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Equipe do Programa de Erradi-I
Cação da Dengue está fiscalizan- I
do os cemitérios de Jaraguá do

,

. Sul para impedir a-infestação do
mosquito da dengue. Página 10

.

comemora 53 anos

de desenvolvimento amanhã
o Município de Guaramirim completa 53 anos

de história amanhã. Desde o início do mês, a

Prefeitura está desenvolvendo diversas atividades
à comunidade. No dia do aniversário, a partir das
8h30, será reaÍizado desfile de escolas, e, às 11 horas,
acontece sessão solene na Câmara de Vereadores.

Na oportunidade, será lançado o Hino de Gua
ramirim. A programação prossegue à noite, no
palco alternativo, com a dupla Cindy e Lucas. Re

presentantes políticos e empresariais falam sobre
o desenvolvimento da cidade.

PÁGINAS 5, 6, 7, 8 E 9

Muita velocidade na sétima etàpa
do Campeonato Catarinense de

Motovelocidade, disputada neste
final de semana, em Guararnirirn.
Página 12

�37õ.;115
COLCHÕES MAGNÉTICOS

Unerj lança opção
cultural à cidade
A Unerj promove, de'2 a 6 de

setembro, o Projeto Cinema na

Unerj, com a apresentação do
filme "Bicho de sete cabeças", de
Laís Bodanszky. A entrada é gra
tuita.

PÁGINA 10

Fotos: Téo Bogo/CP,

Prefeitura está.investindo na infra-estrutura da cidade, fazendo drenagens, efetuando pavimentação e

construindo pontes para dar condições ao Município de acompanhar o crescimento populacional

Rua Irineu Franzner
.

carece de melhorias
Os moradores da Rua lrineu

Franzner, no Bairro Tifa dos Mar

tins, estão cobrando da adminis

tração pública mais atenção em re

lação ao péssimo estado da via pú
blica,' que apresenta esgoto a céu

aberto, lama e poeira.
PÁGINA 4B
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Viável e necessário

J. CARLOS DE ASSIS -Jornalista e economista

A meta' dt criação de 10 milhões de empregos é o

mínimo que qualquer candidato que se preocupe com a

estabilidade social e política do País poderia propor. A

meta é viáveL Seus críticos partem de uma visão arcaica

das finanças públicas, anterior -à da Grande Depressão
nos �nos 30. Também naquela época o ícone sagrado do

.

pensamento econômico convencional era o orçamento

público equilibrado. Aqui temos mais que isso.. é o su

perávit primário (3,75% do PIB), pedra angular do acor

do com o FMI.

Vejamos a relação funcional disso com a taxa de

desemprego e a inflação. O alto desemprego em qualquer
economia é um sinalizador de que o dispêndio total,
público e privado, é inferior à capacidade potencial de
produção de bens e serviços. Nessa situação, só o gasto

I!� público autônomo, financiado por emissão de moeda fi

j� duciáda ou de moeda que rende juros (títulos), pode
ativar a demanda, o investimento e a retomada do
\

emprego.
A emissão monetária e de títulos�'que corresponde a

.

. ;

esse déficit não gera inflação. Quais seriam os setores

visados? Primeiro, os do próprio setor público: saúde,
educação, segurança, assistência social, custeio e o

reaparelhamento das Forças Armadas, habitação. Note-
'I'

se que são setores altamente empregadores de mão-de-

obra, cujos dispêndios em praticamente nada impactam
as contas externas.

E há ainda os gastos públicos de infra-estrutura,
sobretudo logística e energia, que são fundamentais para
melhorar a eficiência da economia e sua competitividade
externa. Foi assim que funcionou no New Deal, que
reduziu o desemprego de 15 milhões para 11 milhões, de
33 a 36 nos EUA. Foi assim que funcionou com o Novo

Plano alemão de 33, que em três anos extinguiu 0-

desemprego de 6 milhões. Foi assim que funcionou com

Clinton nos anos 90. E o déficit? A receita fiscal aumenta

e elimina o déficit nas vizinhanças do pleno emprego.

Haverá, sim, problemas do lado externo. Os juros
altos e o superávit primário que prevalecem no Brasil

nada têm a ver com controle da inflação. Destinam-se a

provocar recessão e desemprego para gerar excedentes

exportáveis. Uma nova politica que vise ao pleno em-
I

prego terá de inverter isso. Certo que é preciso gerar

superávit comercial. Mas que isso seja feito na base do

aumento da produção e do �mprego, e não da depressão
e da crise social.

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 Jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Muito discurso, pouco resultado• j

o encontro dos represen
tantes de dezenas de países,
entre eles o Brasil, em Johan
nesburgo, na África do Sul, a
partir desta semana, para de
bater os desafios que a Huma

nidade tem plena frente, na

questão ambiental - como

as 11 mil espécies de animais

ameaçadas de extinção, a

explosão populacional que
acontecerá nas próximas dé

cadas, ampliando a fome a

níveis impensáveis se nada for ,

feito em contraposição, e a

ameaça de desaparecimento
de 40% dos bosques que ain

da existem em 'terras emersas,

sem falar dos milhões de seres

humanos em situação. de mi

serabilidade, entre outras -,

enseja algumas reflexões e

indagações.
O questionamento mais

imediato que se coloca é o

que resultou de prático da

Agenda 21, elaborada há uma

década em centenas de muni

cípios brasileiros, em decor
rência da Rio 92, realizada no
Rio de Janeiro, em meados de

1992, evento de grande reper
cussão e que, acreditava-se,
desencadearia uma série de

ro Brasil participa com

sete negociadores do
evento na África do Sul,

a;

ligados ao Ministério das

Relações Exteriores e com

o assessoramento de
consultores técnicos

...J

ações transformadoras. O que
se viu, porém, depois do ar

roubo' inicial de interesse e

boa vontade, foi os efeitos

minguarem, aponto de o tema

praticamente cair no esqueci
mento nos últimos anos, em

bora os compromissos assu

midos e a gravidade e a urgên
ciadas questões já então iden
tificadas. E, nisso, dividem

responsabilidades tanto a so

ciedade civil quanto o setor

público.
Em Jaraguá do Sul, lem

bramo-nos bem, o ex-secretá

rio municipal de Agricultu
ra Werner Schuster esteve à

frente desse processo e foi

realizado bom diagnóstico dos

'problemas relacionados com

a questão ambiental no Muni
cípib. Sua obra.porém, ou não
está tendo continuidade ou

não estão divulgando. o que
estão fazendo. Aliás, ironica-

mente, a grande questão am

biental em evidência no mo

mento, em Jaraguá do Sul, é a

polêmica interminável sobre
a instalação do CRDR (Cen
tro de Reciclagem e Destina

ção de Resíduos), previsto pa
ra ser construído no Bairro
Nereu Ramos e transformado
em exercício de teimosia
entre o Executivo e alguns
adversários.

O Brasil participacom sete

negociadores do evento na

África do Sul, ligados ao Mi

nistério das Relações Exterio
res e com o assessoramento

de consultores técnicos. Dele

gação que deveria ser ainda

maior, considerando a gravi
dade dos problemas, do ponto
de vista do interesse brasilei

ro, começando pela defesa da

soberania sobre a Amazônia,
a gigantesca região florestal,

orgulho nacional, que de sel

va bravia, na época em que
\ .

nem se discutia Ecologia, fOI

rapidamente guindada para o

status de porção valiosa para
toda a humanidade, tão longo

. acendeu-se a cobiça interna

cional sobre esse legado de

Deus para nós, os brasileiros,

o; textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do' jornal.
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-

Continua indefinida a situação do deputado estadual

e candidato à reeleição pelo PMDB Ivo Konell, que
teve recentemente seu nome impugnado. pelo TRE

(fribunal Regional Eleitoral) em função de contas

rejeitadas pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do

Sul, durante o exercício de 1991, época que Konell

era prefeito do Município. O deputado afirma que já
recorreu junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e

que tem certeza que poderá continuar na disputa
eleitoral. O prazo para a definição do assunto encerra

na primeira semana de setembro.

VEREADORES
A Câmara de Vereadores

de Guaramirim aprovou,
na sessão do dia 22 últi

mo, em segundo turno, o
Projeto de Lei 093/2002,
que dispõe sobre a insta

lação de dispositivos hi-·

dráulicos visando o con

trole e a redução do con

sumo de água. Também
na mesma sessão o ve

reador do PT Evaldo

João Junckes (o Pupo)
apresentou dois pedidos
de informações sobre os

vetos do Executivo a

projetos seus enviados à

Câmara, recentemente.
O vereador petista quer
saber quais são os eventos
que a Prefeitura realiza

periodicamente e de for
ma sistemática. De acor

do com Pupo, projetos
seus foram vetados sob
a alegação de que já acon
teciam.

[
I
1-

ENTRE ASPAS

BEJHOLDI
No sábado, o candidato
a deputado estadual pelo
PPB na Região do Itapo
cu Moacir Bertoldi pro
moveu manifestação, a

partir das 8 horas, pelas
ruas centrais de Massa

randuba. De acordo com
a Assessoria de Imprensa
do candidato, aproxima
damente cem pessoas
participaram da passeata,
que reuniu militantes,
simpatizantes e o próprio
candidato, que já esteve
fazendo o mesmo tipo
de abordagem em Gua
ramirim e Corupá. Ber
toldi afirma que o con

senso é fortalecer o parti
do e garantir representati
vidade da sigla, que já es

teve várias vezes repre
sentada na Assembléia

Legislativa. NO$ próxi
mos dias, Moacir Bertol
di deve ir a Schroeder.

"Santa Catarina é o único Estado que o MST
não teve argumento para invadir." (A frase é
do governador e candidato à reeleição pelo PPB,
Esperidião Amin, ao falar para os empresários
de Jaraguá do Sul na noite de ontem, na Acijs).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

Têo Bago/CP
Amin: incentivar as exportações e investir em setores produtivos

"Condições que não exis

tiam no governo anterior

devido ao desarranjo finan
ceiro do Estado", enfatiza.
Amin observa que as diretri-:
zes básicas de um candidato
à reeleição é a de prestar con
tas do que já fez e atualizar,
corrigir e até mesmo redire
cionar o que já foi o plano
de governo.

Nesse sentido, ele aponta
a necessidade de politicas
públicas que impeçam que
o jovem seja o público-alvo
dos traficantes, através de
medidas preventivas basea-

das na educação e na oferta

de possibilidades aos jovens,
em todas as áreas, desde a

arte ao esporte. "Em todos

os lugares por onde tenho

passado, o assunto primor
dial tem sido a segurança e

os altos índices de crimina

lidade entre adolescentes e

jovens", confirma o gover
nador.

O candidato também

apontou como aspecto po
sitivo em Santa Catarina as

chances de investimento na

área turística; especialmente
no turismo religioso, carac-

I ESCLARECIMENTOS: CANDIDATO AO GOVERNO FALA PARA COMUNIDADE EMPRESARIAL DE JS

1 B<4by dOCj + ll<o.po + 1 Surpresa.

Amin promete que o Estado
vai .dar um salto em qualidade

]ARAGuA DO SUL - O
incentivo às exportações, sa
neamento básico, ao turismo
e à agricultura e também à

educação foram os itens

apontados como priorida
des elencadas pelo candidato
à reeleição ao Governo do
Estado pelo PPB, Esperi
dião Amin. Ele esteve on

tem à noite em Jaraguá do

Sul, a convite da diretoria da

Acijs (Associação Comercial
.

e Industrial de Jaraguá do
Sul), para falar sobre suas

propostas· de governo.
Amin é o terceiro candidato
ao Governo do Estado que

comparece na Acijs para
apresentar seu plano de

governo. Antes dele, estive
ram emJaraguá do Sul, para
a mesma oportunidade, os
candidatosJosé Fritsch (PJ)
e Sérgio Grando (PPS). De
pois de Amin, a Acijs deve
receber a visita de Luiz Hen

rique da Silveira, do PMDB.
.

O atual governador e

candidato à reeleição desta
cou a necessidade de dar

continuidade ao processo
de exportações, e salientou

que o governo de Santa Ca
tarina reúne, hoje, as condi
ções básicas para investir.

tetizado pela canonização da
Madre PauJina, que tem ren

dido bons frutos para o co

mércio do município de

Nova Trento.
No setor agrícola, Amin

enfatizou a criação do Ban

co da Terra e o incentivo à

agricultura familiar. Salientou
que o Estado de Santa Cata

rina é o único do Sul do País

a permanecer livre da febre

aftosa e livre do pedágio.
Enfatizou também o su

cesso da gestão implantada
na Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina), baseada
em resultados, e não apenas
em indicadores. "Com a

continuidade do nosso

trabalho, o Estado vai dar

um salto em desenvolvi- '

menta", assegura, o candi

dato, que se comprometeu
a gerar recursos suficientes

para investir em obras neces

sárias.

Amin estará em Jaraguá
do Sul na próxima sexta

feira, quando colhe sugestões
e críticas para o seu plano
de governo junto aos em

presários, o que caracteriza

o último debate para a atua

lização do plano de gover
no, (MARIA HELENA DE MORAES)

Farmacêuticos reclamam da alta taxa de tributos
]ARAGuA DO SUL - As dos tributos como forma feita pelo registro de funció- farmacêuticos na questão tri-

altas taxas de tributos cobra- de beneficiar os consumi- namento e registro de con- butária e também na redu-

das sobre os medicamentos dores. Segundo alguns pro- tratação de novos farma- ção dos custos para a con-

III�foi a principal reclamação prietários de farmácia, o cêuticos. Eles informaram tratação de farmacêuticos.O
feita pelos dirigentes da custo do ICMS (Imposto que todas as vezes que pre- candidato salienta que é um

Associação e Sindicato das sobre Circulação de Merca- cisam contratar um novo
.

dos precursores, naCâmara
Farmácias de Santa Catarina darias e Serviços) vem difi- farmacêutico são obrigados dos Deputados, do Impos-
ao vice da chapa Santa Ca- cultando o crescimento do a pagar R$ 400,00 e, ainda, to Único Federal, que tem o

tarinaMelhor e deputado fe- setor, que possuimais de 2,5 para receber a autorização objetivo de substituir o Im-
deralEniVoltolini (PPB), em mil estabelecimentos e cerca de funcionamento, o custo posto de Renda de Pessoa
encontro realizado na se- de 15 mil funcionários tra- sobe para R$ 500,00. . Física, INSS Patronal, IPI,
mana passada, e que reuniu balhando em Santa Catarina. Voltolini explicou que vai Confins, ITR, IOF, CPMF,.
representantes da categoria Outro assunto discutido buscar soluções para os pro- CSSL e outros impostos, por iique solicitaram a redução na reunião foi a cobrança blemas apresentados pelos apenas um único imposto. i·

i
.,i

Iii,
I

'I
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ISEGURANÇA: CRESCE VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EM JARAGUÁ DO SUL

Comerciantes animados com

a nova tendência em' vendas
]ARAGuA DO SUL - A

relação de consumo forne
cedor-consumidor trouxe,
no decorrer da história,
significativas modificações.
Principalmente no que tary
ge à maneira como são
efetuados os pagamentos
por produtos e serviços
prestados. Em princípio,
era a troca de mercadorias.
No período atual, a ten

dência é o cartão de crédito.
De acordo com o ge

rente-administrativo da

Grafipel, Celso Barbosa,
houve um crescimento ace

lerado das vendas com as

duas maiores empresas a

operar no Brasil, o Visa e

o MasterCard, venda a cré

dito, virando em torno de
20% a 30% neste estabele
cimento. Para ele, este tipo
de operação, além de se

guro, em razão da efetiva

ção do pagamento, apre
senta maiores facilidades

para o consumidor. ''Aos
comerciantes o processo
de cobrança dó cheque
sem' proveniência de fun
dos é muito demorado. É
uma tendência ocorrer a

substituição do cheque pe�
lo cartão", opina o gerente.

Segundo informações
da gerente farmacêutica da

Compras com 'cartão de crédito devem "aposentar" o cheque
Cesar Junkes/CP

,Drogaria e Farmácia Cata

rinense, Iara Schreiber, o
.cartão de crédito é mais
utilizado do que o de débi
to. "É a garan tia certa de

que receberemos o paga
mento das mercadorias.
Cada três compradores,
em média, 'um compra
com cartão."

Na opinião do e'nge
nheiro eletricista Marcus

Rafael, a comodidade de

operar o cartão é, sem dú

vida, a maior vantagem
para o consumidor em

aderi-lo. "Não preciso
mais me deslocar às agên
cias para retirar dinheiro ou
até mesmo o talão de che-

ques. É raroum estabeleci-
\

menta comercial que não

disponibilize a compra via

cartão", acredita.
A gerente de Pessoa Fí

sica do Banco Bradesco,
agência de]araguá do Sul, ,

Iara Stein, concorda que
haverá uma superação do

cartão, porém, acredita que
o cheque não será extinto.

Segundo ela, no momento
em que o cliente faz a aber
tura da conta, ele adere,
automaticamente, ao uso

do cartão de Hébito e, se

preferir, acrescenta o de
crédito.

Os próprios bancos

desejam ampliar o núme-

�o de afiliados' com pla
nos estratégias de marke

ting. A utilização do cartão
instantâneo pelamaior par
te dos clientes reflete positi
vamente a perspectiva de
uma mudança no paga
mento das compras à vista
e a prazo.

No entanto, algumas
pessoas preferem ainda

pagar suas contas em

dinheiro e/ou cheque. Uma
delas é o comerciante Vil-

,

mar Costa, que resiste ao

cartão, pois acredita que há
mais controle nos gastos
com o pagamento através
do cheque.
(JULIANA ERTHAL)

Preço do feijão em queda, segundo instituto de Planejamento
FLORIANÓPOLIS - De

acordo com o técnico do
Instituto de Planejamento
e Economia Agrícola de
SantaCatarina, César Freyes
leben Silva, inicia-se novo

período de rebaixa dos

preços do feijão. Para ele,
esta redução reflete um

mercado pouco dinâmico,
o que resulta na queda nos

níveis de consumo. Outro
fator determinante do de
clínio nos preços é a siste
mática das empresas em

efetuar compras de curto

prazo, ou seja, em peque
nos lotes, e de intensificar
suas compras diretamente
dos produtores. A variação.
acentua-se, principalmente,
no feijão carioquinha, co-

mo conseqüência de sua

proporção no mercado,
em razão da terceira safra
deMinas Gerais, São Paulo
e Goiás.]á a entrada do fei

jão preto argentino, em

menor quantidade, não in
terfere significativamente
na composição da oferta
brasileira. Entretanto, ape
sar da ocorrência deste re-

cuo, Silva acredita que have
rá aumento da produção
da safra das águas, com
base na ampliação da área

cultivada, atingindo os Es
tados da Região Sul. Em
Santa Catarina, vem-se crian
do expectativas de expan
são substancial de área, em
algumas regiões, como Ca

noinhas,]oaçaba e Chapecó.

Sistema de Avaliação oferece vagas em 12 universidades
]ARAGuADO SUL-Alu

nos matriculados regular
mente no Ensino Médio (2°
grau) poderão se inscrever,
até o dia 30, no Saem (Siste
ma de Avaliação do Ensino
Médio). Ele será aplicado
em 12 instituições de ensino
superior ligadas aAcafe (As
sociação Catarinense de Fun-

dações Educacionais), entre
elas aUnerj (CentroUniver
sitário de ]araguá do Sul). O
aluno que conseguir um

.

bom desempenho nas três

provas, realizadas uma a ca

da ano, poderá ingressar nas
instituições do sistemaAca

fe, sendo dispensado do ves
tibular. Em 2003, serão ofe-

recidas 2.474 vagas, O nú
mero corresponde a 37,60%
a mais em relação ao núme
ro de vagas oferecidas em

2002, que era de 2.375. As
três provas de avaliação
constarão de, 50 questões
objetivas demúltipla escolha
e uma redação. As provas
(1 a, 2' e 3') serão realizadas

no dia 24 de novembro. A

inscriçãodeverá ser feita nas
agências do Besc (Banco do
Estado de Santa Catarina),
mediante pagamento da taxa
de R$ 20,00. Mais informa
ções e a. ficha de inscrição
estão disponíveis no site
do Saem, pelo endereço:
www.acafe.org.br/saem

TERÇA-FEIRA, 27 de agosto de-2üQ
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Chance dos pequenos
MAURICI ZANGHELINI' - Presidente da
\ '

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

No mundo inteiro, o proprietário de pequena
empresa e até proprietários de média empresa são

respeitados porque eles empregam a base, que repre.
senta em torno de 60% a 70% da mão-de-obra ern.

pregada no mundo.
Amaioria dos países salvou-se do caos econômico,

há alguns anos, quando começou a acreditar nas

pequenas e médias empresas. Alguns exemplos: Itália,
Espanha,Alemanha, Coréia e tantos outros.

Os governantes destes países acreditaram nos seus

empresários demicros, pequenas emédias empresas,
concedendo-lhes crédito para investimento prati
camente sem juros, sem garantias, porque eles sou·

]beram investirprimeiro e esperando o retorno, depois,
O mesmo não acontece no Brasil, pois o empre

endedor começa à pagar antes da empresa começara

]funcionar.

Crédito?

Nem pensar. Primeiro a empresa precisa estar

funcionando, nomínimo, há 12 meses, e, se tiver qual·
quer problema com inadimplência (cheque, cartório,
etc.), então... nuncamais. N

O brasileiro clama por trabalho, mas os nossos

governantes sequer tomam conhecimento do pro·
blema ou têm memória curta.

Ninguém colhe sem plantar.
Será que ainda pensam que um país, um Estado,

ou ummunicípio sobrevive sem o empresário? Quem
é que sempre corre risco neste País?

O EMPRESÁRIO, LOGICAMENTE.
Qual o risco do governo? Perder uma eleição?
Não conseguir dinheiro do FMI para repor o que

sai pelas torneiras da ineficiência administrativa?
Até quando QBNDES, instituição de fomento em·

presarial, vai con?nuár financiando multinacionaise

esquecendo a indústria brasileira? Até quando con

tinuaremos a pagar juros de 7% a 10% ao ano, mais

TJLP paramicros e pequenas empresas, enquanto as

grandes pagam no máximo 3%? Será desta forma

que vamos recuperar a nossa economia?
'

Em que dia o,governo dará ouvidos ao pequeno
empresário?

Sem reformas, quase impossível. Mas quem sabe,

um dia qualquer, alguém apto, uni grande ECO·
NOMISTA e ADMINISTRADOR possa ser pre
sidente deste País e comece a olhar os pequenos cornO

a salvação do País, sem esquecer os grandes também.

Especialiiação; Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro,
e CtirSO na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JaneIro

Fone: (047) 275·1150
.

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sol,! �2 - Ed-. Maximunn Center
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são

pre·
em·

Num rltmo acelerado, o prefeito de
os

Guaramirim, Márlo Sérgio Peixer,
iO'

busca executar todos os planos e

metas traçados para promover O

desenvolvimento da cidade. "Assim
[o,

fb que assumi apre eitura, a intenção
era logo pôr em prática os assuntos

mencionados no planejamento, mas
percebi que nem tudoé possível e
que a real idade é diferente. De

repente nós estávamos adotando
um rítmo que a estrutura não

conseguia acompanhar, então
decidimos reestruturar a parte
funcional para dar mais condições

s
de trabal ho para os servidores

a públicos", destaca. Peixer explica
que organizou a prefeitura em

D secretarias, oportunizou cursos de

qualificação paraos funcionários e

equipou o prédio com os materiais

necessários para a produção do
trabalho.
Uma das principais metas da

proposta de governo de Peixer é o

investimento na infra-estrtutura

ue

urbana de Guaramirim, para que a cidade - que

completa 53 anos de história amanhã - possa

acompanhar e comportar o crescimento
acelerado, principalmente nos setores industriais e

populacionais. O prefeito informa que o

Município, que conta com aproximadamente 25

mil habitantes, está recebendo melhorias como

drenagens, galerias, pavimetações, pontes, pontos.
de ônibus, tudo para proporcionar melhor
qualidade de vida às pessoas que residem em

Guaramirim,e também para atrair novas

empresas e indústrias. \\A área de planejamento
deu um salto grande, contratamos um arquiteto e

dois engenheiros civis para que trabalhem na área
de criação de projetos e execução dosmesmos", diz.
Na opinião de Peixer, Guaramirim dispõe de

grande potencial e perspectivas de crescimento, já
que é uma cidade estrategicamente bem localizada
e com espaço para ampliação. "Por isso estamos
investindo na estruturação, para
incentivar e estimular a vinda de indústrias. A

prefeitura inclusive adquiriu novo terreno que será
destinado a empresas de pequeno e médio porte",
comunica, informando que o

, espaço estará à disposição a partir do próximo
semestre.

anos!"
,-

E com orgulho que produzimos aqui
Estofados e. Colchões com

Conforto e Qualidade
para o Brasil e para o mundo. www.mannes.com.br

'
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ACIAG INCENTIVA O

ASSOCIATIVISMO
tri

III

e I C

tr I
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Guaramirim) trabalha ativamente para
contribuir com o desenvolvimento socioeconômico
do Município. No associativismo, a classe
empresarial encontra mecanismos e une forças
para conquistarmelhorias nos seus respectivos
segmentos, que possam beneficiar a cidade, até
mesmo o Estado de Santa Catarina. Na visão do

presidente da entidade, Maurici Zanghelini,
Guaramirim apresenta diversos pontos positivos
que atraem novas indústrias e empresas para a

região. "Nós temos um ótimo potencial de
crescimeto se analisarmos a nossa geografia, já que
contamos com uma vasta planície, que oportuiza
espaço pará novos estabelecimentos, além de a
cidade contar com linha férrea, estarqróxlma de

dois portos, aeroportos, cidades grandes, de duas
rodovias como a BR-280 e BR-IOI e ter um povo

trabalhador", considera'.
Zanqhelini ressalta também o potencial do turismo,
exemplificando com o Santuário Rã-Bugiu,
localizado na Rua da Prata, no Bairro Caixa

. �
Lunender.®

, b��
Ct�

www.lunender.com.br

l1li

CI e
D'água. "Trata-se de um patrimônio
internacional que está atraindo pessoas
de todo Brasil, inclusive estudiosos de

outros países, como o Japão",
menciona.

Para dar suporte ao crescimento dos

empresários da cidade, a Aciag oferece

cursos especializados, e busca
constantemente informações
necessárias para sanar dúvidas e

orientar os empreendedores. "Nós
buscamos subsídios para contribuir

com o crescimento das empresas,
incentivamos o associativismo, já que
um grupo que luta por determinado

objetivo tem mais força para conquista
lo", destaca.
As reuniões da Aciag são realizadas

todas as segundas-fei ras, a parti r das
18h45, no auditório da entidade e

todos estão convidados a comparecer,

participar e expor suas idéiais .

Temos orgulho
parte desta
Parabéns
pelos seus

em fazer
festa.

Guaramirim
53 anos!
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SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

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

,

A foto desta semana é uma das fotos recuperadas de negativos de vidro e

se encontra no Arquivo H istórico sem identificação. Retrata um momento

festivo ou cívico de alguma unidade escolar em frente a uma igreja. Pelo
seu aspecto geral, é provável que seja da década de 1930 ou 1940. Se o

caro leitor, porventura, identificar a foto, gostaríamos que entrasse em

contato com a redação deste Jornal ou então pelo telefone 275-1300,
falar com Egon, o titular desta páqina.

- I

\
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IPOR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 15 ANOS

HÁ 68 ANOS
Em 1934, a Diretoria do Imposto de Renda, no Rio de Janeiro,
fez publicar excertos sobre a arrecadação do imposto de' renda
devido nesse ano, informando, como hoje ainda, que o governo
não prorrogaria o prazo pela declaração, que terminava em 30

de junho, e o pagamento da primeira cota.
.

O Schützenverein Jaraguá (atual Clube Atlético Baependi)
reunia-se, a cada 10 domingo do mês, para exercício de tiro ao

alvo e reunião geral, às 17 horas.
--

O interventor no Estado de Santa Catarina nomeava os senhores

Wendhausen Junior, Eduardo Nicolich, Castilhos França e

Américo Barreto pad delegados do Estado junto à Feira

Internacional, que se iria inaugurar no Rio de Janeiro.

I
I

�
I

Em 1987, a ex-diretora da 19a Ucre Iris Barg Piazera era nomeada,
pelo governador do Estado, conselheira do Conselho Estadual de

Educação, para mandato de 6 anos. Esta era a primeira vez que
uma representante do magistério de Jaraguá do Sul galgava a

importante função naquele conselho; na Comissão de Ensino

Superior, onde a professora vinha auxiliando no processo que
objetivava reconhecer a terceira fà�uldade de Jaraguá do Sul, a de

Pedagogia, ao lado de Estudos Sociais e Administração de

Empresas, devendo iniciar atividade em março de 1988.

O prefeito Durval Vasel, quando de sua ida a Brasília,
encaminhava reivindicações a EBTU (Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos)', uma delas, o apoio dos técnicos do

Escritório Regional de Florianópolis, para criação do Órgão de
Gerência de Transportes. Com a criação do Órgão de Gerência
de Transportes, tinha por ordem de prioridade: 1) Projeto de

sinalização do perímetro urbano; 2) Estudo completo sobre
.

transportes coletivos; 3) Geometria Viária - tratamento de

intersecções, e 4) Tratamento de Interface Urbano Rodoviário
num trecho da BR-280 - Inurb.

Era encerrado o curso ''Apoio aos pequenos' negócios", realizado
pelo Centro de Apoio Gerencial, em convênio com a Amevi, na
Escola Municipal de 10 Grau Albano Kanzler,

HÁ 3 ANOS
Em 1999, o Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e

. Esgoto) aguardava relatório da Fatma (Fundação do Meio

Ambiente), para iniciar a construção da ETE-2 (Estação de
Tratamento de Esgoto) até o final de agosto. A previsão era do
diretor da empresa, Nelson Klitzke, que aguardava relatório da
Fatrna sobre as' características técnicas do solo do terreno, para
autorizar a obra. O projeto previa a instalação de redes coletoras

de' 32 quilômetros e investimentos de R$ 1,5 milhão. Além do

Bairro Nereu Ramos, local do terreno, a ETE-2 atendia a

captação da localidade de Três Rios do Norte" totalizando cerca

de 10 mil pessoas beneficiadas. "Será a única obra das três que
será paga com recursos próprios do Samae", afirmava Klitzke.

A ETE-3,. na Ilha da Figueira, era a maior estação de tratamento
,

da cidade. Além de englobar os bairros Barra do Rio Molha,
Vila Lalau- Baependi, Vila Lenzi e Vila Nova. Eram 50 mil
habitantes pela ETE-1, que estava em fase inicial de construção.

Despedida

Em virtude de muda
ça para Macaé (RJ), Pa
da, Maria José Sant
Carvalho J r., e Samu

.

Coimbra Carvalho, reu

ram-se com amigos, qu
conquistaram ao longo
sua permanência em Jar
guâ do Sul, para as desp
didas, que é quando f
feita a foto, lamentando
perda de um entusiasta d
Ás de Ouro B.C. e de ou

tros clubes, inclusive d
clube que freqüentav
Maria José. O CORREI
DO POVO lamenta a mu

dança do casal, sacias d

Clube Atlético Baepen
Até um mais ver!

.rçulo.
Italiano

12" Festa Italiana - Destaque
Os Pioneiros da Colonização Italiana - A Família Rubini

Ângelo Rubini nasceu em .1876,'nil. Comuna de Mallo, Província de Vicenza, Norte da Itália.
,

Em 1885 partiu para o Brasil, acompanhado de seu pai, o ferreiro Pietro Rubini, de sua mãe Bortolla Rubini e de suas irm

Dorotéa e Benedita. .

Ângelo Rubini era casado com Marieta Satler Rubini, e de seu matrimônio nasceram os filhos: Virgilio, Dorotéa, Amabile

Juliano, Horácio, Natália, Otília, Benedita, 'Fátima, Marta (Irmã l.uíza), Constantino, Ático.
Na ocasião foi homenageado o Sr. Mario Marinho Rubini, representando a.família Rubini.

1" Exposição da cultura Italiana
.

Será realizada no dia 30 de agosto de 2002, tendo como local o "Museu Histórico de Jaraguá do Sul Emíiio da Silva", com inicio

'às 19h30mim, a la Exposição da Cultura Italiana na Microregião da Amvali.

3a Festa das Etnias
Reserve a data e adquira o seu ingresso antecipadamente para a grande festa.
Venda de Ingressos:

.

.

.

'd de
Na Sede Social do Círculo Italiano (fone 370-86311), Floriani Equipamentos p/Escritório e com os membros das Diretorias de cada entl a '

. Valor do ingresso R$ 12,50 (Doze reais e cinqüenta centavos) por pessoa.
'

Venha prestigiar.

CurSO de Italiano
Estão abertas as inscrições para turma nível I (iniCiante)
Quinta-feira das 19:00 às 21:00 horas
Turma de conversação
Domingo das 19:00 às 21:00 horas

Informações adicionais pelo telefone 370-8636, a partir das 14:00 horas.

Excursão - Bento Gonçalves (Rota da Uva e do Vinhal

Embarque dia 25/10/02 (a noite) em ônibus leito/turismo.
Chegada prevista ao amanhecer do dia 26/10.
Retorno após o almoço do dia 27/10.
Preço por pessoa: R$ 195,00 (parcelado)
Inclui no preço: Viagem, uma diária/hotel com café, um [antar/show na "Cantina

Gracierna", passeio com a Maria Fumaça e guia acompanhante.
Exclui no preço: Despesas de caráter pessoal como: telefonemas, friqobar;' bebidas, taxas
de visitação, dois almoços.
Reservas até o dia 05/09/02.
Maiores informações pelos telefones: 372-4388 (c/Norton) e 372-4032 (c/Douglas)

Grazie/

J(a/d[LJpié [J_&_ssan
Presidente ,'.leI L ';,1. ,i_,

'-----------------_ .. _- .... --

'371, -82.22
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
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ALUGA-5E - quarto mob. cl coz.,
lav. Tratar: 370-3561 cl
proprietário, ou R. Fidélis Stinghen,
64, próx. Portal.

ALUGA-5E - quarto, em resido pI
moça. Tratar: 373-1949, atê 16hs
ou 9122-9867, até 18hs.

ALUGA-5E - quartos em casa de
família pi rapazes. O local já possui
coz., área de lavação e o próprio
qto mob. De fronte a Metalúrgica
Irapp, no centro. Tratar: 275-0423'.

BARRA DO SUL - vende-se. R$
25.000,00, aceita-se carro até R$
5.000,00, deixo móveis. Tratar: (47)
392-3050.

BARRA VELHA - vende-se ou troca
se por chácara em Jaraguá ou

Guaramirim. Sobrado emBarra Velha,
a 500m da praia, cl 235m', 4 qtos, 1
suíte e demais dep. R$ 75.000,00.
Aceito carro no nego Tratar: 456-2559.

BARRA VELHA - vende-se ou troca
se, cl 2 suítes, 2 qtos, 3 gar. e
demais dep. por imóvel em Jaraguá
do Sul. Tratar: 372-2710.

BARRA VELHA - vende-se, mista, cl
152rn". Tratar: 376-18040u 370-3453.

PROX. CENTRO - compra-se, casa
alv. Até R$ 55.000,00. Paga-se R$
34.000,00 + carro. Tratar: 370-1161.

CENTRO - vende-se, cl 3 qtos.
Tratar: 9975-6823.

CHAMPAGNAT - vende-se, em alv.,
c/280m', 1 suíte, 2 qtos, salajantarl
estar/TV, lavabo, 2 bwc, COZo Sob

medida, gar. pI 2 carros e demais

dep. Tratar: 371-2934 ou 371-0091.

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

n·134. Tratar: 275-0845.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, madeira, cl 3 qtos, sala,
coz., bwc e demais dep. R$
22.000,00. Aceita-se carro no nego
Tratar: 370-5012, cl Marcos.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

alv., cl 70m' aprox., terreno c/533m2•
R$ 15.000,00. Tratar: 370-5432.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
mad., cl 70m', terreno cl 360m'.
R$ 26.000',00. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, cl Tina. CRECI 9839.

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam imóveis, geladeira, fogão, etc.
R$ 12.000,00, nego Tratar: 370-
0075 ou 99750601.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
mad., cl 150m' e terreno cl 600m2,
situado a rua Luiz Gonzaga - R$
70.000,00. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, cl Tina. CR,ECI 9839.

LOT. SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, cl 160m', por resido
mais próx. ao Centro. Tratar: 276-

0645, cl Altair.

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

PRÉ·MOLDADA - vende-se. Aceito
carro ou moto. Tratar: 370-1616

(recado).

RIO DO SUL - vende-se ou troca-se,
cl 95m', em alv. Terreno cl 495m'.

Tratar: 371-8153.

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,
terreno de 855m', 1 km após Friguns.
R$ 33.000,00, aceita-se carro até R$
10.000,00. Tratar: 372-3922.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
�asas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, cl João.

SANTO ANTÔNIO-vende-se, c/120rn",
3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

TROCA-5E - em Cascavél (PR), por
casa ou apto. em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-0927.

ÍJBATUBA - vende-se ou troca-se

por casa ou terreno .em Jaraguá do
Sul. Tratar: 371-2598 ou 370-0794.

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

VILA LENZI - vende-se, em alv., cl
200m, 2 piso e demais dep., próx.
Mercado Lenzi. R$ 60.000,00. Aceita
se casa até R$ 30.000,00, em Nereu
ou Jaraguá. Tratar: 9963-9445.

VILA NOVA - vende-se, R. Eugénio
Piaz, 135. R$ 35.000,00, aceita carro
no nego Tratar: 273-1545, cl Valdir.

VILA RAU - vende-se, mista, cl 3
qtos e demais dep., escriturada. R$
16.500,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, pI Posto Marcolla.

CENTENÁRIO - aluga-se quitinete
mob. Tratar: 370-3561, cl proprietária.

I

CENTRO - precisa-se de moças para
dividir. Tratar: 9103-9387.

CENTRO - precisa-se de moças para
dividir. Tratar: 275-3612.

CENTRO - procura-se moças para
dividir, mobiliado. Tratar: 99!'l3-7414
ou 371-7631.

CENTRO - vende-se, quitinete, próx.
Antares. R$ 23.500,00 + financ.

(R$150,00 por mês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - divide-se só pI moças,
perto do Angeloni. R$ 170,00.
Tratar: 372-0025, Georgio.

CENTRO-divide-se. R$115,00.
Tratar: 9115-3326, c/ Gisele.

CENTRO - vende-se, novo, cl 3'qtos
e demais dep. Prédio cl piscina, salão
de festa, chur. indo Ed. Pérola Negra.
R$ 100.000,00, aceita-se contra

proposta ou troca-se. Tratar: 371-9521
ou 370-4657 após 19h, cl Rose.

CURITIBA - vende-se, cl 165m', 1
suíte, 2 qtos, totalmente mob., no
bairro Batel. Troca-se por apto ou

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

JGUÁ ESQUERDO - divide-se.
Tratar: 9902-3736, cl Fabio.

PROCURO - lugar para dividir

aluguel ou pensão, próx. a Unerj.
Tratar: 375-2177.

VILA NOVA - vende-se, em constr.

pela construtora JG, Ed. Jardim das
Mercedes. R$ 4.000,00, nego
Tratar: 370-6348.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em

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

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

AMIZADE - vende-se, próx. Clube
dos Viajantes, 60% de entro e

restante pare. Tratar: 9992-6045. ,

BARRA DO RIO CERRO - vende-s, cl
350m2, por apenas R$ 8.500,00. Tratar:
9975-2164, cl Jr. CRECI 9465.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s,
cl 13X32, pronto pI construir, cl
escritura. R$ 10.000,00. Tratar:
9122'{)566.

COMPRO - terreno de arroz, aqui
na região, pago a vista.
Tratar: 379-1538, cl Marisa.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cl
577,76m'. R$18.000,00. Tratar:
9975-2164, cl Júnior. CRECI 9465.

ITAJUBA - vende-se, cl 500m da

praia e 300m'. Tratar: 370-5187.

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

MASSARANDUBA - vende-se, cl
casa em alv. em const.

R$ 7.000,00 à vista ou

R$ 4.000,00 de entro + 40x de
R$ 100,00 mensal.
Tratar: 9133-6515.

10% desconto

AUTO CENTER

3%1-%398
. kikar@netuno.com.br
I R. Exp. Antonio Carlos Ferreira, 865 · Vila Lenzi

à vista

OFERTA VÁLIDA
ATÉ 31/8
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SERViÇO SOCIA� DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC TRAZ A JARAGUÁ DO SUL
O ESPETÁCULO "OS CAMARADAS"

Neste próximo dia 27 de agosto (Terça-feira), .às 20 horas, no

Museu Histórico Municipal - Emílio da Silva (antiga prefeitura), o

SESC traz a cidade o espetáculo teatral "OS CAMARADAS", com
a Cia. Carona de Teatro.

O espetáculo foi escolhido para integrar o projeto
"EMCENACATARINA - Circuito Catarinense SESC de Teatro e

Dança", que incentiva grupos de teatro e dança do estado de

SC, que tenham um trabalho diferencial e conseqüente.
Os ingressos podem ser adquiridos no SESC, ao preço de R$
5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). A sugestão é que os ingressos
sejam adquiridos antecipadamente, pois o espetáculo é para

público limitado.

Informações e Reservas podem ser feitas pelo fone:

(47) 371-9177.

I I

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

TERÇA-FEIRA, 27 de agosto de 2002
120m2. Tratar: 9915{)993.

NEREU RAMOS - vende-se, cf
387,50. R$ 7.000,00, nego Tratar:
370-8097 ou 9104-5468; cj Tina.
CREC19839.

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado: Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

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

37Q.1184.

SÃO LUIS - vende-se, cj 425m2,
bonito, 17x25. R$12.000,00.
Tratar: 37Q.2995.

VILA LALAU - vende-se, próx. Marisol,
cj 322m2, livre de enchente. R$
23.000,00. Tratar: 9963-9445.

VILA LENZI - vende-se, cj área
total de 644,00m2, próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, na Rua Jaime
Gadotti. R$19.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 37H3310, comI.,
ou 9975-9543, cj Patricia.

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, cj 562,87m2, sendo 29m
de frente pj asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parco Tratar: 275-
3900 ou 9113-0900.

VILA LENZI - vende-se, próx.
Mercado Lenzi, terreno comi., cj
550m, murado cj escritura. R$ f)
20.000,00. Tratar: 9963-9445.

VILA RAU - vende-se, área de 3.646m2,
frente 40m pj Rua José Bauer, ao

lado da Transportadora Planalto. R$
110.000,00. Tratar: 275-2163.

BARRA - vende-se, em alv, cj piso e

laje, cj terreno de 980m2• R$

23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita-se
terreno de menor loc. no Jguá Esquerdo.

CENTENÁRIO - aluga-se, defronte
pj SR. Tratar: 37Q.3561.

CENTRO - vende-se, escritório, cj
infra-estrutura montada. R$
20.000,00. Tratar: 371-3216.

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, cj
toda infraestrutura montada e

clientela formada. Valor a comb.
Tratar: 275-2825.

CENTRO - procura-se, cf 200m2, pj
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá do
Sul. Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

CENTRO - aluga-se, salas
confortáveis, cj ar, mob., 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. Picolli, próx.
Hosp, São José. Tratar: 372:0802.

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

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
auto cilindrada .. R$ 15.000,00. Tratar:
37Q.7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se Central,
cj toda infraestrutura montada,
sala cj div., bwc, dep., 2 comp.,
fax, internet, telefone, ar cond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO-vende-se, Central de
Prestação de Serviços, com toda infra
estrutura montada, sala cf divisória,
bwc, 2 comp., fax, internet, telefone,
ar cond. R$10.000,00. Aceita-se carro
ou moto. Tratar: 372-3970.

LOJA 1,99 - vende-se montada cj

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed,
Tower Center, 4· andar, 101m2, cl
gar. R$ 40.000,00. Aceita-se carro e

parco Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se
de 8 rnorgos, perto da Empres�
Malwee. R$ 45.000,00. Aceita.se
terreno ou casa. R$ 15.000,00, nas
prox. da Ilha da Figueira ou Vila Lalau.
Tratar: 376-2221, cj Francisco.

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

ILHA DA F,IGUEIRA - Vende-se, cl
aprox. 30.000m2, próx. ao Centro, cl
luz, água e chopana, ideal pj clube.
Tratar: 37Q.4992.

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

baile, lanch., cancha bocha, campos
fut. Suíço, lagoa de peixes cj 400m2
e pista de motocros. Área de
20.000m2. Aceito troca por outro
imóvel de menor valor. Tratar: 999;3.
0623 ou 276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE

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

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

RIO MOLHA - Vende-se, cj casa de 5

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

VENDE-5E - terreno pj chácara, cl
40.000m2, sendo 10.ooom área plana,
cj 2 riachos, cj água cristalina, lago,
caminho pj Pomerode. Próx. Parque
Aquático Paraíso, 12km do centro. R$
35.000,00. Tratar: 370-8928, cl
Marcus.

�

TECNICO EM
COMÉRCIO EXTERIOR

,

ULTIMAS VAGAS
INíCIO DAS AULAS: 12/08/02

>( -

MAIORES INFORMACOES
I

E-MAil joroguodosul@sc.senoc.b(
.

.

FONE: 370-0251

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Ed.
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS
ICOUGUEIRO (4714-S) - Sexo masculino e primeiro grau completo.
,jUXILIAR CONTÁBIL (4371-5) - Experiência em Escrita Fiscal!
�Ia�ilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissõo do
�ório e da G IA.
,(AtOEIREIRO (4415-E) - 2º grau completo ou cursando.
,(ORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (455H) -

'10 masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e

�eriência como-vendedor externo (de preferência na área de seguros).
e ser aposentado
'ElETRICISTA DE CAMINHÕES (4702) - Além da parte elétrica
,

eró entender de alternador. Experiência mínima de dois anos. Nõo
.

e escolaridade.
ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em

llamento de Água, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau completo
IUrsando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
'MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (4731-S) - Experiência em montagem
�e�a�, pneus e rodas. Nõo exige escolaridade.
'MECANICO ELETRICISTA (4690-E) - Experiência mínima de um ano

órea automobilística.
'lERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda
�i e experiência em serralheiria e caldeiraria, Todo o trabalho é feito
l1lalumínio.
'rEtE-VENDAS (4728-S) - Com experiência na área, segundo grau
:mpleto e sexo feminino.
,rÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior.
�Ienvolverá produtos de segmento Frigorífico.

�il.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formaçõo
luperior (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois anos

EMBALAGENS, habilidade em Compras, controle de qualidade, entre
Mros.

'fRESADOR - E
'lERRALHEIRO - E
'CALDEIREIRO
'TORNEIRO MECÂNICO

iVAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE AÇOUGUE (4735) - Acima de dezoito anos, cursando
Ilegundo grau e sexo masculino.
'ATENDENTE DE FRIOS (4352) - Primeiro grau completo ou

Irlanda o segundo grau. Sexo ma5(ljliilO, primeiro turno.

�TENDENTE DE VERDURAS (4738) - Sexo masculino, idade a partir
dezoito anos, cursando o segundo grau. J

;CONFERENTE (4734) - Primeiro grau completo ou cursando o segundo.
�m porte físico, sexo masculino e idade acima de vinte anos.

'EMPACOTADOR (4712) - Acima de dezoito anos, sexo masculino e

�undo grau completo ou cursando.
'.AUXILlAR DE DEPÓSITO (4695-4489-4649-4695-4733)-
Mmeiro grau ou cursando. '

'

'OPERADOR DE EMPILHADEIRA (4683) - Saber operarempilhadeiro,�r corteira de habilitacõo para tal, sexo masculino e primeiro grau
Ilmpleto

"

'PADEIRO (4721) - Vaga para Jaraguá, sexo masculino, primeiro
Ileu ou cursando o segundo.
'PADEIRO (4395) - Vaga para Guaramirim. Primeiro Grau completo
� (ursondo e experiência na área. '

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguõ).
ex. PostrJ 200 - ap 89.255-000

'

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

. RIO MOLHA - Vendo cl área de 20.

850m2. R$130.000,00 ou de 40.850m2.
R$160.000,00, À 6km do centro. Local

cl toda infra-estrutura, chalé e edícula
no estilo suíço cl gar., escr., fone,
circuito de tv, aq. à lenha e parabólica,
rede sanitária septica, rede hidr. direto
da nascente, rede elétrica cl iluminação
externa, lagoa, e mais terrenos prontos
I construir. Tratar: 370-8563 I
99750102.

NOVO e

IMPERDIVEL!
Loteamentos na RuaWalter

Marquartd e na Rua Albina

Kogus Piazera, ambos na
Barra do Rio Cerro.

Aproveite, reserve logo a
'

sua unidade. Tratar:
275-0051. CREC11989-J

empregos
COBRADOR - precisa-se cl
experiência e.que tenha moto.

Tratar: 273-5144 ou 275-1174.

DESENH�TA - precisa-se, cl exp.
Em Photoshop. Tratar: 370-8237.

GARÇOM - precisa-se, somente pI
sábados e domingos. Tratar: 376-
1454 ou 9973-3252 ..

PANFLETOS - precisa-se pessoas
para entregar, período integral.
Tratar: 370-3320.

REPRESENTANTES - precisa-se, que
já atendem supermercados,
padarias, restaurantes em

Blumenau, Joinville, SÃo Bento do
Sul e Piçarras(região). Tratar: 9997-
7701 c/Gerson.

REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival.

TELEMARKETING - cl experiência
em vendas, sexo fem., idade mínima
de 20 anos. Tratar: Consórcio

União, R. Barão do Rio Branco, 627,
próx. Angeloni. Tratar: 371-8153.

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

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se,
na área de construção civil. Vir
acompanhado de curriculum. Tratar:
370-6533, cl Marina.

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

VENDEDORES - Precisa-se, autônomos
cl carro, pI venda de pronta entrega
nas resid., produto inédito e de ótima

aceitação. Tratar: 9978-4077.
'

AUX. ADMINISTRATIVA - precisa
se, cl exp. E' cl habilitação. Tratar:
370-8237, cl Ana Lúcia.

CHACREIRO - precisa-se, sem
filhos. Tratar: 9973-8449 .

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

COZINHEIRA - precisa-se pI
trabalhar em lanchonetes; somente
sábados e domingos. Tratar: 376-
1454 ou 9973-3252.

DIARISTA - Ofereço-me pI
trabalhar, ou empr. doméstica, cl
ref. Tratar: 9902-7378.

ENTREGADOR - Ofereço-me pI
trabalhar, farmácias, etc. Tratar:
376-0888, cl Wagner.

FAcçÃOOVERLOQUE-Tratar. 275-1962.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar cl exp. ou Contino. Tratar:

9902-0063cl José.

MOTORISTA - procuro serviço,
possuo curso de mope e direção.
Tratar: 276-3339.

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,

faço faculdade de Administração -

Recursos H umanos, possuo exp. em

escritório, cursos na área
administrativa e conhecimentos de
informática e Internet. Também aceito

estágio. Tratar: 372 3922, cl Karen.

SENHORA - Eloisa oferece-se pI
cuidas de pessoas idosas ou que,
necessitam de cuidades especiais, cl
referéncia. Tratar: 373-0671, recado.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, cl Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Vendas e Serviços

f) Intelbra,
111111 HDL
:._
11'1 'ti

'Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: slncrottênetunc.com.br- - Site: www.slncrotel.gb.net
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veículos
C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CELTA - vende-se, 01, person.,
cinza met. Tratar: 373-2545.

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

CHEVETTE- vende-se, 79,
dourado met., em bom estado.
Tratar: 370-9380.

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

CHEVETTE - vende-se, 79, verde
met. R$ 2.300,00. Tratar: 9903-3526
ou 273-0454.

CHEVETTE - vende-se, 83, 4p, cl
reparo na lata. R$ 700,00. Tratar:
9111-7033.

CHEVETTE - vende-se, 78, modo 82.
R$1.600,00. Tratar: 9111-7033.

CHEVI - vende-se, 90, gas., protetor,
caçamba, 2' dono. R$4.800,00.
Tratar: 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.
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

CORSA - vende-se, pick-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, cl Jucéllo.

CORSA - vende-se 96, Wind. Tratar:

371-7212.

CORSA - vende-se, 2p, preto, 02, cl
arcond., cl 15.000km. R$
15.500,00. Tratar: 9117-2518.

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

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, compl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01 ou

02. Tratar: 370-6360, cl Nivaldo.

CORSA SUPER '- Compra-se, 96 ou

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

1>-10- 76, branca, die. Tratar. 371-7212.

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Met., v.e., t.e., ar cond.,
espelho e., capo e., d.h., volante
esc., 6Cc, gas., compl. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se, 90, impec.
R$ 6.000,00. Tratar: 9979-0605.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 03. R$
12.000,00 ou troca-se pI menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-

2860, cl Sandro.

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

KADETT - vende-se: 91, azul met.,
em bom estado. Valor a comb.
Tratar: 373-2563.

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

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico compl. R$ 5.200,00.
Troca-se por carro de menor valor.

Tratar: 273-0601.

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

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

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

OMEGA-vende-se GLS, 93/93,
compl., ótimo estado, carro de parto
R$ 9.000,00 + 6x R$ 400,00. Tratar:
372-0745 ou 370-0404.

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

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

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

5-10 - vende-se, 95, prot. de
caçamba, cap. Marítima, V.E., D.H.
R$ 14.900,00. 'Aceito Troca e financ.

Tratar 275-0777.

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

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

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

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

370-4622, cl Edivino.

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

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano
95, hidr., cinza, chumbo, com 27.000

km, orig. novo. Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

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

FIAT 147 - vende-se, 80. R$ 900,00.
Tratar: 9111-7030.

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

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

RORINO-vende-se pick-up, 93, álcool,
prata met., oferta. R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar:273-1001.

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

PALIO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., desemb., 4p. R$
15.500,00. Tratar: 370-4208 clAdemir.

PALIO - vende-se 98, 1.6, cl v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, 1.6, compl., 4p,
,97, cinza estil, doc. paga até maio/
03. R$ 13.000,00. Tratar: 375-2177.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Celtacy opc, 01 prata
Gol 16V,4p 00 branco

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

, Gol MI, 4p 99 .branco

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

GolMi 97 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Goll Plus 96 branco

Escort Hobby 95 _ cinza

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

Rod. BR-280 km 58 s/nº - Guaramirtrn-Sc - � 373-0504

II

PALIO - compra-se, branco, 4p, 99 a

2002. Tratar: 376-0081.

PALIO - vende-se 00/01, azul met.,
gas., ar quente/frio, trv. e ar-eond.
Aceita troca de menor valor. Tratar:
37048:l!0

. PREMIO - Vende-se ou troca-se,
CSL, 92, 4p, compl. Valor a comb.
Tratar: 371-1335.

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

restante). Tratar: 376-2890.

TEMPRA - vende-se, 95, 16V, série
Ouro, eompl., banco c/ reg. elétrico,
ar eond., som Alpine p/ 6 CDs. R$
11.900,00. Tratar: 372:0258.

TEMPRA - vende-se, 95, compl. R$
6.800,00 + finane. Tratar: 373-2563.

TEMPRA - vende-se, 95, turbo
stile, preto, ar, v.e., alarme, bco de

couro e., vol. esc., eletr. e., eomp.
de bordo, freio ABS. Lindo. R$
5.000,00 + 34x R$ 300,00 ou carro

no valor. Tratar: 376-2593.

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.,
eompl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.500,00 entro + 36x R$
269,00, c/Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p,

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

9102-82p.

UNO - vende-se ElX, c/ e.e e t.e.,
azul, 95. R$ 8.000,00. Tratar:
9123-9011.

Rua. Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Latau - Jaraguã do Sul

UNO - vende-se Mille, 93, c/ limp.,
desemb., e ar qte. R$ 6.300,00.
Tratar: 373-2563.

desemb. tras., àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. c/ Marlon.

UNO' vende-se Mille, 92, prata, em
ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
373-4018 ou 9992-8016.

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

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte. R$ 6:000,00 + 7x

R$ 246,00. Tratar: 373-2563.UNO - vende-se Mille EP, 96, 2·
dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:
9973-9432, c/ Douglas. UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,

prata, muito bem conservado.
Tratar: 376-1772.UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,

MOTOS NOVAS E USADAS
Veículo
RF 600
n 600
Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
CBX 200
DT 200
DR BOO
KDX 250
XlX 250
Tilan
Titan
Tilan
Tilan K,
DT lBO
CG
CB 450TR
Tilan KSE
YBR 125 I

Biz

Ano
93
96
9B
00
98
96
98
95
95
95
89
00
99
97
00
84
83
87
Okm
Okm
98

Cor
Vermelho
Branco
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelho
Prelo
Prelo
Verde
Prelo
Praia
Roxo
Verde
Vermelha
Azul
Branco
Branco
Verde
Prelo
Vermelho

BR 280 Km 57, n2 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim

Fax:(47)37�91.7 j373-1381-Guaramirim-SC

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

UNO - Vende-se,
ELX, 4p, 95, verde
met., compl. - ar

cond., único dono,
c/ NF e manual já
liceneiaio até 03.
R$ 8.700,00.
Tratar: 371-6056.

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

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

TERÇA-FEIRA, 27 de agosto de2 TI

A RCB Informática pode oferecor as melhoras vantogens
poro o seu computador não lhe Jleixot na môo.

Tudo em acessórios, manutenções e peças em �rol.
Goslou? Então ngue e laça o seu orçoljlenlo, nós garantimos o suo salisfolÕGI

Falou em compulimores, ligou poro R(R Inform(llíco.
.

l'ensondo no seu bem enar, sempre. .•

Rua; Boroo do Rio 8ronco, 320 sala Q4 • Úlnlro - Jatoguó da Sul-se

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a eomb., c/ NF.
Tratar: 371-2117, c/ Charles.

BELlNA - vende-se, 79, em ótimo
estado. R$ 1.800,00. Tratar:
370-3643 (manhã) ou 9965-9069
(a tarde).

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

comb. Tratar: 9965-9318 c/ Leandro.

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

DAKOTA - vende-se, 99,
vermelha, SDT. R$ 21.800,00.
Tratar: 376-1772

DEL REY - vende-se 86, prata,
4p, álcool. Aceita-se carro menor

valor R$ 3.800,00. Tratar: 376-
3004 ou ff975-7785.

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

ESCORT - vende-se Hobby, 94,
gas., impc. R$ 6.800,00, aceito
proposta. Tratar: 376-3566.

ESCORT - Vende-se, XR3, conv
amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou
aceita carro de maior valor fina
Tratar: 379-1571 ou 9121-4703.

ssconr - vende-se, L, 93, a (
petróleo, gas., 22 dono, pers,
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

ESCORT - vende-se, 84. R$
2.000,00. Tratar: 276-0478.

ESCORT - vende-se, 88, guia, a
R$ 5.800,00, aceita financ. Tra
370-7703, c/ Jacob.

F·1.000 - vende-se, 94, compl.
27.000,00. Aceito troca. Tratar:
376-1701.

F-1.000 - vende-se, 81, motorn
carroceria de mad. R$14.500,0
Tratar: 370-7481.

F-1.000 - vende-se, 86, branca,
d.h., die, motor mwrn-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343 .

F-1.000 - vende-se, 86, gabo Sim
ótimo estado. R$ 17.500,00, ac
2 carros de menor valor. Tratar:3

7703, c/ Jacob.

F-1.000 - vende-se, gabo pi 6
pessoas, motor mwm, turbo na

garantia. R$ 18.500,00. Tratar:
373-2563.

F·1.000 - vende-se, S5, 94, gas,
único dono, branca, ôtirha cms

gas, Tratar: (47) 9995-8242.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

" Venda" Locação" ConSerto'" Montagem

• Moto.... E_iOnários

·I.cM!Jalo
• Aspirador
• Compressor

•Moto".,..
• Roçud.ira

-

• Motobombas
• Ent,. outros•..

vrww·ir!,"gqujna$.�ib ..n.t

Irmoqu,nas@uol.com.br

F-250 - vende-se, XL, 00, 50 mil

a originais_ Tratar: 373-0263.

FIESTA - vende-se, 1.0, 4p, 98,

prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 97,'

4p. R$ 5.700,00 + 21x R$ 206,00

ou R$ 9.300,00, a vista. Tratar:
a 374-2016_

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 pref. EP. Tratar:

9122-2093.
.

FIESTA - vende-se 00, c/ ar. R$

6.500,00 + 36x R$ 275,00 .. Tratar:

9963-5287_

KA- Vende-se, 97, r.o. GL. R$

10.700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - troca-se, 00, por apto
ou casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

(021-11)6976-9448.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,

compl. R$ 13.500,00, aceita-se

veículo de menor vaiar. Tratar: 370-

7542 (res.) ou 275-2990 (com.)_

RANGER - Vende-se, pick-up Xl,

caçamba p/ 1.100 kg, 4cé, gas.,
.

carro imp. R$ 10.000,00 + 36x R$

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

RANGER - Vende-se ou troca-se,

01, XlT, 4x4, preta, top de linha.

R$ 50.000,00. Tratar: 379-1342.

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

ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:

2748550.

VERONA - Vende-se, 95, branco,
Gl 1.8. Tratar: 373-2545.

VERSAllES - vende-se GL, 92, álc.,
4 portas, prata met., impecável. R$

5.600,00. Tratar: 273-1001.

VERSAllES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$ 8.500,00,
aceita carro de menor vaiar. Tratar:

370-7703, c/ Jacob.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,

1.8, álcool, c/ aro de liga, em perfeito

estado. Tratar: 3700277 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se GlS, 90.
R$ 3.500,00 + financ. Ou troca-se

entro por CG 2001. Tratar: 370-2280

após 15h.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

�ki\.�SJMais

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

" (47) 275-0279
* 9963-6820

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca

se por moto CG ou mat. de constr. R$

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

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2·

dono. R$ 2.800,00. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se 73, bege. R$

1.700,00. Tratar: 9909-0502.

FUSCA-vende-se, 80, lindo, impc.
R$ 2.300,00 (somente a vista).
Tratar: 9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 74, em ótimo

estado. Tratar: 276-3075.

FUSCA-Vende-se, 72, modo 80, ótimo

estado. R$1.450,OO.Tratar: 9991-6637.

FUSCA - vende-se, 74, branco, em

bom estado. R$ 1.800,00, a vista.

Tratar: 9133-5824.

FUSCA-vende-se 73, reformado, motor

e§aixa na garantia. Tratar: 373-2563

FUSCA - vende-se 81 em ótimo

estado aceita moto. Tratar: 372-

0391 ou 9965-6875. /

FUSCA - vende-se, 78, branco,
ótimo estado. R$ 2.700,00, financ.

Próprio. Tratar: 370-7703, c/ Jacob.

.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.

R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA'-vende-se, 67, bege, c/ doc.
em dia, em ótimo estado (motor 1300)

todo orlg. R$ 2.800,00. Tratar 370-

9134 ou 9122-7341.

FUSCA - vende-se, 94, dourado

met., insulfilme, ótimo estado. R$

5.600,00. Tratar: 376-1772.

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

376-1772.

FUSCA - vende-se, 80, impec. R$,
2.300,00. Tratar: 9979-0605.

FUSCA - vende-se, 81, bege, ótimo

estado. R$ 2.200,00. Tratar:
9965-6875.

FUSCA - vende-se, 86, branca, gas.
R$ 3.500,00, em ótimO estado.

Tratar: 9123-3139 ou 372-3623,

após 19h.

GOL - vende-se, 95, ar qte, desem.

tras., V.V., ótimo estado. R$
9.000,00. Tratar: 372-1432 ou 9905-

4105, c/ Fernando.

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V,

prata, 4p, ar qte e desernb.,:

20.000km, único dono. R$

15.000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se ou troca-se, 94, 1.6

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

GOL - vende-se 94, 1.6, AP, gas., R$

4.500,00 + 17x R$ 290,00. Tratar:

276-3056, a tarde c/ Valdecir.

CORREIO DO POVO 5

Especializada
em estofamento

automobilístico
!";:����r:��:a���: _IIIIIBN[I.
Trabalhamos com vendas e consertar:

* Assistência 24hs

GOL - vende-se 99, c /ar, GNV,

branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

3.000,00 + fino Tratar: 371-6916.

GOL - vende-se 96, 1000, I. Tratar:

371-5343.

GOL - vende-se Cl 1.6, 91, gas.,
branco. R$ 5.000,00. Tratar: 9113-

3883 c/ Davi.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, ale., 88.

R$ 4.000,00 entro E assumir 10

pare. R$ 159,00. Tratar: 370-2146.

GOL - vende-se, 86, Plus, 1.8, ale.

Tratar; 373-2563.
GOL - vende-se CU, 1.6, 96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor

vaiar. Tratar: 370-8199, c/ Joel.
GOL - vende-se 92, 1.6, álc, R$

ICEK:!t.
CONDI O DO

INSTALAÇÃO E CONSERTO
,

AUTO -ElETRICA

FONEjFAX(47) 3714354

RuaEpitácioPessoa, 607,prox Col.Jangada -JaraguádoSul-SC

Cl00 Biz

CG 125

YBR 125

XLR 125
.CBX 200

76,37
80,42

ce
c en s

õ

r c t e

UNIAO

ce
c o.n s c r e lo

UNIAO

ce
Consórcio

UNIAO

ce
c e ne

õ

r c t e

UNIAO

•
C.onsÓrClo

UNIAO

'e
Con,lólClo

UNIAO

GRUPO ESPECIAL

MOTO/CARROS

R$
RS
RS 92,22
R$ 103,63
RS 117,35 I

l., ..

RS 1 40,36 i:�::i
RS 154,05l!

I-------------�!W\,I

RS 8.591,00' RS 127',79 ���;i
RS 9.702,00 RS 144,31 )':

. R$ 10.296,00 R$ 153,15 !ípi\'!
R$ 10.788,00 R$ 160,47! i
R$ 11 .394,00 R$ 169,48 �:t�i
RS, 12.1 78,00 RS 181, 14

�

i
RS ,12:348,00 RS 183/67 :

Twister
Tornado

ce
COIJ:$Ó.fCIÔ

UNIAO

ce
c en s e r c r e

UNIAO

ce
c o n s

õ

r c t o

UNIAO

ce
COnlôrc lo

UNIAO

•
c e n s e r c t e

UNIAO

Con\\óJC-IO

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

ce
cc n s o r c r o

UNIAO
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V Vororantim I Finanças

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00
Escort GL 99 Cinza Gas. R$ 14.500,00
Silverado DLX 97 Cinza Gas. R$ 23�000,00
Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
Corsa 96 Preto Gas. R$ 9.300,00
S-10 95

J
Bordô Gas. R$ 14.800,00

Fiorino Furgão 1.0 95 Branco Gas. R$ 6.800,00
Logus 1.8, compl. 93 Preto Gas. R$ 9.800,00
Uno Mille, 4p 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00
Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 11.900,00
Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00
Parati 2p roda esp. 91 Branco Alc. R$ 6.900,00
D-40, baú 90 Branco Die. R$ 21.000,00

II C-2O 88 Bege Alc. R$ 14.500,00
I

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

Veículos, peças e serviços
" Jli $i f4 W

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

I,

ii

III
I
I
I

Marea HLX, 20Vv 99 R$ 25.000,00
Fiesta,4p 97 R$ 10.000,00
Fiesta 2p. 97 R$ 8.900,00
Corsa 97 R$ 11.000,00
Palio ED, 2p 97 R$ 9.900,00
Fiesta 1.3 96 R$ 9.500,00
Uno ELX, 4p 95 R$ 8.700,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00
Uno ELX, 2p 94 R$ 6.900,00
Verona 92' R$ 6.500,00
Opala Diplom., 4p 91 R$ 8.500,00
Escort, 89 R$ 4.700,00

OFERTA

0-20, turbo, cf dir. 94 R$ 24.500,00

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

Calibra 2.0, i6V 95 Vermelha G R$ 21.500,00
R$ 30.000,00F-1000 Dupla Cornp 91

Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00 Fcl000 87 R$ 17.500,00
Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 Gol 1.6, gas., 93 R$ 7.200,00

Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00
Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00 Monza 4p, compl. - ar 93 R$ 8.500,00
Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Chevette, ale., 87 R$ 3.500,00
Monza Classic 90 Marron G R$ 6.500,00

Uno Mille 2p 95 R$ 7.200,00
Voyage, 83 R$ 2.500,00,

Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Gol, 4p. Verm: Cf roda 16v 99 R$ 14.000,00
Uno 1.6R 90 Prata / G R$ 6.200,00 Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00

GolCLI 1.6 95 R$ 9.500,00
Voyage 1.6 89 Branco G R$ 5.500,00 Gol 1.8 CLI 95 R$ 9.500,00,
Fiesta 4p 95 Branco G R$ 7.800,00 Escort, ai, 1.6 ,

90 R$ 5.000,00

Peugeot 106, 4p 99 Prata G R$ 13.000,00
Fusca' 94 R$ 5.800,00
Fusca 77 R$ 2.000,00

Ka 98 PrataM. G R$ 6.000,00 + Uno, compl., ELX 94 R$ 8.000,00 I

financ.

GM'

Corsa Milênio,4p Okm Branco G
Corsa Sedan, 4p 01 Cinza G
Vectra GLS compl., 4p 94 Dourado G
Monza SLlE, 2p 88 Cinza I G

VW
Gol CLl1.8, 2p 96 Vermelho G
Gol CLl1.6, 2p 96 Verde G
Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A

FIAT

Mille Srnart, 2p 01 Branco G

Uno Mille, 2p 91 Cinza G

Palio EDX, cf d.h., 4p 97 Vermelho G

FORD

Escort Hobby, 2p 94 Dourado G
""':""'"""""""",::"""""",,::, """'"'::""""""""""H"""""H·"""""'::""'""""", """""",""";:",;" ,1"""""""'"
··::"Ay. ,P"EFEITOWALºEMj\" Çl!�lj\; 3ª�9 ;o;,BAII!"1) VI.EIRA.� Jj\J!j\GUUI)'S,U.k>'

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

vw

GOI1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerof6lio 96 Prata
Kombi Stander 1.6, envidraçada 95 branca
Parati ct, 1.6, gas, 91 prata
Goll.0, MI, parachoque pers. 98 prata
GM
Kadet GL, 1,8, 96, el trio, e para-choque pers. 96 bordo

Logus CL 1.6, desemb., ar quente -94 verde met.
Kadet SL 1.8, desemb.. ar cond. e ar qte 93 cinza
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92 dourado
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas.. limp. e desb. tras., ar quente, compL - ar 98 bordô
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente 97 bordô
Palio EDX 1.0, 2p, compl., - ar 97 bordô
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94 Azul met.

Pick-up Horlno aberta 1.0, longa 94 Branca
Tipo cornpt. 4p. 95 Preto onix

Tempra 2.0, azul, 8V, compl. 98 azul
FORD
Escort GU, 1.8, llrnp. desemb., ar-qte. dir. hidr. 96 azul meto

F-1000, motor MWM Turbinado, hidr. 86 branca
Del Rei 1.6, ale. 86 prata
PEUGEOT
Pieape aberta 504 diesel 95 bordô
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002· R$ 2.500,00 02
CG Tinam'125, cl P. E. 01 azul
Honda CBR 450 90 preta

:'::: H>·:;:· :<,
Rua: Angelo RUbini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul-!

(47) 376-1772 - 273-1001
vw

GoICLl1.6 G Branco 1996
SantanaCL1.8, ar, dlr. G Branco 1995
Saveiro CL 1.6 G Cinza 1995
Santana CL 1.8, dlrf. G Verde 1994
GoICL1.6AP G

.
Verde 1992

ApoloGL1.8 G Cinza 1991
GoICL1.8 G Preto 1989
Varlant" G Cinza 1980

FlAT
UnoSX G Azul 1998
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Aorfnol.5 G Prata 1993
Tempra 8VOuro G Azul 1993
UnoCS A Dourado 1989

GM

Celta,or· G Vennelha 2002
5-102. G Preta 1996
[).20Conquest, compt-ar D Branco 1995
Omega GLS 30 compl. .. G Verde 1993
ChevetteSL G Verde 1979

FORD
CourferCLX G Azul 1999
Escort GL 1.6 V ar + dlr. G Branco 1998
KaGL G Vennelho 1998
Veronal.8 G Branco 1995

MOTO
HondaBlsES G Vl;lrdejBranco 2001

IMPORTADOS
DakotaSTD G Vennelha 1999
Peugeot 405 SRI compl. G Azul 1995

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Financiamos
seu veículo!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AÚ'" f. Osorio-Dorvvelles:
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E-mail-drair@netuno.com.b;r

ENDOCRINOLOGIA
Dr, Cl.eJvefÍ"j.õY\;S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGíÃ:"OENTIS
pvcv..C

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - SO

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

GOL - Vende-se, 1000, special, branco.
R$13.000,00. Tratar: 379-1342.GOL - vende-se ou troca-se CU, 951

95. Tratar: 370-4810.
GOL - Vende-se, 99, Special, em
ótimo estado. Valor a cornb, Aceite
carro. de menor valer. Tratar: 275-
3730 eu 370-1184.

GOL - vende-se Cl 1.6 gas., 89,
prata em ótimo. estado, R$ 4.000,00
entro + 9x R$ 148,00 eu R$ 5.200,00
à vista. Tratar: 370-8579 cl Marcelo.

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97, branco,
meter todo revisado, por carro. de
menor valor. Tratar: 275-3191, cl
Remi, após 18hs, eu'9111-7012.

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

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

GOlF - Vende-se eu troca-se, 96,
cornpl., consorciado. Tratar: 371-
8153 eu 9122-6233, cl Elslo,

GOL - Vende-se, 85, BX, branco, alc.,
c/ aros de liga, 3 pontas, R$ 2.600,00,
troca-se per mete. Tratar: 370-2275.

GOlF - Se e seu sonho é Ter um Golf,
não. perca essa. 1.6 Mi, 99/00, cl

elA
M
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

V 370-5999

IPVA 02 quitado. Tratar: 9973-8707.

lOGUS - Vende-se, GU, 94, prata,
cornpl, R$ 2.500,00 + financ. Tratar:
379-1342.

PARATI - Vende-se, Cl 1.8,97,
prata, d.h., v ..e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 eu 371-9514.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89

per carro. de maior valer. Tratar: 370-
1161 cl Luís.

PARATI - vende-se Gl, 89, álc.
Tratar: 9963-764'1. ou 371-7212.

PARATI - Vende-se, Cl, 95. R$
9.000,00. Tratar: 275-0927.

PARATI - Vende-se, GIII, 1.6, 00,
confortline, cornpl., ar/d.h., v.e.,
t.e., alarme. 38.000km, supernova,
revisada. Tratar: 275-0405 eu

9993-3206.

PASSAT - Vende-se 74, vilage,
preto, álcool, R$ 2.600,00. Tratar:
9903-3450 cl Gilmar pela manhã.

PASSAT - Vende-se, 1.8, 87, prata, '

alc. Valor nego Tratar: 9963-8002 eu

370-5504.

SANTANA - Vende-se, Quantum,
93, CU, cl ar cond., e d.h., H$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

SANTANA-Vende-se, 97, MI,
�mpl., a GNV. Ótimo estado. R$
15.500,00. Tratar: 373-2563.

SANTANA - Vende-se, GlS, 4p, 87,
.

cornpl., autorn. Tratar: 370-8622.

SANTANA - vende-se GU, 94, 4
pertas, dir. hidr., chumbe met,
financie. Tratar: 273-1001.

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,
vermelho. per., cl manual, NF, córnpl.
-v.e. R$15.500,00. Tratar: 371-6056.

SANTANA - Vende-se, 89,1.8, gas.
R$ 5.500,00, aceite troca per menor
valer. Tratar: 371-6238.

CORREIO no POVO 7

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Tratar: 376-1116 eu

9118-0160, cl Valdir.

SAVEIRO - Vende-se, cl, 1.8, mi, 98,
verde, cl 50.000km. R$ 13.200,00.
Tratar: ·9979-1524.

SAVEIRO - Vende-se, 90, gas., 1.6.
Tratar: 372-1363.

VARIANT - vende-se, 76, azul, em
bem estado. R$ 550,00 a vista,
Tratar: 9133-5824.

VARIANT II - vende-se, 80, 2"
dono, ótimo. estado, meter neve. R$
2.500,00. Tratar: 273-1001.

VOYAGE - Vende-se em ótimo. estado.
R$ 2.500,00 aceita mete de menor

valer no. nego Tratar: 9121:4061.

CARONA - vende-se, 86, álc., 5

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

CLlO - vende-se, 1.0, 16v, 01, v.e.,
t.e., pintura met., ar cond. (neve). R$
12.000,00 (a vista + 22 pare, de censo

de R$ 402,00. Tratar: 372-1380).

DAKOTA - vende-se plck-up, 99,
vermelha, 32.000km, capeta marítima,
imp. R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

DOGE - vende-se, Pelar, 79. R$
5.500,00. Tratar: 9111-7033.

JEEP - vende-se, 65, em ótimo. estado.
Tratar: 9902-7378, cl Marcos.

lADA lAIKA - vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

PICK UP WlllYS - vende-se, traçada
cem carroceria oríg., em ótimo. estaco.
R$ 4.500,00. Tratar: 276-0287 eu 276-
0373.

CRÉDITOS
Para compra de lmõvels..
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

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

I"i'ti'i'a temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, c/ Maurício

RURALWlllYS
- vende-se, 75,
meter 6Cc,
mecânica exc ..

Valer a cornb.,
pronta pI trilha.
Tratar: 276-0031
eu 276-0544.

TOYOTA
vende-se Hilux

SRW, 99, 4x4,
prata, bco couro,
5.800 km erig.,
supercOllsel vado,
equipada.
Tratar: 372-2339
eu 9993-5946.

TURUNA .,

vende-se, 83. R$
1.000,00. Aceita
proposta, Tratar:
9117-7030.

VARIANT

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

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores
púbhcos estaduais, federais,

ative eu inativo, cl descente em

tolha de pagamento, si consulta
ao. SPC ou SERASA, liberação.
imediata. Também financiamos
veicules. Atendemos Jaraguá de

Sul e toda a região.

Rua João Planinscheck, 293 sala 6.
Tratar. 370-6261 ou 9991-6366,
antigo lontaMat. Constr.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se, 97,
branca, pneus semineves. ótimo. estado.
de censo R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 eu 372-0136, cl Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. lrnpec. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-7986.

JEEP - vende-se 65, meter 6C, em
ótimo. estado. cl acessórios. Tratar:
9902-7378 cl Marcos.

MERCEDES - troca-se, cornpt.,
trucado, per chácara. Tratar: 372-
0108, não. importa a localidade.

MITSUBISHI - Vende-se, l200, 95,
Turbe,' 4x2, diesel, cornpl. (- vidro),
are esp., cap. marítima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, cl Vilson.

PEUGEOUT -r-Vende-se, 96, compí., verde
met. CI 77 .000 km oríg, R$ 13.500,00. íi
Tratar. 372-0560 eu 9112-4950.

.

PEUGEOUT - Vende-se, 95, XS,
compl., branco. Tratar: 9955-0504.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up 504,
die., 95, bordô. R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5343.

TOBATA - compra-se em ótimo.
estado. de censo Tratar: 276-0264.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
compl., dramáttco. Tratar: 373-2563.

\
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CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

,REFORMAR SUA CASA, síTIO APTO, ETC.
CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83,
turbinado, trucado, pneumático, R$
12.000,00 + financ. Tratar: 376·

2585, acerta-se troca. CRÉDITO - PARCELA SI SEGURO
18.000,00 """"""""".".".".""".""""", R$ 140,00
24.000,00.""""""."""",.""""""."""". R$ 185,00
30.000,00 """"""""""""""""""."""". R$ 235,00
36.000,00 ""."."".""".""."".".".""""" R$ 280,00
41.600,00 """"."" s , "".".""""""""""". R$ 325,00
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

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T, R$ 16,000,00
aceita-se carro menor valor. Tratar:
373-2563

Lanches
DOGE - vende-se, d 400, 77,
vermelho, cf baú e 5m. R$ 10.800,00,
aceita-se Corsa na troca. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

l-al1che 6em haml:>urguer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
3) X-CALABRESA
4) X-CAiU-FRANGO
5)X-MIGNON
6) X-PICANHA
.7) X-GARNISÉ

Porções
24) FILÉ
25) CALABRESA
26)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS
30) FRANGO E FRITAS

:31) POl-ENTA FRITA

32) AIPIM FRlíO

33) AZEITONA,.:..
34) PICANHA AO AL:HO E

anche com ham!:>urguer
08)X-SAl-ADA:
09)X-DOG
10) X-BACON
11) X-HOT POINT

Tradícionah'

12) MISTO QUENTE
13) X"BURGUER
14) X�EGG

F4000 - Compra-se, 608 ou

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

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

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, el Paulo
ou 9981-3627, pare. reduz.

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, cf
6,20m, hc. R$ 35.000,00 entr. +47x

R$ 470,00, part. Tratar: 9979-1437.

Cachorro quente
15) CACHORRQ íRADIC10NAl-

6) CACHORRO TRADICIONAL COM
.

CACHORRÃO

Tratar: 370-1161. cf Luís no 370-1161.CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei) . FALCON - vende-se, consórcio, cf 31

pare. pagas ..R$ 193,34 + 29 pare. R$
4.000,00. Tratar: (47) 392-3050.CG TITAN - vende-se, 125, 01 cf

partida eletr. e freio a disco. R$
4.000,00. Tratar: 373-2563. KAWASAKY - Vende-se, ZX7,

amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:
370·2227, cf Anderson.

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto

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

CG TITAN· vende-se, 91. R$ 1.800,00.
Tratar: 9124-6939, Alciomar.

LAMBRETA - Vende-se ou troca-se,

R$ 500,00.,Tratar: 371-1335,BIZ - compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, cf Gisele]'
CG TITAN - vende-se, consórcio,
partida elétr., C/lO pare. Pgs, faltando
26 pare. Tratar: 376-3034 (manhã). LAMBRETA - Vende-se, relíquia

restaurada, orig., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, cf Rubens.

CBX - vende-se, CBX, 150cc, 88
P.E., freio a disco .. R$ 2.200,00.
Tratar: 273-0241,

CG TITAN - troca-se, 96 por moto de
maior valor. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016. NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de part. Tratar: 9902·0033.CG.-vende-se, 88. R$1.350,00.
Tratar: 9979-0605. COMPRA-SE - 84 a 90. Tratar: 9117-

9897, cf Emerson. RDZ :135 - vende-se, 86. R$
1.000,00. Aceita proposta. Tratar:
9111-7030.

CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:
276-3206, DAELlNG· 50Cc, amarela, 9�, cf

690km. Tratar: 9122·7311.
CG TITAN - vende-se, 98, verde,
Tratar: 9992-4166.
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AUTOMÓVEIS
373-0131
\

93 cinza G

00 branco G

96 cinza G Hyosung 125 vermelha gas, VEíCULO ANO COR COMB.

95 preto A Gol 16v, 4p 98 prata gas. Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.

WGL 2.0 Gol Mi 1.8 97 branco gas. Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

SLX 2.0 95 verde G Corsa Sedan, cornpl. 97 branco gas, Gol 16Y, 4p 99 Branco Gas.

Mille 1.0 00 prata G Corsa 1.0' 96 branca gas.
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

96 preto , G 'Uno 2p, 1.0 96 bordô gas. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas:
SR 1.0 Gol CU1.6 96 verde gas.

Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.

EP 1.0 96 vermelho G Gol CL, 1.6 94 bege ale.
Palio ED, 4p 98 Azul Gas.

96 bordô G D-20 Cabo Dupla, cornpl. 93 branca die.
Kadett GL, cornpl, 98 Cinza Gas.

96 branco G Voyage, GL 1.8 93 verde gas,
Vectra GL, cornpl. 9) Azul Gas.

Escort GL 1.6 92 branco gas.
Uno SX, 4p 97 Cinza Gas.

laGL 2.0 95 branco G 91 prata gas.Gol CL 1.6 MondeoCLX 96 Preto Gas.

L1.6 96 azul G Escort 1.6 L, 89 azul ale.
TempraSX 96 Preto Gas.

97 verde G Parati CL 1.6 89 marrom meto ale.
GolCli 1.6 96 Branco Gas.

MI Monza SL 1.8 88
. vermelho ale .

Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.
li CL 1.6 89 branco G

Voyage 87 marrom meto gas, Verde Gas.Uno ELX, 2p 95

Rey Guia 86 branco A Escort 1.6 84 azul ale.
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.

84 vermelho A D-l0 76 branca die.
94 Prata Gas.

ia 1.8 Vectra CD
Fusca 78 branco gas.

VoyageGL 89 Cinza Ale.
86 amarelo GAngra Fusca <!)

79 bege gas,
CB400 84 Azul Gas.

Yamaha ok vermelha G
Av. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau c + 371-7212 ou 9963-7641 CBX 200 Strada OI Azul Gas.

Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
VOLKSWAGEN

Financiamos1,1.0 Branco 97

tana GU, compl. Azul 95

fGL, compl. Azul 95

usGL, comp. Prata '94

�eículo!tanaCL Prata 91

seuca1300L Bege 78

FIAT
Cinza 01

Bege 98

Vermelho 98

9981-5840Vermelho 96
Vermelho 95
Cinza' 95 9979-0113Bege 91

FORD

Operadoras Maga e OrsolaBege 00
Azul 98
Verde 96

CHEVROLET

rsaSedan Super 16V Branca 00

dettGL Prata 97

dettGL Vermelho 93·

dettSL Prata 93

dettSL Prata 91

onzaSLE Vermelho 91

Arduíno
371·4225Veículos Gol GL 1.8 92/92 G Cinza

Gol, 2p, MI 97/98 G Venmelha

Financiamos
Gol, 2p, MI 1.6 97/97 G Branca

Gol, 2p, MI 1.6 97/98 G Bordô

Gol, 2p, MI 1.0 97/97 .G Branca

Gol, 2p, MI 16V 99/99 G Branca

I ,

I'
Gol, 2p, CU 1.6 96/96 G Azul

seu veicu o.' Vectra, compl., 2,0, 98/98 G Prata

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

S-10 CS, 2.8, MWM 00/00 D Prata

Gol, 2p, 1.01 96/97 G Branca

9981-5840 Tempra Ouro asv 94/95 G Preta

Fusca 1.300L 78/78 G Branca

9979-0113
S-10 AR d.h., 2.2, 95/95 G Cinza

Kadett SLE dir. e trio 93/93 G Branca

Kombi 1.6 87/87 G Branca

Operadoras Maga e Orsola Gol MI 16V, 2p 98/98 G Cinza

Escort cornpl., GL 1.8 94/94 G Azul

Silverado DLX 6Cc 97/98 D Branco

D-20 Custon compl, 93/94 D Bege
D-20 Conques cornpl. 93/93 D Branca

F-250 XLT CD compl, 00/00 D Branca

Ranger CD cornpl, 00/01 D Cinza

F-250 XLT 99/00 D Preta

Ranger4x4,XLT, CB 99/99 D Prata
----
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DINHEIRO RÃPID
SCOOTER _ Vende-se, 97, Palio,
toda revisada ej motor feito. R$
1.400,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, ej Jussara.

APARElHO CD _ Vende-se, pioner, ej
controle, 6 cornetas, 2 supertuiter, 2
sub de 12' e bateria de 100 ampér.
R$ 2.000,00. Tratar: 376-1854.

Para capital de giro, casa
própria e dívidas etc.

A partir de R$ 5.000,00 a

R$ 500.000,00, liberamos
em 24 horas. Planos em até
180 meses para pagar, sem
burocracia e sem avalista,
através do seguro fiança.
Tratar: (11) 6828-1596 ou

3472-4897, cf André

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

AROS Cf PNEUS _ Vende-se, 4 aros

13, ej pneus liga pj Fusca. Tratar:
370-0670, ej Paulista.

STRADA-venrese, 200, 99. R$ 2.500,00
+ 24x R$ 173,00. Tratar: 9111-5630.

BESTA _ vende-se GS, 99, ej 12
lugares, a mais eompl. Tratar: 371-9464.

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

CAPOTA FIBRA _ Vende-se, pj
Pampa. Tratar: 370-0670, ej Paulista. ACARAí - vende-se, título

do clube'. R$ 150,00.
Tratar: 9979-4455. I

se, 2 pares pioner, 200w
cd. R$ 100,00, o par.
Tratar: 372-1274.

CAPOTA FIBRA _ Vende-se, pj D-20.
Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.TORNADO - vende-se, Azul, 02. R$

7.000,00 ej tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 ej Mara hje. CARRO DO ANO _ Compra-se, acima

de 95 pj frente, 4p, cornpl., pref.
finaeiado. Tratar: 371-0695.

ALUGUEL - preclsa-se
de moça p/ dividir. Tratar:
9103-8378. CI Joana
ápos 19h.

BAEPENDI - vende-se,
título de Baependi. R$
350,00. Tratar: 373-0263

VIRAGO _ Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371-
7390 ou 9125-2722. CARRO _ compro financiado,

entrada Caravan Diplomata, 84,
cornpl. Tratar: 9117-7030. BALCÃO FRIGORíFICO -

medindo 3m e 60em. R$
1.000,00, nego Tratar:
376-0418 ou 9975-9435.

VIRAGO _ Vende-se, 250, 01. R$
6.000,00 + 20 pare. de R$ 266,00.
Tratar: 372-3970. APARELHO DE FAX -

compra-se, novo ou

seminovo. Tratar:
372-1131.

COMPRO - carro de maior valor ou
troco por moto. Tratar: 373-3001 ej
Mara hor.eoml.XL _ Vende-se, 250, 83. R$

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

XL _ Vende-se, 250, 85. R$
1.5.00,00. Tratar: 9111-7033.

COMPRA-5E - Carro, paga-se R$
1.000,00 de entrada e assume

financiamento. Tratar: 370-7321 ej
Dorival.

.)

BALCÃO P/ BANHEIRO
_:_ 80X55em, creme, el
espelho. R$ 500,00 ou

troca-se por esteira elét.
Tratar: 371-7060.

9953-1398.marca Habe, branco,
(madeira) el colchão. R$
300,00 aceita proposta.
Tratar: 9903-1898.

APARELHO DE SOM -

vende-se, 3.200 watz,
Aiwa, 3 ed's. Valor a

- eomb. Tratar: 9995-

-EN-G-AT-E-P-AR-A-C-A-RR-ET-IN-HA---v-en-de-- 2778; el Adriano.
se, R$ 50,00. Tratar: 372-1817.

XL :1.25 _ Compra-se. Tratar: 9124-
6939.

. CELULAR - vende-se

Erieson, de cartão. R$
180,00. Tratar: 9903-
3526 ou 273-0454.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto
não contemplado. Tratar: 373-4018.XL:I.25 _ Vende-se, pg a vista até R$

1.000,00. Tratar: 376-2593, após 18h.
BOXER - Vende-se

filhotes 45 dias. R$
100,00. Tratar: 370�
3062 ou 9122-1830

BARBEADOR - vende-se
elétr. el 3 lâminas,
Philips. Tratar: 372-1870.

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

275-0817. CELULAR - Vende-se,
Samsung SCH-N105,
Voieer Fashion, comia
meses de uso. Tratar:
372-7507 ou 9102-

2954, el Suelen.

APARELHO

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

PÃRA-CHOQUE'- Vende-se, 1 par,
pj Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:
(47) 9.105-9172, ej Jeferson.XR 200 _ Vende-se, lh, 1.000km,

branca. Tratar: 370-9357 ou 9104-2775.
BARRACA - vende-se

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

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Poodle. Tratar:
373-3787.

RODAS _ Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furo�.• ou troca-se por oríg,
de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:
370-1225, ej Robson.

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

CELULAR - vende-se,
Nokia. Tratar: 371-5133
comI. ou 370-6613 após
20h el Lígia;

CACHORRO - vende-se,
filhotes Bagles mestiços.
R$ 50,00_ Tratar:

371-6021.

BATERIA - vende-se pI
criança RMW. R$ 70,00.
Tratar: 370-8221.

CELULAR - vende-se,
motorola. R$ 80,00.
Tratar: 276-0782 ou

9103-9157.

CALCULADORA -

compra-se, HP 48G ou HP
48 GX ou HP 48G+, el
urgência. Tratar: 370-
0816, el Silmara.

BAZAR - vende-se,
estoque e mobília no

Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-6624. CRECI
8844.

Veja. o que você
pode fazer com

'R$214,16

CELULAR - vende-se,
Nokia 6120, pronto. Valo
a eomb. Tratar:
9903-9567.

CARTA DE CRÉDITO.
vende-se contemplada.
R$ 11.500,00, el 5 pare.
pagas: R$ 2.000,00 +

55x R$ 223,00, Tratar:
9123-7514 el Matheus.

BAZAR - vende-se,
eompl., no bairro São
Luiz. Tratar: 376-0330 ou

9902-5620.
CELULAR - vende-se,
Pronto Gradiente strike,
el 4 capas e carregador
por R$ 160,00. Tratar:
9952-0057.

BEBÊ - Aceita-se

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

CARTA DE CRÉDITO
vende-se. R$ 12.000,00,
el 7 pare. pagas:R$
253,00 (valor da pare.).
Tratar: 9995-2778, el
Adriano.

II Comprar sua casa

II Comprar um terreno

II Reformar sua casa

II Concluir sua construção
III POderá utilizar o FGTS seu e da
sua família

CELULAR - vende-se
Nokia 5180, da global
teleeom, pré-pago. R

150,00. Tratar: 9111-1691.

BEBE CONFORTO -

Vende-se, da Burigotto, el
alça e balanço. R$ 50,00,
seminovo. Tratar..

376-1.9�3 .. CALCULADORA -

Compra-se, HP, usada.
Tratar: 371-8242 ou

CELULAR - Vende-se,

pronto, 25 de crédito.
Valor a eomb. Tratar: 27
1676.

BERÇO - Vende-se

CHAPA ELÉTRICA -

vende-se, portátil, el
duas bocas, ideal pi
camping ou pI quem
gosta de cozinhar em

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

REPRESENTANTE
BATISTELA E EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moàcir F. Fagundes - Tel. 371-3655 - 9102-1674 - 370-0187
Vicente Wernke - Tel. 376-.3396 - 9104�2183

Consórcio de imóveis
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONTEMPLADOS:

Jaraguá do Sul - Sorteio,
Vera Marlize Schroer

(Carta de Crédito de R$ 2.499,00
para adquirir seu Computador)

Edson Barbosa Martins
Fabio de Medeiros Amâncio
Claudia de Sousa
Milton Faber

-

Vilmar Medeiros
Neiva M. de O. Flores

Moto
Carro

Cíntia C. das Neves dos Santos Moto

Lances
Dionei Campos Carro

No total foram 325' contemplados do
dia 15 de agosto de 2002 em todo o

.

Brasil. Sorteios e Lances quinzenal. I

Todos receberão cartasde crédito para
adquirir seu sonho, poderão adquirir
em qualquer loja de sua preferência.

CONTEMPLADOS DE NOSSA REGIÃO
Sorteios
Rosaura Alves da Silva Carro

Carro

Computador,

Computador
Computador

. I
----------------------------.......

:1.
275 ...0475/9975 ...7602 ;

, Rua Jacob Buck, 120· Centro • Ao lado do Besc • [araguá do Sul .. SC
Anexo à PLUS COMPUTADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 1 dorm., situado no Centro - RS 37.000,00. Buratto -

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cf 2 dorm., mob., gar., situado no Centro - RS 53.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 3 dorm., cf suíte, mob., gar., sacada, quadra pf Mar -

RS 95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.CRECI296

VENDO EMPRESA DE
PUBLICIDADE EM ÔNIBUS,

para a região de Jaraguá do Sul.
Empresa com mais de 2 anos de atuação.

r:> 'Contratos de publicidade
fechados de até
um ano com clientes.

r:> Faturamento mensal garantido.
r:> Ótima carteira de cliente.

TERÇA-FEIRA, 27 de agosto de 2002

CLUBE BAEPENDI - - vende-se. R$ 250,00. FILMADORA - Vende-se.
vende-se (torra-se) título Tratar: 9997-5371. Tratar: 9121-2362, cj
R$ 350,00. Tratar: 9965- Joilce.
1347 cj Osnildo. DIVISORA - pj pães

francês R$ 800,00. FILMADORA - Vende-se,
COMPRESSOR - vende- Tratar: 376-1090 cj Panasonic, visor colorido.
se, Schulz 3.6, compl. R$ Zuleica ou Adima. R$ 750,00, nova, cj
450,00. Tratar: 376-0971. maleta. Tratar: 9913-

DREAN QUEST - vende- 5371, cj Fernando.
COMPRO - Ouro, se, cj CD original. Tratar:
pulseiras, correntes, 9117-9897, cj Emerson. FITAS DE VíDEO -

aliança, etc. Tratar: 9979- vende-se, 700 fitas GUITARRA - vende-se,
0605, cj Adir. ELEVADOR - vende-se, 2 cassetes por R$ strimberg stratocarter. R$

toneladas e meia, 7.000,00 cj expositores. 250,00. Tratar: 370-6596,
CONSÓRCIO - vende-se de trifásico. Valor a comb. Tratar: 376-1090. cj JoãoCarlos, após 18hs.
moto Honda, NX4, Falcon. Tratar: 372-1870.

\

Valor pg R$ 5.200,00, FURADEIRA - vende-se HD 20GB - compra-se
vendo por R$ 4.500,00 + ESCORREGADOR - cj Kit. Tratar: 276-3256. estragado marca Quantum.
60 x R$ 193,34. Tratar: Vende-se, pj playground. Tratar: 376-0811 cj Rafael.
392-3050. R$ 250,00. Tratar: 370- FREEZER - vende-se

1973 ou 9975-1299. cj vertical, prosdócimo, ISOPOR - vende-se,
CURIÓ - vende-se, fêmea. prof. Adernar. 180L. R$ 300,00. Tratar: 135m2 pj isolamento.
Tratar: 9962-5883. 371-6409. Tratar: 9992-7162.

ESPINGARDA - vende-se,
CURSO DE INGLÊS - de pressão, marca Urca, GATO - vende-se, LIQUIDIFICADOR - vende-

vende-se, kit composto cj NF. Valor a comb. Siames. Tratar: 373- se, valor a comb. Tratar:
ail

por 4 CD's, 3 fitas de Tratar: 9118-2880, cj 3787. Cj Noeli. 373-3787 cj Noeli.
video e livros de Guilherme.
exercícios. Fantástica

o
GELADEIRA - vende-se LINHA TELEFONICA -

meto de ensino através de FARMÁCIA - vende-se Duplex, Consul, em ótimo vende-se, prefixo 371. R$
. rnsgs subliminares. cj clientela e convênio estado. R$ 460,00. 200,00. Tratar: 437-3523.
Indicado também para formado. Tratar: Tratar: 9975-1936 cj
estudos.compl, a outros 376-1949. José Carlos. LOJA - vende-se de

cursos. Tratar: 371-7529. roupas cj estoque e

FILMADORA - compra- GIBIS - vende-se, coleção. móveis. Tratar: 371-9116
el

DESUMIFICADOR DE AR se. Tratar: 372-0108. Tratar: 370-3561. cj Cacilda.
. ...........__ ....._._._�_._._-

•• 28 eI. IIOS'o.2333 - Ce.tro - G••,••I,I• .;. se - Fonel (47) 373-0794

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informativo" Imobiliário AIJS

SEJA UM, CORRETOR VENCEDOR
Após este breve resumo enfatizando a importância do aprendizado

constante, viemos lhe oferecer a oportunidade de participar de um

curso que levará você a torna-se um Corretor Vencedor.
ra ser competitivo é preciso ter respostas rápidas a novas

uações e problemas, oferecer ótimos produtos
e serviços

cientes para seus clientes; facilitar o acesso a informações. É

ciso adap,tar-se rápida e facilmente a mudanças. Chegar
a este

nto não é nada fácil, somente o aprendizado constante trará o

nhecimento necessário para isso.

o curso será ministrado pelo corretor de imóveis Omar Seadi Torriani

Local: Auditório Shopping Breithaupt
Data: 29, 30 e 31 de Agosto de 2002

Hora: Quinta e Sexta-feira das 18:30 as 22:00 horas

Sábado das 8:00 as 13:00 horas

última instância o aprendizado lhe dará capacidade para aumentar

u faturamento, encontrar novas oportunidades de negócio, alcançar

aior grau de inovação, aumentar a eficácia das campanhas de
vendas

marketing, aprimorar sua capacidade para prever as necessidades de

rcado e principalmente melhorar o atendimento a cllentes. Ao mesmo

mpo, pode ajuda-lo a aprimorar os orocessos, melhorar as tomadas de

cisão e o valor da empresa no mercado.

Confirme sua presença pelo telefone 371-8009 (Imobiliária Habitat)

Este curso terá o patrocínio de:

• Tabelionato Bartel

aresumo é necessário estar o mais preparado possível para satisfazer • Cartório de Reg. De Imóveis Iza Marta Mohr Ziemann

cliente e ao mesmo tempo, competir, crescer e vencer em um mundo

mudanças rápidas e constantes. Apoio: Shopping Breithaupt

MASSAS - PIZZAS

CARNE & FRANGO

Experimente
nosso rodízio

de massas!

Levamos'até sua casa!

; I

,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 CORREIO DO 'POVO TERÇA-FEIRA, 27 de agosto de20 1

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
'Anéis - Elásticos

Graxa

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

MANGUEIRA - vende-se pj
latoaria, Oxieorte, eompl. (ej
bico e mamômetro). Tratar:
370-9062.

MÁQ. CORTE - vende-sé

industrial, semi-nova. R$
1.200,00. Tratar: 275-0616.

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

valor. Tratar: 375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende

se, mod.reta, Yamata.
Valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
reta e overloque ej cobertura.
Preço a eomb. Tratar: 9993-
4340ou370-5547.

MÁQ. COSTURA - vende-se

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

MÁQ., COSTURA - Vende-se,
1 corte de trabalhar Kamer R$
1.390,00 (pacote ejtodos tem
dese. ou avulsa). Tratar:

275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende-
•

se, overloehe, sequinha, ej
mesa. R$150,00. Tratar:
371-B238.

-

' ,

\
MAQ. DE MONTAR PNEUS-

vende-se, marca Autoffieine A

210. R$ 1.500,00. Tratar:'
370-7942, c/ Laércio.

MÁQ. DE FAZER ESPUMA
vende-se. R$ 900,00. Tratar:
376-2279.

MÁQ. LAVAR ROUPA

vende-se, Brasternp,
automática, 6kg. R$
350,00. Tratar: 371-1080,
ej Daiane.

MÁQ. REBATER ELÁSTICO
- Vende-se, 4 agulhas,
marca Hansai. R$ 3'.500,00
à vista ou entr: R$ 2.000,00
e o resto pare. Tratar: 9975-

4523, ej Rosa.

MÁQ. RETA-vende-se,
marca Brotter. R$ 600,00
nego Tratar: 275-0616.

MÁQ. SACOLAS - vende
se pj fazer sacolas
plásticas. Tratar: 376-1042,
ej Lurdes:'

MÁQ. SOLDA - vende-se

maq. solda elét., lixadeira,
,

furadeira de impacto
(industrial) e caixa de
ferramenta eompl. Tratar;
370-917iou 9975-0102.

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

MESA - vende-se, de

':F M'adeirelra Flórida ltda.

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

Rua AdóIf Püttjer, 444 - Rio Molha

musculação, sem equip.,
somente a mesa, novinha,
sem nenhum dia de uso. R$
200,00. Tratar: 372-3970.

MESA DE SINUCA - vende-se,
eompl., 4 tacos, bolas, giz,
tampo demarmore. R$ 590,00.
Tratar: 372-1274, nego

MODELADORA - vende-se

p/ pão francês, Sulpan. R$
800,00. Tratar: 376-1090
c/ Zuleiea ou Adima.

MOTOR -vende-se, die.,
10 hp, marca Yamaha.
Aceito carro ou moto na '

, troca. R$ 1.200,00. Tratar:
372,0391ou 9965-8875.

MÓVEIS - vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-
2362, c/ Joilee.

MÓVEIS P/ LOJA - vende

se, provdor c/ cortina,
balcão mad. c/ prateleiras,
cabides pj calças e blusas,
balcão de vidro c/ eabideiro,
eabideiros grandes e
pequenos. Tratar: 371-7529
ou 9102-7055.

PAPELARIA - vende-se
saldo em geral. R$
1.300,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, c/ 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 vaior da passagem
oferecida pela empresa.
Tratar: 9973-3358.

PEDESTAl-vende-se,16
canhões de luze/ catraca e

40m fio. R$ 900,00. Tratar:
, 372-3598, c/ Ane.

(

R$ 80,00. Tratar: 373-
3787. c/ Noeli.

PINCHER - vende-se, nº O.
Tratar: 276-3206.

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

275-2229.

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

PNEUS-vende-se,4
Miehelin, c/ aro de ferro 16
- 215/75, p/ pick-up, aro
c/ 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 372-4492; c/ Zigue
ou 372-1693, e/Zieo.

-

PORTAS (4) - vende-se,
mád. Maciça (cedro), c/
almofada e canto superior
em meia lua. R$ 400,00 ou

1 por R$ 120,00. Tratar:
9104-4588.

PRANCHA - vende-se, p/
cabelo. R$ 40,00 +
transformador. Tratar:
37O-B650.

PRANCHETA/AQUITETURA
-vende-se c/ 1,20xO,90,
c/ regúlagem e cadeira.
Tratar: 370-9172 .

PROPUTORA DE GELO �

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

9873-8743.

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

QUADRA DE TÊNIS DE
CAMPO - aluga-se por hora,
1ª horafrátis. Tratar: 371-

2-
"7
5

:3
5
4-

!tua Augusto Mielke, 120 - Bàependl "7
� �WM'o'M'''''''''''''����� ���",..w.v.w.w.,w, "��","��,�w...�"�""","��=

arquitetura
deslgnI

Tuoo'eM s�
SEM dUROs
* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas.

Rua Exp. Gumercindo. da Silva, 161 - Centro
(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - se

9603 ou 9104-2393.

RElÓGIO PONTO - vende

se, manual em perfeito
estado. R$ 180,00. Tratar:
370-8615.

ROUPAS - necessito de

roupas p/ crianças de 10, 7
e 5 anos. Tratar: 273-5086,
ej Marcia.

TECIDO - vende-se, p/
confeccionista (ponta de

estoque). Tratar: 370-3561.

TECLADO - vende-se,
Cassio CT 655. Tratar: 275-
2125 c/ Taís.

TECLADO - Vende-se,
Cassio, modo CTK 500,
seminovo. Tratar: 370-1462,
até 19hs, c/ Rávio ou Miriam.

TV 14' - vende-se, semp. R$
200,00. Tratar: 376-3434.

TV 20' - vende-se, R$
200,00. Tratar: 372-1817.

TíTULO - vende-se,

Baependi. R$ 350,00em
2x. Tratar: 392-3050.

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

VIDEOGAME - vendes
Nintendo game cubo c/4cd'
2 controles e memory card

Original. Tratar: '376-2206.

VIDEOGAME - vendeseja
Station 2, destravado cf
ed's. Tratar: 376-2206.

VOLANTE - vende-se, da
+ cubo p/ GM. R$ 450,00, n
Tratar: 372-1274.

Do you want to

speak English?
So call me at
\

9902-0732.

Private English
classes with
teacher Junior.

Rua Relnoldo Rau, 520 - Jaraguá do SUI:.?<:,__\j,-" -_,.. .. " "" " " ...

.�(dlt vidraçaria
�.' IVI 'A�"il,.'I.''e·.. ,'

.

//> VVIII�, .

Nós queremos vender/Você quer Comprar?
Vamos negociar/

Fone: 371-0568
\,---.",. . ,�------

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

PEDRO II E A INSTRUÇÃO (202)
Terminada a campanha contra o Paraguai,

que custara ao imperador, em cinco anos-de
cuidados, 20 anos' de vida; abriram os seus

admiradores uma subscrição nacional, para
erigir-lhe uma estátua. Ao ter notícia da idéia,
S. M. eM riqiu uma carta aos promotores do

movimento, pedindo-lhes que aplicassem o

produto da subscrição na instalação de escolas

para o povo. E dizia, ao primeiro signatário: I

- O senhor e seu-s predecessores sabem como

sempre tenho falado no sentido' de cuidarmos
seriamente da educação públ ica, e 'nada me

agradaria tanto como ver a nova era de paz,
firmada sobre o conceito da dignidade dos

brasileiros, começar por um grande ato de
iniciativa deles .a bem da educação públ ica.
Agradecendo a idéia que tiveram da estátua,
estou certo de que lião serei forçado a recusá-Ia.

s.

\

Oliveira U�a- \\0 Jornal", de 5 de dezembro de 1925.

Unificação ortográfica deixa
de ter prazo determinado

Uma mudança no acordo de 1990, que prevê a

unificação ortográfica da língua portuguesa em

Portugal, Brasil e outras cinco ex-colônias (Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique eSão Thomé
e Príncipe) foi aprovada pelo Senado. A alteração retira
do acordo qualquer data para que seja elaborado um

vocabulário ortográfico comum, antes previsto para
janeiro de 1994.

O relator do projeto, senadorJosé Sarney (pMDB
AP), considera que a unificação não será alcançada,
pois especialistas do Brasil e de Portugal não abrem
mão 'de algumas regras próprias. Com isso, por
exemplo, os portugueses continuarão escrevendo

''António'', e os brasileiros, sem contar a pronúncia
diferente (aberta lá e fachada aqui).

/

,

Conforme Sarney, houve a unificação de alguns
pontos do vocabulário ortográfico, mas

i
não na

totalidade. "Existem, na língua falada nos sete irmãos

lusófonos, pronúncias diferentes de país a país (e
mesmo de região p�ra região) muito difíceis de superar
e de indicar uma delas como denominador comum a

ser adotado por todos", observa. Ele pondera que
acentos como o trema, a cedilha e o hífen continuam

existindo para mostrar a diferenciação de pronúncia.
O projeto aprovado prevê que os países de língua

portuguesa "tomarão as providências" para a

elaboração de um vocabulário ortográfico comum
"tão completo quanto desejável e tão normalizador

quanto possível", mas apenas quanto às terminologias
.científicas e técnicas.

OORNAL DO SENADO, na 1.516, página 3)

.Jornal
CORREIO DO POVO

II Aqui tem
informação!

Rua Reinaldo Rau, 61 •

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

Ao ensejo dos 50 anos da LJF (6)
GERAL

Uma outra foto que
assinalou os 10 anos da

Liga, mostra o sr. Osni

Mello falando para os ou
vintes da Rádio Jaraguá,
vendo-se, entre os iden

tificados; Lauro Braga,
Eugênio Victor Schmô

ckel, Osório José Schrei

ner e dr. Ary Flaviano de

Macedo.

o CRDR e o 'Cavalo de

Tróia', presentes de grego
LINO SARTI - Aposentado e presidente d�
Associação de Defesa Ambiental e Social da Serra
da Tifa do Funil

Estavam em guerra gregos e troianos.
Mesmo sitiada, Tróia não se rendia.
Os gregos, então, simularam desistir do cerco à cidade

e, estrategicamente, afastaram-se das muralhas.
Nesse meio tempo, haviam feito um, enorm� cavalo

de madeira e, num gesto de "boa vontade e despedida",
ofereceram aos troianos.

Heitor, o melhor guerreiro troiano, alertou os

compatriotas para que não aceitassem "o presente".
Poderia ser uma cilada.

Suas ponderações não foram ouvidas, nem atendidas,
e o cavalo foi introduzido na cidade, fechando-se

\

novamente as portas das muralhas. Logo começou a festa

pelo fim da guerra e avançou noite a dentro. Os troianos,
cansados e embriagados, adormeceram profundamente.

Aí, soldados escondidos no bojo do cavalo saíram e

abriram as portas das muralhas para que os outros

soldados entrassem.

Foi aquela carnificina, e Tróia perdeu a guerra. Daí a

expressão "Presente' de grego".
»:

Sim, e daí? Que tem o CRDR a ver com isso? ...
A Comissão de Proteção Ambiental e Social da Tifa

do Funil, mais todos quantos não aceitam "comer gato
por lebre", alertaram "ab ovo" que o tal CRDR (nome
pomposo, eufemismo macabro) traz e trará em seu bojo
uma série de perigos, que já enumeramos à sociedade.

Fomos acoimados de "desinformados", de "into
lerantes e de outros adjetivos menos elogiosos.

Todavia, os órgaos com autoridade para decidir,
sempre estiveram a-nosso favor.

Os pareceres da Fatma (3 e 4) e da Procuradoria da

República (1) são prova de que nossos alertas eram e são

procedentes e consistentes. Estávamos e estamos coma

"força do direito".

Todavia, de repente, não mais que de repente, na
audiência de 18(7/2002, o poder judicante fez "Tábula
rasa" de tudo e decidiu que o CRDR (o nosso Cavalo
de Tróia) será implantado na Tifa do Funil.,

"Ubi sumus, quam justitiam habemus?!!!" (Onde
estamos, que justiça temos?), exclamaria Cícero, o grande
tribuno romano.

'

Sob Omanto da flexibilização II

CARLA LAsCALA LOZANO E MARIA CECÍLIA MILAN DAU
_:_ Advogadas especializadas em Direito do
Trabalho em parceria com a Terra Barth
Consultoria (carlalascala@bol.com.br)

Os efeitos da grave crise econômica mundial são
desastrosos. No Brasil, a' crise vem sendo agravada por
uma política econômica que trouxe à baila as desigualdades
sociais, o alto índice de desemprego, o renascimento do

trabalho informal e o arrocho salarial. A sociedade, em
geral, sente na pele a atual "guerra fria" que se instalou.no I

País. Valores, padrões de comportamento e leis estão sendo,
Irevistos.

,

No âmbito das relações de trabalho, empregados e

empregadores amargam o dilema de preservar o emprego
e manter as portas abertas na corrida mundial. Neste

contexto, surge a flexibilização das leis trabalhistas, que se

traduz na necessidade dos indivíduos de renunciarem aos
,

,

seus costumes e adaptarem-se às novas circunstâncias do
mercado de trabalho. Delimitada na própria Constituição
Federal, a flexibilização tem �or escopo principal a t

preservação do emprego do trabalhador, bem �aior a

ser assegurado nas épocas de crise econômicae de crescente
informatização dos meios de produção. A antiga forma

de proteção ao trabalhador, característica marcante do
Direito do Trabalho, será repensada. Perdas de vantagens
econômicas poderão ser substituídas por benefíciosmenos
onerosos para as empresas emais benéficos ao trab'alhador. i

Tudo isso traz à tona a necessidade de se pensar no
interesse coletivo, ,e não somente nas "pseudo" garantias
individuais, que na atual conjuntura econômica oneram a

folha de pagamento das empresas de forma tal que não

lhes restam outra alternativa, senão as grandes demissões
em massa. Sem emprego não há garantias.
° ideal é negociar e ninguémmelhor do que as próprias

partes para definir as regras que irão reger as relações de
trabalho. Evitar a exploração da classe trabalhadora,

I,

elaborar uma estrutura que crie condições para que a livre

negociação se desenvolva no ambiente da boa fé e que
sustente a ação sindical, são prioridades que devem reger a

flexibilização. Com certeza, essa não é a cura para as tão I

doentes relações de trabalho, tão distantes do mundo real,
mas se traduz em uma pequena brecha que, por sorte, irá

despertar em todos a necessidade da criação de uma

legislação trabalhista mais fle�ível e adequada à nova '.
realidade.
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.INDIGNAÇÃO: FALTA DE INFRA-ESTRUTURA MíNIMA REVOLTA MORADORES DA TIFA DOS MARTINS

Esgoto
revolta entre

i .

aberto gera
a população

]ARAGuA DO SUL - A

Rua Irineu Franzen, naTifa
dos Martins, está precisan
do da, atenção do poder
público. Pelo menos é essa

a avaliação dos moradores,
que se dizem cansados de

solicitar um pouco maisdb
benefícios, como tubulação
e conservação da via. Mo
ram nesta rua aproxi�ada
mente 200 familias, a maio
ria trabalhador de fábrica

ou da construção civil, co
mo Salésio de Moraes. Ele

juntou um dinheiro e com

prou um lote na Rua Irineu
Franzen e, agora, está cons
truindo a sua casa própria.

O único problema de

Moraes é terminar a cons

trução da casa e ver a rua

"desse jeito. É poeira quan
do o tempo está bom e la-

-,
ma que não acaba mais

quando chove", comenta o
pedreiro. Ele aponta ainda
o que considera pior: o es

goto a céu aberto e o con

seqüente risco de doenças.
"Quando chove, as crian

ças chegam � escola sujas
de lama", informa ainda

Moraes. Acontece que os

motoristas, além de passa-

,/

a ceu

Téo Bogo/CP

Moraes, no detalhe, denuncia as péssimas condições da rua e pede solução

rem em alta velocidade, não
se envergonham em .res

pingar barro e ligua nos pe
destres, afinal de contas, não
se sentem culpados ou res

ponsáveis pelo fato da rua

não ter um espaço para os

pedestres, nem 'calçamento
ou tubulação.

O drama vivido nos

di�s de'chuva não é muito

diferente dos contratempos
dos dias ensolarados, quan-

do a poeira invade as casas,

suja as roupas do varal e ir
rita os olhos das crianças e

compromete ainda mais os

casos de bronquite.
Moraes afirma que re

solveu procurar a imprensa
porque gostaria de per

guntar, publicamente, os

motivos que levam a Se

cretaria de Obras a não en

viar um único fiscal para
ver de perto "o que a gente

precisa".
Segundo Salésio, os

moradores já foram várias

vezes até a Secretaria de

Obras para pedir uma sd

lução, pelo, menos no. que
se refere à tubulação da rua,
mas até agota nenhum re

sultado foi obtido. "Fala

ram que iriam aparecer,
mas nunca veio ninguém",
reforça,
(MARIA HELENA DE MORAES)

Planejamento familiaremétodo contraceptivo é temadepalestra
]ARAGuADO SUL� Pela

segunda vez neste ano, o

Departamento da Mulher

STNestuário promove
com a médica gi-

na Cornelli, sobre o tema

"Planejamento familiar e

métodos contraceptivos.".
acontece às 14h30

ditório do STIVestuário 'custos com os contracepti
(Francisco Fischer, 60). vos não são motivo para
Adriana, que também aten- não se fazer um planeja
de às trabalhadoras vestua- menta familiar '-, adver

ristas 'diariamente na sede te Adriana Cornelli; que é

da entidade, deve abordar formada pela UFSC (Uni
alternativas cornportamen- versidade Federal de Santa

tais, hormonais, de esterili- Catarina) e fez residênciamé
zação. e utilização de DIU dica na Maternidade Darci

(Dispositivo Intrauterino). Vargas, em]oinville. A pa
- Nos dias de hoje, os lestra é gratuita. "Decidi-

mos realizar novamente es
I

ta palestra pela importância
do tema e para que mais

mulheres entendam a ne

cessidade de se planejar a

vida familiar", explica a co

ordenadora do departamen
to, Rosane Sasse Gieburo-
wski.

'

A primeira palestra
aconteceu dia 29 de abril.

Ir- s entrosar melhor

ol raças à sua

agradar. Explore a

lidade. O diálogo

..3Ja simpatia irá
lacionamenfo com

a sua criatividade e

hecimento dos cheles.
.

com o seu homem.
Câncer - Espere mudanças
para melhor na sua situação
fi O 'amor começará

r mas' terminará
ão controlar as

'\
ua criatividade vai

ar (!] admiração dos amigos.
tente controlar melhor
de e procure ser mais

cump I� seu par.
Virgem - Tire proveito das

oportunidades profissionais.

li'O�..

'

a.
perspectiva vai trazer

� �. r�r
no trabalho. Na

p ',';p' ado com um

H �.. mprometido. •

PN
RELIGIÃO

-
-

A Igreja Evangélica Luterana ParóquiaApóstolo Pedro,
no centro da cidade, convida a comunidade religiosa
para participar dos cultos realizados às quintas-feiras,
quando sempre s�o discutidos assuntos diferentes. Nesta
quinta-feira, o tema abordado será o "Trono, o sucesso,
o poder' e o tombo", com o pastor William. No dia 5

de setembro, assunto será a "Imagem de Davi, um
homem conforme o coração de Deus", com o pastor
Paulo. De 12 a 15 de setembro, o pastor Bruno ]ansen
estará ministrando curso de Evangelização, a partir das
19h30, com participação especial da Banda do Louvor.

CONCURSO
Fabrizio Motta dos Santos, de ]oinville, e Paulo Roberto
Berri, de ]araguá do Sul, foram os vencedores .nas

categorias Esporte e Radical e Recursos Naturais e

Culturais, respectivamente, no 10Concurso de Fotografia
"O mais belo panorama", promovido pela Divisão de

Turismo da Prefeitura de Guaramirim, como parte da

programação de aniversário do Município, que completa
'.53 anos de fundação amanhã (28). Segundo a diretora

da Divisão de Turismo, Elvira Maria Radwanski, a

primeira edição do evento atingiu os objetivos de ampliar
'o acervo fotográfico e chamar a atenção da população
para as belezas do Município. As fotos serão expostas
no hall de entrada da Prefeitura. A escolha das fotos

premiadas aconteceu semana passada. A comissão

julgadora foi formada por Arnaldo Kruger, Carlos
Truppel,MárcioMora,Maurici Zanghelini, SelmaRichter,
Marli Zimmermann e o renenre Rogério Vonk.

SAÚDE
A UFSC (Universidade Federàl de Santa Catarina)
recebeu R$ 58,8 mil do Ministério da Saúde. O'repasse é

parte de um convênio de R$ 117,7 mil, firmado entre o

ministério e a universidade. Os recursos vão ser aplicados
em um curso de especialização em enfermagem
obstétrica, para o Programa Saúde da Mulher.

. PASSEIO
A Câmara da Mulher Empresária' da Acijs (Associação
Com.ercial e Industrial de ]araguá do Sul) promove, no
dia 1 de setembro, passeio pela Rota da Colonização
Húngara, com saída às 14 horas (defronte ao Cejas
Centro Empresarial de ]araguá do Sul). O passeio é

promovido em parceria com a empresa de turismoAção
Livre e envolve o Bairro Garibaldi, local onde existe a

maior concentração de descendentes de húngaros na

região e onde está locálizada a Igreja Santo Estevão, a
mais àntiga de ]araguá do Sul. O passeio inclui outras

edificações de valor histórico e ainda parada para lanche no
Centro de Processamento de Alimentos do ]araguazinho.

o-------,
pequeno investimento

cf fonte de lucro. Na

,,�'i sU�J)Ossessividadepoderá.

rtudo a pe;Jer.
Escorpião - O trabalho

PI'
ainda mais se tem ,

om o público; faz
isd ou lida com

6 co. Decepção ou briga
b p6l.derá magoá-Ia.
"""11' .

Sagitario - Dê atehção especial
aos c�p sos assumidos. Suas
i

" eceberão elogios.
urk egredo fará bem ao

as evite se iludir.

rá hora de ampliar os
Mude o que não TIver·

.

mtl�.sef.itidó�m sua vida. Bom dia

���rl,ovos conhecimentos.

Entregue-se ao amor.
Peixes - Herança ou pensão
deverá ser definida a seu favor.

� r'" claramente com a

moda. Uma aventura

IJ(aliza encrenca para o

-- ---_.._._---=----"'--------

soprarão a favor do seu sucesso.

aperfeiçoar o seu

nho profissional.
fi colega deverá
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ECRETARIADE FINANÇAS
rec str e t

"

Suporte das demais, a secretaria

de Administração e Finaças da
Prefeitura está trabalhando no

desenvolvimento prático do

recadastramento municipal,
efetuando cobranças do IPTU e

buscando recursos para que as

outras divisões possam funcionar
bem. De início, o secretário Jair

\ Tomelin trabalhou no projeto de

modernização administrativo,
oportunizando treinamento aos

servidores públicos, investindo em

informatização para aumentar o

rendimento dos funcionários, além
de proporcionar agilidade e

qual idade no atendimento aos

munícipes.
- A intenção é informatizar todo
trabalho que realizamos na

prefeitura, mas isso é um projeto
de longo prazo porque implica
numa mudança cultural grande,
tanto para o .servldcr quanto para
os contribuintes. O objetivo é que
as pessoas possam ter àcesso de
casa do andamento de um

requerimento, dispor de um

terminal ligado à rede na portaria
da .prefeitura, tudo para agilizar
e faciliatr para os moradores de

Guaramirim -,destaca o

sec retá ri o.
Tomenlin enfatiza que uma das

primeitas tarefas cumpridas
quando assumiu o mandato foi

ajustar os setores e melhorar o

ambiente de trabalho dos

funcionários, comprando móveis

adequados, computadores, entre
outros equipamentos necessários

para o desempenho de
determidada função. "Todo esse

nosso trabalho está voltado para

apresentar boas condições de

, atendimento às pessoas",
enfatiza.

Que o futuro seja grandioso
e pleno de paz e prosperidade
para nossa cidade e nossa gente.

Parabéns, Guaramirim, pelos seus 53 anos!

(47)373..0422
(47)373-1579

PARABÉNS GUARAMIRIM
,

53ANOS

SpeedPress
II ",'.iI'i;V$.«s:.z.c�._Wil.$P,*i$>J&.:;J

6 -Á�;b��e, /,�Â'���l,').,e4'4D��
PABX (47) 371-2552

Rua Barão do Rio Branco, 41 - Centro - Jaraguá do, Sul - SC SC 413· Km 01, nO 896· Centro· Guaramirim . SC f e-mail: emb2000@terra.com.br
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<

GUARAMIRIM 53 ANOS
uma nova fase de desenvolvimento

.. L �.

=A=-E-=R"--O=·=-----'C=A"""'·. RGd+
. A grandeza do teu passado nos impulsiona em

direção a um futuro cada vez mais brilhante.
, Parabéns, Guaramirim, pelo seus 53 anos!

(47) 371-0363

Em um ano e 8 meses a atual

administração transformou o

município num canteiro de
obras: Estradas, urbanização,
saneamento básico,
pavimentações, pontes, postos
de saúde, ampliação e reformas
de prédios públicos, praças,
construção de quadras
esportivas, iluminação pública,
alargamento de estradas,
dragagem de rios, aterros,
pontos de ônibus, assistência
social, anel viário central,
informatização, qualificação
profissional, valorização dos

servidores, concurso público,
drenagem, programas agrícolas,
ambientais, eventos esportivos e

culturais, manutenção de vias
de irrigação, troca de bueiros

por galerias, municipalização de

escolas, terraplenagem,
aquisição de máquinas, veículos
e equipamentos e construção de
Centros de Educação)nfanti I
foram algumas ações do
governo municipal neste
período. Na avaliação do

prefeito Mário Sérgio Pelxer

foram obras necessárias que
fizeram a administração
trabalhar duro durante este

período. \\0 planejamento
praticado pelaadministração
municipal permitirá nos pró
ximos anos o prosseguimento da

política de desenvolvimento do

município" destaca.
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IPREVENÇÃO: GUARDAS DE ENDEMIA FISCALIZAM, ESTA SEMANA, CEMITÉRIOS DE JARAGUÁ DO SUL Agrônomo alerta para o

risco de produtos tóxicoErradicação da dengue
prioridade para este

./

e a
tro inválido, produto re

'

trado com um nome e c

mercializado com oun
,(
es

nome, produto registrad 5

em nome de uma empres 05

e vendido por outra, prod �red
to registrado para uma ,I: �

lidade mas que o rótulo in' la

ca outra, e ainda produto iO

c
com problemas de embala Ne

gem, rotulagem, concentra
ção de produto, quantidad
material da embalagem e

fora apresentação do pro '�UI
duto, indicação de utilização 5

entre outros." ie

O grande receio do
'

O

agrônomo da Cidasc é que �
as pessoas estão adquirindo �

produtos perigosos sem se

dar conta. "Os produtos
considerados como agro·
tóxicos exigem receita e

venda é controlada. Mas es·

ses domissanitários têm

aparência inofensiva, porque
estão, de certa forma, mas
carados pela embalagem e

pelo registro no Ministério ,[

da Saúde", argumenta, Ele
explica que os domissani
tários são encontrados em

qualquer agropecuária e

comercializados para uso

doméstico, mas, na maioria
dos casos, de forma irregular ,

, . .(

e sem necessidade de receita. i

"Existe um produto desse, '"

chamado Diazinon, que
estava sendo vendido pa-

'

ra combater o piolho em

,crianças", comenta. O rela

tório também será enviado
para a Anvisa (Agência Na

cional de Vigilância Sanitá·

ria!. (MHM)

]ARAGuA DO SUL -

Ainda esta semana, o agrô
nomo da Cidasc (Compa
nhia Integrada de Desenvol
vimento Agrícola de Santa

. Catarina) Celso Wassmans
dorf entrega para a coorde

nação daVigilância Sanitária
do Município resultado da

pesquisa realizada em parce
ria com a Fundação 25 de

Julho, de Joinville, junto a

lojas que comercializam pro
dutos agrotóxicos registra
dos no Ministério da Saúde,

I

os chamados "dorriissanitá-

rios", que estão sendo ven
didos sem nenhum critério

ou qualquer tipo de; fiscali
zação.

O agronômo ressalta

que, apesar da pesquisa ter

sido realizada em Joinville,
ele acredita que os resultados
são os mesmos, tanto em

Joinville quanto em Jaraguá
do Sul. "Observamos que
os produtos vendidos são

os mesmos e, portanto,
apresentam as mesmas irre

gularidades", assinala Was
smansdorf. São conside
rados domissanitários os

agrotóxicos para uso do
méstico e áreas urbanas.

,

O agrônomo argumen
ta que, dos 60 produtos co
letados, 39 apresentaram
prováveis irregularidades. ''A
grande maioria dos produ
tos vendidos em agropecuá
rias, em se tratando dos do

missanitários, apresenta pelo
menos uma irregularidade,
como registro vencido, pro
dutos com número de regis-

,..,

verao
]ARAGuA DO SUL - A

comunidade jaraguaense
ainda não se conscientizou

que pode ser afetada pelo
mosquito transmissor da

dengue e continua colocan

do flores em vasos com

água nos cemitérios. O fato

foi constatado pela equipe
de técnicos da Secretaria de
Saúde e da Funasa (Funda
ção Nacional de Saúde).
Ontem, eles começaram
trabalho de fiscalização em
todos os 26 cemitérios de

, Jaraguá do Sul com a in

tenção, segundo a coorde

nadora do Programa Mu

nicipal de Erradicação da

Dengue, Leila de Souza

Santiago, de descobrir fo
cos da larva do mosquito
e/ou evitar que elas se for-

1

mem. "Estamos tirando a

água de todos os vasos e

fazendo furos neles. A po

pulação tem que entender

que a dengue vai ser a

doença deste verão e de

pende de nós prevenir", ar
gumenta Leila. Ela infor

ma ainda que os zeladores
de todos os cemitérios
estão sendo orientados a

furar os vasos que estive

rem cheios de água.
Somente na manhã de

ontem e início da tarde, a

equipe integrada por Leila
e pelo guarda de endemia
Horacílio Antunes Leite do
Prado e pelo administra

dor.dos cemitérios deJara
guá do Sul, José Monti

beller, visitaram os cemité

rios do Centro, Vila Lenzi,
Nereu Ramos e Santo An-

Potos.Ceser Junkes/CP

Equipe de guardas de endemia' começou, ontem, trabalho em cemitérios de JS

programa consiste ainda na
colocação de 11 arma

dilhas, instaladas em pon
tos estratégicos, e visitas

periódicas em residências e

diversos bairros. Ainda de

acordo com Leila, o nú

mero de armadilhas será

ampliado para 116.

(MARIA HELENA 'DE MORAES)

sa Tritec, localizada na Bar
ra do Rio Cerro. A co

ordenadora do programa

explica que até agora não

se tem registro de nenhum

caso local de dengue, so
mente casos contraídos em

outras cidades.
Além do trabalho reali

zado nos cemitérios, o

tônio e constataram que,

apesar dos avisos e placas
de proibição, muitas pes
soas continuam insistindo

no velho hábito de depo
sitar floreâ em vasos com

água. "É preciso conscien
tização", observa a co

ordenadora. Segundo ela,
os cemitérios estão forne
cendo ateia para colocar

nos vasos. ''Não podemos
permitir que a nossa região
seja infestada pelo Aedes

aegypti, a exemplo do que já
aconteceu na Região Oeste

do Estado de Santa Cata

rina", exemplificá Leila.
O Programa Municipal

de Erradicação da Dengue
foi implantado em Jàraguá
do Sul em 1999. Nesse

período, foram detectados
11 focos do mosquito,
sendo o último em feve

reiro deste ano, em arma

dilha colocada pelos guar-
,

das de endemia na empre- Apesar dos avisos, muitos insistem em vasos com água

Unerj promove alternativa cultural para a comunidade
BR em Movimento, com
recurso das leis de incenti
vo cultural.

O filme será apresenta
do nos dias 2, 3, 4 e 5, em
dois horários, às 9 e 14 ho

ras, e, no dia 6, também às

19 horas. Após as exibi

ções, o público responde
um questionário sobre o

filme. A entrada é gratuita.

]ARAGuA DO SUL - 0/
filme "Bicho de sete cabe

ças" marca a estréia do

Projeto Cinema na Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), que acon

tece de 2 a 6 de setembro,
no auditório do -Bloco F

da instituição. A iniciativa

integra o Projeto Cultura
em Movimento, que tem

o apoio da Petrobras e foi

organizada na Unerj pelo
Setor de Marketing e Co

municação, com o objetivo
de estimular, entre os aca

dêmicos e comunidade, o
gosto pelo cinema, além de
valorizar a cultura nacional.

"Bicho de Sete Cabe�
ças" tem a direção de Laís

Bodanzky, e tem no elenco

nomes como Rodrigo
Santoro, Othon Bastos e

Cássia Kiss nos papéis
principais. A proposta dos
estudantes daUnerj é exibir,
pré-estréias de filmes na

cionais visando assim des

pertar o interesse pela cria
ção artística em uma área

que vem sendo apoiada
através do Projeto Cinema
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No mundo inteiro, o proprietário de pequena empresa e até

'etários de média empresa 'são respeitados porque eles
o

egam a base, que representa em torno de 60% a 70% da

-obra empregada no mundo,

Amaioria dos países salvou-se do caos econômico, há alguns

i, quando começou a acreditar nas pequenas e médias

OUtr sas. Alguns exemplos: Itália, Espanha, Alemanha, Coréia e

strad �s outros.

npr Os governantes destes países acreditaram nos seus

�resários de micros, pequenas e médias empresas,

ltod edendo-Ihes crédito para investimento praticamente sem

a ,i, sem garantias, porque eles souberam investir primeiro e

Diu' rando o retorno, depois. O mesmo não acontece no Brasil,

Q 'o empreendedor começa a pagar antes da empresa começar
uto

�cionar. Crédito?
[b�a Nem pensar. Primeiro a empresa precisa estar funcionando,

mínimo, há 12 meses, e, se tiver qualquer problema com

mplência (cheque, cartório, etc.), então ... nunca mais.

O brasileiro clama por trabalho, 'mas os nossos governantes

juer tomam conhecimento do problema ou têm memória curta.

�uém colhe sem plantar,
Será que ainda pensam que um país, um Estado, ou um

'cípio sobrevive sem o empresário? Quem é que sempre corre

: neste País? '

'

do O EMPRESÁRIO, LOGICAMENTE.

gu Qual o risco do governo? Perder uma eleição?

indo Não conseguir dinheiro do FMI para repor o que sai' pelas
eiras da ineficiência administrativa?

n se Até quando o BNDES, instituição de fomento empresarial, vai
to ',Unuar financiando multinacionais e esquecendo a indústria

ileira? Até quando continuaremos a pagar juros de 7% a 10%

ano, mais TJLP para micros e pequenas empresas, enquanto
�randes pagam no máximo 3%? Será desta forma que vamos

perar a nossa economia?

Em que dia o governo dará ouvidos ao pequeno empresário?
Sem reformas, quase impossível. Mas quem sabe, um dia

alquer, alguém apto, um grande ECONOMISTA e

INISTRADOR possa ser presidente deste País e comece a

n e �r os pequenos como a salvação do País, sem esquecer os

iria des também.

Ele

ICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALI

TAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM E MASSARANDUBA

voca todos os integrantes da categoria profissional, para a

embléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 31/08/
e 2, "sábado", às 08:30 horas em primeira convocação com o

a-
'rum legal ou às 09:30 horas em segunda convocação, com

ualquer número de integrantes presentes, em sua sede social,
m Rua José Emmendoerfer, 240, em Jaraguá do Sul(SC), na for

a estatutária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
o;:

Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apre
a- íada para negociação com os Sindicatos Patronais, Ernpre

não representadas e Federação Patronal;
Autorização à Diretoria do Sindicato Profissional negociar

,

os Sindicatos Patronais, Empresas não representadas e

,deração Patronal, a pauta de reivindicações, reajuste salarial,
in de outras vantagens à categoria;
Autorização para instauração de' dissídio coletivo, caso os

,dicatos Patronais, empresas não representadas e Federa
Patronal das Empresas se recusarem a negociar ou malo

m as negociações; e, autorização para o Sindicato contratar

ogado para instauração do dissídio coletivo.

IAprovação da Contribuicão Assistencial ou Confederativa a

descontada de todos os integrantes da respectiva categoria
neficiada pelo instrumento Coletivo de Trabalho em favor da
Idade sindical para aplicação na administração geral e, servi-

,atendendo desta forma, o previsto no Art. 82 da Constituição
deral;

.

Jaraguá do Sui, 26 de agosto de 2002.
Valdir Stein
Presidente

ITORNEIO: DISPUTA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 80 ATLETAS

Nível técnico dos tenistas

superou as expectativas

Infanto .Masculino é vice-campeão estadual de basquetebol
}ARAGUÁDO SUL-Na jogo muito equilibrado, o jaraguaense, que terminou Fizeram parte do elen-

tarde de sábado, a equipe time jaraguaense levou a o primeiro quarto em van- co, vice-campeão estad_ual

Unerj/Duas Rodas/FME melhor e venceu por 62 a tagem. Empurrada por sua os atletas: Dirceu Pereira,
Infanto Masculino sagrou- 55. Na sexta-feira, dia 23, torcida, a equipe joinvilense Eduardo Massaneiro,
se vice-campeã catarinense foi a vez de enfrentar a partiu para o ataque no Egon Cristofolini, Helton

2002. A equipe foi der- Apab/Criciúma e vencer, segundo quarto, igualando Salai, Lindolfo Rudnick,
'

rotada na final pelo Bonja/ por 82 a 53, credenciando- a partida em 30 a 30. A Marcus Vinicius de Abreu,

]oinville, por 74 a 58, que se para a disputa da final. história se repetiu no ter- Mateus Pires, Paulo Vitor

terminou o campeonato A grande final foi dis- ceiro e no quarto quartos, Negri, RafaelValle, Ricardo
invicto. O quadrangular fi- putada na tarde de sábado, quando a equipe joinvilense Nau, Rodrigo Corrêa e

nal iniciou na quinta-feira, dia 24, no Complexo Es- abriu, dez pontos de van- Tiago Maffezzolli, com

dia 22, com o jogo entre o portivo do Colégio Bom tagem, administrando a Milton Mateus como téc-

time de ]araguá do Sul e Jesus. A partida começou diferença até o final do jo- nico e Manoel Neto como

Ipiranga/Blumenau. Em com domínio da equipe go. auxiliar.
.

r

}ARAGUÁ DO SUL - O

nível técnico dos atletas que
se inscreveram para partici
par do primeiro Torneio

de Tênis de Campo AT]/
Baependi su�preendeu os

organizadores do evento.

A AT] (Associação' dos
Tenistas de ]araguá do Sul)
recebeu inscrição de apro
xirnadamente 80 adeptos
desta prática esportiva, vin
dos da Microrregião do

Vale do Itapocu, entre 6 e

50 anos.

Os Itfompetidores fo

ram subdivididos em' 12

categorias. "Sucesso. total
nesse campeonato organi
zado pela AT], tudo con

tribuiu para que trans

corresse bem; a qualidade
das quadras, o apoio da ini

ciativa privada, inclusive o

tempo", destaca o presi
dente da associação, Edu
ardo Vasquez Clavera.

Ele ressalta que o even

to não apenas deu opor
tunidade para a confraterni

zação entre os tenistas,mas
também serviu para reunir,

Tenistas tiveram oportunidade de avaliar o rendimento em campeonatos

as famílias. ''Além de pro- no Feminino B; Karuê SeU, a contribuição dessas em

presas nós não teríamos

como organizar este tor

neio -, reconhece Cla

vera.

Informações do téc

nico Marcílio .Silva ilpon
tam que o próximo desa

fio dos tenis�a� será 0 Cam

peonato Aberto de Tênis
de Mesa, previsto para, ser

disputado no mês <de ou

tubro. (FABIANE RIBAS)

mover a integração, tam
bém buscamos abrir es

paço par� aquelas pessoas

que nunca participaram de

campeonatos e torneios. A

disputa é boa pra avaliar o

desempenho em situação
de competição", consi
dera.

Entre os destaques de

cada categoria,]oana Lenzi
garantiu o primeiro lugar

na 10 anos A;Augusto Tei
xeira, na 10 anos B; Thiago
Ronchi, na 12 anos A;
Onofre Melin, na C; Edu
ardo Carvalho, na B; Wil

sonWatzko, naA;]oão Izi
doro, na 14 anos; Luís

Schmidt, na Iniciantes, e

Paulo Silva Neto, na Vip.
- Quero aproveitar

para agradecer o apoio da

iniciativa privada, pois sem

LOTERIAS

Megasena Lotcmcnic : Loteria Federal
,

"

concurso: 390 " concurso: 243 conc;urso 03666

07 - 12 - 22 - 34 - 38 - 53 12,- 14 - 27 - 32 - 1'0 - Prêmio: 51.599

42 - 49 - 50 - 52 • 2° c Prêmio: 20.323
Quina 61 - 66 - 68 - 72 - 3° - Prêmio: 55,532

concurso: 1036
76 - 77 - 78 - 86 - 4° - Prêmio: 47.053

05 - 29 - 36 - 50 - 71
90 - 92 - 94 - 96 5° - Prêmio: 57.632
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ESPORTE

I DESTAQUE: PILOTO SILVIO ROBERTO ALCHINI, O BETO, ESTÁ NA UDERANÇA DA FORÇA LIVRE NACIONÁL.

Motovelocidade envolveu cerca

de 120 pilotos 1;1.0 fim de semana
GUARAMIRlM - Dentre

as atividades do calendário
de comemoração do ani

versário do Município -

que será celebrado amanhã

-, foi realizada a sétima

etapa do Campeonato
Catarinense de Motove-

locidade, neste final de se

mana. O evento, que foi

disputado no Motódro
mo Paulino Mees, reuniu

aproximadamente 120

pilotos de todo o Estado

de Santa Catarina, inclusi
ve do Paraná. Os adeptos
da velocidade sobre duas

rodas competiram nas ca

tegorias Minimotos 50cc,
Street 2 Tempos, Street 4
Tempos, 180 2 Tempos,
125 Especial, Força Livre

Nacional e Força Livre

Especial.
Entre os pilotos em

destaque, o guaramirense
Silvio Roberto Alehini, o
Beto, correu nesta etapa e

está na liderança da Força
Livre Nacional .. Apesar de
te! ficado em terceiro lugar,
continua na liderança da

categoria, empatando.com

I,I
I

NOTAS

"

Têo Bogo/CP

Pilotos consideram a pista do Motódromo Paulino Mees uma das melhores da região

Wagner Gervásio, de Bal

neário Camboriú, soman
do 107 pontos. ''A prova
foi iegal, o problema é que
eu larguei em quinto, corri,
cheguei rté a segunda posi
ção, mas acabei caindo pra
seg\lndo e mantive esta

colocação até o final", rela
ta o piloto, enfatizando que
o nível técnico dos partici
.pantes estava bastante ele

vado. A primeira posição
desta categoria ficou co�

TORNEIO DE TÊNIS DE MESA
A LNCTM (Liga Norte Catarinense de Tênis de Mesa)
vai promover no próximo final de sema�a a primeira
etapa do Torneio Norte Catarinense de Tênis de Mesa

2002, no ginásio de esportes da Emef Alberto Bauer.

A competição vai ser disputada em quatro etapas e

espera a participação de todos os feras do pingue
pongue, não poderão participar pessoas federadas.

Luciano de Oliveira, o Bo
ca, de Jaraguá do Sul.

Nas demais categorias,
destaque para Ademar

Rudolf, de Blumenau, que
garantiu a primeira coloca
ção na 180 cc; Fabiano

Barg, de Brusque, ficou em
primeiro na Força Livre

Especial; Pablo Ristov, de
Timbó, primeiro lugar na
125 cc; Adnir Bastos, de

Joinville, ficou em primeiro
lugar na Street 4 Tempos,
I

e Adair de Souza garantiu
a primeira colocação na

Street 2 Tempos.
A penúltima etapa do

campeonato catarinense

da modalidade será dispu-
\

tada nos dias 21 e 22 de

setembro, na cidade de

Massaranduba. No próxi
mo fim de semana, vai

acontecer a oitava etapa da

Copa Norte Catarinense,
em Pirabeiraba, Joinville.
(FABIANE RIBAS)

Será realizado nas categorias: Pré-mirim 9 anos, Pré

mirim 11 anos,Mirim 13 anos,.JnfantiI15 anos,Juvenil
17 anos, e Adulto, no masculino e feminino. A taxa.
de inscrição é de R$ 5,00 e podem ser efetuadas no

Centro de Treinamento de Tênis de Mesa (Estádio
João Marcatto) ou pelos telefones 9952-8478 ou

9975-31Z0.

TE RÇA-FEIRA, 27 de agosto de 2

Padre Marcelo
Ronaldo Coutinho
DeutscheWelle

l assuh tidl,}gldt1S A....... '<'!ad., S C
o,\fl/SC 3'.)1/')')

(47) 311-1511

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infantil feminina da

ADV/FME/Divina/Ma
risol disputa a terceira etapa
do Campeonato Estadual

de Vôlei da categoria, que
será realizada a partir desta
sexta-feira, no Clube Do

ze, em Florianópolis, quan- .

do enfrenta o time da

Furb/FMD/Blumenau, às
16h30. As meninas de

J araguá do Sul ainda jo
gam contra o Bonja/
BCN/Joinville, neste sá

bado, às 15 horas, e pegam
. a Astel/FME, a partir das
10h30 de domingo. As se-

mifinaise finais desta etapa
da competição estão agen

dadas; respectivamente,
para segunda e terça-feira
da próxima semana (2 e

3/9). O técnico do time ja
raguaense, Cezar de Olivei

ra, vai contar com as joga
doras Tamiris, Glaciana,
Mayara, Baby, Sueilane,
Jackeline, Natali, Tatiane,
Taísa, Sarnila, Viviane, Lua
na e Thaise.

MIRIM - O time Mi

rim da ADV/FME/Divi
na/Marisol ficou em ter-

.

ceiro lugar na segunda eta
pa do Estadual da catego

ria,,,realizada no último
final de semana (23 e 24),

no Centro Municipal
Treinamento de Join

.

onde venceu o Bonja (
2) e a equipe da Elian
Criciúma (3 a O) e perd
para o Doze de Agost
Florianópolis (3 a O) epa
a Furb/FME/Blumen
(3 a 1).

Em quarto lugar
classificação geral, a equi
atuou, sob o comando

técnico Gilmar Jungto i
com as atletas Damari

Rosângela, Solange, A

dressa, Bruna, Anabe

Cheila, So fia, Ana Caro
.

Panstein, Pamela, Giovan
Ana Carolina Barzeirsh

Jameike, que foi o destaq
jaraguaense nesta etapa.

MASCULINO :__ PeI

segunda etapa do Estadu
Mirim Masculino, també
realizada no último fin

.

de semana, mas em Bl

menau, a equipe ADV

FME/Marisol perdeu
quatro partidas que dispu
tou: Barão /Blumenau (J
O); Unisul/Florianópolis(
a O); Morro da Fumaça!
a 2); FME/Joinville (3a�)
Aleir, Wagner, GustaVO

Carlos, Tarcísio, Valdeci
Bruno, Luiz Carlos e Di

integraram o time treinad
por.Benhur Sperottc
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