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Ministro promete liberar
/ '

.

,

verbas para' retirar trilhos (

í

o ministro dos Transportes, João Henrique
de Almeida Souza, comprometeu-se publi-

. camente a liberar, gradativamente, o dinheiro

que falta para a retirada dos trilhos' do trem do

centro da cidade. Ele assegurou que a obra, já
licitada, vai acontecer" mas não soube precisar
quando os recursos poderão ser liberados. Para PÁGINA 5

a transposição dos trilhos são necessários R$ 6

milhões. Até agora, já foram liberados" segundo
o prefeito lrineu -Pasold, R$ 1 milhão para a '

execução da obra e destinou outros R$ 1,4
milhão. O ministro esteve ontem em Jaraguá do
Sul.

í
�------�

Fotos: Téo Bago/CP

Ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Souza (D), com o prefeito, Irineu Pasold (C), e o presi
dente da Acijs, Paulo Mattos, em visita ao Município; ontem, quando participou de almoço, no Parque Malwee

Feira liquida
'os estoques

I

A 4a Feira Ponta de Estoque,
promovida pelo Rotary Clube

Jaraguá dó Sul, foi realizada es-
. )

te final de semana; no Parque
Municipal de Eventos. Cerca

.

de dez mil pessoas aproveita
ram as promoções especiais.

PÁGINA 48

Gerar empregos e desonerar a

produção, diminuindo impostos e

estabelecendo novo sistema de

contribuição à Previdência So

cial, são as idéias expostas pelo
candidato Sérgio Grando (PPS),
na Acijs. Página 3

o DER (Departamento de Estradas
de Rodagens) de Santa Catarina e

a empresa Prosul apresentaram às

lideranças políticas e empresa
riais da região um esboço da Ro
dovia do Arroz. Página 6

I

Psicólogo faz' palestra
para Clubes de Mães'
o psicólogo Gilmar de Oli

ve.ira proferiu palestra na tarde de

ontem para aproximadamente 50
mães. Ele falou sobre a necessi
dade de se impor limites aos fi

lhos, especialmente crianças e ado-
lescentes. \

PÁGINA 5
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SÉRGIO LUIZ HOMRICH DOS SANTOS -Jornalista, diretor do
Sindicato dos Jornalistas de SC e secretário-geral do
Centro de Direitos Humanos de Jaraguâ do Sul

Os paranaenses e os votos

o saudoso Josué Guimarães narrava em seu livro "Os

Tambores Silenciosos" a: história de um prefeito que
simplesmente "fechou" a cidade para o resto do mundo. Os

mendigos, ele os empacotava e os jogava no rio, os jornais eram

confiscados na madrugada e não. havia notícia ruim que ga-nhasse
as suas páginas e o conhecimento público. A introdução com o

escritor gaúcho serve para manifestar minha tristeza enquanto
jornalista, dirigente sindical e militante de Direitos Humanos em
relação à matéria publicada na edição de 9 de agosto/2002, do
''AN Jaraguá", e assinada pela conceituada jornalista Áurea
Arendartchuk, infelizmente envolvida naquela história do prefeito
- e sua esposa-secretária -, que não enxerga um palmo à
frente do nariz e mantém a sua ordem nem que seja abaixo de

pau. O teor da matéria intitulada "Secretaria investiga a migração
de carentes" é preocupante quando banaliza o preconceito, pelo
equívoco daquilo que prega.

Há alguns anos, era comum as empresas de Jaraguá do Sul
"buscarem" a força de trabalho dos paranaenses para ocupar a
carência da mão-de-obra local. Exilados pela incompetência de
suas adminis traçô es públicas, levas de paranaenses
desembarcaram na cidade motivadas, durante duas décadas, pelo
poder econômico local no seu anseio de explorar trabalhadores
sem emprego e dignidade nas suas regiões de origem. Chegaram
aqui como massa de manobra, recheio de empada, bucha de

canhão, meros figurantes na construção do terceiro pólo
econômico catarinense. Consolidaram-se.

O paranaense é desqualificado? Grande parte dos jornalistas
desta cidade é paranaense. Uma pena que, embora não suportem
esse preconceito, não saibam reagir, têm medo. O paranaense é

moralmente desqualificado por causa dos boletins de ocorrência

policial? Historicamente, esse tem sido o argumento que fomenta
o preconceito. Jaraguaense rico, filho de rico, que agride a mulher,
bate nos filhos não aparece nos BOs ou os seus BOs levam o

carimbo "não divulgar". Paulistas ou gaúchos com algum cacife
também se livram da pecha de bandido, banido. Em

compensação, quando um jaraguaense precisa se tratar de uma

grave doença, e aqui não há recurso, vai para o Paraná. Curitiba
é ioga aqui.

Todos devemos rechaçar o preconceito. A periferia, onde
está toda a força de trabalho, nasce e se consolida com a luta do

paranaense. Então, quando é para construir e edificar, o

paranaense é bom, quando é para ter seus direitos assegurados,
não consegue nem o passaporte para permanecer com dignidade
em Jaraguá do Sul? Como será daqui pra frente, terá alguém na

Rodoviária para interpelar os visitantes, imigrantes, trabalhadores,
como na época do nazismo? Quem vai avalizar a chegada dos'
paranaenses, a secretária Brunhilde Pasold?

Esse artigo é uma resposta a todos os paranaenses, emI

especial a uma' colega de profissão que se indignou e tem horror
ao preconceito, principalmente quando o jornalismo se torna

vítima da fonte oficial por -culpa do despreparo de uma

secretária. Q\lal a origem da maioria dos cidadãos jaraguaenses?
"Todo homem tem o direito à liberdade de locomoção e

residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo homem
tem direito a sair de qualquer país, inclusive do próprio, e a ele

regressar", diz o Artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que completa 54 anos de promulgação no dia 10 de
dezembro de 2002. É preciso atenuar a discriminação.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180; ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

OPINIÃO

A visita do ministro dos

Transportes, João Henrique
de Almeida Souza, à região,
ontem, percorrendo São

)
Francisco do Sul, Joinville e

Jaraguá do Sul, como era de
se prever, não trouxe as defi

nições para as obras de porte,
como a construção do futuro

contorno da ferrovia e a

duplicação da BR-280. Visitas
como esta, feitas no ocaso do
atual governo federal, podem'
até ser vistas como uma de
ferência e prestigiamento para
os líderes políticos e empre
sariais da região, mas pouca
ou quase nenhuma garantia
pode ser 'dada, em termos de

liberação de verbas, montante
de recursos e prazos. Pelo

simples fato de que este go
verno expira em dezembro.
Além de, levando em conta

que existe uma campanha elei
toral em curso, a visita do mi

nistro trazer uma indissociá
vel conotação política.
,Ficou reforçado o discurso

do significado das duas obras

mencionadas, em especial a

da duplicação da rodovia

federal, sob pena de, dentro
de poucos anos, termos o es-

TERÇA-FEIRA, 13 de agosto de2 �

r Nas esferas federal e
estadual, os atuais
pernos podem ser

njirmados para
c inuidade, assim como

gr�ndes mudanças podem
acontecer ...J

coamento de nossa economia

em colapso e índices simples
mente inaceitáveis de aciden
tes envolvendo o tráfego de
veículos nesse trecho de liga
ção com a BR-l0l (como já
destacamos em outra ocasião,
neste mestl10 espaço). Mas há
tempos, apesar do empenho
de nossas lideranças locais e

regionais, nenhum instrumen

to novo é acrescido ao que
sabemos do projeto de du

plicação da rodovia federal,
pelo simples motivo de que
isto depende preponderante
mente de dinheiro, que
inexiste, ou de uma vontade

política gigantesca de nossas

autoridades federais em Bra

sília, aquelas que realmente

podem decidir sobre o as

sunto, o que também não exis

te, porque, se diferente fosse,
,

esta página já estaria virada.
Eivada de expectativa está
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também o Projeto da Rodo

do Arroz, proposta das

significativas para o desem

vimento do sistema de tr

porte rodoviário na região,
medida em que oferece no

alternativa de acesso p

Joinville , via localidade

Brüderthal, em Guaramiri
(

A inclusão dessa obra, nu

das próximas etapas de fin

ciamento através do BID,
sem dúvida, algo relevante

que configura um compro
:

so que o Governo do Esta'
. assumiu indelevelmente co

o Vale do Itapocu, mas q

não se projeta 'além diss

enquanto não sair do pa�
para tornar-se realidade.

Nas esferas federal

estadual, os atuais govern
podem ser confirmados p

continuidade, assim com

grandes mudanças pode
acontecer. Afinal de conta

os eleitores ainda não se 01;

nifestaram. Em qualquer dr

duas hipóteses, é de se esper
-

que os próximos governos nâ

passem sem que as obra

citadas sejam executadas e

ceticismo, de momento, con

firmado.
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Moacir Bertoldi (PPB) marcou para este sábado o.

lançamento da candidatura para deputado estadual,
na Sociedade Botafogo, na Barra do Rio Cerro. O

ato está programado para acontecer às 16 horas e

esta será a primeira manifestação do vice-prefeito,
agora falando como candidato a uma vaga na

Assembléia Legislativa do Estado, aos moradores do
lugar. Bertoldi definiu a equipe que atuará na

coordenação política e de marketing e comunicação,
durante a campanha, sob a direção geral do ex

sindicalista Antônio Rossi.

EM AÇÃO
O vice-governador e

candidato a deputado fe
deral Paulo Bauer (PFL)
reuniu ontem, em Join
vilIe, os 33 coordenado
res regionais da campa
nha política para entregar
novos materiais publicitá
rios. Bauer vem trabalhan
do intensamente, no mo
mento, nas regiões Nor
te/Nordeste de Santa

Catarina, sua base eleito
ral. Esta semana, o candi
dato inicia roteiro de vi
sitas aos municípios do
Meio-Oeste catarinense.

BOMBEIROS
O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Corupá
recebeu esta semana ver

ba no valor de R$ 7 mil,
que será destinada para
compra de materiais de

primeiros socorros. O re

passe dos recursos acon
teceu através do deputa
do federal Eni Voltolini

(PPB), segundo informa
o presidente da corpora
ção corupaense, José
Norberto Müller. A enti
dade realiza, em média,
260 atendimentos men

sais.

BOMBEIROS
Os Corpos de Bombeiros Militares poderão ter a

colaboração de brigadas voluntárias municipais
incumbidas de exercer atividades de defesa civil
complementar em seus respectivos Estados. Essa foi
a proposta de autoria da deputada federal Nair Xavier
Lobo (PMDB/GO), aprovada na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara de
Deputados. O deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), como membro dessa comissão, esteve

presente à sessão apoiando a proposta.

ENTR ASPAS
"Governei depois e melhor do que o Esperidião
Amin, quando era prefeito em Florianópolis, e
assim será também com o governo do Estado."
(Cand idato Sé rg1i o G rando P PS _;_ emI·

entrevista concedida ontem, no diretório do
artido, em Jaraquá do Sul)

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 TraumatologiaRua
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I PALESTRA: CANDIDATO DO PPS FALOU ONTEM AOS EMPRESÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL

Grando quer ser braço. de ação
de Ciro, na proposta de governo

]ARAGuA DO SUL -

Estimular a produção e

gerar empregos. Estas fo
ram as priricipais idéias
defendidas pelo candidato
da "Frente Ecológica Tra

balhista" ao governo esta

dual, Sérgio Grande, no
encontro que manteve on
tem com empresários jara
guaenses, no final da tarde,
organizado pela Acij s
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
SUl. Ele quer fazer isto

onerando" o setor

tivo e executando 00 ogo P

Grando (D) aproveitou para divulgar a atuação como prefeito de Florianópolis
mal braço de extensão do que não épor falta de idéi- tem durante toda a tarde na
governo federal para im- as próprias, citando que Cidade, repudia as pesquisas,

'tos diversos para, no máxi- plementar estas propostas, uma de suas primeiras ini- lembrando que, quando foi
mo, cinco a atual carga tri- defendidas nacionalmente, ciativas, caso seja eleito go- eleito prefeito da Capital, em
butária sobre a atividade não escondendo a estraté- vernador, será reunir os 1992, lhe era atribuído o

produtiva, nos vários seto- gia de relacionar, cada vez 293 prefeitos catarinenses quarto lugar, e citando que
res, reduzir as taxas de ju- mais, seu nome com a cam- para discutir prioridades. se as consultas de opiniões
ros, alterar a forma de panha do candidato à Presi- Grando também argu- refletissem a verdade, "os
contribuição das empresas dência da República Ciro menta que já tem uma tra- prefeitos Décio Lima e José
para a Previdência Social e Gomes, ,que tende a pola- jetória no PPS, tendo sido Fritsch não teriam vencido
realizar obras que sejam rizar com Luís Inácio Lula fundador do partido no em Blumenau e Chapecó.
prioridade e que ao mes- da Silva (P1) as preferências Estado, e se relaciona com Ele se considera o candidato
mo tempo abram novas dos deitares. "O que o Ciro Ciro há tempos, desde que mais credenciado para fazer
oportunidades de aprovei- Gomes coloca, o Grando o presidenciável fili�)U-se convergir o apoio da oposi-
tamento de mão-de-obra, pode fazer", prega, apro- ao partido, em 19�7, ten- ção numa eleição em segun-
como no saneamento, ha- veitando a performance do - do concorrido a presi- do turno com o governa-
bitação e outras. líder nacional. dente no ano seguinte. dorEsperidiãoAn:'lln (PPB).

Grando concorda em Ele faz isso sem_ cons- O candidato a gover- "O PMDB e o PT terão di-
que o Estado funcione co- trangimento e explicando nadar, que permaneceu on- . vergências", prevê.

Amin sugere ao PMDB uso de 'lup_a' nos precatórios
SÁoMIGUELOOÜESIE- 'adotado pelos peemede- passado". lação compare, mas para

O governador Esperidião bis tas para localizar obras Na ótica do governa-
I

que os culpados sejam con-

Amin (PPB), candidato à do atual governo, dizendo dor, "o PMDB parece denados ou o dinheiro
reeleição, reagiu com ironia que até tentou comprar um . estar usando a lupa para .apareça", Indagado sobre
aos candidatos do PMDB desses instrumentos e não explicar certas situações". como estaria conciliando o

quando participava de to- conseguiu. Mas que se De acordo com Amin, "o fato de ainda ser governa-
teiro político com outras tivesse uma, no momento, desfalque promovido no dor e tambêm candidato,
lideranças da coligação conseguiria "ler os dois governo passado é assun- Amin respondeu que "bas-
"Santa Catarina Melhor", nomes assinados no do- to extremamente grave", e ta cumprir a lei, separando
no Extremo-Oeste do Es-- cumento que foi peça que ele promete levantar rigorosamente os atos ofi-
tado, no final de semana, _

central do escândalo dos durante a campanha "não ciais dos trabalhos de cam-
em relação ao uso de lupa precatórios, .do governo apenas para que a popu- panha".

I

.j
ii

................................... i

1 Bo.by c:Jog, -+ ll<o.po + 1 Surpreso.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.FEIRA: EVENTO EM SÃO BENTO DO SUL ATRAI IMPORTADORES MOVELEIROS

no mercadoMannes 'investe
internacional para

GUARAMIRIM - A

Estofados Mannes, uma
das principais indústrias
fabricantes de móveis do

País, está investindo boa

parte de sua força de ven

das nesta terça e quarta-fei-I
ra na 4" Móvel Brasil, uma
das maiores feiras movelei

ras do País, que atrai boa
I � parte do segmento nacio

nal e importadores de di

versos continentes.

A empresa guaramiren
se tem como urna de suas

metas, este ano, ampliar de
14% para 20% a venda de
seus produtos para outros

países.
Um dos pontos altos

da 4" Móvel Brasil ocorre

hoje e amanhã, com a rea

lização de rodadas de ne

gócios
.

com importadores
do mercado externo.

De acordo .com o vice-

crescer
presidente, Roberto Man

nes, a empresa irá apresen
tar sua linha de produtos a

compradores dos Estados

Unidos, Uruguai, Chile,
Alemanha, França e Es

panha. "Temos mantido
contatos também com

representantes do mundo

árabe, o que significa uma

aproximação relevante

com um mercado poten-,
�ial."

A Mannes está par
ticipando em um estande

de 150 metros quadrados,
onde estão expostos jogos
de estofados, chairs longs,
boxes e poltronas.

Existe também um

concurso de designers
onde a Mannes está apre
sentando uma poltrona di-I
ferenciada. A produção
mensal da empresa é de

3,5 mil peças.

Senac promove curso deDecoração de Ambientes
]ARAGuA DO SUL -

Com o objetivo de pro
porcionar um maior co

nhecimento sobre mate

riais, revestimentos, cores e

objetos utilizados de for

ma harmonizada, � Senac

. (Serviço.Nacional de

Aprendizagem Comercial)
de Jà'raguá do Sul está pro
movendo o curso Decora

ção de Ambientes. Serão

apresentados novos mate

riais e revestimentos, a utili
zação correta da ilumina

ção e das cores, estilos de

mobiliário, projetos de .

jardins internos e externos

e a aplicação de Féng Shui.
O programa inclui

"funções de uma habita

ção, conceitos 'lJásicos de

decoração; Ergometria,
ambientação - propor-

ção mobiliária .x espaço;
Cores, paredes, janelas, pi
sos, tapetes, cortinas e

persianas, quadros e plan
tas; Estilos de mobiliários;
Gesso, iluminação; Hall, la
vabo, banheiros, living, jan
tar; Quarto de casal, quarto
de solteiro, cozinha; Hotel
- bares e restaurantes; Clí

nicas, loja de móveis; No- ,

ções básicas de Feng Shui,

e Paisagismo interno
dins externos. O curs

ministrado por C l��

Michel, arquiteta, urba �La,
com especialização em Ge

renciamento de Obras e

Arquitetura, Hospitalar. O
curso terá uma carga ho

rária de 44 horas/aula, e

seráministrado no período
de 27 de \agosto a 1 de ou

tubro, das 18 às 22 horas.

Mulheres empresárias devem ter mais créditos
FLORIANÓPOLIS - Os

deputados aprovaram, na
última semana; um pedido
de informação apresenta
do pela deputada Ideli

Salvatti (PT) e destinado ao

presidente do Badesc

(Agência Catarinense de
Fomento' S.A.)" Arno

Garbe, no qual. .a parla
mentar quer saber sobre a

I

possibilidade de abertura
.

de uma linha de crédito
com juros diferenciados

'para empreendimentos
gerenciados por mulheres.
O argumento da deputada
é que já existe comprova
ção de que os negócios ad
ministrados por mulheres
têm' menores taxas de ina

dimplência do que os capi-

taneados por homens,
além de gerarem mais

empregos.
�
Para Ideli, uma linha de

. crédito especial para as

mulheres é uma discrimina

ção positiva e ainda apre
senta bons' resultados. A

deputada pretende abor
dar este assunto em audiên
cia que terá com a direção

do Badesc, inicialmente
marcada para o último dia
7 de agosto, mas que está

sendo transferida para
setembro.

O motivo foi o aci

dente de carro sofrido pela
deputada na semana pas
sada, do qual ainda se recu

pera, e que provocou mu

danças em sua agenda.

Batata - Redução ,da, oferta eleva os preços
J

FLORIANÓPOLIS- As

atividades da segunda safra,
ou das secas mais a de in

verno de batatas, de Santa

Catarina estão dentro da

previsão.Segundo o técnico

fi
do Instituto de Planeja
mento e Economia Agrí
cola de Santa Catarina (Ins-:
tituto Cepa/SC), Guido
Boeirig, o plantio já foi de
finitivamente concluído,
tendo atingido, segundo
recentes avaliações do

IBGE, um total aproxima
do de 2.50à hectares, área
que praticamente não se di
ferencia da cultivada em

anos recentes. A colheita

prossegue em ritmo acele

rado e já alcança um índice
ao redor de 80,0% da áre,a
cultivada. " O término des

sa operação deverá ocorrer

até-o início do próximo mês

de outubro. A produção
estimada para este cultivo é

de 34.500 toneladas do

tubérculo,"disse Boeing. De
acordo com o técnico, em
nível nacional,' as últimas

avaliações oficiais acerca da

segunda safra de batatas

projetam um volume de
oferta bruta de 845,4mil to
neladas, ou seja, um mon-

tante 6,9%menor que regis
trado no 'ano passado.

O menor desempenho
do setor é atribuído à redu

ção de 7,8% verificada na

área de plantio da cultura,
comparativamente ao total

de 51,7mil hectares cultiva
dos na safra do ano anterior.

Registra-se, a propósito, a·
tendência de um forte desin
teres se pela atividade em

praticamente todos os

principais estados produto
res. Com efeito, à .exceção
de Minas Gerais e de Santa

Catarina, que prevêem cres

cimento de 10,1%e 1,3% res-

pectivamente, as demais uni
dades da Federação, segun
do o analista do Instituto Ce

pa/SC, Guido Boeing� acu

sam diminuição da área a ser

plantada nesta safra.As redu
ções previstas são bastante

significativas e se situam nos

seguintes patamares: Bahia -

37,6%; São Paulo -19,9%;
Rio Grande do Sul- 9,4% e

Paraná - 5,7%. A colheita

desta safra encontra-se em
vias de conclusão namaioria

das regiões produtoras e já
determina. mudanças .no

comportamento da comer

cialização do produto.

TERÇA-FEIRA, ,13 de agosto de ?Oij

Sistema Tributário
MAURICI ZANGHELINI - Presidente �

Associação Comercial, Industrial e Agrícola�
Guara-mirim (zanghe@terra.com.br)

Como seria um Sistema Tributário eficiente, do

ponto de vista econômico?

Constantemente comenta-se que está havendo j,

aperfeiçoamento técnico da Secretaria' da Receill
Federal, porém, a necessidade imediata de uml

"Reforma Tributária" permanece somente no papel
ou no sonho de vê-la realizada.

Há somente duas Certezas para terminar com estl

avalanche da tributação: "fúria arrecadadora de

impostos", "arrocho do poder aquisitivo" e

"petróleo", não fazem parte da inflação: visão

econômica (menor custo/arrecadador) e visão socim

(que seja justa).
A solução do momento é a diminuição dos gastm,

um "corte de despesas".
Deve-se .reparar bem nos números auferidos ao

PIB do País. Em 1995, a carga tributária bruta era
I .

28,5%, e, para este ano, fala-se em 37% do PIB.

Aumentaram a carga tributária nos últimos anos sobre

a economia brasileira, porém, o equilíbrio fiscal

continua um 'fracasso. Pasmem, agora!
Nos últimos anos, procurou-se o FMI três vezes,

exigindo este do Brasil um superávit primário de 3,5%
Agora, elevaram para 3,75%. Acredito que não é

necessário para manter o �umento 1a Dívida Líquida
XPIB.

Fala-se neste momento em uma minirreforma,

mas, como conseguir isto, se ainda existem os mesmot

erros e vícios anteriores a ser apresentados ao

Congresso após a eleição, simplesmente porque alegam
em "rec�perar o que o governo deixou de arrecadar
ou perdeu". I

Será que após tantos erros e tentativas, nenhum
J ,

acerto, eles não aprenderam nada nos últimos anos!

Vemos os números que constantemente são

veiculados nos jornais, TVs e no nosso próprio
bolso. Quando eles aprenderão que os ajustes\

duradouros e seguros são os que estimulam o

desenvolvimento, ocorrendo somente através de

cortes de despesas e não peloaumento de

impostos?
O que falta para piorar em um país que tem uma

das maiores cargas tributárias do mundo e um nível
de renda medíocre? Será que rumo certo para salvar

o Brasil da falta de inteligência de alguns, continuará
sendo o FMI? Ou talvez o correto é concordar com

alguns economistas, que a reforma fiscal deveria iniciar

simplesmente eliminando as veiculações constantes na

Constituição? E será que os presidenciáveis estão

atentos a tudo isto?

1�9iJ���i()/8. J/!�1"-./ 'CRM: 3059 .; CPF: 468859357/00 I
I

lVlédico ()ftal1llologistR
I Especialiiação: HO!.lJitaI de CtínicasF41tado do Rio de fJíUleir� !

! e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Jallelro,

.
Fone: (047) 275-1150

Av. Mal. Oeodoro, 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Cenfér
--""""'l1lI
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POR: EGON JAGNOW

Vamos às 'compras? E

assim era o Shopping Breithélupt

No dia 15 de aqostcde 1952, foi inaugurada a atual

Igreja Nossa Senhora do Rosário, de Nereu Ramos. Levou

p rati camente 5 an os pa ra se r constru ída pe I a co

munidade, cujo .trabalho de construção foi feito em

mutirão. 'A antiga capela situava-se distante do núcleo

urbano, na primei ra cal ina à di reita da antiga estrada

que vai a Corupá, após se atravessar y
Ribeirão Cavalo.

Ao se concluir a nova igreja, a antiw!;! i demolida. Nas (
«::::(;" .,

-

I ,� .••

fotos vemos a capela em detalC .. m procissão
;:"c_

(provavelmente, de Corpus Christi), iflndo da capela e

indo em direção ao centro da localidade. Estas fotos

são de 1932. Neste dia 18, a comunidade festejará os

50 anos de inauguração da nova igreja.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

I
-

r'"""Ad""dO",'"""",SlC Rua Donaldo Gehring, 135 . ex. Postal· eEP 89251·470 . Fone (47) 371·7511/Fax: (47) 275·1820
. Jaraguá do Sul- se . Home Page: www.cassuli.adv.br . e-mail: cassuli@cassuli.adv,com.br I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:0 28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEl

TERÇA-FEIRA, 13 de agosto de2�

,

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

seu tempofoi bem empregado.
'/

,

Em 1999, o jaraguaense Murillo Barreto de Azevedo era eleito por
unanimidade, no Hotel Castelmar, em Florianópolis, presidente do

TJD (I'ribunal deJustiçaDesportiva) da Fesporte (Federação Catarinense
do Desporto), substituindo Marcílio Krueger, que acumulava as funções
de presidente interino do Tribunal e membro do Conselho Estadual
de Desporto.
Enquanto o Corredor Litoral era beneficiado com 57,4% dos recursos'
destinados ao Prodetur/Sul, as regiões Norte e Nordeste tinham 1%.
A informação era divulgada durante a reunião dos representantes da

Arnvali, Amunesc e Ampla. Dos R$ 150 milhões destinados aos projetos
turísticos; R$ 37,5 milhões eram do Governo do Estado, o restante

era do BID (Banco Mundial). O percentual gerou descontentamento e

indignação nos representantes das associações dos municípios. Este
Brasil não. tem vergonha na cara! Depois de a vergonha ruborizar

gregos e troianos, o percentual foi alterado para 3,7%. Hum!

HÁ 68 ANOS
/

Em 1934, trabalhava-se na construção do centro da cidade de Jaraguá
do Sul e prosseguiam regularmente as obras na Rua Presidente Epitácio
Pessoa, a Rua 4, do quadro urbano de hoje, onde eram executados os

trabalhos de canalização do riacho que vai ter ao "Itapocu". A obra,
como foi estudada e sob o ponto de vista higiênico, estava a merecer

os aplausos dos que colocam, acima de tudo, os interesses da
coletividade. Estudada antes deJaraguá serMunicípio, e iniciada mesmo,
foi o contrato feiro na gestão do sr. José Bauer e sob a imediata fis

calização da Prefeitura de Joinville, que o aprovou pela sua opor
tunidade. Longe do que se diz, o preço contratado era de Rs. 34$000
(trinta e quatromil réis), por me�ro corrente, inclusive cortes, aterro,
etc. Depois do alargamento do bueiro da Avenida Independência (atual
Getúlio Vargas), impunha-se a construção do canal ora em construção.
Voltaremos!

HÁ 15 ANOS
Em 1987, Jaraguá do Sul sediava o Fórum Rotário do Distrito, que

. naquela época tinha o número 456, com a participação de 11 clubes

das cidades de joinville, Guaramirim, São Francisco do Sul, São Bento
do Sul, Penha, Rio Negrinho eJaraguá do Sul, saudados pelo presidente
Aristides Pansteiri, seguindo-se a palestra "Relações Interpaíses", pelo -:

ex-governador Egon Schultz; palestra "Fllndação Rotária", à cargo de

Remado Fischer, e a palestra "Polio Plus", pelo futuro governador do
D-456, dr. Marlo Sousa. O fórum era dirigido pelo rotariano Pier

Lorenzo Marchezini. Constava do programa homenagem póstuma
ao �x-governador Cleones Velho Carneiro Bastos, falecido há poucos
dias..
o presidente da Amvali (Associação dos Municípios do Vale do

Itapocu), prefeito Durval Vasel, encabeçava movimento contrário ao

anúncio do projeto da Secretaria de.Planejamento do Estado, de

extinção de oito microrregiões, ldentre as quais a de)arâguá do Sul. .

Vasel não concebia a extinção e rebelava-se contra a idéia, acompanhado
pelos prefeitos de São Bento do .Sul, Brusque, Videira e Araranguá,
municípios-sedes de microrregiões que também seriam extintas. Sobre,
a questão, os prefeitos mantinham audiência com o governador Pedro
Ivo, quando se manifestavam sobre o projeto. Com relação à Amvali,
que eramicrorregião pequena, já havia proposta na região de acrescentar
em mais dois muríicípios: Pomerode e Rio dos Cedros. Ameaçava-se
o governador contra a extinção porque o bloco parlamentar, que era

maioria na'Assembléia, votaria contra o projeto, criando descompasso
entre Executivo e Legislativo.

HÁ 3 ANOS

JAIRO CORRÊA - Palestrante religioso

Centenas de pessoas faziam filas, no dia
7 último, nas casas lotéricas para tentar

uma fé nos R$ 25 milhões acumuládos da

Megasena. Eu estava numa casa dessas

para pagar a fatura do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto),
e lá passou uma mulher acompanhada de

uma criança de aproximadamente 5 anos,

vendendo um cartão a R$ 1,00.
Ela apenas apresentava o cartão, não

falava nada, e a maioria olhava com des

prezo, ou dizia nãox

Das 15 pessoas na minha frente, fiquei
observando todas apos,tarem acima de R$
10,00./

Será que, naquele momento, apostando
9,00 e ajudando àquela pobre mulher com

1,00 a sorte não seria mais justa? Ou quem
mais pobre de espírito?
A pobre mulher que busca levar seu dinh

pra casa nas suas vendas ou àqueles que
um opração de pedra e, quem sabe, até

'

se eu ganhar, vou ajudar os pobres? Aliás, e'
algum registro de distribuição de cestas b"

ou algum ato feito por aqueles ganhadores
Jaraguá do Sul no último sorteio? Cada um

cura viver para si e Deus por todos.

Esse gesto de orgulho sempre vai exi

principalmente quando as pessoas estão lo
de Deus.

ESPORTE no BOLÃO

s de OuroOs paganini's df
Na noite de 7 de agosto, izou-se

\.�(,
mais um jantar de conJraternrZação do

Grupo Ás de Ouro "Boliche Clube, que

aniversariavam no período, nas pe�soas
sócios Wilson Eggert, Heinz G. Leitzke, I

F. Hasse e Jean Kuhn,

�rcu16
Italiano

12a Festa I tal iana _. Destaque

Os Pioneiros da Colonização Italiana-A Família Piazera

No século XIX, na década de 70, milhares de pessoas emigraram da Itália para o Brasil.

Os emigrantes do norte da Itália eram oriundos da região de Trento.
Em 1875, o terceiro qrupo partia de Vígolo Vattaroern direção ao porto na França.
Listagem no arquivo paroquial de Vígólo, dos emigrantes desse grupo, traz com outros, os nornesde Domênil I

e Domênica Piazera com seus filhos.
I

Como os demais, com coragem e ansiedade, iniciavam a viagem para terras desconhecidas, onde, cara« \

um, estava reservada uma missão especial.
Domênico e Domênica, tinham 36 e 37 anos quando partiram com os filhos Lino, que faleceu em viage�

Luigi, Ângelo e Vitória, com ll, 9 e 7 anos de idade.
'

Após um mês de viagem,chegaram à Província de Santa Catarina
Do porto de Itajaí, para B lumenau, de lá, para Rio dos Cedros, onde compraram seus terrenos.

M als tarde, em 1902 para Jaraguá do Sul,'onde se estabeleceram com pequena olaria de louças de barrl

Representando a Família Piazera, foi homenageado o Pe. Alberto Piazera, filho de Henrique e Diamantll
Bortolini Piazera.

Padre Alberto tem mais de 57 anos de intensa vida sacerdotal e atualmente exerce sua vocação junto
Comunidade da Igreja Matrizde Jaraguá do Sul, sendo um modelo de evángelizador e discípulo do Divino Mest
Passa exemplos de perseverança na vocação e é estímulo agregador por seu ministério maravilhosamente exerci&:

Resgate Histórico do Círéulo Italiano
Encontra-se a disposição.dos associados e simpatizantes, o registro histórico dos acontecimentos realizai

pelo Círculo Italiano, desde a sua fundação.
Este belo trabalho foi elaborado pela Sra. Alaíse Maser Bressan, membro do Coral do Círculo, desdeas�

fundação.
A Alaíse, tante grazieper questo bello lavara.

FLORIANI
ADVOGADOS

Jantar Mensal
O Jantar realizado no último dial02 de agosto, em nossa SedeSocial,

foi um sucesso. Queremos aproveitar e agradecer todas as pessoas que

prestigiaram esse evento, bem como os inteqrantes do Círculo que se

dedicaram nos preparativos da decoração dOI salão social e do delicioso

prato típico italiano.

371:-8222·
Grazie!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 75.000,00. Aceito carro no nego
Tratar: 456·2559.

BARRA VELHA - Vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá do Sul, cl
4 qtos, sendo 2 suítes e gar, pI 3
carros. Tratar: 372-2710..

AlUGA-SE - quarto mob. cl coz., lav.
Tratar: 370.-3561 cl proprietário, ou
R. Fidélis Stinghen, 64, próx. PortaL

BARRA VELHA - Vende-se, ou troca
sepor chácara ou sítio em Jaraguá
Ou Guaramirim. Sobrado em Barra
Velha, a 5DDm da praia, cl 235m2,.
4 qtos, 1 suíte e demais dep.

BARRA VELHA - Vende-se, mista, cl
152m2• Tratar: 376-1804 ou 370.-3453.

PROX. CENTRO - compra-se casa

alv. Até R$ 55.0.0.0.,0.0. Paga-se R$
(

PERFLEX
I

• Persia�as
. Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

[MP] Madeireira Flórida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

empregos
._

34.0.0.0.,0.0. + carro. Tratar: 370-1161.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

cl 267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 salas,
COZ., área de serviço, gar., pi 2-
'carros. Próx. ao Pama, em frente ao

. Tratar: 275-0.845.

madeira, cl 3 qtos, sala,
e demais dep. R$

. Aceita-se carro no nego
70.-5012, cl Marcos..

�:
--j�.-----------------------
ITAJUBA - Vende-se, mista, a 25Dm
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam imóveis, geladeira, fogão, etc.

R$ 12.0.0.0.,0.0., nego Tratar: 37Q,
0.0.75 ou 9975-0.60.1.

LOTl. SANTO ANTÔNIO - Troca-se

residência, cl 16Dm2, por resido
mais próxima ao Centro. Tratar:

276-0.645, ci Altair.
'

,

2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.0.0.0.,0.0., aceita-se
carro ou R$ 60..0.0.0,0.0. + financ.
Tratar: 370.-90.50., cl Simone.

I

BAL. CAMBORIU - Vende-se, 2 qtos,
sala, sacada, coz., bwc, gar. Centro,
a uma quadra e meia da praia. Tratar:
(47) 363-570.0. ou 367-4315 .

CENTENÁRIO - Aluga-se quitinete
mobiliado. Tratar: 370.-3561, cl
proprietária.

CENTRO - Precisa-se de moças
para dividir. Tratar; 91�3-9387.

CENTRO - Vende-se Quitinete, próx.
Antares. R$ 23.50.0.,0.0. + tinanc:

(R$15D,DD por mês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - divide-se só pI moças,
perto do Angeloni. R$ 170.,0.0..
Tratar: 372-0.0.25, Georgío.

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

CURITIBA - Vende-se, cl 165m2, 1

suíte, 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'

vd';y
rrmr��

'1'-'
* FRANCESA MONTEIRO
*. ESMALTADAS MOH't'EII{(j

"".,,,,

* ISOLANTE TÉRMICO'
.

LOT. SEU CHICO - Vende-s e , na

Gustavo Lesmann, sln', junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.0.0.0.,0.0. + 3Qx
R$ 150.,0.0.. Tratar: 370-1616, cl Elcio.

i

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra e"l Jaraguá
do Sul. Tratar: 276-3257.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20..0.0.0.,0.0.. Motivo de mudança.
Tratar: 276-10.44, cl João.

TROCA-SE - em Cascavél (PR), por
casa ou apto. em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-0.927.

VILA LENZI - Vende-se, frente pI
colégio, cl 125m2,' cl gar., 1 suíte,

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562
Av. Preto Waldemar Grubba, 2473

2
"7
5

arquitetura
d -e s I 9 n

3'
5
4-
"7Rua Augusto Mielke, 120 - B'aependi

Mercedes. R$ 4.0.0.0.,0.0., nego
Tratar: 370-6348.

MASSARANDUBA - Vende-se, cl casa
em alv. em const. R$ 7.0.0.0.,0.0 à vista
ou R$ 4.0.0.0,0.0. de entro + 4Dx de R$
10.0,0.0. mensal. Tiatar: 9133-6515.SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

constr., cl 2 qtos., gar., chur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes.

Entr. de R$ 8.0.0.0,0.0. + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 370-7698, cl Vilson.

PiÇARRAS - Vende-se, a 5Dm2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.0.0.0.,0.0.. Tratar: 372-3812.

(.I�r�n!s
ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 678m2,
por R$ 37.00.0.,0.0.. Tratar: 9975-
2164, cl Jr. CRECI 9465.

PRAIA DO ERWINO - Vende-se.
Valor a comb. Tratar: 275-3730. ou

370-1184 .

RES. RENACENÇA - Vende-se, cl
416m2, de esq. R$ 20..0.0.0.,0.0.. Tratar:
9975-2164 cl Jr. CRECI 9465.

AMIZADE - Vende-se, próximo r

Clube dos Viajantes, 60.% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-60.45.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,ODm2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,

- na Rua Jaime Gadotti, no valor de
-------------------------- R$ 19.0.0.0.,0.0.. Aceita-se proposta.

Tratar: 371-6310., comercial, ou

9975-9543, cl Patricia.
BARRA - Vende-s, cl 350m2, por
apenas R$ 8.50.0,0.0.. Tratar: 9975-

2164, cl Jr. CRECI 9465.

VILA LENZI - Vende-se, H. Elpídio
Martins, cl 562,87m2, sendo 29m
de frente pi asfalto. R$ 22.0.0.0.,0.0.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-390.0. ou 0.113-0.90.0..

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

CENTRO - Vende-se, R. Leopoldo
Janssen, cl 522m2• R$ 40.0.0.0.,0.0.,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-390.0. ou 9113-0.90.0..

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais,

ativo ou inativo, cl desconto em

folha de pagamento, si consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

Rua João Planinscheck, 293 sala 6.
Tratar: 370-626' ou 999 i -6366,
antigo ZontaMat. (onstr.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
577,76m2. R$ 18.0.0.0,0.0.. Tratar:
9975-2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITOPAVA - Vende-se, cl 46Dm2. R$
2.20.0.,0.0. ouR$ 70.0.,00. + lDx R$

.

180.,0.0.. Tratar: 274-840.4, cl Dilson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.
Tratar: 371-70.61.

Rua Relncldo Rau, 520 - Jaraguá do Sui - se

·�CORTILEX.Jlr.1l. CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
plJ.dytto-erq�p(U'a-.le«rOOmt�o-

Cortinas ••• Colchas· - Edredons. - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas; Yertlcais e Horizontais e Micro � Acessõríos de
Madeira e Dourados Tecidos Nacionais' e Importados

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

vidraçaria

Wille
//(_. -

� VI�
//

Nós queremos vender! Você quer. Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER COM R$ 217$'
Créditos de R$ 20.000,00 até R$126.986,70 I

Salas comerciaisI

I

I
BARRA - Vende-se, em alv., cl
piso e laje, cl terreno de 980m2•

R$ 23.000,00. Tratar; 276-3333,
aceita-se terreno de menor loc.
no Jguã Esquerdo.

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

CENTRO - Aluga-se, na Av. mal.
Deodoro da Fonseca, Ed. Picai li ,

próx. Hospital São José. Tratar:
372-0802.

DIVIDE-SE - cl 80m2, equipada,
cl 2 linhas telefônicas, fax,
computador e recepcionista.
Tratar: 370-0431 ou 370-3634,
pela manhã.

VILA LENZI - vende-se

locadora, ótimo ponto. Tratar:
275-3937.

ESCRITÓRIO - troca-se Central,
por bar, lanchonete ou por uma

moto de autoi cilindrada.
R$ 15.000,00. Tratar: 370-7390
ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se Central,
de Prestação de serviços
previdenciãrios cl telefones,
computadores, fax, ar-cond.

R$ 10.000,00. Tratar: 371-7390
ou 9125-2722.

LOJA 1,99 - vende-se montada
cl 120m2. Tratar: 9915-0993.

SALA COMERCIAL - 'vende-se
no Êd. Tower Center, 101m2, cl
garagem.R$ 40.000,00.
Aceita-se carro e parcelamento.
Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

'0/ Comprar sua casa

'0/ Comprar um terreno

'0/ Reformar sua casa

'0/ Concl u i r sua construção
'0/ Ainda poderá utilizar seu FGTS

'0/ Seu e da sua esposa

Chácaras

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 margas, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita-se
terreno u casa no valor de R$
15.000,00, nas proximidades da Ilha
da Figueira ou Vila Lalau. Tratar:

376-2221, cl Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Cacilda, cl 200.00cim2, 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.

Suíço, 1 cl. iluminação, lagoa de

peixes cl 400m2 e pista de

,motocros. Área de 20.000m2 a

16km do centro de Jaraguá,
Aceito troca por outro imóvel de

menor valor. Tratar: 9993-0623 ou

276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

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

por casa em Jaraguã 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.

RIO MOLHA - Vendo chácara

ecológica cl ãrea de 20. 850 m2
R$ 130.000,00 ou de 40.850m2

R$160.000,00 Á 6km do centro

perto de tudo que vc precisa. Local
com toda infra-estrutura, chalé e

e.dícula no estilo suíço cl garagem,
Churrasqueira, escritório, telefone,
circuito de tv, aquecimento à lenha
e parabólica, rede sanitária septica,
rede hidrãulica direto da nascente,
rede elétrica cl iluminação externa,

_ galpão cl quitinete, canll, lagoa, e

mais terrenos prontos
para construir. Tratarf'370-8563 I
9975-0102.

empregos
Oferta

COBRADOR - precisa-se c/
experiência e que tenha moto.

Tratar: 273-5144 ou 275-1174.

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

seje solteira. Tratar: 275-0887.

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

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorlval.

TELEMARKETING - cl experiência em

vendas, sexo fem., idade mínima de
20 an9s. Tratar: Consórcio União, R.
Barão do Rio Branco, 627, próx.
Angeloni. Tratar: 371-8153.

VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

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

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pi Jguã do Sul e

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

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

.A-

VENHA FAZER INGLES
E ESPANHOL NO SESC

Sem taxa de matrícula
mensclidades 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 Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

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

Procura
REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCIO
Moacir -

F. Fagundes
TeJ. 371-3655- 9102-1674-370-0187

Consórcio de imóveis

BABÁ OU EMPREGADA -

ofereço-me pI trabalhar. Tratar:

370-6371.

COMPUTADOR - Concerta-se,
micro e impressoras. Tratar: 276-

1476, cl Eloi.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

DIARISTA - Ofereço-me pi
trabalhar. Tratar: 370-6371.

DIARISTA - Ofereço-me pi
trabalhar, ou mensalista. Tratar: '

371-8081, cl Claudia.
' CRÉDITO ,PARCELA SI SEGURO

18.000,00 : R$ 140,00

24.000,00 R$ 185,00

30.000,00 R$ 235,019

36.000,00 R$ 280,00
41.600,00 R$ 3�5,00

\

48.000,00 R$ 375,00
53.700,00 R$ 420,00

60.000,00 : R$ 465,00
. 65.000,00 : R$ 513,00
71.000,00 R$ 555,00

ENTREGADOR - Ofereço-me
trabalhar, farmãcias, etc: Tr

376-0888, cl Wagner.

SERViÇOS GERAIS - OferE.qi'
para trabalhar, construção
limpeza, etc. Tratar: 371-737

cl Sr. Nico.

Aut. Banco Central - INF. (47) 335-0575, cf Paulo

ou 9981-3627, pare. reduz.

MOTORISTA � ofereço-me para
trabalhar cl experiencia. Ou

Cantina. Tratar: 9902-0063 cl
José.

SERViÇOS JARDINAGEM -

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

Rua Adélia Fischer, 303 -Jaraguá do Sul' - S(
Fone/Fax: 370-0251

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br �
__________________� �.J

CURSOS TÉCNICOS D.:* Técnico em Comércio Exterior·
I-"------.......------------------------,.J

senac

�

TECNICO EM
�

COMERCIO EXTERIOR
;

ULTIMAS VAGAS
INí(IO DAS AULAS: 12/08/02

. -

MAIORES INFORMACOES
,

FONE: '370-0251
E�MAll jaroguadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruta e seleciona para ae/missão
imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS
'AUXILIAR CONTÁBIL (4371-Sj -' Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar �otas Fiscáis, fará a emissão do
Relatório e da GIA.'
'CALDEIREIRO (4415-E)- 2º grau completo ou cursando. \

'CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E)
lexo masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e

experiência como vendedor externo (de preferência' na área de seguros).
Poae ser aposentado

.

'ENGENHEIRO MECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em

pneumática e hidráulica. Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade
para viajar.
'ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em

lratamento de Água, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos. I

'FRESADOR EMMÁQUINA CONVENCIONAL (4637-S}::'" Não exige
escolaridade porém deve ter curso de Interpretação de Desenho. Todo
trabalho será feito na Ferramentaria.
'MECÂNICO DEAUTOMÓVEIS(4455-E)- Segundo grau completo
ou cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comp�ovada.
'MECÂNICODE TECELAGEM (4688-E) - Ter o segundo grau completo

-

ou cursando, mais formaçã� complementar. Acima de 20 anos e com

experiência de uma ano e meio. "

'MECÂNICO ELETRICISTA (4690-E) - Experiência mínima de um ano.

'SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda
mig e experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior.
Desenvolverá produtos de segmento Frigorífico. _

'TORNEIROMECÂNICO (4663-S) - Experiência mínima de um ano
e ter o primeiro grau completo. Irá tornear os peças de acordo com

especificações estabelecidas.
Obs,: Necessitamos de profissional (ambos os sex�s), com formação
SUPERIOR (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois
anos em EMBALAGENS, habilidade em Compras, Marketing, agências,
fornecedores, desenvolvimento, produção, garantia e controle de
qualidade, entre outros).

.

, FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
I CALDEIREIRO

VAGAS BREITHAUPT
•ATENDENTEDEFRIOS (4352) - Primeiro grau completo ou cursando
o segundo grau. Sexo masculino, primeiro turno.
IAUXILIAR DE CAIXA (4679 - 4682) - Segundo grau completo ou

cursando. Uma voga no horário dos 13 as 21 :20h e outra no horário das
15:45 às 22horas. .

•AUXILIARDEDEPOSITO (4645-4695)- primeiro grau ou cursando.
Vogo para Guaramirim.
• CAIXA (4669)- Ter o segundo grau completo e curso de Informática.
I PADEIRO (4395) - Vaga paro Guaramirim. Primeiro Grau completo
ou cursando e experiência na área.
4 VENDEDOR (4666J-'Ambos os sexos. Segundo grau completo ou

cursando. Vaga para a Loja do Barra.

RuaJorgeCzemie� 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
Cx. Postá 200 - CEP 89.255-000

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

veículos
BLASER - vende-se, 98, 6 cc. 4x4,
c/ GNV. 35.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437 c/ Giovani.

C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
díe. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
c/ ar cond., e d.h. R$ 3.200,00 aceita
se troca. Tratar: 9111-7033.

. CHEVETIE - vende-se, 80, inteiro.

R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

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

e-se, 90, gasolina,
amba, 2' dono.

,00. Tratrr: 273-1001

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

CORSA - vende-se sedan, 01, prata,
única dona, R$ 7.200,00 + 16x.
Trátar: 370-0075 ou 9975-0601.

CORSA - vende-se, píck-up cornpl. (
d.h.), prata. R$ 10.500,00 à vista ou

R$ 7.000,00 de entro +12x R$ 351,00
fixas. Tratar: 9955-5572, c/ Jucélio.

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

CORSA - troca-se 98, 2p, por carro de
maior valor (pálio ou corsa). Tratar:
376-2092 ou 9104-8542, c/ canos.

CORSA - vende-se Sedan, 00.
Tratar: 371-5343.

CORSA - Vende-se, Wind, 97, prata.
Tratar: 370-6247 ou 9102-8715.

CORSA SEDAN - vende-se Pick-up.
96, GL, prata, acento de couro, em

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

CORSA SUPER - 4p, bordô, .cornpl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01 ou

02. Tratar: 370-6360, c/ Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209,
c/ Charles.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., v.e., t.e., ar cond.,
espelho e., capo e., d.h., volante

esc., 6Cc, gas., cornpl. R$ 6.700,00.
lmpec: Tratár: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álc.,
compl., v.e. R$ 6.500,00. Tratar:

(47) 330-6557 Blumenau.

DIPLOMATA - vende-se. R$
6.500,00. Tratar: 9979-0605.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.

R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024.
-

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
cornpl., doc. paga até 03. R$12.000,00
ou troca-se p/ menor vaiar. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, c/ -Sandro,

KADETT - Vende-se, Sport, 96,
compl., ou troco por caminhonete
608 ou F4000. Tratar: 373-1137.

MONZA - vende-se 87, SLE, cornpl,
t-ar) e d.h, R$ 4.500,00. Tratar:
276-3355.

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

MONZA - vervíe-se 88, SLE, álc,

Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

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

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

.OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
cornpl., ótimo estado, carro de parto
R$ 10.000,00 + 6x R$ 400,00.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

OMEGA - vende-se, GLS, cornpl.
R$ 13.500,00. Tratar: 373-2563

OMEGA - vende-se CD, 96, c/ teto,
painel dig., úntco dono, c/ 160.000
km. Tratar: 376-1772.

S·10 - Vende-se ou troca-se, Dsluxe ,

díe., 96 e 97, imp. Tratar: 276-3223.

5-10 - Vende-se, 97, cornpl., c/ lona
marltima e protetor de caçamba.
tratar: 373:2563.

S-10 - Vende-se, 96, preta, c/ (_l.h.,
valor a corno. Tratar: 376-1772, c/ Nei.

5-10 - vende-se, 95, prot. de

caçamba, cap. Marltima, V.E., D.H.
R$ 14.900,00. Aceito Tróca e financ.
Tratar 275-0777.

"
VECTRA - Vende-se, <;)7, GLS,
cornpl. Tratar: 371-9730.

. \/,ECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371-9616, c/ Lldio.

trava, llrnp., desemb., 4p. R$15.500,00.
Tratar: 370-4208 c/ 'Ademir.

PALIO - vende-se 98, 1.6, c/ v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:

373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trv e.,

alarme, desemb., doc. paga até 03,
em ótimo estado. R$ 11.000,00.,
Tratar: 371-1914 c/ Mari.

PALIO - vende-se 00/01, azul met.,
gas., ar quente/frio, trv, e ar-cone. Aceita
troca de menor vaiar. Tratar: 370-4810

PALIO WEEKEND - vende-se, ELX, 02.
R$ 23.500,00, aceita carro ou terreno

de menor valor ou casa de maior valor
no nego Tratar: 370-0464.

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

PREMIO - Vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, compl. Valor a corno.

Tratar: 371-1335.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
.8.500,00 (R$ 2.000,00 entr, +
restante). Tratar: 376-2890.

UNO - vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ar

cond., v.e., t..e., alarme. R$ 7.850,00
'ou financio. Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se 01, 4p. R$
12.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e, R$ 8.200,00
ou R$ 2.50_0,00 entro + 36x R$
269,00, c/ Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se ELX 95, cornpl., R$
4.000,00 + 16 x R$ 460,00. Tratar:
9121-6163.,

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p, cornpt,
(- ar), c/ rodas de liga. R$ 8.700,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 93, c/ limp.,
'desemb., e ar qte. R$ 6.800,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., álcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. c/ Marlon.

I

VECTRA - Vende-se, CD, 93/94, c/
d.h., ar, t.e., v,e., volante escam.,

4p, insufilme, doc. pg até julho/03,
aceita carro 1000 na troca. Tratar:

370-4622, c/ Edivino.

VECTRA - vende-se GLS, 97, azul,
único dono, c/ 56.000 km orlg.
Tratar: 273-0994 parto

ALFA ROMEO - vende-se 164, àno
95, hldr., cinza, chumbo, com 27.000'
km, orlg. novo. Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

FIAT 147 - vende-s� 86, R$
1.600,00. Aceita-se troca. Tratar:
9111-7033.

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

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

.

3.000,00. Tratar: 376-1375.

FIORINO - vende-se plck-up. 93,
álcool, prata rnet., oferta. R$ 5.950,00
ou financio. Tratar:273-1001.

MAREA - Venqe-se, HLX, 98/99,
compl. R$ 20.000,00. Tratar: 9979-
1437, c/ Giovani.

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4p, 97,
compl., - ar e d.h., carro de mulher
em ótimo estado, entro + tinanc.
Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,

Especializada
em estofamento

automobilístico

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

UNO - Vende-se, 94, 4p, Ilrnp.,
desemb., ar qte, R$ 6.000,00 + 7x

R$ 246,00. Tratar: 373-2563.

'uNO - Vende-se, 94, cornpl, R$ 7.500,00.
Tratar: 370-6247 ou 9102-8715.

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

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

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

met., cornpl, - ar cond., único dono,
c/ NF e manual já licenciado atê 03.
R$ 8.700,00.Tratar: 371-6056'l

L

UNO - Vende-se, ELX, 95, 4p, v.e.,
t.e., vermelho meto Entr. + parco R$
239,00. Tratar: 372-2989, c/ Darli.

UNO - Vende-se, 96, 4p., compl.
Tratar: 373-2563.

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

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a cornb., c/ NF. Tratar:

371-2117, c/ Charles.

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

CORREIO DO POVO 3

·COMPRO
CONSÓRCIO
Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

CORCEL II. - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até 03.
Bom estado. Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

cornb. Tratar: 9965-9318 ó/ 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.,
álc., aceita-se menor valor. R$ 3.800,00.
Tratar: 376-3004 ou 9975-7785.

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

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

ESCORT - vende-se Hobby, 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, pers.
Tratar: ,370-9172.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gas. Tratar: 376-2068 ou 9992-4712

c/ Leo.

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

(
F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cpns. a

gas, Tratar: (47) 9995-8242

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

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

limão, c/ alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x
R$ 172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97

c/ 4p, branca: de pret, EP. Tratar:
9122-2093.

FIESTA - vende-se 00, c/ ar. R$
6.500,00 + 36x R$ 275,00. Tratar:
9963-5287.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se
veiculo de menor vaiar. Tratar:

,

370-754:;! (res.) ou 275-2990 (corn.).

RANGER - vende-se plck-up XL,
caçamba p/ 1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp, R$ 10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnei.

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

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

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

VERSALLES - vende-se ou troca

se, guia, 2.0, 94, cornpl. R$
5.500,00 +22x R$290,ÓO. Tratar:
9991-9940 c/ cíóvis.

IIIvOlkswagenl'
APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, c/ aro de liga, em

perfeito estado. Tratar: 370-0277 ou

9121-1320.

APOLO - vende-se GLS, 90. R$
3.500,00 + financ. Ou troca-se entr, por
CG 2001. Tratar: 370-2280 após 15h.

BRASILIA - Vende-se ou troca-se

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

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca

se por moto CG ou mato de constr.

R$ 1500,00. Tratar: .376-3666 c/
Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTOMOVEIS'

PIIR,III11'fR'W1 "TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

A RCB Informática pode oferecer as melhores vantagens
poro o seu computador não lhe. deixar na mão.

Tudo em acessórios, manutenções e peças em geral.
Gostou? Então ligue e faça o seu orçamento, nós garantimos a sua satisfo\õo!

Falou em computadores, ligou para RCB Informática.
Pensando no seu bem estar, sempre ...

Rua: Barão do Rio Bronco, 320 sala 04 . Centro -'Joroguó do Sul- SC

Celta cf opc. 01 prata
Gol 16V,4p 00 branco

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

Gal MI, 4p 99 branco
,

Corsa Wind, 4p 98 prata
S-10 Deluxe, 4.3, eompl. 97 azul

Gal Mi 97 branco
Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Gol I Plus 96 branco

Escort Hobby: 95 cinza

SaveiroCL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

Rod. BR-280 km 58 s/nº - Guaramirim-SC - W 373-0504

Fone/Fax: (41) 215-18S8
Rua Major Júlo Ferreira. 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguã do Sul

Gal - vende-se CL 1.6, 91, gas.,
'branco. R$ 5.000,00. Tratar: 9113-
3883 cl Davi.

Jackson. GOlF - Vende-se ou troca-se, 96,
compl., consorciado. Tratar: 371-
8153 ou 9122-6233, cl Elsio.

PARATt - vende-se GL, 89, i(
Tratar: 9963-7641 ou 371·721,

Gal - vende-se, 97 MI, branco.' R$
9.500,00. Tratar: 373-2563. PARATt - Vende-se, CL, 95, RI

9.000,00. Tratar: 275-0927.Gal - vende-se 92, 1.6, álc. R$
3.000,00 + fino Tratar: 371-6916.

lOGUS - Vende-se, GLI, 94, prata,
cornpl. R$ 2.500,00 + financ. Tratar:

379-1342.
Gal - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo estado.

R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016, cl Hélio.

PARATt - Vende-se, GIII, 1.6, _

confortline, cornpl., ar/d.h., v.e,
alarme. 38.000km, supemava, reI
Tratar: 275-0405 ou 9993-3206,

Gal - vende-se plus, 95, cl limp.,
desemb., banco bipartido, ar quente,
para-choque pers. Tratar: R$ 9100,00.
Tratar: 273-1001 cl Waldir.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.Gal - Vende-se, 96, 1.0. R$

10.000,00. Tratar: 371·9730. PASSAT - Vende-se 84, vil'g"
preto, álcool. R$ 3.000,00. Tral
9903-3450 cl Gilmar pela m,nffi

Gal - vende-se 96, 1000, I. Tratar:
371-5343.

PARi'Tt - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior valor. Tratar:
370-1161 cl Luís.

Gal - Vende-se, 1000, spécial, branco.
R$ 13.000,00. Tratar: 379-1342.

IIIvolkswagen I
Tratar 370-9134 ou 9122-7341. Gal - vende-se ou troca-se CU, 951

95. Tratar: 370-4810.
PASSAT -VI
se', 1.8, 81,
ale. R$ 4.000,
ou entro R$
1.600,00e
restant neg,
I m pecável. Tló'

99f13-8002oui
5504.

Gal - Vende-se, 85, BX, branco, alc.,
�I aros 'de liga, 3 pontas. R$ 2.600,00,
troca-se por moto. Tratar: 370-2275. ÁGUIA

[f[��-�Qljii'i,�os;;';'" I \Tí, C.í t:.l-�
MOTOS NOVAS E USADAS

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insulfilme, ótimo estado. R$
5.600,00. Tratar: 376-1772.

I

Gal - vende-se CL 1.6 gas., 89, prata
em ótimo estado. R$ 4.000,00 entro +

9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00 à vista.
Tratar: 370-8579 cl Marcelo.

BRAStLfA - Vende-se, 81, imp., 2'
dono. R$ 2.800,00. Tratar: 370-7481. Gal - Vende-se, 99, Special, em

ótimo estado. Valor a comb. Aceito
carro de menor valor. Tratar: 275-
37.30 ou 370-1184.

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

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

Vermelho
Bronco
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelha
Prelo
Prelo
Verde
Prelo
Prola
Roxa
Verde
Vermelha
Azul
Bronco
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho

Veículo
RF 600
n 600
Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
CBX �OO
DT 200
DR BOO
KDX 250
XlX 250
Iitnn
Tilan
Tilan
Tilan Ks
DT IBO
CG
CB 450TR
Tilan KSE
VBR 125
Biz

Ano
93
96
98
00
98
96
98
95
95
95
89
00
99
97
00
84
83
87
Okm
Okm
98

Gal - vende-se CLI, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de. menor
valor. Tratar: 370-8199, c/.Joet.FUSCA - Vende-se, 81, bege, ótimo

estado. R$ 2.200,00. Tratar: 9965-
8875.

FUSCA - Vende-se, 74, em ótimo
estado. Tratar: 276-3075.

Gal - Troca-se, 1.6, MI, 97
motor todo revisado, por
menor valor. Tratar: 2,7
Romi, após 18hs, ou 9 '

SANTANA -

Vende-se,
Quantum, 93,
cl ar cond.e
d.h., . R$
9.800,00. Tra�
9973-8955,

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado.

R$ 7.800,00. Tratar: 370-6348 cl
1

FUSCA - Vende-se, 72, modo 80, ótimo /

estado. R$ 1.450,00. Tratar: 9991-6637. Gal - vende-se ou troca-se, 94, 1.6

AP, gas. R$ 4.500,00 + 17x R$
290,00. Tratar: 276-3056 à tarde.

. \
Gal - vende-se 99/00, compl., 4p.,
valor a comb., troca-se por carro de
menor valor. Tratar: 372-0804, cl
Claudete.

Rolamentos'
Retentores -

Buchas - Mancais,
Anéis - Elásticos

Graxa

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

. Sul.
BraSil

rolamentos

SANTANA -

Vende-se, 91,
cornpi.. a GNV,

Ótimo estado,

15.500,00. TI

373-2563.

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

,Gal - vende-se 94, 1.6, AP, gas., R$
4.500,00 + 17x R$ 290,00. Tratar:

276·3056, a tarde cl Valdecir.
FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.
R$ 2:700,00. Tratar: 370-6316. SANTANA -

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 37.0-5131 - Plantão �4hs 9979-3484

Gal - vende-se 99, clar, GNV,
branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

FUSCA - vende-se, 67, bege, cl doc.
em dia, em ótimo estado (motor 1300)
todo orig, R$ 2.800,00.

SR 280 Km 57, nQ 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 37W9:l.7 j373;1381-Guaramirim-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
* Venda * Locação * Conserto * Montagem

.Jti,liIRltJ.
Trabalhamos com vendas e consertos:

'Molores Estacionórios
• Motossero

* -Assistência 24hs
'lavo Joio

• Roçadeira \NVVWairmaquinas.cib.net
I Aspirador

• Molobombas irmaquinas@uol.com.br

'CompreS5?'
• Entre outras .••

R. Cei. Proc6 lo Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jara uá do Sul

SANTANA - vende-se GLI, 94, 4

portas, dlr. htdr.,
chumbo met,

financio. Tratar: 273-1001.

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,

vermelho per., cl manual, NF, cornpl.

-v.e, R$15_500,OO_ Tratar: 371-6056_

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas.

R$ 5.500,00, aceito troca por menor

valor. Tratar: 371-6238_

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$

13.800,00. Tratar: 376-1116 ou

9118-0160, cl Valdlr.

SAVEIRO - Vende-se, cl, 1_8, mi,

98, verde, cl 50.000km. R}
'. 13.200,00. Tratar: 9979-1524_

VARIANT II - vende-se, 80, 2"

dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00_ Tratar: 273-1001.

VOYAGE - Vende-se em ótimo

estado R$ 2.500,00 aceita moto de

menor valor no nego Tratar: 9121-4061.

I

CARONA Vende-se, 86, álc.: 5

marchas, motor 4Cc, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, cl Cris.

DAKOTA - Vende-se plck-up , 99,

vermelha, 32.000km, capota marftlma,

imp. R$ 23_000,00. Tratar: 376-1772.

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

7378, cl Marcos.

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

PICK UP WILLYS - vende-se,

traçada com carroceria oríg.. em

ótimo estado. Vaiar: 4.500,00_
Tratar: 276-0287 ou 276-0373_

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica exc .. Valor a

cornb. pronta pi trilha. Tratar: 276-

0031 ou 276-0544_

TOYOTA - vende-se Hllux SRW, 99,

4x4, prata, bco couro, 5.800 km

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

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$

700,00_ Tratar: 9112-9033_

.I�pórtaa��
ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,

97, branca, pneus semlnovos.

Ótimo estado de conservação. R$

8.250,00_ Tratar: 371-7842, 275-

0435 ou 372-0136, cl Edilene.

CALIBRA - vende-se 2_0, 16v, 95,
verm,' Ferrari. lmpec, R$ 2_100,00_

Tratar: 370-7986_

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

Vendas e Serviços

o IntelbraJ'

!I li li HDL
:.-
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CORREIO DO POVO 5

GRUPO ESPECIAL
- MOTO/CARROS

*Massagem Terapêutica
*Depilação .

,

,

*Manicure .

, ir (47) 275-0279
* 99�3-6820

ótimo estado cl acessórios. 'Tratar:
9902-7378 cl Marcos.

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagern. Paga-se a vista:

Tratar: 9121-4061

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

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

E-mail: sincrot@netuno_com_br-Site:www_sincroteLgb.net

ICE IÍ!:!
AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

Automotivo - Som
Alarme'

I Tccvcis elétricas

RuaEpitácioPessoa, 607,prox. CoI. Jangada -JataguádoSul-se

. .,...-. .._.._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.._ .._.._ .._ .._.._ .._ .._ .._.._ .._ .._ .._ .._ .._..- .._ ..- ..- ...-.

.. .

�

. ..., '

[ O QUE VOCÊ ESTÁ ESPE'RANVO ?

FAÇAJÁ <9 SEU!

•
ConsórCIO

UNIÃO

•
ConsórCio

UNIAO

•
ConsórCio

UNIAO

•
ConsórCio
UNIÃO

•
ConsórCio
UNIAO

MERCEDES - troca-se, cornpl.,
trucado, por chácara, Tratar: 372-

0108, não importa a localidade.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$

24_000,00_ Tratar: 9973-8839_

RS
RS
RS 92,22

RS 103,63
RS 11 7,35
RS 140,36
RS 154,05

C100 Biz
CG 125

-,

YBR 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado

76,37
80,42

MITSUBISHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, cornpl. (- vidro),
aro esp., cap, marltima. R$
30_000,00, Tratar: 371-4446, cl
Vllson.

RS 8.591,00

'RS 9.702,00

RS 10.296,00
RS 10.788,00
RS 11 .394,00
RS 12. l78,OO
RS 12.348,00

R$127,79
RS 144,31
RS-153,15
RS 160,47
RS 169,48
RS 181,14
RS 183,67

PEUGEOUT - Vende-se, 96, cornpl.,
verde mel. C/ 77.000 km orig, R$

13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

91124950_

BIZ - compra-se, acima de 98, ou

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

,-------------------------------�/

DISPOMOS DE CRÉDITOS R$ 3.79S!,OCJ A.TÉ R$ 76.300,00

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

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.
PEUGEOUT - Vende-se, plck-up 504,

die., 95, bordô. R$ 14.000,00_
Tratar: 371-5343_

CBX - vende-se, CBX, 150cc, 88

P.E_, freio a disco. R$ 2.200,00.
Tratar: 273-0241_

•
Consórcio

UNIAO

TOBATA,- compra-se em ótimo

estado de cons. Tratar: 276-0264.
CG TITAN - vende-se, 01. R$

1.000,00 + 27x R$ 178,00_ Tratar:

374-1529 (rec. Vanderlel).

•
Consórcio

UNIAO

CG TITAN - vende-se, 125, 01 cl
partida eletr. e freio a disco, R$
4.000,00. Tratar: 373-2563.

� �'v".
CH)\lROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. -R$ 16.000,00
aceita-se carro menor valor, Tratar:

373-2563

CG TITAN - vende-se, 91. R$

I 1.800,00. Tratar: 9124-6939,
Alciomar.

I'

. ./..

Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

I •.

,
..

I ConsórcIo

UNIAO

•
c o n s e r.c t c

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

Rua Barão do Rio Branco, 627 centro Jaraguá do Sul- se

\. ,Fones: (47) 371-8153 /9122-6233
- E-mail.silverconsorcio@ig.com.br :

......'.__ ._ .......a_a._ .._.._ .._ .._ .._.._.._ .._.._ .._.._ .._ .._ .._.._ .._.._ .._.._ .._.._.._ .._, .._ ..../

CG TITAN - vende-se, consórcio,

partida elétr., cl 10 parco Pgs,
faltando 26 pare. Tratar: 376-3034

(manhã).
DOGE - vende-se, d 400, 77,
vermelho, cl baú e 5m. R$
10_800,00, aceita-se Corsa na

troca. Tratar: 372-0391 ou 9965-

8875_
CG TITAN - troca-se, 96 por moto de

menor valor. Tratar; 373-0335_

Consórc O

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vf vororantim I Finanças

I
I
i

1

Dakota, 4Cc 99 Vermo Gas. R$ 20.000,00
Fiesta, 4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00
Escort GL 99 " Cinza Gas. R$ 14.500,00
Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
S-10 95 Bordô Gas. R$ 14.800,00
Goll.6 94 Branco

.

Gas. R$ 7.500,00
Uno 4p. 94 Cinza Gas: R$ 7.200,00
Gol 1.0 , 93 Gas R$ 6.400,00
Logus compl. 93 Preta Gas. R$ 9.800,00
Uno Mille 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00
Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Alc. R$ 6.900,00
C-20 88 Bege Gas/Gnv. R$ 14.500,00

ij'nipra'" vendê ruy'roca :ril'i,'t=l'na"n'éia

Fone (47) 371-2111
Fa� (47)275-2076

Veículos, peças e serviços
C"i W fi é u.

e-mail: javel@netunp.com.br
Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Uno 4p 99 R$ 9.900,00
Fiesta, 4p 97 R$ 10.000,00
Corsa 95 R$ 8.400,00
Escort GL 95 R$ 9.500,00
�no ELX, 4p 95 R$ 8.700,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00
Uno ELX, 2p 94 R$ 6.900,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00)
D-20 94·· R$ 28.000,00
Verona 92 R$ 6.500,00
Gol 91 R$ 5.9QO,OO
Opala Diplom., 2p 91 R$ 8.500,00
Uno 90 R$ 5.000,00
Chevette SE 86 R$ 2.500 00

Av."Ptê·feitoWaldê'l11'af'Grúbba,· 3747 :�:::JarâgUâ 'do1rSU'Ili'

"'_111 " .... ,,<"" .oH""

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

Gol CLI 1.6
Gol Mil Plus
Santana CL1.a, ar, dlr.
Saveiro CL 1.6
Fuscal.600
Santana CL 1.a, dlrl.
Santana Quantum'GLS 2.0
AploGL1.a
GoICL1.a
Varlantll

Uno CS 1.5, 4p
Uno CS 1.5, 2p
Aorlnol.5
UnoCS

5-102.2
1).20 Conquest, compl.-ar
OmegaCO 30 compl.
Omega GLS 2.0
ChevySL1.6
ChevetteSL

CourlerCLX
KaGL
VersallesGL. trio
Verona LX1.a
Escort GL 1.6
Esco.rt GL 1.6

G
/G
G
G
G
G
G
G
G
G

FlAT
G
G
G
A

G
O
G
G
G
A
FORD

G
G
A
A
A
A

02
90
94
96
93

FORD

Branco

Bege
Bege
Bordo
Branco

G
G
G
G
A

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

Fiesta,4p
Escort GLX, 2p
Escort Hobby 1000

F-1000 gabo

97

95

94

95

Branco

Branco

Cinza

Bordô

G

G

G

D

01

98

98

Branco

Cinza

Bordô

.) GMille Smart, 2p
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille SX, 2p

AV•. PREFEITO.WALoEr,UR PRUSÁ,3BO!! -.SAI.RRO IIIEIRA ....JAtGU

vw

GM'

Prata
aranco
aranco
Cinza
Cinza
Verde
Prata
Cinza
Marrom
Cinza

Prata
Verde
Prata
Dourado

Preta
Branco
Verde
Prata
Branco
Dourado

Financiamos
I

'seu veículo!

1991
1995
1995
1995
1�
1994
1991
1991
1991
19&1

1996
1995
199�
1989

1996
1995
1993
1993
1990
1981

1999
1991
1993
1991
1988
1984

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

vermelha

prata
branco
branca
bordô
verde

prata
bege
branca

verde
branco

prata

gas.
gas,
gas.
gas.
gas.
gas,
gas.
ale.

die,

gas.
gas,
gas
ale.
alc.

aíc,

alc.

die,

Azul
Vermelho
Prata
Dourado
Azul
Azul

98
98
97
96
96

96

'95
94
93
93

92
91

89

89

88
.

84
76

Hyosung 125
Gol 16v, 4p
Gol Mi 1.8
Corsa 1.0

Uno 2p, 1.0
Gol CU1,6
Tipo, 4p, compi. - ar

Gol CL, 1.6
D-20 Cabo Dupla, compi.
Voyage, GL 1.8
Escort GL 1,6
Gol CL 1.6
Escort 1,6 L,
Parati CL 1,6

azul

marrom rnet,

vermelho
azul

branca

Monza SL 1,8

Escort 1.61'1).10
Fusca

.' 78, branco gas,
79 bege gas.

down 50 Cc '97 preta gas.

ar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641

VEíCULO
Gol GIII, 4p, 16V
Gol 16Y, 4p

<,

Corsa Sedan Super
Corsa Super, 2p
Silverado, DLX 4.1

Palio ED, 4p
Vectra GL, comp!.
Vectra Gt. cornpl.
Palio EL 1.5, 4p
Uno SX, 4p
MondeoCLX
TempraSX
Gol Cli 1,6

Saveiro GL 1.8

Uno ELX, 2p
Kadett GL 2,0

VectraCD
VoyageGL
CB 400

ANO
00
99

99
98

98
98
97
97
97
97
96
96
96
95
95
95
94
89
84

COR

Bege'
Branco
Branco
Verde
Verde
Azul
Azul
Branco
Azul
Cinza
Preto
Preto
Branco

. Vermelha
Verde
Vermelha
Prata
Cinza
Azul

·COMB.
Gas,
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Gas.
Gas.
Gas,
Gas.
Gas,
Ale .

Gas.
Gas.
Gas.
Ale,
Gas.

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

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

vw
GOll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerofólio 96
logus Cl., 1.6 desemb. ar quente 94

��ati ct, 1.6, gas. 91

Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono 00
Vectra 2.0, Gl, compl. cl película, gas. 97
Logus Cll.6, desemb., ar quente 94
Vectra CD, 2.0, completo 94
Vectra GLS 2.0, completo 94
prata.
�1�� M
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92

.

��;ette 1.6, ale. 89

Uno Mille, EX, 1.0. 4p. limp. e desb. tras., ar qte, compL - ar 98
Uno Mille, SX, LO, v.e., tv. e" Ip. e desb.t., gas., ar quente 97
Uno Mille, SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gas. 97
Uno ELX, LO, 4p., ar completo 94
Pick-up Fiorino aberta 1.0, longa 94
FORD
Escort GlI, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr. 96
Escort ll.6, alarme, desemb., ar quente 94
Escort Hobby 1.0, gas. 94
Escort l1.6, alarme, 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
Kawasaki 50 CC,Okm, 2002· R$ 2.500,00 02

Prata
verde meto

prata

verde meto
branco
verde met.
cinza

branco
dourado
marrom

bordô
bordô
verde meto
Azul meto
8ran·ca

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordô
preto onix
Cinza

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

95 Vermelha G R$ 21.500,00

95 Azul G R$ 14.500,00

98 Bordô G R$ 13.000,00

02 Branca G R$ 12.700,00

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

Uno ELX, 4pl
Xr3 Conv. 1.6

Passat Village 1.8

Monza SLE 1.8

Corsa Wind 1.0

Uno SX, 4p, 1.0

Gol 1.6, gas.,
Gol4p 16V

Monza Class 2p Compl.
Monza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
608 c/ Baú Seco, 78
UriJO 2p., 93
Voyage, 83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v 99
Saveiro fechada, 99
Gol CLI l.6 95
Gol l.8 CLI 95
Escort, ai, l.6 90

...

,

96 Bordô G R$ 10.700,00

96 Bordô G R$ 10.300,00

95 Azul G R$ 9,800,00

94 Bordô G R$ 7.500,00

89 Preta A R$ 6,800,00

89 Azul' A R$ 5,150,00

85 Prata A R$ 4.450,00

95 Azul G R$ 9.000,00

99 Branca G R$ 11.100,00

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 8.5000'��R$ 8.50,
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
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 5.000,O�

370·3113
v, Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul • se
VOLKSWAGEN

Goll,LO Branco

Roxo

Azul

Prata

Golf GL, compl.
Santana GLI cornpl.
logus GL, cornp.
RAT

PalioELX compl.
Strada 16V compl.
Palio ED

Cinza

Cinza
Vermelho
BEGe

I Branca

Vermelha

Bege
Branco

Palio Elx
Palio Weekend
Uno ELX
Flcrinü

"at147
FORD

KaGl Dorado

Branco

Prata

Branca

Prata

Vermelho
Verde

Vermelho
Azul

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

97

95

95

94

\

Financiamos
seu veículo!01

99
98

98

97

95

91

85

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola00

95 \

94

DO

99

91

89

96

99

Arduíno 22Veículos 371·4 5

ardt, 1â�ll- Barra d� Rio Molha - Jaraguá do Sul'� se'

Gol GL 1.8

Gal, 2p, MI

Gol, 2p, MI 1.6
Gol, 2p, MI 1.6

Gol, zc, MI 1.0
Gal, 2p, MI 16V

Gol, 2p, CU 1.6

Vectra, compl., 2.0,
Gol Plus, 16V, 4p
S-10 CS, 2.8, MWM

Gol, 2p, 1.01
Tempra Ouro 16V

Fusca 1.300L
5-10 AR d.h. 2.2,gas
Kadett SLE dir. e trio

Kombi 1,6
Gol M116V, 2p
Escort cornpl., GL 1.8
Silverado DLX 6Cc
D-20 Custon compl.
D-20 Conques compi.
F-250 XLT CD cornpl,
Ranger CD compi.
F-250 XLT

Ranger 4x4, XLT, CB

92/92 G

97/98 G

97/97 G

97/98 G

97/97 G

99/99 G

96/96 G

98/98 G

98/98 G

00/00 D

96/97 G

94/95 G

78/78 G

95/95
93/93 G

87/87 G

98/98 G

94/94 G

97/98 D

93/94 ,D
93/93 D

00/00 D

00/01 D

99/00 D

99/99' D

Cinza
Vermelha
Branca
Bordô
Branca

Branca

Azul
Prata
Prata
Prata

Branca

Preta

Branca
Cinza
Branca
Branca
Cinza
Azul
Branco

Bege
Branca
Branca
Cinza
Preta
Prata

R$ 6.900,00
R$ 11.500,00
R$ 12,300,00
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,Ob
R$ 39.500,00
R$ 39.800,00
R$ 39,800,00
R$ 79.500,00
R$ 49,500,00
R$ 49.500,00
R$ 43,500,00

Financiamos
seu veículo!

Tempra 16V
Verona GLX

CHEVROLET
Corsa Sedarí Super 16V
CarsaWind
Monza SLI

Chevette
P"geo1205
MOTOS· Honda Biz

�--��--------------------�--------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

CIRURGÍÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AÍ#'" f. <9�Lo-Dor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail�drair@netuno.com.br

\

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CUwet'"lO"Y\IS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

�1i�A�SJMais
SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: 371-
6310. Com. ou 9133-0560.,

SHADOW - Vende-se, 01, prata el
5.000km, toda equipada. R$ 14.500,00.
Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

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

TORNADO - vende-se, Azul, 02. R$
7.000,00 el tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 el Mara h/e.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371-

7390 ou 9125-2722.

XL - Vende-se, 2(;0, 83. R$
1.500:00. Tratar: 370-1161, el Luis.

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

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

CIRURG�Ã-DENTISTA - PERIODONTIA
DrCl/.C�T�

Fone/Fax:�71-8743 - Sala 70_5_��-l

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

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

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

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

DT 180 - Vende-se, Yarnaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$
200,00 entro + 6x R$ 180,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô.

R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 entro +

24x R$ 135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,

amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:

370-2227, el Anderson.

LAMBRETA - Vende-se ou troca-se.

R$ 500,00. Tratar: 371-1335.

LAMBRETA - Vende-se, relíquia
restaurada, orlg., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, el Rubens.

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

NX - compra-se 400 faleon,' 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.

SCOOTER - vende-se 97, 90Ce,
aceita-se troca ou finane. Valor R$
1.700,00. Tratar: 9111-7033.

SCOOTER - Vende-s�, 97, Palio, toda
revisada el motor feito. R$ '1.600,00.
Tratar: 370-9134, 9122-7341 ou

275-0051, el Jussara.

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

Valor a eomb. Tratar: 275-1676 ou

275-0817.

XR 200 - Vende-se, '12, 1.000km,
branca. Tratar: 370-9357 ou 9104-2775.

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

XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$
7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$
336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

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

VENDEDORES (AS)
EXTERNOS

Para Vendas porta a

porta (Produtos Naturais)
Sob comissão de 30%.

Tratar:(47) 372-3943
Cj Marlos

/

SOlI ,

TERÇA-FEIRA, 13 de agosto de2 T

diversos
se. R$ 3.500,00. Tratar: 379-1207.ACARAí - Vende-se, título do clube.

R$ 200,00. Tratil_r: 9979-4455.
AR CONDICIONADO - vende-se

373-3787.ALUGUEL - precisa-se de moça pi
dividir. Tratar: 9103-8378. CI Joana
ápos 19h. BAEPENDI - vende-se título de

Baependi. R$ 350,00. Tratar: 373-
0263APARELHO DE FAX - compra-se,

novo ou seminovo. Tratar: 372-1131.

APARELHO MUSCULAÇÃO - vende-

BALCÃO FRIGORíFICO - vende-se,
4p, 3 prateleiras, bom estado. R$

800,00. Tratar:
275-3958cl
Pacheco.CRÉDITOS

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício I

BALCÃO P/
BANH.EIRO-
80X55cm,
creme, cl
espelho. R$
500,00 ou troca

se por esteira
elét. Tratar: 371-
7060.

ENDOCRINOLOGIA
Dr. DetUibor MCM"cclo-We.her Síbva

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Para compra de imóveis,
"

construçãõ, reforma ou

capitalização "sua empresa
de R$ 20 0,00 a

R$ 90.000,0'. /�ações a

partir de
,

14,00"
podendo .usal' seu fundo

[i't;i'F1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

BARBEADOR

vende-se elétr.

c/6 lâminas,
Philips. Tratar:
372-2316.

BARRACA-

vende-se

infantil,
"bananas de

pijamas". Tratar:
371-6707.

BATERIA
vende-se pI

Do you want to
speak English?
50 call me at

-

9902-0732.
Private English
classes with
teacher Junior,

criança RMW. R$ 70,00. Tratar:31
8221.

.

BATERIA - vende-se, nova, mal�
Turbo, cor vinho. Tratar: 371-1171
ou 9122-1830 el Adriane.

BAZAR - Vende-se estoque e

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

BEBÊ - Aceita-se doação de

roupas, carrinho, andador etc.
Tratar: 370-9367.

BEBE CONFORTO - Vende-se,da
Burigotto, cl alça e balanço. R$
50,00, seminovo. Tratar: 376-193>

BEBEDOURO - vende-se Eleg. RI
150,00. Tratar: 370-8615

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) c/ colchão. RI
300,00 aceita proposta. Tratar:
9903-1898.

ORAÇAO DA CONFIANÇA
"Confio em Deus com tod�
as minhas forças, por isso

peço a Deus que ilumine�
meu caminho, concedenen

aquela graça que tanto

desejo. Amém" mande

publicar veja o que aconteci

no quarto dia.

370-'5999

TABELA DE MOTOS USADAs....
CRIPTON OKM
C 100 BIZ 00/00
SUNDOWN ERGON 50 97/98
C 100 BIZ

. .'

98/98
CG 125 TITAN KS OKM
CG 125 TITAN - 95/95 - VERM.

CGCG 125 TITAN 97/97 VERM.
125 TITAN 98/89 AZUL
CG 125 TITAN 97/98 VERM.
CG 125 TITAN 99/99 VERDE
CG 125 TITAN 98/99 AZUL
CG 125 TlTAN KS 02/02 PRATA
CG 125 TITAN ES 01/01 PRATA
XLR 125 99/99 AZUL
CBX 200 Strada 00/00 'VREORXAMELHA1CBX 200' Strada 96/96
CBX 250 1WUISTER 02/02 AZUL

CONFIRA TODAS MARCAS E MODELOS OKM
FINANCIAMENTO 20% ENTRADA E SALDO EM AtÉ 36X FIXAS

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

se contemplada. R$
11.500,00, cj 5 parcelas
pagas. R$ 2.000,00 + 55x

R$ 223,00, Tratar: 9123-

7514 cj Matheus.

3050.Tratar: 275-1676.

CENTRíFUGA - vende-se

nova. Tratar: 9119-0444 cj
Rodrigo.

DIVISORA - pj pães francês

R$ 800,00. Tratar: 376-1090

cj Zuleica ou Adima.

"
�
Q.

�
"

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, cj duas bocas, ideal

pj camping ou pj quem gosta
de cozinhar em pequenos

espaços. R$ 130,00. Tratar:
370-0464.

ESCORREGADOR - Vende-se,
pj pl'ayground. R$ 250,00.
Tratar: 370-1973 ou 9975-

1299. cj ·prof. Ademar.

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

8404.

FARMÁCIA - vende-se cj
clientela e convênio formado.

Tratar: 376-1949.

CELULAR - troca-se, Ericson
ks 788, por um par de 69.

Tratar: 274-8103, cj
Cristiano.

Porçõe5
24) FILÉ
25)CALABRESA
26)CORAÇÃO
27) MISíA
28) FRANGO A PASSARINHO'

29) FRlíAS
30) FRANGO E FRlíAS

31) POLENíA FRlíA

32) AIPIM FRlíO

33) AZElíONA
34) PICANHA AO ALHO E OLEO

Lanche eern harnburguer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO

.

3) X-CALABRESA
4) X-CAíU-FRANGO
5) X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

Lanche com hamburguer
08)X-SALADA:

.

09) X-DOG
10) X-BACON
11) X-HOí POINí

Trazílclonale

12) MISíO QUENíE

13) X"BURGUER
14) X"EGG

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00 .

Tratar: 9965-1347 cj
Osnildo.

FILMADORA r: compra-se .

Tratar: 372-0108.CELULAR - vende-se Ericson,
de cartão. R$ 180,00. Tratar:

9903-3526 ou 273-0454.
.

FILMADORA - Vende-se.

Tratar: 9121-236.2, cj Joilce.
COMPRESSOR - vende-se.

Tratar: 376-0971.

CELULAR - vende-se Global,
Nokia, 1 anso de uso. R$
80,00. Tratar: 370-0075 ou

99750601 cj Andreson.

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

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

9979-0605, cj Adir.
Cachorro quente
15) CACHORRO íRADICIONAL .

16) CACHORRO íRADICIONAL COM OVO

17) CACHORRÃO
18) CACHORRO DE MUSSARELA

19) CACHORRO DE PALMITO

20) CACHORRO DE CALABRESA

21) CAÇHORRO CAíU-FRANGO

22) CACHORRO DE fRANGO E PALMlíO

23) CACHORRQ DE. MCON

�'�'���P� .

�_..��. ��-(:�.���-:)�.
•

! '
-

..... ....t;/'� ....,._
(�' r ,...... ..

...
'Oi ... '

.... ""',,--,� -J
�

CELULAR - vende-se Nokia.

Tratar: 371-5133 comI. ou

370-6613 após 20h cj Lígia.

COMPUTADOR - vende-se

\ Micro Pentium, 31, 800 mhz.

Processador asus CUV 4x,
180, 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 cj Paulo.

Fru1;05 do mar

35) CAMARÃO AO PALlíO

36) CAMARÃO AO ALHO E OLEO

37) ISCADE PEIXE A MILANEZA

38) BOLINHO D ' ACALHAU

39 CASQUIN ',iDEICIRI

FORNO - vende-se Turbo pj
1000 pães por hora, n

ovo, na caixa, ou troca-se

por carro. R$ 4.500,00.
Tratar: (47) 635-4043.

31 CELULAR - vende-se Nokia

5180, da global telecom, pré
pago. R$ 150,00, Tratar;
9111-1691. - FURADEIRA - vende-se cj

Kit. Tratar: 276-3256.

CELULAR - vende-se pronto
da Tim. R$ 100,00. Tratar:
371-0002. Cj Fabrício.

FREEZER - vende-se vertical,
prosdócimo, 180l. R$
300,00. Tratar: 371-6409.

CELULAR - vende-se, Global

modo 5180, um ano e meio de

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

GABINETE - vende-se de

computadorAT. R$ 30,00.
Tratar:9952-7337.

CONSÓRCIO - vende-se de

moto Honda, NX4, Fàlcon,

Valor pg R$ 5.200,oà,
vendo por R$ 4.500,00 + 60
x R$ 193,34. Tratar: 392-

CELULAR - Vende-se, pronto,
25 de crédito.' Valor a corno.

GATO - vende-se, Siames.

Tratar: 373-3787. Cj Noeli .

.�
..

MÓVEIS
.�rr�. GOMES

FAÇA-NOS UMA VISITA E
CONFIRA NOSSOS PREÇOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

I:

Ruo João Ploninscheck, 293 solo 6.
Trolol: 370-6261 ou 9991-6366,
onligo ZonloMoI. (onslr.

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
públicos estaduais, federais"

ativo ou inativo, cl desconto em

folha de pagamento, si consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

I GELADEIRA - vende-se

Duplex, Consul, em ótimo
estado. R$ 460,00. Tratar:

997!?:1936 cl José Carlos.

GRAMPEADEIRA - vende-se
14x50 (ria caixa) é uma caixa
de grampo 14x50. R$
850,00. Tratar: 276-3256.

GRAMPEADEIRA - vende-se
de ar (na caixa). R$ 150,00.
Tratar: 276-3256.

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

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

IMPRESSORA - vende-se
Epson 480. R$ 200,00.
Tratar: 276-3256.

/

LAVAÇÃO - vende-se p/ auto
em frente à Kolbach no centro.

R$ 2.800,00. Tratar: 370-
1478 cl Jean.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se,
valo� a comb. Tratar: 373-
3787 cl Noell.

LIXADEIRA - vende-se Orbital

(treme-treme). R$ 100,00.
Tratar: 276-3256.

LOJA - vende-se de roupas cl
-

estoque e 'móveis. Tratar:
.

371-9116 cl Cacilda.

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

MANGUEIRA - vende-se pI
latoaria, Oxicorte, compl. (cl
bico e mamômetro). Tratar:
370-9062.

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

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

troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modo reta, Yamata. Valor a

comb. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
reta e overloque cl cobertura.
Preço a comb. Tratar: 9993-
4340 ou 370-5547.

MAQ. COSTI,IRA - vende-se

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

-
I

MAQ. COSTURA - Vende-se, 1
corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos
tem desc. ou avulsa). Tratar:
275-0616.

MAQ. COSTURA - vende-se,
Vigorelli. R$ 70,00. Tratar:
371-6409.

MAQ. LAVAR - vende-se
Enxuta, 3 anos de uso modelo
novo. R$300,00. Tratar: 371-
1044 cl Solange.

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" OVERLOCK - 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
ou entro R$ 2.000,00 e o

resto parco Tratar: 9975-
4523, cl Rosa.

MAQ. RETA - vende-se
Brotter. R$ 700,00 nego
Tratar: 275-0616<'

MAQ. SACOLAS - vende-se

pI fazer sacolas plásticas.
Tr'iltar: 376-1042 cl Lurdes.

MORÇA NQ 6 - vende-se. R$
100,00. Tratar: 276-3256.

MAQ. SOLDA - vende-se
maq. solda elétrica, lixadeira,
furadeira de impacto
(industrial) e caixa de
ferramenta completa.
Tratar: 370-9172 ou 9975-
0102.

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

MESA DE SOM - Vende-se, cl
6 canais, 1 amplificador, 1

.

retorno WR 12, 3 vias. Valor a

comb. Tratar: 371-9099, cl
Luiza ou Pricila.

MODELADORA - vende-se pI
pão francês, Sulpan. R$
800,00. Tratar: 376-1090 cl
Zuleíca ou Adima.

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

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

PAPELARIA - Vende-se saldo
em geral. R$ 1.300,00.
Tratar: 274-8329 ou 274-

8264, cl Simone.

PASSAGENS AÉREAS - Vende:
se, para o nordeste ou

, qualquer outro país dentro da
América do Sul, com 20 dias
antes da data da viagem. Valor
60% do valor da passagem
oferecida pela empresa.
Tratar: 9973-3358.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhões de luz cl catraca e

40m fio. R$ 900,00. Tratar:

?72-3598, cl Ane.

PIA - vende-se balcão cl 3p -Ó,e

cuba inox.R$ 80,00, nova,
Tratar: 9119-0444, cl Rogrigo.

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

PINCHER - vende-se filhotes
.

R$ 80,00. Tratar: 373-3787.
'cl Noeli.

PINTURA - Fazemos pintura
em móveis (pátina, decapê,
etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

PISTOLA - compra-se Taurus
6.35. Tratar: 370-7080. cl
Elemar.

PLOTER - Vende-se, ploter de

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

9975-0102.

PNEUS - Vende-se, 4 Michelin,
cl aro de ferro 16 - 215/75,

j

pI pick-up, aro cl 6 furos. R$
1.100,00. Tratar; 372-4492,
cl ligue ou 372-1693, cl
lico.

PORTAS (4) - Vende-se, mad.
Maciça (cedro), cl almofada e

canto superior em meia lua.
R$ 400,00 ou 1 por R$
120,0'0. Tratar: 9104-4588.

PRANCHETAjAQUITETURA -

vende-se cl 1,20xO,90, cl
regulagern e cadeira. Tratar:
370-9172 .

PRODUTORA DE GELO -

vende-se de gelo em cubos cl
depósito e uma maq. De gelo
em barra cl 50 formas de
inox. Tratar: 376-1496 ou

'9873-8743 �"\--------�,�
PROTETORES DE BERço1 _.
Vende-se. R$ 20,00 cada.
Tratar: 370-9228. cl Ros

QUADRA DE TÊNIS DE C
- Aluga-se por hora, l'
grátis. Tratar: 371-9603
9104-2393.

RELÓGIO PONTO _: vende-se,
manual em perfeito estado.

" R$ 180,00. Tratar., 370-
8615,

SERRA - veride-se circular cl

ATENÇÃO COLEC�ONADORES
I

par de chifres de veado, originários da
alemanha, artigo muito bonito para embelezar
sua loja, sala de estar, seu bar ou museu.

R$I.300,OO.Tratar: 913.3-7539
.

'" Móveis'sob medida;
'" Inclusive móveis de
Gramado;

b:!.I '" Cozirihas planejadas,,---�,�,�

{
,

SOLICITE ORÇAME�TO

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

mesa e motor trifásico. R$
150,00. Tratar: 370-8615.

SERRA - vende-se circulat.
R$ 200,00. Tratar: 276-
3256.

TECLADO - vende-se Cassio
CT 655. Tratar: 27,5-2125 cl
Taís.

,,;l""fECLADO - Vende-se, Cassio,
.

'7 modo CTK 500, seminovo.
.

;1/ Tratar; 370-1462, -até 19hs,
cl Flávio ou Miriam.

.

TECLADO - vende-se Yamaha
Iser 520 cl cartucho digital,
pedestal e caixa de som. R$
800,00. Tratar: 376-09.71.

TELEFONE - vende-se 370
.

milhar 4000. R$ 400,00.
Tratar: 370-6687.

TELEVISÃO - vende-se, 24',
Panasonic. Tratar: 373-3787.

TíTULO - vende-se Clube
Baependi. R$ 350,00. Tratar:
392�3050.

.

TRITURADOR - vende-se pI
adubo orgânico. R$ 200,00.

TUOO EM Sx
SEM dUROS

Tratar: 376-0971.

VESTIDO DE PRENDA -

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

VIDEO LOCADORA -- vendes
cl 9000 fitas e DVD'S cf loja
de conveniência. Tratar: 9993
5946.

VIDEO GAME - vende-se Play
Station cl 16 jogos. R$

. 300,00. Tratar: 370-0075 ou

99750..601 cf Andreson .

VIDEOGAME _:_ vende-se
Nintendo game cubo cf 4 cd's,
2 controles e, memory cardo

Original.' Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se

super Nintendo cl 3 fitas e

um controle. R$ 110,00.
Tratar: 376-2767.

VIDEOGAME - vende-se Pla1
Station 2, destravado cf 6
cd's. Tratar: 376-2206,

VIDEOGAME - vende-se
super Nintendo cl 9 fitas, 3

controles. R$ 120,00. Tratar:
373-0391 c/ Kiko.

TROCA-SE CASA
NA VILA LENZI

com+ ou - 80m2, terreno cf 700m2,
por apto na área central.

Tratar: �70-0817, com Alessandra ou

João, após as 18hs.
i

* PROTETORES DE CAÇAMBA * CAPOTAS MARíTIMAS *

CAPOTAS DE FIBRA * TAPETES PERSONALIZADOS *

TAMPÃO MARíTIMO * SANTANTÔNIO * REDES PARA
CARGAS DE CAÇAMBA * CAIXA TRUNK * PICK-UP

CABINE DUPLA E SIMPLES ENTRE OUTROS!l'JJª fé)ngROÁ: i ::

acessórios automotivos
\

f

Comercializamos peças mecânicas para pick-up � caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLYS e lOYOlA
* Aplicação de película automotiva

, ,c;;a'G;:it. isit..--
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul· e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br � Tel. 372·2900 Tel./Fax: 372·0170

Qualidade e confiabilidade em acessórios
para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. PkA_NOSDBa4À60_!\�c_ S-IES

ESCOLHAA MARCA E O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA

�'s,

* Portas abertas para você e sua família

* Sua casa própria .sern complicação
/

* Construir - Adquirir mais um imóvel ou realizar sonho da sua

casa ou apartamento na cidade, campo ou praia, com o

PANAMERICANO você-terá benefícios especiais.

Consult� .eern: 'comp_rornisso
-

.

275 ..-0475/9975 ..760'2
Rua Jacob Buck, 120 • Centro - Ao lado do Besc • Jaraguá do Sul • SC .

Anexo à PLUS COMPUTADORES
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NATÁLIA
* MASSAGEM
* PROGRAMA

* ATENDE E,LES,
ELAS E CASAIS

fir 9953-1142

AULAS PARTICULARES DE ALEMÃO VENDE-SE - PRAIA, CAMBORIU
'Apto cl 2 dorm., gar., no Centro - RS 58.000,00. BuraHo - Tratar:

(47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., gar., mobiliado, no Centro - RS 35.000,00.
Buraflo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU,

Apto cl 3 dorm., cl suíte, mob., gar., sacada cl vista do Mar, no
Centro - RS 95.000,00. Buraflo - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296 (

Método Themen Neu (tod�s os níveis com
opção de preparação para a Zertifikatsprüfung

no Goethe-Institut Curitiba)
- Aulas de conversação e correspondêncici

comercial.

Faço traduções em alemão, espanhol e inglês.
Contato e informações: 372-1317, cl Hilde

Para As

anunciar ba

ligue: de
en

371-1919

CORREIO DO PO

• Loia O I - .,,;"'I'4C'aliD••d�CL"J.iI..ua,",UJ.&iUílr..�.raguj""oiS.14�r.n.;':'(jZ)ÂZ:J.dlO�v- ..........�..IiIo.:;"".....,.",....","";;""'___",--__......,..""-

• Lola 02 -;Iv. Getúlio Var as, 611 - (e.'ro - (orupá - $( - F..e: (47) 375-1948
• Loia 0,3 ·i.ií,liljDJllil·HJ��.lirr"o.RI0i'!cltíiBo,u...Jta'C'i"F,sld4Z1ll �J
• Lola 07 • Rua 28 de Igosto.2333 - (entro - Guaramlrlm - $( - Fone: (4�) 3,73-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

O CASTIGO DE JOÃO HOMEM (200)
Assistia o vice-rei conde da Cunha ao desern

ar barque de materiais para a ,construção da casa

dearmas no Morro da Conceição, quando avlstou
em uma janela, ao alto, um homem envolvido em

19 vasto camisão, tendo na cabeça um grande barrete
de cassa branca com babados.

_Quem é aquele sujeito? -, perguntou o vice

rei a um indivíduo que estava a seu lado.
_ É o capitão João Homem Pereira.

_ VOá buscá-lo e traga-me assim como está

vestido.
Compareceu o cap itão João H amem.
- Está vossa mercê na sua janela a diverti r-se

vendo o vice-rei trabalhar, não é assim? -, gritou
lhe o conde.
- Senhor...
- Pois carregue tijolo, que eu também estou

servindo a el-rei nosso senhor.
�

E o capitão João H amem, cujo nome é guardado
por uma das ladeiras do Morro da Conceição,
teve de entrar mesmo em serviço, carregando
tijolos até tarde do dia, vestindo camisão e barrete
de dormir.
Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 26,

Todo produto adquirido ou serviço realizado
tem garantia legal de noventa dias. Se o produto
apresentar defeitos durante este prazo, o

fornecedor tem a obrigação legal de consertá-lo
ou mandar para o conserto em alguma oficina

autorizada, sem custo algum para o consumidor.
O prazo que o Código do Consumidor estabelece

para a solução do problema é de 30 dias (art. 18,
�1 0, C.D.c.). Passado este prazo sem ter sido
sanado o vício do produto, o consumidor pode, à
sua escolha, pedir a substituição do produto por
outro da mesma espécie, exigir a devolução do
valor pago por ele ou um abatimento no preço do
produto (art. 18, § 1°, I, II, III, do C.D.c.). Mas,
ATENÇÃO: cada vez que o produto é levado
para conserto deve-ae exigir a emissão de
ORDEM DE SERVIÇO, para que o consumidor
tenha como comprovar a data em que foi para o

Conserto (muito importante para enquadramento
no artigo citado anteriormente) e qual o defeito a

ser sanado, garantindo, assim, seus direitos. Caso
o fornecedor se negue a entregar a ordem de

serviço, dirija-se a este Procon antes de deixar o
produto com ele. -Fique atento! Garanta seus

direitos.
Procon de Jaraguá do sul/se

Jornal

CORREIo DO povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau. 61 -

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

Ao ensejo dos 50 anos da LJF (4)
Em diferentes anos, a

imprensa local assinalava as

atividades da LJP (Liga Ja
raguaense de Futebol),
pela sua contribuição ao

disciplinamento do espor
te mais popular no País. Se

a entidade era lavo da

apreciação pela imprensa
escrita e falada, um dia o

CORREIO DO POVO, por
.

seus dirigentes, imaginou
de também homenagear
os atletas e, com a ouvida

dos dirigentes da Liga,
promoveu o 1 ° Encontro

de Ex-atletas,' escolhendo
uma das dependências do Clube Atlético Baependi,
�onsoante mostra a foto tomada na ocasião, reunindo
atletas diferentes clubes da área de influência da LJF,
hom ageando-os com lauto almoço e, ao final, resultou

/

na
fi to acima, no dia 26 de maio de 1979. Já não é

fá ,..! identificar todos os atletas que ali compareceram
.. '

erem homenageados.
,

,passamos citar os nomes dos atletas agachados,·1

da',:;E" para "D": Sebastião Ayroso, 'Jaime Blank, Guida
Schmitt, um não identificado, RainerWiele,Hamilton Garcia,

Leonides Chadec (o Jadeco), um outro não identificado,
Vicente Donini, Heinz Püttgen, Tonbio Elísio, Norberto
Hafermarm, outro nio ideritificado,HorsteMarquardt eWalter

Ballock.
Os atletas em pé, nomesmo sentido: LauroVegini,Alberto

Taranto, Baldur Magnus Grubba, Silvino Baratto, Haroldo

Ristow, Mário Vitória Rassweiler, Arlete Natividade Perfeito,
Clécio Espezim, Octacílio Pedro Ramos. Heinz Schwerdtner,
uns não identificados, o atleta Fio, EugênioVictorSchmôckel,
ex-atleta e diretor do CORREIO DO POVO, e Osni Müller.

Luta contra a fome
MARCIa MOREIRA ALVES - Colunista de "O Globo"

Lula visitou, recentemente, um centro de atendimento a' além de exemplares. No Conjunto São Francisco, no Bairro

menores carentes em São(Bernardo, mantido pela doação de Antônio Bezerra, subúrbio de Fortaleza, por exemplo: Rita
um dia de salário de todos os funcionários da Volkswagen no Barbosa Lima, viúva de 48 anos, decidiu, em 1982, contribuir
mundo. As crianças comem, fazem trabalhos artesanais, dançam para melhorar a vida do bairro. Começou organizando mutirões
e jogam capoeira. Ao sair, Lula recomendou que "aquela gente de limpeza das ruas. Hoje, preside uma cooperativa de artesanato

de Brasília" visitasse uns 30 desses centros para ver que o Brasil e confecção para gerar alguma renda, ainda que pequena, Rita
tem jeito: \ fez uma parceria com Ana Maria Teles de Morões, fundadora

Andar pelo Brasil vendo as centenas, talvez milhares, de do Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade,
iniciativas da sociedade organizada para atender as carências das

_

A parceria criou o programa Teia de Resgate à Vida, que já
crianças e adolescentes é uma atividade que seria de enorme atendeu amais de 150 mil crianças pormeio de_núcleos espalhados
proveito para a burocracia brasiliense. Especialmente agora, pelo Ceará.

quando o FMI pretende exigir cortes ainda maiores num Outra história interessante é a do médico Celerino Cariconde,

Orçamento que já deixa as estradas com buracos causadores de Estudante, participou dos protestos deflagrados pela morte do
acidentes assassinos, as Forças Armadas obrigadas a interromper estudante Edson Luis, no Restaurante Calabouço, no Rio de
ainda incompleto o adestramento de seus recrutas, os doentes Janeiro. Em seguida, tornou-se militante debase da AP, que o fez
sem remédios e os velhos sem esperança.

-

mudar-se para Osasco, como operário. Acabou descoberto, preso
Uma das propostas centrais do programa da campanha de e teve de exilar-se no Uruguai. Seis meses mais tarde, foi para o

Lula é a de tolerância zero com a, fome. Um estudo do Ibase, o Chile, de Salvador Allende, onde trabalhou num. bairro pobre de
instituto de pesquisas criado porBetinho, constatou que a principal Santiago. Acabou indo para o Panamá, depois do golpe de
causa da fome no Brasil não é a falta de comida. É a falta de Pinochet. Lá, foi trabalhar com as comunidades indígenas, nas
informações e os hábitos alimentares inadequados. Como tudo, montanhas de Chitre. A experiência mudou sua vida e sua visão
na raiz dos problemas está a falta de educação. de mundo. Tomou conhecimento da medicina dos índios, baseada

Baseada no estudo do Ibase, a Nestlé criou o Projeto Nutrir, no uso de plantas medicinais, uso que a Organização Mundial de
que funciona em seis Estados, tendo atendido 70 mil crianças Saúde recomendou em 1978, Ao voltar ao Brasil, anistiado,

.

em 2001. No livro que publicou, "Soluções"; com a divulgação Celerino retomou seus contatos com a Igreja Católica, indo
de iniciativas exemplares, o presidente da empresa, que assina a trabalhar na favela de 'Casa Amarela, em Recife, sob a proteção
introdução, diz que, diante da realidade de 50milhões de brasileiros de dom Hélder Câmara. Lá buscou saber o que a população
em 'situação de 'miséria, sendo que 45% têm menos de 15 anos, sabia de plantas medicinais e, para isso, distribuiumil questionários.
essas ações são modestas. Mas i! soma de pequenas iniciativas é./ Celerino teve bons resultados no tratamento com plantas
o único instnunento eficaz de combate aos desajustes existentes medicinais. Desafiado pelo bispo dom Lamartine a 'curar com
na estrutura social. plantas o problema intestinal de sua mãe, que já durava dez anos,

O Coep, Comitê de Entidades no !=ombate à Fome e pela tratou-a com pílulas de alho e em menos de um mês estava

Vida, também criado por Betinho, é a maior rede de entidades curada. Dom Lamartine, convencido da eficácia da fitoterapia,
de militância social do País, agrupando 700 entidades públicas e cedeu-lhe parte do seu programa de Tv, o que lhe permitiu
privadas, que atuam em 26 Estados. Desde o ano 2000, o Coep atingir todo o Nordeste com a sua defesa das plantas medicinais.

promove, em agosto, a semana nacional de mobilização pela Em 1986, Celetino fundou o Centro Nordestino de Medicina

vida, em homenagem ao aniversário da morte de Betinho, dia 9. Popular, que hoje atende a 300 comunidades urbanas e rurais,
Nesta semana houve pelo Brasil inteiro mobilizações, debates, atuando em medicina, farmácia, educação e agricultura orgânica.
arrecadação de donativos com o objetivo de sensibilizar mais A agricultura orgânica permite que as trabalhadoras, como dona

pessoas para o problema. Carminha, ex-catadora de lixo em São Lourenço da Mata, do
As histózi= recolhidas pelo livro "Soluções" são comoventes, Grupo Comunitário Dona Bubu, consigam ter uma vida digna.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IROTARV: PARTE DA RENDA DA VENDA DE ESTANDES SERÁ DESTINADA À COMUNIDADE CARENTE

Feira Ponta de Estoque atrai

público ·de dez mil pessoas
JARAGuA DO SUL - A

4' Feira Ponta de Estoque,
promovida pelo Rotary
Clube Jaraguá do SUl, foi
realizada neste final de
semana e superou as ex

pectativas dos organizado
res. Mais de dez mil pes
soas compareceram ao

evento e aproveitaram os

\ preços especiais para com
prar mercadorias de inver
no e meia-estação. Bom
para o consumidor, me
lhor ainda para os lojistas,
que tiveram oportunidade
de 'desovar' o estoque,
oferecendo promoções
extras. Ao todo, 53 estabe
lecimentos comerciais ad

quiriram espaço no evento,
distribuídos em 80 estan

des. "Foi uma oportunida
de de comprar roupas e

calçados com preços bem

baixos, principalmente ao

fim do evento, quando
acontecem as promoções
relâmpago", destaca a di
retora da: Avenida de Ser

viços da Comunidade, Isa
bel Yamada.

Na opinião de Isabel, o
fato de a feira ter coincidi
do com o final de semana

que comemora-se o Dia

Público aproveitou as promoções para comprar mercadorias de inverno e rneia-estaçã
dos Pais favoreceu os lo

jistas, principalmente no

sábado, pois muitas pes
soas deixaram para com

prar presentes JilO evento.

Contrário à idéia de Isa

bel, o presidente da CDL

(Câmara dos Dirigentes
Lojistas), Sandro Moretti,
diz que a movimentação
da feira no sábado foi boa,
mas no domingo deixou a

desejar, já que muitas fa
mílias optaram por ficar
em casa devido à data co

memorativa. "O evento

contou com mais fabrican

tes" do que com lojistas",
ressalta.

Parte da renda 'da feira,
proveniente da comerciali

zação dos estandes, será

destinada aos núcleos rotá

rios
t

de desenvolvimento
das' comunidades.' "Cada
núcleo faz o levantamento
de suas necessidades e nós
vemos como que podemos
colaborar com eles.

A intenção é contribuir
com o 'Natal da Criança
Carente', efetuar doações

de roupas e alimentos", ex
plica Isabel. O Bairro Jara
guá 84 conta com núcleo

organizado e o Morro da

Boa Vista está trabalhando
na formação do grupo, que
é integrado por represen
tantes da comunidade.

O próximo evento que
o Rotary está programando
é o ''Almoço das Nações",
que está previsto para ser

realizado no dia IOde no

vembro, no Parque Munici
pal de Eventos.

(FABIANE RIBAS)

Nucleados visitam estrutura da Rádio Studio FM

núcleo, Luiz Dalri, informa que o encontro faz parte
do programa estipulado pelos integrantes do grupo, que
estão conhecendo a estrutura das empresas que integram
o Núcleo de Comunicação Social da entidade de classe

empresarial.

Integrantes da entidade inauguraram o acervo no sába�

Biblioteca dispõe de três

obras emalemão àcomunidad
JARAGuA DO SUL - O

Centro de Cultura Alemã,
localizado na Rua Procópio
Gomes, nó centro da cida

de, inaugurou, na tarde de

sábado, uma biblioteca, que
coloca à disposição da co

munidade mais de três mil

um espaçá específico paa
'

leitura -, comunica a t1

soureira do centro de Ctu

tura, Denise Henn. Eladel'

taca que será cobrada ta,

simbólica que será desrim .

da à manutenção da bi

blioteca e do acervo. "Es�

obras escritas em alemão. novo serviço que estamo!

O evento contou com a oferecendo para a corm

presença de representantes nidade é direcionado àque
do poder público do Mu-' las pessoas que gostamru
nicípio, além de políticos,
associados e professores de
alemão. Provenientes de

doações de descendentes

da cultura germânica que
residem em Jaraguá do Sul,
região, São Paulo e Ale

manha, os livros foram dis

tribuídos em duas salas, se
lecionados e catalogados
por assunto, como infantis,
romances, ficções, jardina
gem, historia, aventura, reli

gião, esporte, entre outros.

- As pessoas inte

ressadas podem compare
cer à estrutura, efetuar ca

dastro e empresar livros

por uma ou duas semanas.

Também contamos com

JARAGuA DO SUL - Na

sexta-feira à noite, todos os

integrantes do Núcleo Se

torial de Comunicação Social
da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Ja
raguá do Sul) visitaram a

estrutura da Rádio Studio �

FM, que completa 13 anos

de atuação no dia 6 de de-

,zembro. Dentro da progra
mação, os nucleados tive
ram a oportunidade de co

nhecer a discoteca da em

presa, que dispõe de discos
de vinil e CDs, todos de
vidamente catalogados, além
da programação. musical.
Conheceram também a gravadora - sala de co

merciais, vinhetas e chamadas que veiculam na rádio

-; o roteiro comercial, local de cadastramento de co

merciais, além do estúdio do ar, que trata-se do estúdio

principal para transmissão de dados. O consultor do

cultura germânica e têm

interesse de estudar, apo
morar os conhecimento!

na língua alemã e enri·

quecer o vocabulário", con·

sidera.
. O Centro de Culturl

Alemã conta hoje com

aproximadamente cem [I. ·1
mílias, entre descendo I

tes da cultura germânica e

simpatizantes.
Denise comunica que� \

pessoas interessadas em

emprestar livros ou utiliz�

a estrutura da entidade pari
efetuar leitura podem
comparecer à sede do cen'

tro cultural, no horário entr1
1

às 16 e 22 horas. (FR)

Coral fez apresentação na inauguração da biblioteca
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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raguá AM testa O limite
,

s pessoas e dá prêmios
ARAGuA DO SUL -

dia 6 de, setembro, a

'0 Jaraguá AM realiza

neio dos inscritos no

dro "Tolerância Total",

tipo de teste cujo desa

é permanecer o máxi

de tempo possível
olutamente confinado

um espaço especial-
nteconstruído para este

. De acordo com o

ordenador do evento,

ialista Tim Francisco,
ão sorteados 12 homens

2 mulheres. O sorteio

ntece às 19h30 ,e, de

is disso, os inscritos te

prazo de 30 minutos

a entrarem no tal espa- .

"Nenhum deles poderá
I erqualquer necessidade

S)i iológica, como beber,
rmir, comer ou ir ao

nheiro", explica.
O teste, baseado no

ograma de TV "No Li
lli 'te", da Rede Globo, vai
err ontecer na Caraguá Veí-
ln los, e, segundo Tim

101 ancisco, não ficará restri

li' apenas a esse quadro.
'fr

urante todo o tempo em
e estiver acontecendo, ou

ja, enquanto um dos sar

ados permanecer resis
do ao teste, a programa-

!.
o da rádio será transmiti
do local. "Vamos dis
rir vários assuntos com

comunidade, que poderá
'ai articipar da programa-

0", argumenta o radia-

lista.

Para participar do teste

os interessados deverão ter

mais de 18 anos e assinar

um termo de compro
misso concordando cO,m
as regras estabelecidas.

Aquele que resistirmais, e,
portanto, ser o último a

deixar o espaço; será consi

derado o vencedor e levará

os prêmios: um jogo de,
quarto para casal, jogo de

sala com estante e aparelho
de televisão, jogo de co

zinha com armário, gela
deira e mesa e um cqmpu
tador de última geração.

O mais interessante

disso tudo é que a casa

onde ficarão os participan
tes, pelo menos as laterais,
serão construídas comma

terial totalmente transpa

rente, o que permite ao pú
blico acompanhar a mo

vimentação no seu interior.

Outro detalhe é a colo

cação de microfones am

bientes com caixas de so

norização externas para

possibilitar que o público
também escute o que está

sendo falado.

A Rádio Jaraguá AM

manterá um profissional
24 horas por dia, trazendo

informações e conversan-'

do com os participantes. A

organização também vai

manter uma equipemédica
de plantão para atender

qualquer emergência.

a próxima sexta-feira será inaugurado o Centro

bstétrico do Hospital Municipal Santa Antônio, em

liararnirim. A solenidade está marcada para às 17 horas

marca uma nova fase do Hospital, que passou por
a fase difícil e que agora dá mostras de recuperação.

seu romance.

Câncer - Bom dia para
estudar e trabalhar em contato

queira impor os
O amor exigirá

ICOMPROMISSO: RETIRADA DOS TRILHOS DO CENTRO DA CiDADE ESTÁ ASSEGURADA

Ministro dos Transportes
garante liberação de verbas

]ARAGuA DO SUL - O

ministro dos Transportes,
João Henrique de Almeida

Souza, esteve ontem em

Jaraguá do Sul para ver "in

loco" a necessidade das

obras que estão sendo rei

viridicadas pela administra

ção pública doMunicípio e

também pelos empresários
representados pela Acijs
(Associação Comercial e

Industrial Jaraguá do Sul).

te ano é a transpo
si a férrea do cen

tro ,Oi" "

de para a área tu

ral e 1';c:riférica, incluindo a

passagem dos 'trilhos por
bairros do Município vizi

nho de Schroeder. Outra

reivindicação é a duplicação
da BR-280, no trecho de

Corupá a São Francisco do

Sul. Esta obra, conforme
salientou o presidente da

Acijs em se,u pronuncia
menta, Paulo Mattos, está

na pauta de reivindicações
há cinco anos.

Oministro foi recepcio
nado pelo prefeito Irineu

Pasold com um almoço no

Parque Malwee, do qual

,

Téo Bogo/CP

Ministro comprometeu-se a colaborar para a retirada dos trilhos do centro da cidade

participaram também lide

ranças empresariais e polí
ticas, com destaque para o

candidato ao Governo do

Estado pela coligação
PMDB/PSDB, Luiz Hen

rique da Silveira, e ao Senado
Cacildo' Maldaner e Leonel

Pavan. O ministro garantiu
que a obra do contorno

ferroviário já está licitada e

que são necessários R$ 6

_

milhões. O dinheiro, segun
do o ministro, já existe, mas
será liberado aos poucos,
bastando para isso a libera-

ção do crédito para o limite

orçamentário, o que pode
acontecer ainda estemês, ou

não. ''Não posso prometer

que o limite orçamentário sai

em 10,15 dias ou dentro de

um mês, mas assim que' sair
a obra, terá início, e deverá

durar uns quatro anos", in

for�a o ministro.

No que' se refere à

duplicação da BR-280, o

ministro comprometeu-se

a fazer o possível para a

concretização da mesma,

'mas depende de um pro-

jeto. O deputado federal e

candidato à reeleição pelo
PSDB Vicente Caropreso
salientou que existe o risco

de se perder o dinheiro,
umaverba deR$ 35milhões

oriunda das emendas orça

mentárias, caso não seja usa
do ainda dentro do Orça
mento da União deste ano.

Caropreso destacou a neces-

.

sidade da duplicação em

virtude das exportações e

do intenso fluxo de veículos

da rodovia.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Palestra'incentlva pais e mães a impor limites aos filhos
]ARAGuA DO SUL - O

limite que os pais devem

impor aos filhos foi o te

ma da palestra proferida
na tarde de ontem, pelo
psicólogo Gilmar de Oli

veira, a integrantes dos 55

Clubes de Mães de Jara-.

I

guá do Sul. A pàlestra
aconteceu no Centro de

Convivência da Terceira

cê terá mais facilidade

r tarefas práticas. Evite
entos com o pessoa

o discuto com quem é

rnois te.

Virgem - Você estará mciis

sensível, porém, terá habilidode

r os seus pio nos.
prático' um sonho

ado com dtritos no

Idade, que funciona no

Parque Municipal de

Evento� e faz partedas ati

vidades desenvolvidas pela
Secretaria. Municipal de
Desenvolvimento Social.

Ele explica que as ques
tões ligadas ao desequilí
brio familiar são fatores ge
radores de culpa, que, por
sua vez, leva os pais a atitu-

des permissivas, como for
ma de compensar os filhos.
"Na tentativa de ser agra

dável aos olhos dos filhos,
os pais acabam permitin
do coisas que' não deve

riam e não impondo os li

mites necessários", afirma

o psicólogo.
Oliveira atribui o pro

blema à falta de diálogo,

excesso de trabalho dos

progenitores e ainda a rigi
dez da cultura local.' Se

gundo ele, esse conjunto de
fatores é responsável pela
permissividade dos pais
em relação aos filhos. ''As

crianças e os adolescentes

precisam e pedem que se

imponha um limite.

(MARIA HELENA DE MORAES)

carreira. o amor, o apatia
rfdde�;:gê�ar�istanciamento.
Escorpião - Supere os

.

com autoconfiança.
rotegidos. Poderá

m antigo sonho, Tenho
com os finanças.
a vida sexual.

Sagit' '0 - Tenho jogo de
eus superiores. Um
minhado poderá
o correira. Sucesso

ar os seus desejos,
f

nio - Trabalho exigirá
esforço extra. Mostre disciplino e

tade. Mos em matéria de

A instabilidade

ando o seu signo,

���N;�:;�i�n�:��o�e��:o
se reprima na paquero.

Peixes -rr- Aproveite o sua sorte

eló manhã, pois à tarde os

darão de direção.
antes de fechar um

nclusive no setor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IAPRESENTAÇÃO: COMUNIDADE CONHECE NOVO TRAÇADO DA SC-413

Audiência pública.mostra
esboço da Rodovia do Arroz

GUARAMIRIM - Numa

audiênciapública realizadana
manhã desta segunda-feira,
na Câmara de Vereadores de

Guaramirim, o DER (De
partamento de Estradas de

.Rodagens) e a empresa Pro
sul apresentaram a lideranças
politicas e empresariais da re
gião um esboço da nova

Rodovia SC-413, popular
mente conhecida com ''Ro

dovia doArroz". A audiência
foi marcada pela explanação J

dos engenheiros da constru-
tora e pelas dúvidas da co

munidade sobre o projeto.
O plenário da Câmara de

Vereadores ficou pequeno
para receber as autoridades.

Em meio a elas; alguns can

didatos àAssembléia Legisla
tiva e ao Governo do Esta
do marcaram presença den
tro e do lado de fora, com
seus cabos eleitorais exibindo
bandeiras ou distribuindo
"santinhos".

A solenidade começou
com quase 30 minutos de

atraso, e o engenheiro da

Prosul, Cláudio Câmara, ex-'
plicou todos os pontos do

Plenário da Câmara de Vereadores ficou completamente lotado

projeto que irá ligar, numa
primeira etapa, a entrada do
Distrito Industrial deJoinville
com a BR-101 ao quilôrne
tr051,6daBR-280,próximo
à indústria de Móveis Ber-

<'

toni. Com extensão de 27,5
km, a rodovia terá duas,pistas
de rolamento com 3,5 me

tros cada, acostamentos de

1,5m a 2,5m e terá um limite
de velocidade,máxima de 80

quilômetros por hora.
Uma das principais ca-

racterísticas do projeto é a

construção de pontos de

ônibus ao longo de todo o

trajeto, com áreas de escape

,
(baias) para os coletivos,
com rampas de acesso para
deficientes físicos e ciclistas.

''Também serão colocados

redutores de velocidade

para oferecer ao pedestre
maior segurançana travessia.
Eles estarão localizados em
áreas onde existem maiores

densidades populacionais",

informou o engenheiro. O se

cretário de Obras, Viação e

Saneamento, Lauro Frôhlich,
comentou que o projeto
atende todas as expectativas
da comunidade. "Não vejo
nenhum prejuízo e acredito

que, com a construção pos
teriormente do 'contorno

rodoviári6 sul, outras c�mu
nidades, como a dos bairros

Pedreira Rio Branco e Bana

nal do Sul, também sejam be

neficiadas com esta iniciativa."

Só escolas desfilarão na Semana da Pátria, em JS
]ARAGuA DO SUL - O

desfile cívico da Semana da
Pátria reunirá, a partir deste
ano, exclusivamente institui

ções de ensino, envolvendo as

redes municipal, estadual e
particular, além dos pólos es-.

portivos da PME (Fundação
Municipal de Esportes).
''Também estamos enviando
convite para a Unerj (Centro

Universitárió de Jaraguá do

Sul) e às escolas técnicas",
acrescenta o diretor deEven
tos Culturais, Miguel Ângelo
dos Santos, da comissão orga
nizadora das comemorações
cívicas, que são promovidas
pelas secretarias deEducação
e Cultura e de Saúde Esporte
e Lazer em conjunto com a

19' CRE (Coordenadoria

Regional de Ensino).
Ele explicaque para as de

mais entidades, como clubes
de serviços, ONGs, etc., está
sendo priorizada a participa
çãonodesfile festivonoaniver
sáriodeJaraguádoSul, aexem
plodo que jáocorreu este ano,
quando 31 instituições desfila
ram em homenagem aoMu

nicípio. Os estabelecimentos

escolares interessados em )_Jat
ticipardo evento devem se ins- ,

crever na Secretaria de Educa

ção e Cultura até o dia 20, em
horário de funcionamento da
Prefeitura. O desfile deste 7de

setembro ocorrerá apartir das
9 horas, na Rua Reinaldo Rau.

A concentração seránaRuaCa
boHanyHadlich, e adispersão
na PraçaÂngelo Piazera.

Gincanavirtual tecnológica do Marista São Luís
AGincanaVirtualTecno- ristas: Aurora (Caçador), São realizadaviaintemer, pois faci- on-line, estilo quiz, ou seja, per-

lógica acontece no Colégio Francisco (Chapecó),Marista lira a motivação dos alunos, guntas e respostas. OColégio
Marista São Luís há três anos (Criciúma), FreiRogério (Joa- desenvolve a intuição, a flexi- Marista São Luís procura for-
e mostra sua eficácia ao de- çaba), Paranaense (Curitiba) e bilidade mental e oferece mar os educandos para com-
senvolver a aprendizagem co- o Colégio Marista São Luís inesgotáveis fontes de pes- preender, sentir, comunicar-se
operativa, a pesquisa em gru- (Jaraguá do Sul), com partici- quisa para resolver as ativida- e agirmelhor, integrando a co-
po; a organização e a autono- pação de cerca de 380 alunos. des que serão disponibiliza- municação pessoal, a comu-

mia do educando. O tema, ELEIÇÕES, das de três formas distintas: nitária e a tecnológica. Pens-
As atividades deste ano se- busca resgatar a cidadania e o criar � projeto utilizando ando nisso, em parceria com

rão realizadas de 19 a 21 de senso de responsabilidade de um software de autoria, reali- a Complex Informática, pro-
agosto e envolverão os alunos cada cidadão para um rnun- zar uma pesquisa de sites na. inove todos os anos aGincana
das 7' séries dos ColégiosMa- do melhor. A Gincana será internet e responderquestões VIrtualTecnológica.

PM entrega 'cartilhas e

escolas de Jaraguá do S
]ARAGuA DO SUL - A

Polícia Militar do Municí

pio, em parceria com a

Prefeitura, iniciou nesta se

gunda-feira o ponto forte

da campanha "Vida no

Trânsito", com a entrega
dos cadernos que, de for

ma pedagógica, levarão in
formações sobre leis de

I
trânsito aos 34"mil alunos

do Ensino Fundamental de

Jaraguá do Sul. No total,
, 34 mi1 alunos das redes

municipal, estadual e parti
cular de ensino receberão'
os cadernos.

De acordo com a PM,
a interatividade aluno, pro
fessores e pais, via preen
chimeilto de questionários,
mais redações e entrevistas

atingindo familiares, visam
tornar latente a discussão

não só nas salas de aulas,
mas dentro das residências

dos 108 mil habitantes de

Jaraguá do Sul, e tendo co

mo fomentação premia
ção, tudo visando multipli
cadores futuros' do tema

trânsito,
No último sábado, a

PM realizou blitze orien-

tativas dentro do "Pt s

Trânsito 2002" e

como objetivo ree

motoristas, motocic
ciclistas e pedestres q
leis e regras básica! \

trânsito para a pro
segurança. OprojetOQ
pre etapas distintas ai'
tembro de 2003. Visa
volver, de forma inci
os estudantes do En

Fundamental, com ú

tuito de garantir uma o

ção consciente quanto c

gras básicas para evitat ,

dentes com mortes, se

que nestes primeiros
meses 12 pessoas m

ramo

Nas blitze orienta

foram entregues ades'

com o slogan "Vida

Trânsito",' mais fold (

com explioações qua
multas: da classificação I

valores.

Já a etapa seguinte
vê punições aos infnn

e atingirá de motorisl!

motociclistas, prever.
castigo também a cieli!

e pedestres que desc

prirem regras básicas,

A comunidade de' Nereu Ramos
convida o público em geral para a

sua grande festa, na dia 18, em
comemoração I

aos 50 anos da Igrejô
Nossa Senhora do Rosário. Muitas

atrações esperam por você!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rletismo de JS ficou em 2°

Florianópolis - Jara
á do Sul somou 112 pon

s e conqtÚstüu o segundo
"

gar por equipes, masculino
a aclerismo, durante os Jo

os Abertos, disputados
Tubarão.Joinville desban
u seu maior rival, Blume-

. u, que venceunomasculino
pro .' d

. fenunmo no ano passa o, e
��o .

detomou a hegemoma. a
as

'

'-ai
adalidade. FOI campeao do

VIS! ' 195asculino com pontos,

eguido de Jaraguá do Sul e

l(Jmenau, que caiu para a ter

eir� posição, com 108 pon
os, No feminino, a equipe
ornou 205 pontos, contra

40,5 de Chapecó e Concór

ia, que fez 121,5 pontos.
lumenau foi para a quarta
osição, com 101 pontos.
,Cinco recor�es foram

atidos nesta edição dos J0-
,

os. O destaque no ade

smo masculino foi a marca

estabelecida por Gilialdo Ko

'U! ball, na prova de três mil me

ão Iras rasos. Gilialdo regis-trou
o tempo de 8m48s95, su-\

e perando o tempo de Adilson

110 Alves Dolbert que, ano pas
iru sado, fez 9m02s31 nos Jogui
en

nhos em São Bento do Sul. \

�I Mauri Miranda Mairink

superou seu próprio recor

de estabelecido semana

passada, no Troféu Nakashi,
na prova de 2 mil metros
com obstáculos, e estabele-

ceu o tempo de 6rn21s79.

JustinoBarbosa dos Santos,
deJoinville, bateu o recorde
da prova de 400 metros

.

com barreira masculino, re
gistrando 57s68. O recor

de anterior era de Adaílton
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IOPERAÇÃO: ,PM EFETUOU BLlTZE EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, NESTE,FIM DE SEMANA

\

Polícia aborda cem, veículos na

operação de coibição ao crime
]ARAGUA DO SUL - A

Polícia Militar deu continui

dade 'à campanha de coibi

ção de crimes no Município,
operação que teve início na

quarta-feira passada, em
parceria com a Prefeitura.

De sexta-feira até domin

go, policiais militares efetua

ram trabalhá de blitz nas de

pendências do Parque Mal

wee, onde abordaram veícu
los e motocicletas para averi

guar irre aridades. "Condu

I:l "motos que circula
em' capacete foram
dos a utilizar o equipa
de segurança, moto
estavam efetuando

mar '-oras perigosas, com
som alto ou embriagados, fo
ram repreendidos e, alguns,
inclusive, encaminhados para
a Delegacia de Polícia Civil

para fazer teste de bafôme

tro", diz a tenente da PMAr-
I

rq lep

Tenente Arlene alerta que' a operação vai até setembro

IeneVilela.
Distribuídos também

nas ruas Presidente Epitácio
Pessoa e Prefeito Walde
mar Grubba, policiais
abordaram aproximada
mente cem veículos. "Este

trabalho deve prosseguir
até o fim do mês de �e
tembro", esrima Arlene.

Ontem à tarde, os

policiais retomaram a

campanha de conscienti

zação, distribuindo mate-

riais informativos e adesivos
alusivos à valorização da vi
da no trânsito. Ela destaca

que o material apresenta in
formações sobre o código
de trânsito, como velocida
de permitida dentro do pe
rímetro urbano, distância
mínima que as pess.oas de�
vem manter entre um veí-

"

culo e outro, respeito aos

pedestres e importância de
utilizar a faixa de segurança
para atravessar as ruas. "Este
alerta que estamos fazendo

agora, é para conscientizar
as pessoas sobre a neces

sidade de respeitar as leis de
trânsito, porque, no mês de

outubro, o batalhão estará

incorporando mais 80

militares. A partir de então,
com um grupo ainda maior,
estaremos efetuando co

brança mais rígida", avisa.

(FABIANE RIBAS)

Capotamento em ribeirãomata duasmulheres emMassaranduba

José Minatti, de Blumenau,
que em 1999 fez 57s85.

O destaque feminino foi
Gisele Figueiredo Cardoso,
de Blumenau. No lança
mento do martelo alcançou
a marca de 4Om91cm, su
perando emmuito o antigo
recorde que era de Mirian
Carla Lodi, deJoinville. Em
1999, nos Joguinhos de Ja
raguá do Sul, Mirian havia

lançado 37m89cní.
Outro recorde batido

em Tubarão foi na prova
de lançamento do dardo fe
minino. Simone Casagran
de, de Chapecó, arremessou
38 metros, e derrubou o

recorde de Daiana Perfoll,
deJoinville, 37m96cm, esta
belecido no ano passado.

A grata surpresa damo
dalidade foi Marilú Zan

guelini, de Timbó. Menina
tímida, de apenas 14 anos,
foi ouro na prova dos três
mil metros marcha atlética
e mantém a tradição de vi-
tórias de sua conterrânea MASSARANDUBA - O

Alessandra Picajerviski, que Corpo de Bombeiros Voe

foi campeã o ano passado e luntários do Município foi

mantém o recorde daprdva. acionado para prestar aten-
- dimento a um acidente

11n-."':1......""..,.....n..IIJ.'l..�"...� ocorrido na localidade de

Braço Direito, próximo ao

Transporte Koinkche. A
condutora do veículo Fiat

Uno, LYA-5240, de :Blu-Roy�
Vendas ou loca ão

• ....,iu' e Sulcas Comerciais
(CI diversas metragens)

• Pra a de Anmenta�io
• ço pi Eventos

3.080m2
[com Goroqern)
LOCALlZA(AO:

Ruo Marechal r:5eodoro
_��_!ons���l�::_Cen���

menau, Santina Orique, 49
anos, perdeu o controle do
carro numa curva, acabou

capotando e caindo dentro
de um ribeirão. O veículo

virou, impossibilitando a

saída das vítimas do auto

móvel.

Quando os socor�istas
chegaramno local, por vol-

ta das 12 horas de do

mingo, Santina e a caro- .

neira Olga Orique, 80

anos, estavam mortas.

"Pelo estado das duas,
elas devem ter sofrido o

acidente durante amadru

gada ou cedo, pela ma-
I

nhã. O ribeirão tinha cer-

ca de um metro de pro-

fundidade, mas como elas
não conseguiram sair de
dentro do carro, acabaram

morrendo afogadas", conta
um dos socorristas que
atendeu este caso.

As duas vítimas foram

encaminharas para' o IML
(Instituto Médico Legal) de
Jaraguá do Sul. (FR)

Vôlei feminino é vice do Festival Pré-Mirim
]ARAGUÁ DO SUL - A campeã invicta a Furb/

equipe feminina da ADV/ FMD, de Blurnenau, fican-
FME/Divina/Marisol é do a terceira colocação pa-
vice-campeã do primeiro ra o Bonja/BCN, de Join-
Festival Pré-Mirim da Liga ville,

Norte, realizado no último Para obter este resulta-
dia 10, no Ginásio de Es- do, o time jaraguaense
portes Arthur Müller. A atuou com as jogadoras
competição, que reuniu seis Ana Carolina, Bruna,
participantes, teve como__ Scheyla, Pamella, Lara, Laís,

LOTERIAS

Marciana, Taiane,Juliana,
Kamila Stinghen e Carnila

Harmel.
Oitécnico Cezar de

Oliveira lembra que esta

foi a primeira competição
deste

\
ano disputada pela

equipe pré-mirim, que
demonstrou um grande
potencial, superando o

fato de que seis atletas do,

grupo treinam com a cate

goria Mirim.
O treinador destacou

Scheyla, que tem apenas 11

, anos, como a revelação ja
raguaense, e a capitã Ana
Carolina como uma das
melhores atacantes do tor

neio.

Megasena lotomania loteria Federal
concurso: 38.6 concurso: 239 concurso 03662

1 7 - 35 - 36 - 39 - 43 - 54 09 - 20 - 26 - 32 - 1 ° - Prêmio: 02.447

36 - 37 - 42 - 48 - 2° - Prêmio: 63.807
Quina 52 - 54 - 55 - 58 - 3° - Prêmio: 08.924

concurso: 1 Q30 I

70 - 74 - 84 - 85 - 4° - Prêmio: 39.498
04-24-47-49-69

90 - 97 - 98 - 99 5° - Prêmio: 03.948
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II Jaraguaenses destacam,
no,Esta�ual de Velocidad

DESTAQUE: GRUPO JARAGUAENSE GARANTE O PRIMEIRO LUGAR NA TAÇA OURO DE BOCHA
f .

Equipe .Baependi/FME/JCI de
Bocha conquista título inédito

]ARAGUÁ DO SUL - o

piloto jaraguaense Dirceu

Rausis 1uperou os adversá

rios e conquistou a primei
ra colocação da sétima eta

pa do Campeonato Cata
rinense de Automobilismo,
na categoria Marcas A. A

prova de velocidade foi

realizada no fim de semana

passado, no autódromo de

Joinville, e contou com

aproximadamente 70 pilo
tos. Rausis largou em ter

ceiro lugar, aproveitou a,
quebra de Douglas Boga
- que abandonou a cor

rida com problemas de

câmbio -, e partiu para
a primeira colocação da

prova.
Com esse resultado,

Rausis assumiu a terceira'

colocação do Estadual, fi
cando com poucos pontos
de diferença do segundo
colocado, que é Douglas
Bago. A liderança' C!O Es

tadual na Marcas A ag\)ra
está com o são-bentense

Leomar Fendrich, que )50-
ma 68 pontos.

Rausis considerou a

sétima etapa uma prova
difícil, principalmente pela
condição precária da pista
deJoinville, que conta com
cerca de 2,2 mil metros.

"Choveu muito nas duas'

últimas semanas, o que
judicou demais a estru

geraf!do buracos. Por

pista, os organizadores
celaram os treinos de sá

do, e a largada de dorni
aconteceu conforme a

locação dos pilotos nac

sificação do campeonat
Além disso, os pilotos
categorias Marcas A e

tiveram de correr ao m

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Baep�ndi/FME/
JCI de Bocha mostrou
todo o potencial neste final
de semana, durante a reali

zação da Taça Ouro de Bo

cha Sul-americana de Santa

Catarina,' conquistando o

título inédito de campeão
da competição. Pela pri
meira vez realizado em Ja
raguá do Sul, o evento -

organizado em conjunto
com a Federação Catari

nense de Bocha -, trouxe

ao Município os melhores
atletas do Estado, nesta
modalidade, Na final, os

jogadores jaraguaenses
superaram os atletas de'

Chapecó (que foi vice

campeão ano passado), e,

na disputa de. terceiro' e,
quarto lugares, São Lud

gero ficou com a terceira

colocação, e Braço do

Norte (atual campeão), em
quarto.

Disputados nas canthas

do Clube Atlético Baepen
di e Arweg (Associação
Recreativa da Weg), os

zar a pista", ressalta o i
guaense.

Dos 23 inscritos na Clt

goria Marcas N, nove a

potaram na prova do fim

semana. A primeira CI

locação ficou com o bll

menauense Carlinhos Bo

e em segundo ficou Rauin

Kreis Junior, de Jaraguád
Sul, e a terceira colocação I

de Alexandre Finarde, I

Joinville. ''A pista realmen

estava horrível, o traçado
bom, bem làrgo, mas aba,

é muito arenosa e, com

chuva da semana passsi
muitas ondulações fora

formadas", reclama Krei 1

Junior. A próxima etapase
disputada nos dias 24 e li

de agosto, no Autódromú

Internacional de Chapeei
considerado um dos melha

res' do Estado. (FR)
\

T' ,

Equipe de Jaraguá do Sul contou com lOS melhores bochófilos de Santa Ca

pendi/FME/JeI está re

presentando. muito bem

esta prática, esportiva em

Santa Catarina.

Entre os destaques do

grupo, Américo salienta os

nomes dos bochófilos
Acl'ão Moreira, o "Adão

zinho", que foi campeão
ano passado pelo grupo de

Braço do Norte, e Juarez
Freghetto, o "Vermelho",
considerado um dos me-'
lhores boladores de dupla.

Na opinião de Adãozi-

didos em 12 equipes. O di

retor do Departamento de

Bocha do Baependi, Carlos
Américo, destaca que o

nível técnico da disputa
estava excelente. e qU,e os

atletas do grupo da casa

apresentaram excelente tra-'

balho. "Além de contar

mos com a atuação de atle

tas de peso do Estado, nos
so time apresenta uma sin

tonia e união que favoreceu

à vitória", considera, ênfa
rizando que a equipe Bae-

(

nho, a equipe de Jaraguá do
Sul evoluiu bastante quando
passou a investir na contra

tação de atletas de ponta.
''Acho que os jogos trans

correram bem também pe
l� ótima estrutura que os

clubes têm 'em termos de

canchas", diz. O próximo
desafio do grupo jaraguae
nse será a disputa dos Jase
aogos Abertos de Santa

Catarina), entre os dias 12

e 21 de setembro, em' La
ges. (FABIANE RIBAS)

, . .

regos reuniram aprmuma-
damente 120 atletas, divi-

ParqueMalwee sedia etapa do Catarinense deBicicross
-JARAGUÁ DO SUL - A

pista ecológica do Parque
Malwee foi palco da ter

ceira etapa do Carnpeo
nato Estadual de Bicicross,
realizado neste fim de se-

.

.

mana. A equipe jaraguaense
participou das provas e

conquistou oito títulos do

campeonato, entre as 35,

categorias disputadas, além
de 49 troféus entre os oito

melhores colocados. Com I

estes resultados, o grupo de

Jaraguá do Sul soma mais

47 pontos, estando à frente

de Rio do Sul, que ganhou
46, e, em terceiro lugar, fi
cou Brusque, com 22 pon
tos. Na classificação geral,
o grupo de Rio do Sul está,

na liderança do Estadual,
com 184 pontos, seguido
de J araguá do Sul, com
161, e Brusque, com 108

pontos.
Entre os destaques d;

equipe Malwee estão os

campeões Luiz Madeeira,
na Boys' 7 anos; Guilherme

Borscheidt.na Boys 9 anos;
Claudemir Zaloski, na

Cruiser 25 a 29 anos; Don

val Gruetzmacher, na Crui
ser 45+; Salete Moretti, na
Cruiser 40 a 44 anos; Mar- .

cela Ludvichak, na Super
24, e Cruiser 19 a 24 anos,

e Eduardo Walz, na Boys
11 anos.

A competição contou

com a participação de apro
ximadamente 300 pilotos.
''As provas contaram com

a presença de atletas de alto

nível técnico, inclusive do.
campeão mundial de bi

cicross deste ano, o Wellin

gton Nelsen, de Curitiba,
. que disputou na categoria
19a29 anos. Na classificação
geral por clube, a Associa
ção Brusquense de �ici
cross está em primeiro lugar,
com 870 pontos; em segun
do está a FME Rio do Sul,
com 862, e em terceiro se

gue o grupo Corintias Es

porte Clube Jaraguá, com
814 pontos. (FABIANE RIBAS)

DiVUlga,;'

Rausis supera os demais e conquista a' la colocaçãO

na e Gramática:
'OlUove a formação
qualificação dos
eas afins.

isto: 20 de setembro de 2002

371 0983 r.233 posgra@unerj. r www.unerj.br
,I
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