apenas passaram por
Jaraguá do Sul, mas fica-

ram na cidade, pelo menos
por uma noite", argumenta
o diretor.

Na avaliação de Hage
dorn, o aumento do nú

mero de turistas é decor

rente das novas alternativas

de lazer oferecidas na re

gião, e também do aumen

to do número de leitos e

de hotéis. Ele lembra que
em 1990 havia apenas três

hotéis na cidade. Já em

2001 esse número passou

para oito, e ce�tamente vai
chegar a 10, ao final de

2002. A conseqüente ofer
ta de leitos cresceu de 433,
em 1990, para 870; em

2001, e a previsão é de que

chegue a quase mil, ainda
este ano. "O crescimento

tem sidomuito,forte, o que
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I PROGRAMAÇÃO: EVENTO ACONTECEU NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, DE GUARAMIRIM

Fórum discute novas bases

para a educação infantil
GUARAMIRIM

Discutir a intencionalidade
da profissão e as ações do

professor em sala de aula

foram os principais objeti
vos do 10 Fórum da Educa-

ção Infantil, que aconteceu
durante todo o dia de on
temno auditório daCâmara

de Vereadores, de Guara
mirim. O evento fez parte
da programação da Se

mana daEducação Infantil,
que iniciou na segunda-fei
ra e prossegue até amanhã,
quando estáprevisto um en

contro com todos os pro
fessores da rede municipal
de ensino, para a última eta

pa da Semana, que consiste
em palestras e trabalhos de.

<:e�te à auto-estima ema-
t:
çao. '

/'0 1 o Fó�m da Educa

o Infantil reuniu todos os

profissionais que atuam nos

/trêS
centros de Educação

Infantil e nas 23 unidades de
ensino que oferecem a pr�
escola,num total de aproX1-
madamente 80 profissionais
doMunicípio, e ainda repre
sentantes das cidades de
BarraVelha, São João do

ltaperiú, Corupá, Pomero
de, São Bento do Sul e Rio
Negrinho.Aprimeira pales
tra do fórum foi proferida
pela mestra em' educação
infantil e professora da

I

II

II

Aproximadamente 80 educadores que atuam em educação infantil participaram do fórum

'IUne� (CentroUniversitário
de Jaraguá do Sul) Suzana
Hintz. Ela destacou a neces
sidade da qualificação pro
fissional para quem atua na

educação infantil e lembrou
que há algum tempo a gran-

de maioria das pessoas que
trabalhava com crianças,
com idade até 6 anos, não

sabia nada sobre educação
infantil.

Suzana esclareceu que o

imaginário popular social e

algumas atividades não são

vistas como profissão, espe
cialmente as que são atri

buídas às mulheres. ''Temos

que mudar esse discurso

ideológico através de uma

prática consciente e transfor
rnadora., que passa pela
qualificação pro fi_ssional" ,
argumen�.

De acordo com a co

ordenadora do fórum,
professoraCláudiaChiodini,
todas as pessoas que atual
mente trabalham com edu

cação infantil noMunicípio
�ão tiaduadas ou estão cur
sando a faculdade. "Desde

o ano passado trabalhamos
coma educação continuada
de professores, e não temos
nenhum profissional não
habilitado em sala de aula;"Suzana Hintz, da Unerj, proferiu a primeira palestra

02 a 4 de agosto
Parque de Eventos em Guaramirim

Colégio São Luís investe R$ ,60

milno labcmttório de infOrmática
o Colégio São Luís,

sempre atento às exigentes
trans formações tecno

lógicas e seu uso pedagó
gico, modernizou o labo

ratório de informática ad

quirindo 20 computadores
Pentium 4.com 256 Mb de

RAM, multimídia e moni

tores de 17'; a rede interna
também foi reestruturada

com a aquisição de 4

switch que tornarão os

setores administrativos e

pedagógicos ainda mais

ágeis.
Além disso, o labor

atório de informática dis

põe de acesso à internet

e oferece mais de 350 soft

wares educativos.
O uso da tecnologia

ainda se estende para ou

tros setores do colégio.
Na biblioteca está em fase

de implantação um· novo

software, o Pergainum,
um programa atual de ca

talogação de livros, de

senvolvido pela Pontifícia

PREF'EITURA DE
GUARAMI.RIM

Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR). O Co

légio Marista São Luís im

plan tau a Informática
Educativa em 1996, bus-

.

cando a socialização do
conhecimento em infor

mática entre educadores e

educandos e a utilização
desta ferramenta de forma

que motivasse a aprendiza
gem. Este recurso mos-

'

trou então sua importância
ao facilitar o processo de

construção do conheci

mento, funcionando como

um recurso potencializa
dor da ação pedagógica.
O, Colégio acredita que
além do contato do aluno

com o computador no

ambiente escolar, que con
tribui de forma bastante

favorável para o seu desen
�olvimento cognitivo, tem
a responsabilidade de se

preocupar corri a prepa
ração dos alunos para con

viver e atuar nessa socie
dade informatizada.

GUARAMIRIM.
AD�JNISTMÇ�O MUNICIPAL �OOl/20Q4

Trabano e Transparência
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) Malwee venceBlumenau

e lidera o Estadual de Futsal
JARAGuADO SUL-JO

I· gando desfalcado de Ma

a noel Tobias � de Marcel, a
;. equipe Malwee conseguiu
o nesta noite de quarta-feira

manter-se na liderança do

e Campeonato Catarinense

o de Futsal, ao vencer o Blu
a menau, por 3 a O, no
I' Ginásio Wolfgang Weege,

emJaraguá do Sul. Com

a o resultado, a equipe jara
e guaense soma 26 pontos,

quatro a mais que o Co

) , legial, de Florianópolis, que
ocupa a segunda colo-

I. cação. O time da Malwee

e joga neste sábado, às

) 21h45, em.Videira, contra
) Curitibanos, pela segunda
- rodada do' retumo da

competição.AMalwee não
terá o ala Cacau, que foi

expulso juntamente com
.

Renatinho na partida con-

tra Blumenau.
Para as próximas três

partidas aMalwee não terá,
além do treinador Fer
nando Ferreti, os joga
dores Franklin e Manoel

Tobias, que estarão no Rio

de Janeiro a serviço. da
seleção brasileira na dis

puta dós Jogos Sul-Ame

ricanos. Os três somente

retoma� ao grupo depois
do dia 10 de agosto. Neste

ínterim, a equipe será di

rigida pelo preparador de
goleiros Flávio Cavalcan
te e pelo preperador fí
sico e supervisor técnico,
Kleber RangeL

O desfalque de última

hora de Manoel Tobias,
que precisou viajar a For
taleza para resolver pro
blemas particulares, fez
com que o técnico Fer
nando Ferreti montasse a

Malwee com quatro juve
nis. Alex, Jonas, Marques
e Serginho entraram em

quadra em váriosmomen

tos e mantiveram o volu
me de jogo do time jara
guaense. Os gols do time

da Malwee foram marca

dos a�s 11 '31" do primei
ro tempo, porJames, e, na
segunda etapa, aos 8'12",
por Xoxo, e aos 9'15", por '

Júnior.

Ler o salmo 38 três vezes ao dia,
durante três dias. Fazer 3 pedidos,
sendo 2 di·fícels· eum ·impossível.
No quarto dia publicar, e ver o que

acontece. 'E.C.C.

LOTERIAS

Megasena
concurso: 383

14-22-48-50-53-56

Quina
concurso: 1025

06 - 16 - 21 - 32 - 50

Lotomania
concurso: 236
04 - 07 - 11 - 12 -

16 - 19 - 20 - 22 -

30 - 33 - 36 - 47 -

48 - 49 - 60 - 63 -

68 - 78 -81 - 91

Loteria Federal
concurso 03659

1°-Prêmio: 07.067
2° - Prêmio: 30.070

3° - Prêmio:' 43.009
4° - Prêmio: 51.�92
5° - Prêmio: 00.257

POLÍCIA/EsPORTE

I LESÃO: VfTIMA SOFREU FRATURA NA RÓTULA DA PERNA DIREITA E ESCORIAÇÕES PELO CORPO

CORREIODOPOVO 11

Palio atravessa

colide com um

a BR-280 e

motociclista
]ARAGUA DO SUL +'- A

PRF (polícia Rodoviária

Federal) registroumais um
. acidente ocorrido nas mar

gens da BR-280. O fato

aconteceu no começo da

tarde de' terça-feira, por
volta das 13h50, no qui
lômetro 65,4, próximo à

entrada que dá acesso a

Unerj (CentroUniversitário
de Jaraguá do Sul). O

condutor do veículo Palio,
placa MAQ-5762, de Co

rupá, Alexandre Benedlin,
3<bmos, foi tentar cruzar a
rodovia e acabou colidin
do transversalmente com a

. moto, placa MBQ-5852,.
de Jaraguá do Sul.

O Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaraguá

Cesar JunkeS/CP

Socorristas encaminharam o condutor da moto ao Hospital São José
I

do Sul foi acionado para condutor da moto apre- para o Pronto-Socorro do

prestar atendimento à sentava fratura na rótula da Hospital São José, do

vítima. perna direita, além de Município.
Informações dos so- escoriações pelo corpo. O condutor do Palio

corristas apontam que o Ele foi encaminhado' não se feriu. (FABIANE RIBAS)

Comerciante é acusada de induzir jovem à prostituição
]ARAGuA DO SUL -' A de trabalho em Jaraguá do Jucélia percebeu que havia

Delegacia de Polícia Civil Sul. Informações do de- sido enganada e que a acu

do Município instaurou legado Ilson José da Silva: �a:aa:q�eiia que ela,fçjsse
inquérito para investigar. apontam que a comer- gatot� de programá dos
um caso de indução à ciante Alfreda Espíndola; cli�ntes que freqüentam o'
prostituição, registrado na foi buscarJucélia para tra- bar.
tarde de terça-feira, por balhar como empregada Depois que Jucélia ne

volta das 18h50. A em- doméstica no Bar e Can- gou-se a trabalhar como

pregada doméstica JtIc�lia" .. cha da Dete, l0s,@za!io no prostituta; ela foi mandada
Aparecida Máximo de Bairro Vila Riu; 'próximo. i' embora do 10éa:.L Já na re-;

,Carvl).lho,22 anos;morava a Gohab. .

, : '; .: �i��ncia,: dala�al patroa, a
n� Cidade �e Barra d� Sul, - (�u�do chegà�"no vítima foi agredida fisi

quando recebeu proposta e�tabelecimento comercial, . �amente pela comerciante.

Indignada com a proposta
e agressão da acusada, a

doméstica veio à delegacia
prestar queixa contra AI-

.

freda -, relata Silva. .

O delegado diz que o

caso será enquadrado no

Artigo 228 do Código
Penal e queAlfreda vai res

ponder processo por fa

cilitação à prostituição, po
dendo pegar de 2.a S.anos
de reclusão. (FR)

Deputada Ideli Salvatti sofre acid�rtte na BR-l01
.

. \
FLORIANÓPOLIS -'A por volta das 22 horas .de passa bem" mas está em: rista que acompanhavam a

candidata ao Senado pelo' terça-feira. Devido à.chu- estado de observação por candidata .sõfreram feri
PT Ideli Salvatti voltava de va, a deputada perdeu o 72 horás. Informações dos mentos ici�e�:' 1 '

uma agenda de campanha controle d'o veículo e socorristas apontam que a Mais informações so

no município de Mafra, capotou na rodovia. vítima sofreu escoriações bre o estadb de saúde de

quando seu carro capotou Idelifài atendida no pelo corpo e, corte na ta- Ideli será.:ili�g�d� hoje
emTijucas, a 30 quilôrne- Hospital Sã? José, na beça. pela manhã, pelo médico
tros da capital do Estado, Grande Florianópolis. Ela A assessora e o moto- responsável, Luiz Melo.

Notas,__:;__�-----------
BOCHA
Definidos os confrontos da fase final da Copa Fiat

Javel de Bocha, realizada pela FME (Fundação
Municipal de Esportes), com patrocínio da

Concessionária FiatJavel. No fim de semana passado,
Bar do Prates venceu o Bar do. Pedro, por 3 a O; Bar

" ',' do Rocha garantiu '�'vitóri��ob;'e:� Bar do Tino, por 2
'al, e Bar Rucll perdeu para oBar Copo Cheio, por 3 a

CORREIODOPOVO

Há 83 anos'servindo a
'.

,

comunídade
da' Região do Vale do 'Itapocu .

r

O. O próximo confronto será entre o Bar do Rocha x

Bar do Prates, valendo uma vaga para a semifinal. O

jogo de ida vai acontecer no.Bar do Prates, hoje, às
19h30, e o jogo de volta será no Bar do Rocha,
amanhã, às 19h30. A fase final será neste sábado,
nas canchas da Arsepum. As semifinais começam às

14h30 e a final, às 17 horas.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,I • TREINO: PILOTOS ESTÃO TREINANDO FORTE PARA AS PRÓXIMAS PROVAS DO ESTADUAL E BRASILEIRO

'ii Equipe Malwee de Bicicross se

.destaca em competição mundial
}ARAGuA DO SUL -- ximadamente 1,2 mil pilo- preparados para competir colocação na Boys 9anos, e

Depois de conquistarem tos, de cerca de 25 países, com qualquer país", consi- Luiz Madeira foi o sexto

excelentes colocações no que correram em 35 catego- dera. colocado na Boys 7 anos.

Campeonato Mundial de
.

rias. O Brasil competiu com Ao todo, o grupo jar�- O piloto Edson Ferreira

Bicicross, que foi disputado uma média de 400 atletas e guaense conquistou seis Júnior, o Dedé, competiu pe-
no fim de semana passado foi destaque, juntamente troféus. Entre os destaques, la categoriaJúniorMen e che-
na cidade.de Paulínia, em com a Argentina, Colôm-

.

JoyceMoretti garantiu a sex- gou à semifinal, ficando entre
São Paulo, os seis atletas da bia, França, Estados Uni- ta colocação 00 Cruizer Elite os dez melhores.atletas, dos

I equipe Malwee retomaram dos e Austrália. Na opinião Woman; SaleteMoretti ficou 65 que disputaram esta pro-

III ào Município com novos do diretor de Bicicross da em sétirpo lugar na Cruizer va. "Esta foi amelhor atuação
II títulos. Orgulhosos dos 'equipe Malwee, Valdir Mo- 40/44 mos; Nei Borscheidt da equipe Malwee em cam-

I
resultados, os pilotos jara- retti, o nível, técnico dos foi o oitavo colocado na peonatos mundiais. Agora os
guaenses mostraram o po- pilotos estava bastante ele- Cruizer 40/44 anos; Dorival pilotos estão treinando forte

II tencial dos ciclistas da vado, inclusive nas catego- Grueztmacher garantiu a para as próximas provas do
I

região. rias Elite eJúnior. "Percebe- sexta colocação na Cruizer Estadual e Brasileiro da mo-

O campeonato contou mos que nossos atletas têm 45 anos +; GuilhermeBors- dalidade", finaliza Moretti.
com a participação de apro- muito potencial e que estão cheidt ficou com a oitava (FABIANE RIBAS) o

SãoWs realiza nova edição do Torneio de Pais e Professores
}ARAGuA DO SUL -- O

Colégio Marista São Luís

tem como objetivo promo
ver eventos que buscam a

integração e á convivência
entre os diversos grupos que.
compõem a famíliaMarista.
Por isso, o colégio, em con-

.

modalidades de Futsal Mas
culino e Voleibol Feminino,
"O sucesso do evento alcan

çado naúltima edição, eviden
cia a satisfação e a confiança
que os pais depositam junto
ao estabelecimento de ensi

no, bem como o resultado

de um trabalho qualificado
que vem sendo efetuado nes
te ano, especialmente na bus
ca da realização de propos
tas e metas que atendam inte

gralmente a comunidadeMa
rista", ressalta o coordenador'
de esportes, Cláudio Tubbs.

junto com aAPP (Associa
ção de Pais e Professores),
promove no próximo dia
11 de agosto (sábado), nas
dependências do Comple
xo Esportivo Marista, o 2°

Tor�eio de País e Professo
res, que será disputado nas

VÔLEI INFANTO
(\. equipe Infanto de vôlei �asculino Marisol/FME
participou de jogo amistoso no fim de semana passado,
no ginásio municipal de esportes da cidade de

Schroeder, contra o time da casa. Os jaraguaenses
venceram a partida por 3 a 0, parciais de 25/21, 25/19
e 25/20. Na opinião do técnico Benhur Sperotto, o
jogo serviu para preparar os atletas para as disputas
dos Joguinhos de Santa Catarina, que serão realizados
na cidade de Tubarão, na próxima semana.

HANDEBOL! FEMININO
A equipe feminina de handebol da ADHJ/E!llplac/
FME disputou jogo amistoso contra o time de

Presidente Getúlio, na quinta-feira passada, no ginásio
?

de esportes do.Sesi. O grupo jaraguaense venceu a

partida pelo placar de 37 a 15. A partir de hoje até

domingo, as meninas do handebol vão disputar ala
etapa do estadual da modalidade, na categoria Cadete.

FUTSAL INFANTIL
O timemasculino de futsal InfantilADJ /Malwee/FME
participou, no fim de semana passado, do returno da

segunda fase do campeonato estadual da modalidade,
-realizado nos ginásios daAABB eArthurMüller. Contra
a equipe da AA Curitibanos, os jaraguaensesvenceram .

por 6 a 3; ganharam por 7 a 3 do EC Estrela Batistense,
e também garantiram a vitóna perante o grupo do Clube
Doze de Agosto, por 7 a 4. Na classificação por chave,
a ,Malwee está em primeiro lugar" com) 8 pontos,
seguida por Clube Doze, 12 pontos; AA Curitibanos,
6, e EC Estrela Batistense, com zero.

A nossa l;gll4416jvocê já tem.

Agora, só falta escolher a melhor
companhia para conquistar o mundo.I
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