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Polícia Militar forma pelotão
especializado para o trânsito
o 14° Batalhão da Policia Militar iniciou a

preparação de um pelotão que será especialista
para atuar no trânsito, orientando, fiscalizando
e atendendo a acidentes. A proposta é ampla e

tem caráter educativo também, com palestras
para funcionários de empresas, revisão da

legislação municipal, que dispõe sobre tráfego e

que está desatualizada, e, até a aquisição de um

software para uso em blitz' eletrônica, que
funciona com base no número da placa 90 veículo

. e permite consultas de dados instantâneos e que
só carros com problemas em documentos sejam
parados.

PÁGINA 6

. Fotos: Cesar Junkes/CP

Comando do 140 Batalhão da Polícia Militar quer reduzir pela metade os acidentes no trânsito de Ja
raguá do Sul, até o final do ano, com a formação de um pelotão de policiais especializados no setor

Comunidade será beneficiada com trabalho dos presos Viúva de Geraldo Werninghaus foi homenageada

Projeto visa formação
profissional dos presos
o juiz deDireito da Vara Criminal, dr. Hélio Vieira

dos Santos, explanou ontem à noite, na reunião da

Acijs (Associação Comercial e Industrial deJaraguá
do Sul), sobre o Projeto Âncora, que visa a formação
profissional dos presos e a repercussão das drogas
na área penal.

PÁGINA 5

Solenidade de abertura
dos Jesp aconteceu ontem
A cerimônia de abertura dosJesp/2002, Troféu

GeraldoWerninghaus, e das festividades da Semana
da Pátria reuniu cerca de 800 pessoas, entre auto

ridades, estudantes, diretores de escolas, atletas e

treinadores, na manhã de ontem, no Ginásio de

EsportesArthurMüller.
PÁGINA 8

Samae aquarda recursos finan
ceiros para dar continuidade às
obras de implantação do esgoto
sanitário, interrompidas desde
abril deste ano. Página 4B

A Polícia Civil prendeu pela se

gunda vez a dupla Eliseu Misael
de Souza, 2S anos, e José Arnaldo
Fleith, 42 anos. Eles são acusados
de furto Qualificado. Página 7

Pf'S divulga nota

solidária a !(.onell
o diretório do PPS em Jaraguá

do Sul e o candidato a deputado
estadual Luiz Felipe Martins Caval

cante declararam-se solidários com
o deputado estadual Ivo Konell

(pMDB), ameaçado de não poder
concorrer à reeleição.

PÁGINA 3

Rali envolveu 35

adeptos de aventura

_

o primeiro Rali de Regularidade
de Guaramirim para Picape 4X4 e

similares foi realizado no fim de

semana, e contou com a participa
ção de 35 pilotos. O evento encer

rou as festividades do aniversário
de 53 anos do Município.

PÁGINA 7
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Compromisso com o emprego
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Presidente de honra do PT
e conselheiro do Instituto da Cidadania

Criar empregos será aminha obsessão nos próximos quatro anos. Assumi
esse compromisso ao lançar, em Brasília, o nosso Program,a de Governo,
juntamente com o primeiro caderno temático, "Mais eMelhores Empregos

\2002", que *talha as políticas de fomento do emprego no nosso País.
Todos os países desenvolvidos tiveram e têm o seu projeto nacional.

Integram-se ao mundo a partir dele, seja em ámbito regional, 'seja em escala

planetária. Claro que devemos aproveitar, e com toda ousadia, os espaços aber
tos pelamundialização. Mas temos, ao mesmo tempo, o direito - e o dever
- de proteger o País dos riscos globais.

O povQ brasileiro não aceitamais a dependência atual e a atitude subalterna
do governo. Por todo lugar que vou, sinto que o orgulho nacional renasce. E
não há nisso nada de xenofobia nem de nacionalismo estreito, sectário. A
população exige é que recuperemos a soberania paradecidirdemodo autônomo
a política econômica e os destinos do País.

A evolução do PIB nos anos FernandoHenrique foi medíocre. No século

20, somente os governos deWenceslau Brás, na Primeira GuerraMundial, de
Washington Luiz, na crise de 1929, e o de Collor, fizeram o País crescermenos
do que no período de FHC, o qual apresenta uma taxamédia de apenas 2,3%
de expansão do PIB, ao ano,

O Brasil precisa de pelo menos o dobro de crescimento para gerar os

empregos e a renda necessários tanto à classemédiaquanto às camadas populares.
O País precisa criar iO milhões de empregos. Pode parecerum número exage
rado, mas não é. Além da legião de desempregados que já existem, entram no

mercado de trabalho, a cada ano, 1,4milhão de jovens.
Precisamos crescer a uma taxamédia de 5% ao ano para gerar, pormeio de

políticas ativas de emprego e renda, os postos de trabalho necessários. O desafio
é enorme, mas assumo o compromisso de perseguir essameta com todas as

minhas forças. Criar empregos será amiAha obsessão.
A economia não deve ser um fim em si mesmo. Ela deve ser um ins

trumento a serviço da vida.
Vamos investir na construção de moradias, setor intensivo em mão-de

'obra. A construção civil, responsável por 13;5 milhões de empregos, tem a ,

'vantagem de não exercer pressões significativas sobre a balança comercial, uma
vez que consome insumos, matérias-primas e produtos elaborados no Brasil.
Vamos investir em obras de infra-estrutura, que também absorvem mão-de

obra, e estimular o capital privado a fazer omesmo.
No campo, vamos realizar uma reforma agrária pacífica e negociada, que

seja capaz de assentar centenas demilhares de famílias, com isso garantindo
lhes trabalho e sobrevivência digna.

Vamos apoiar a agricultura familiar e a empresarial, com assistência técnica
e financiamento para o transporte, a armazenagem e a comercialização.

Nas pequerras cidades, vamos estimular G empreendedorismo das

populações locais, de modo a que abram os seus-próprios negócios, Valorizar
as raízes do homem do campo em sua própria terra 'e reverter o esvaziamento

, do interior será tambémuma de nossasmetas Quero apoiar, demodo vigoroso,
a pequena e a média empresas, pois elas empregam grande quantidade de
trabalhadores.

,

É também compromisso de nosso governo estimular e amparar as
I

iniciativas de economia solidária, como as cooperativas de crédito, consumo e

produção, pois elas representam uma alterpativa importante para que, o

desempregado saia, por sua própria iniciativa, da situação angustiante em que se

encontra.

Outro compromisso fundamental será o combate à fome e à pobreza, que
atingem 53 milhões de brasileiros. É possível, desde que haja vontade política,
fazer crescer em 30% ou até 40% a produção de alimentos apenas pelo uso de
capacidade ociosa já instalada na indústria alimentícia. Por isso, lancei o Pro
jeto Fome Zero, a propostamais consistente de combate à fome já elaborada
no País.

Muitos se perguntam de onde virá o dinheiro para a implantação de um

programa como esse.Mas ás cálculos que realizamosmostram que basta reduzir
em alguns pontos percentuais a taxa de juros para obtermos os recursos

necessários. Além disso, a transparência e o controle social evitarão o enorme
desvio de verba que existe hoje. I

Para combater a pobreza, assumi também o compromisso de promover
uma elevação gradual e sustentada do salário mínimo, com o objetivo de
dobrar em quatro anos o seu valor real.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Estamos na Semana da Pá

tria, e o assunto merece enfoque
pela singularidade do momento.

O Brasil está em plena 'campanha
pelas eleições de 6 de outubro, o
que não deixa de ser um exercí

cio de civismo e de amadureci
mento da, nossa jovem demo
cracia. A reflexão sobrf o civis
mo nos leva muito além do sim

ples amor pelo Brasil, este Pais
tão grande e que tantas preocu
pações nos dá, mas' t�mbém sa

tisfações e alegrias. O civismo não,

pode ficar restrito aos aconte

cime�tos na Semana da Pátria,
mas deve perpetrar-se no dia a

dia dos nossos cidadãos.

Exercemos o civismo quan
do exigimos responsabilidade e

ação dos nossos governantes,
pois, afinal, só com gente séria

no governo nosso País superará
os desafios que tem pela frente.

Atuamos também com civismo,
quando denunciamos os des

mandos de ,todo tipo no setor

público, desvios, casos de cor-
,

rupção e qualquer irregularidade
no funcionamento do bem pú
blico, que deve ser do interesse

comum, e nãoinstrumenro vili

pendiado de algt;ns. Agimos com
civismo quando nos manifesta

mos cobrando mais saúde, se

gurança, postos de trabalho e

maior justiça social.

Civismo
r Agimos com civismo

quando nos

manifestamos cobrando
mais saúde, segurança,
postos de trabalho e

maiorjustiç� social
...I

Nos conduzimos com civis

mo, quando nos revoltamos diante
da situação insustentável de gran
de número de brasileiros, que está

excluído de todos os meios, e se

arrasta entre a sobrevivência e a

miserabilidade absoluta. Também

agimos com civismo, quando, ao
mesmo tempo, sabemos cobrar

algo que está errado, mas igual
mente sabemos valorizar quando
acontecem acertos, cientes de que,
na vida pública e n? serviço pú
blico, existe grande parcela de

brasileiros que, assim como nós,
quer acertar, quer encontrar o ca

minho para umBrasilmelhor, forte
e orgulhoso, mais atuante e menos

,pedinte.
Há um aspecto relevante nes

.se assunto, que é a necessidade
da reciprocidade entre a Mãe

Pátria e os seus filhos, os brasilei
tos. Em outras palavras, é im

prescin9ível que, assim como os

brasileiros sabem depositar na

sua Pátria a melhor de suas ex

pectativas e nutrir suas melhores

iniciativas e atitudes, deve ela (
Pátria) também cuidar dos seu

filhos, pois torna-se impossível
debater sobre civismo e um Bra

sil melhor,' autônomo e competi
tivo,assim como sóbre eleiçõei
e escolha de novos governantes
com aqueles que padecem de fo,

me e beiram à desnutrição. Igual
mente é difícil ver o Brasil con

olhos de civismo, para todas a,

outras vítimas da exclusão social
os sem-teto, sem remédios, sé

amparo de espécie alguma, se

alegria, sem razão de viver, se

razão para acreditar num futur�
melhor.

Uma longa história foi tecid

desde a Proclamação da Inde

pendência, passando pela inician
República, até chegar no períod:
da ditadura militar, em 1964, in

gressando depois na democrad

restabelecida, até chegar ao Brasi

de hoje, pulsante no desenlace' dJmais uma eleição presidencial e nl
escolha dos novos governadore,
e legisladores, em vários níveis. l}t;

, .

\ '

podemos dizer que, apesar da d '
'

crença de povos ditos do Primeiri

Mundo; o Brasil tem conseguido'
pela persistência de sua gente
ostentar posição-de liderança nesr
ponta do planeta que é o Conti
nente Sul-americano, mostrando
se uma nação emergente a ser res

peitada. Que continue assim.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades, exclusivos dos autores, não refletindo, necessariam,\"te, a opinião do jornal.
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A coordenação de campanha do PPS registrou
ocorrência na Delegacia de Policia de Jaraguá do Sul"
comunicando que o comitê do partido, localizado na

Vila Nova, foi alvo de arrombadores em ação per

petrada no último domingo. Os arrombadores, não
identificados, entraram na sede do comitê e levaram

cerca de 80 mil santinhos (impressos), segundo infor
mação do partido, encontrados depois espalhados
em ruas do bairro e parte deles queimada. O can

didato a deputado estadual pelo PPS Luiz Felipe Mar
tinsCavalcante, o Felipão, lamentou o acontecido, mas
não atribui o fato a divergências politicas. Na opinião
dele não foi a mando de nenhum grupo, mas um ato

isolado de alguém com o intuito de prejudicá-lo.

CI JUSTiÇA FEDERAL
A Corte Especial do
TRF (Tribunal Regional
Federal) da 4' Região
aprovou a instalação de

uma segunda vara federal
na Circunscrição Judiciá
ria de Jaraguá do Sul. A

primeira vara ativada no

Município foi inaugurada
em março do ano pas
sado. Na argumentação
pela ampliação da estru

tura, mencionou-se, que,
embora recente, a insta

lação da Justiça Federal

emJaraguá do Sul já exis
tem 6,2 mil ações.

O relator da CI (Comis
são de Inquérito) instala
da pela Câmara de Ve

readores de Guaramirim,
para averiguar as obras

da Praça Cantalicio Flo

res, no Centro, vereador
Altair Aguiar (PPB), in
formou que fará a entre

ga do relatório das inves

tigações nos próximos
dias. O secretário de

Obras, Lauro Frôhlich,
considera a instalação da

CI absurda e diz que es

tão procurando chifre em
cabeça de cavalo.

:es

fo

lal

)tl1

d:

le
it

:!f

NTRE ASPAS
"Você deve poupar o pecador, mas não se

omitir diante do pecado." (Governador e

candidato à reeleição Esperidião Amin,
criticando a atuação do PMDB no governo

estadual, em discurso feito na sexta-feira, na

sede da Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim)

11

si

:!(
11

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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I REINíCIO: PROVIDÊNCIAS DO GOVERNO PARA CONCLUIR OBRA DA CASAN ANIMAM MÁRIO SÉRGIO PEIXER

Presidente da Casan compareceu
, ,

no local da obra, em Gu

PPS divulga nota manifestando solidariedade a Konell

GUARAMIRIM - o pre
sidente da Casan,Josué Da
goberto Ferreira, compare
ceu, sábado pela manhã, no
local das obras de ampliação

. do sistema de abastecimento

de água no Município, para
tratar da conclusão definitiva

dos serviços no local. Ele

atendeu a uma determirtação
do governador Esperidião
Amin, feita na sexta-feira à

tarde, quando participava de

reunião com lideranças da

comunidade na sede daAciag
(Associação Comercial, In
dustrial e Agticola de Guara

mirim) que apresentaram as

reivindicações do Município.
O governador havia

determinado a imediata to

mada de providências para
conclusão da ampliação do

sistema, que ainda não foi co
locado em funcionameritona

parte ampliada, apesar de
terem transcorrido já vários

anos desde que as obras fo

ram iniciadas. A ampliação vai
possibilitar o abastecimento
de regiões do Município,
como os baitros Guamiran

ga e Corticeira e parte de Ba
nanal do Sul, que não estão

]ARAGuAnoSUL-Odi
retório do PPS e o candidato
a deputado estadual pelo par
tido na região Luiz Felipe
Martins Cavalcante divulgou,
sexta-feira, nota em solidarie
dade ao deputado estadual
IvoKonell (pMDB), que teve
a candidatura à reeleição im
pugnada pelo 1RE (Tribunal
Regional Eleitoral), e corre o
risco de não poder participar
das eleições em.ô de outubro

I
Téo Bago/CP

Peixer teve conclusão da obra em dez dias, assegurada
recebendo a água encanada. Mário Sérgio Peixer (PFL),
A conclusão das obras está diretamente com o governa-
sendo solicitada desde a ad- dor, e reforçada pelo presi-
ministração passada (PMDB), dente daAciag,Mautici Zan-
pelas autoridades locais, mas ghelini, com entrega de um

o,s serviços avançarammuito documento, inclusive, No
lentamente, na maioria das sábado, além da presença do

vezes por falta de recursos.. presidente da empresa,
Na visita de Amin nesta equipes de trabalhadores da

sexta-feira, a reivindicação Casan e de empresas con�a-
pelo término da obra, já feita tadas retomaram os serviços
outras vezes, reiteradamente, na Estação de Tratamento.

pelo Executivo municipal à As obras estarão em con-

direção da Casan e ao Go- cluidas dentro de dez dias, no
vemo do Estado, foi reno- máximo, conforme o presi-
vada em conversa do prefeito dente da Casan assegurou ao

próximo.
Na nota, o PPS classifica

de "injustiça promovida pela
Câmara de Vereadores, no
penado de 1993/1996, a ser

viço de grupos adversários",
a inclusão do termo "insaná

veis" na apreciação da presta
ção das contas da Prefeitura
relativas ao ano de 1991, quan
do Konell em prefeito, .com
prometendo a aprovação dos
documentoS do exercício da-

qude ano e candidaturasposte
riores do atual deputado.

- Os mesmos vereado

res que incluíram. a palavra
insanáveis à análise das con
tas de 1991 da Prefeitura de

Jaraguá do Sul aprovaram as

contas de outras administra

ções, que deram prejuízos ao
Município -, assinala a no

ta. "O PPS, companheiro de

caminhada do PMDB nas

eleições de 2000, emJaraguá
.

• •

prefeito. "Só por isso valeu a

presença do governador em
Guaramirirn", comemorava
o prefeito, ontem, animado
com a perspectiva de con

clusão imediata. Falta, no en

tanto, executar cerca demil li

gações domiciliares nos bair
ros que aguardam pelo abas

tecimento, sendo esta aetapa
com maior demanda de ser

viço que resta ser executada.

COMBUSTÍVEIS - Pci

xer destaca que, na visita do

governador, ficou combina

do também a vinda do

secretário do Desenvolvi

merito Econômico e do

Mersocul, Luiz Gomes, a

Guaramirirn, amanhã, quan
do ele deverá reunir-se com

representantes das empresas

que fazem distribuição de

combustiveis noMunicípio e

lideranças locais.A finalidade

da reunião, que vai acontecer
naPrefeitura, às 10 horas, será
analisaro impasse que envolve
as distribuidoras, que podem
cessar as operações envolven
do a venda de combustiveis

no Município, com prejuízo
para o movimento econô

mico de Guaramirim.

do Sul, não poderia calar-se

diante de tamanha persegui
ção, embora tenha também

candidato a deputado esta

dual pela região neste pleito",
acrescenta. Konell encami

nhou recurso aoTSE (Tribu
nal Superior Eleitoral), recen
temente, tentando derrubar a

decisão pelo indeferimento

de candidatura do 1RE, cujo
desfecho é' esperado para os

próximos dias.

�--------------------------------------------------------------------�-------------------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IQUEIMA: DECEPCIONADOS COM O FRIO QUE NÃO VEIO, LOJISTAS QUEREM SE LIVRAR DOS ESTOQUES

Comércio intensifica promoções
para atrair consumidores em JS

]ARAGUÁ DO SUL -

Promoção tornou-se a últi

ma cartada dos comer:

ciantes para esgotar os es

toques das lojas que, não

só reduzem o preço dás

mercadorias, como pro-
. .

porclOnam aos consumi-

dores uma enxurrada de

regalias. Se vista por este

ângulo, é uma demonstra
ção de que a situação não

foi nada fácil para o setor,

pois reflete, em primeiro
lugar, que as vendas não

atingiram as expectativas
desejadas, em razão, princi
palmente, da instabilidade

climática que ensejou re

duçâo: nas compras de in

verno.

Diante desse cenário, se
vislumbra promoções de

até 40% no pagamento à

vista ou descontos anima

dores nas parcelas. De
'. acordo com a sócia-pro
prietária da Passarela Mo

das, Beatriz Vicentim, hou
ve um crescimento de

C,esar Junkes/CP

Lojistas estão promovendo verdadeiro torra-torra

\

50% nas vendas depois do
anúncio de redução dos

I
,

preços. "O incremento de

vendas só não foi maior

porque houve um atraso

I

na chegada do inverno,
previsto para o mês de

abríl'', esclarece.
A gerente do Magazine

Breithaupt, do shopping,

Marlene Ferreira Kloster,
afirma que, com descontos

que chegam a 50% nos

preços à vista, não há con-

, sumidor que resista. Prova

disto é que várias merca

dorias já terminaram e a

procura pela promoções
ainda continua grande.
"Parcelamos em até oito

vezes' com desconto, mas
nossos clientes são caute

losos na hora de assumir

prestações a longo prazo",
acrescenta Marlene.

O resultado destas li

quidações é, sem dúvida, a

satisfação docliente, como
a estudante Carla de Mo

rais, que considera um

bom negócio as compras

que fizera na semana que
se passou.

Ela acredita que con

seguiu economizar R$
i

20,00 na compra de blusas

de inverno. "Todos os

anos resisto aos lançamen- ,

tos e aguardo as promo

ções", completa.

Programa Sebrae de qualidade total abre nova turma'
]ARAGUÁ DO SUL - A do Sul. Nesta quintá-feira, nica de serviços da Apevi, sões e fitas de vídeo), as

Acijs/Apevi (Associação às J 9 horas, no Cejas (Cen- Sílvia Cristina Milden- reuniões tornam-se dinâ-

Comercial e Industrial de tro Empresarial de Jaraguá berger, o programa é for- micas, facilitando o apren-

Jaraguá do Sul/Associação do Sul), ocorre a apre- matado para empresas que dizado e a aplicação prática
das Pequenas Empresas do sentação do programa, que procuram expandir-se no dos conhecimentos adqui-
Vale do Itapocu), em par- será desenvolvido em três mercado, através da me- ridos", completa.

<,

ceria- com o Sebrae/SC blocos temáticos distintos, lhoria da qualidade dos Mais de 15 mil empre-

(Serviço de Apoio às Mi- com duração de sete me-
I

seus produtos e serviços, sas brasileiras, sendo 2 mil

cro e Pequenas Empre- ses, quinzenalmente, envol- visando o aumento da catarinenses, já passaram
sas), iniciam, no dia 19 de vendo treinamento e con- produtividade. "Com con- por este programa.
setembro, nova turma do sultoria "in loco" nas em- sultores experientes,' espe- Mais informações e-.

Programa Sebrae da Qua- presas. O grupo será com- cialmente treinados com o inscrições podem ser ob-

lidade Total, voltado para posto de oito a 14 empre- repasse dessa metodolo- 'tidas com Sílvia, n� telefo-

as micros e pequenas em- sas, sendo dois dirigentes gia, e utilização e recursos ne 371-1044, e no Sebrae/
. presas da indústria, cornér- de cada uma: instrucionais modernos SC telefone 371-7843. As

CiO e serviços de Jaraguá De acordo com a téc- (jogos, simulações, discus- vagas são limitadas.

.

Irracional e absurdo

MAURlCI ZANGHELINI - Presidente da

Associação Comerciai, Industrial e Agrícola
de Guaramirim (zanghe@terra.com.br)

o Hemisfério Sul amarga um desenvolvimento

"controlado".]á o Hemisfério Norte esbanja poder, pro
tecionismo, produtividade, irresponsabilidade e pressão 'I
dominante.

Enquanto no Hemisfério Sul, onde pobreza é maioria, a I
. preocupação é com o ecossistema, com 'o futuro do mundo I
e com a própria sobrevivência, o Hemisféri� Norte esbanja
subvenção, "riqueza", sem se preocupar com omeio ambiente
e com o futuro do planeta.

Vejam só o absurdo:

Europa e Estados Unidos somam, anualmente, em
subsídios agrícolas, uma cifra em torno de US$ 350 bilhões;
em contrapartida eles destinam, em forma de "djuda pública
ao desenvolvimento do Hemisfério Sul", US$ 50 bilhões/

I

ano.

Indicadores ainda mostram que esses números estão
, Naumentando àmedida que a população agrícola do Hemisfério

Norte diminui. Realmente isto prova que eles não querem
comercializar produtos agrícolas do Hemisfério Sul.

Porém, não é só isso.

Enquanto eles, com as subvenções, criam o produtivismo,
'

que gera um desgaste do solo ao mesmo tempo em que

provoca um desastre ecológico, a população do Hemisfério
Norte desembolsa outro tanto para consertar os danos

ecológicos acometidos com o solo, porém, pelo ar, nada fazem.
Os administradores do Hemisfério Norte andam em

completa contradição com o "credo" que eles preconizam
de livre mercado, pois esquecem que à economia mundial

depende do desenvolvimento de Um todo.
Criaram duas situações embaraçosas que são a farm bill

americana e a PAC, politica agricola européia.
Mais números? t
Absurdo.
Irracional.

Os países da União Européia gastam nas subvenções
metade do orçamento somente com oprotecionismo agrícola.

Conclui-se que: primeiro, eles não estão nem aí para o

Hemisfério Sul; segundo, eles não compram somente o que
lhes interessa realmente, quando eles sabem que países como
o Brasil produzem de tudo.

Por isso, a economia mundial anda aos pedaços e, se não

forem tomadas providências urgentes, teremos um caos no

desenvolvimento mundial.

Digo, finalmente.
Enquanto houver controle, estarão seguros. O que eles

dão com a mão esquerda, tiram com a direita. NOMISTA e

ADMINISTRADOR possa ser pre-sidente deste País e
�

, comece a olhar os pequenos como a salvação do País, sem ,1 .�
esquecer os grandes também.

I···· tt»9iJ1/�8. )�[O CRM: 3059 - CPF; 468859357/00 !

1Vléclico Oftedrno.logfet.a
i Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro i
[e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro!
i
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�
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POR: EGON JAGNOW

.
.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
CU'W' Ad,.,""••A""'"",,SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7_511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuILadv.br- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

já afirmamos reiteradas vezes que a ferrovia' foi de suma importância

para o desenvolvimento de Jaraquá do Sul. Desde o início de seu

funcionamento parcial, em 1911, e sua posterior ligação à Estradade

Ferro São Pauló-Rio Grande, em 1913, sempre foi importante via de

comunicação e transporte. Em 1943 foi inaugurada a nova estação (foto),

composta de administração, estação de passageiros e um apartamento.

Também foi ampliado, naquele ano, o armazém, duplicando praticamente
a sua capacidade de armazenamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.

HÁ 68 ANOS
Em 1934, fundava-se o Tiro 406, sob a direção do sargento Raulino
Torres Palhano, e tinha por finalidade de permitir a jovens absolver o
Serviço Militar na cidade, para quem tinha ne�essidade de ajudar os
pais na manutenção da casa, de_vidamente comprovado. Com dois
meses de instrução, o aproveitamento era o melhor possível,
demonstrando não só a boavontade dos atiradores, mas, especialmente,
o esforço e a dedicação do seu digno instrutor.Argüidos sobre instrução
moral e cívica, História do Brasil e assuntos militares, tais como divisão
militar, grupos de combate, etc. Foi o resultado além da expectativa.
Mas o que mais se destacava era o desenvolvimento da turma da

1

escola de cabos, que desenvolviam os comandos com verdadeiro
entusiasmo e perfeição, criadl este ano pelo instrutor, que tinha 12

inscritos: Conrado Mueller, Conrado Mielke, ArturMoser,]oaquim
Piazera, Siegfried Wensersk,i, Pedro Klein Filho, Geraldo Harnack,
Teodoro Harger, Lotaria Sonnenhohl, HeinzMarquardt, Luiz Santana
e Oscar Voigt.

HÁ IS ANOS
Em 1987, a situação econômica vigente vinha p.reocupando a

administração municipal de Jaragu{do SUl. Com o não repasse das
cotas de ICM (Imposto s�bre Circulação de Mercadorias), pelo Estado,
e do Fundo de Participação dos Municípios, pela União, estava
obrigado a tomar medidas administrativas para resguardar o erário
público no cumprimento de seus inúmeros compromissos, o prefeito
DurvalVasel sugeria a redução da frente de trabalho, até que a situação
se estabilizasse. A Prefeitura vinha utilizando sua "reserva técnica"

(dinheiro aplicado em instituições financeiras), para fazer frente a situação,
"uma vez que pode-se perceber nos balancetes mensais o aumento
das despesas e a queda da receita", sublinhando Vasel, que lembrava o
aumeryo salarial de 30% aos servidores, emmais R$ 1,2milhão mensais
a folha de pagamento.
A Comissão Municipal de Defesa do Meio Ambiente de J�raguá do
Sul vinha recebendo, com crescente freqüência, denúncias de agressões
à natureza. A municipalidade colocava um fiscal para notificar as

denúncias de desmatamentos, como os ocorridos no Pico doJaraguá,
o Jaraguazinho e, mais recentemente, na região de Ribeirão Grande
do Noite e Santa Luzia, onde as matas nativas estavam sendo des
matadas e os mananciais de água, ameaçados pela exploração irracional.
Existiam informações seguras de que de 20 a 25 caminhões de toras
deixavam diariamente a região do Manso.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, o piloto da LenziJet, Alessander Lenzi, vencia a sexta etapa
do Campeonato Aberto dos Estados Unidos, categoria Free Style
Profissional; realizada domingo, em St. Louis. Era a primeira vitória do
jaraguaense na competição, que vencia por uma diferençade dois décimos.
Com a vitória, Lenzimantinha-se na vice-liderança. O norte-americano
Eric Malone assegurava o título do campeonato ao terminar a prova
em segundo lugar. Faltando duas etapas para terminar o circuito,Malone
somava cinco vitórias. A penúltima etapa acontecia emHuntington, no
Canadá.
Na reabertura do EstádioJoãoMarcatto, que fôra remodelado, oJaraguá
jogava bem, segundo o técnico, contra o esquadrão do Coritiba, da
capital do Paraná, infelizmente teve um resultado negativo, por 4 a 2.

MEMÓRIA TER 3 de setembro de 2002

PADRE ANTÔNIO ECHELMEYER
-

Louvável, sob todos os aspectos, a
caderno do CORREIO DO POVO de

dicado aos 50 anos de existência da

Igreja Nossa Senhora do Rosário, em
Nereu Ramos, e a dedicação com que
o padre Antônio cuidou dela durante

tantos anos.

Entretanto, tudo o que se escreve

sobre ele é pouco para lembrar as qua
lidades deste grande servo do Senhor.

.

Permito-me mencionar uma recor
dação por ele deixada na Capela dos

Padres do Sagrado Coração de Jesus,
em Corupá, ou seja, a pintura da cú

pula acima do altar, duma perfeição
tão magnífica que ainda não vi nada

mais. perfeito no Brasil, nem no

exterior.

E querem saber quando e cama ele,
o padreAntônio, pintou a referida cúpula? Principalmente durante a noite, quando ninguém
o incomodava, e, o que é estranho, mas foi necessário devido à posição, muitas vezes

deitado de costas para que a imagem: do Senhor resultasse tão perfeita como saiu.

Parabéns, padre Antônio, onde o amigo estiver.

Muito obrigado! Abraços do velho amigo 4lvim Seidel.

Pois é! É mais um testemunho do que se sabe do' saudoso sacerdote.

ESCREVE O LEITOR

�rc'u�o
Italiano

1" Exposi�ão da Cultyra Italiana
Quero externar nossa alegria, pela realização da la Exposição da Cultura Italiana, e sobretudo pelo envolvimento cada vez maior de

pessoas e entidades no trabalho do resgate da Cultura Italiana, dos costumes, da aleqria, dos desafios quando aqui chegaram e porque
não dizer da esperança de dias melhores, que sem dúvida foram conquistados com muito trabalho e dedicação, o que orgulha nossa região.

Queremos agradecer os organizadores em especial a Sra. Maria te reza Nora de Amorim, as entidades que estão apoiando este evento

a Associazione Bellunese Nel Mondo - Famiglia Jaraguá do Sul, Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, Museu Histórico de Jaraguá do Sul

"Emílio da Silva", Imprensa, Poder Público, Empresas e demais pessoas que contribuíram, para mais esta demonstração de amor pela
Cultura.

Convidamos todos a visitarem o Museu durante o mês de Setembro,' prestigiando a Exposição da Cultura Italiana.

3" Festa das Etnias
Realizada na último dia 31 de agosto, sendo um grande sucesso.

O público que esteve presente, pode conferir a integração das Etnias, através das danças Folclóricas e da culinária servida nos pratos
típicos, e prestiqiar o baile com a "Banda Bavária".

. I. �

4" Edição do título "BRUSCHJ SALUTA"
No último dia 23 de agosto, o Círculo Italiano foi agraciado com o Prêmio "BRUSCHI SALUTA"
na Sociedade Esportiva Bandeirante', em Brusque (SC)
Este título é dirigido às personalidades das artes em geral, entidades, espaços culturais, profissionais liberais e classeernpresarial,

que produzem ou viabilizam atividades de conteúdo artístico-culturais na comunidade Ítalo-Catarinense.
O merecimento'deste título é o resultado da dedicação da comunidade Jaraguaense e em especial dos integrantes db Círculo' Italiano

na manutenção da cultura Italiana no nosso Município�
.

Dedicamos este título a todos que nos acompanham direto ou indiretamente.

Excursáo - Bento Gonçalves (Rota da Uva e Vinho)
Embarque dia 25/10/02 (a' noite) em ônibus leito/turismo.
Chegada prevista áó amanhecer do dia 26/10.
Retorno após o almoço do dia 2.7/10.,
Preço por pessoa: R$ 195,00 (parcelado)
Inclui no preço: Viagem, uma diária/hotel com café, um jantar/shaw na "Cantina

Graciema", passeio com a Maria Fumaça e guia acompanhante,
Exclui no preço: Despesas de caráter pessoal como: telefonemas, frigobar, 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/Douçlas)

Cyrso de Italiano
Estão abertas as inscrições para turma nível I (iniciante)
Quinta-féira das 19:00 às 21:00 horas

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

Grazie!

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUOO eM 5X
seM dUROS
* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas.

COMPROMISSO

ORÇAMENTO

,-�
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(47) 376-0679
" ,m, "idff�",

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 -\Centro

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

_". -

Imovels

ALUGA-5E - quarto mob. el coz.,
lav .. Tratar: 370-3561 DI
proprietário, ou R. Fidélis Stinghen,
64, próx, Portal.

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
Trapp, no centro. Tratar, 275-0423.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
após corpo de bombeiros. Tratar:
9133-7539.

CENTRO - compra-se, de alv., + ou

,. R$ 35.000,00. Tratar: 371-8153,
'el Eleio.

CORUPÁ - mista, no centro, troea
se por casa ou apto em Jguá ou

Bal. Carnborlú, Tratar: 9133-7539.

PROCURA-5E - casa próx. cento pI
alugar. Tratar 9975-6823 el Isolde

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
.

el 267m, 3 qtos., 2 bwe, 2 salas,
coz., área de serviço, gar., p/ 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao
n' 134. Tratar: 275-0845. /.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em
alv., el 70m2aprox., terreno el 533m2•
R$15.000,00. Tratar: 370-5432.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
mad., el 70m2, terreno cf 360m2•
R$ 26.000,00. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, el Tina. CRECI 9839.

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, prox. da Erlvelto Imóveis.
Ficam imóveis, geladeira, fogão,
etc, R$ 12,000,00, neg, Tratar:
370-0075 ou 9975-0601.

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

9104-5468, el Tina, CREC19839.

LOT_ SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, el 160m2, por resido
mais próx. ao Centro. Tratar: 276-
0645, el Altair.

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

RIO DO SUL - vende-se ou troca-se,
el 95m2, em alv. Terreno el 495m2_
Tratar: 371-8153,

RIO MOLHA - vende-se, nova,
madeira, el 42,00m2. Terreno el
500,00m2. Locai. no lot. Aldrovandi.
Tratar: 9993-6992.

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,
terreno de 855m2, 1 km após Friguns.
R$ 33.000,00, aeeita-se carro atê R$
10.000,00. Tratar: 372-3922.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20,000,00. Motivo de mudança.
Tratar:.276-1044, el João,

SANTO ANTÔNIO - vende-se, el 120m2,
3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colêglo, el 125m2, el gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.060,00 + finane.
Tratar: 370-9050, el Simone.

,

VILA LENZI - vende-se, .em alv., el
200m, 2 piso e demais dep, próx.
Mercado Lenzi. R$ 60.000,00. Aceita
se casa até R$ 30,00d,00, em Neteu
ou Jaraguá. Tratar: 9963-9445.

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

VILA RAU - vende-se, mista, el 3
qtos e demais dep., escriturada. R$
16.500,00. Tratar na rua dos
Escoteiros, 114, pI Posto Mareolla.

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

CENTRO - precisa-se de moças

para dividir. Tratar: 9103-9387.

CENTRO - procura-se moças para
dividir, mobiliado. Tratar: 9993-7414
ou 371-7631,

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troea-se. Tratar; 370-5432, após 18hs.'

JOINVILLE - troca-se por apto em

Florianópolis, próx. universidade.
Tratar: 371-7022.

,

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

PROCURO - lugar para dividir

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em
eonstr., el 2 qtos., gar., chur, e
salão de festas no Res, Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,pO +

1/2 CUB por mês. Tratar: 370-7698,
el Vilson.

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

restánte pare. Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s,
el 13X32, pronto pI construir, el
escritura. R$10.000,00. Tratar:
9122-0566.

BLUMENAU - vende-se, el área d�
2.755m2, local. na R. Hermann

Barthel, bairro Velha Centrai.
Terreno avaliado por corretor de
imóveis em R$18.000,00. Aceito
carro no nego Tratar: 371-2898 e

9955-5858, el Lodemar.

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

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes
finane., prontos pI contruir, próx,
estola, creche e mercado. Tratar:
9993-6992,

ITAJUBA - vende-se, el 500m da
praia e 300m2• Tratar: 370-5187_

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

VILA tALAU - vende-se, próx,
Marisol, el 322m2, livre de

enchente. R$ 23.000,00. Tratar:
9963-9445.NEREU RAMOS - vende-se, el 387,50.

R$ 7.000,00, nego Tratar: ;370-8097
ou 9104-5468, el Tina. CRECI 9839.

BARRA - vende-se, em alv., el piso
e laje, el terreno de 980m2,
R$ 23.000,00. Tratar: 276-3333,
aceita-se terreno de menor loe. no

Jguá Esquerdo.

VILA LENZI - vende-se, c/ área
total de 644,00m2, próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, na Rua Jaime
Gadotti. R$ 19.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 371-6310, comI.,
ou 9975-9543, el Patricia. CENTENÁRIO - aluga-se, defronte

pi BR. Tratar: 370-3561.

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812_

SÃO LUIS - vende-se, el 425m2,
bonito, 17x25. R$ 12.000,00.
Tratar: 370-2995.

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, el 562,87m2, sendo 29m
de frente pI asfalto. R$ 22.000,00.
Aceitá-se carro ou pare. Tratar: 275-
3900 ou 0113-0900.

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, el
toda infraestrutura montada e

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

SCHROEDER-vende-se, lotes finane.,
el área acima de 450,00m2, próx. a

Marisol S/A. Tratar: 9133-7539.
VILA RAU - vende-se, área de

3.646m2, frente 40m pI Rua José
Bauer, ao lado da Transportadora
Planalto. R$ 110.000,00. Tratar:
275-2163.

CENTRO - procura-se, el 200m2, pI
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá
do Sui. Tratar: 371-7390 ou

9125-2722.

VIDAL RAMOS..!. Vende-se, 130he,
lagoas, ranchos e 1 casa de alv. el
70m2. R$ 180.000,00. Tratar: 371-
1987,275-0777 ou 371-5639_

ii_lia
Empresa do conglomerado Baftisfella

�-Quem conhece, confia.

Saia do aluguel..
Veja o que você
pode fazer com
R$ 21.4,.16

-.I Comprar sua casa

-.I 'Comprar um terreno
-.I Reformar sua casa

,

-.I Concluir sua construção
II Ainda poderá utilizar o seu

FGTS e da sua família

EMMENDORFER c. VEÍCULOS REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE JARAGUÁ DO SUL, SC

Tel.'371-3655
�oacir F. Fagundes .. Tel. 9102..1674 .. 370-0187
Vice,nte Wernl<e .. Tel. 9104 ..2183 - 376 ..3396

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROGRAMAS DE CURSOS

ORATÓRIA
16h 16/9 a 20/9 2ºia 6º 19h as 22hlS RS 140,00 ou 1 + 1 RS 71,00

DESENVOL VIMENTO INTERPESSOAL

30h
I

23/9 a 14/10 2º, 4º e 6º 19h as 22h RS,180,OO ou 1 + 1 RS 91,OOou
1 + 2 RS 6S,OO

r

APERFEiÇOAMENTO P/SECRETÁRIAS
,60h 24/9 a 28/11 3º e Sº' 19h as 22h RS 300,pO ou 1 + 2 RS 10S,OO

ISh
NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

21/10 a 2S/10 A definir A definir

ISh
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

28/10 a'01/11 A definir A definir

CíIDSESC
SERViÇO SOCIAL'DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC TRAZ A JARAGUÁ DO SUL
O MELHOR DA MÚSICA DE VIOLA

(Agende-se! 'Convide aos seus amigos.
Informações em anexo).

PROJETO SONORA BRASIL - Circuito NacfonalSESC deMúsica

Apresenta: '

VIOLA DE COCHO, VIOLA DEARAME, VOZ e SAPATEADO
com os músicos: Roberto Corrêa, Paulo Freire e Badia

Medeiros

Dia 11 de Setembro de 2002, às 20 horas.
Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR

Ingressos no SESC e SCAR:

R$5,OO(inteira) ou R$ 2,50 (meia)
Informações e Reservas: (47) 371-9177

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
r-,

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

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

CENTRO - vende-se, escritório, cf
infra-estruturamontada. R$
20.000,00. Tratar: 371-3216.

CENTRO - aluga-se, salas
confortáveis, cf ar, rnob., 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. Pieolli, préx,
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 ciündrada. R$
15.000,00: Tratar: 370-7390 ou

9125-2722:

ESCRll'ÓRIO - vende-se Central,
cf toda infraestrutura montada,
sala c/ div., bwe, dep., 2 cornp.,
fax, internet, telefone, ar eond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 37-1-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se, Central
de Prestação de Serviços, com toda

infra estrutura montada, sala c/
divisória, bwe, 2 cornp., fax,
internet, telefone, ar cond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 372-3970.

·LOJA 1,99 - vende-se montada c/
120m2. Tratar: 9915-0993.

SALA COMERCIAL - vende-se no

Ed. Tower Center, 4' andar, 101m2,
c/ gar, R$ 40.000,00. Aeeita-se carro
e pare. Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

TERÇA-FEIRA, 3 de setembro de 200

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 morgos, perto da Empresa
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, c/
Francisco.

RIO MOLHA - Vende-se, c/ casa de 5
I

qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos c/ \ ,

peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta. Tratar: 370-14Ql, c/ Flavio.

RIO MOLHA - Vendo chácara

ecôlôgica c/ área de 20. 850m2 R$
130.000,00 ou de 40.850m2•

R$160.000,OO, À 6km do centro

perto de tudo que ve precisa. Local
c/ toda infra-estrutura, chalé e

edícula no estilo suíço c/ gar.,
ehur., eser., telefone, circuito de tv,
aquecimento. à lénha e parabólica,
rede sanitária septiea, rede hidr.

direto da nascente, rede elétrica c/
iluminação externa, galpão cf
quitinete, canil, lagoa, e mais
terrenos prontos / construir. Tratar:
370-8563/9975-0102.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, c/
aprox. 30.000m2, próx. ao Centro,
c/ luz, água e ehopana, ideal p/
clube. Tratar: 370-4992.

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

baile, laneh., rest., cancha bocha, 2
campos fut. Suíço, 1 c/ iluminação,
lagoa de peixes c/400m2 e pista de

motoeros. Área de 20.000m2 a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca
por outro imóvel de menor valor.

Tratar: 9993-0623 ou 276-3602. VENDE-SE - terreno p/ chácara, c/
40.000m2, sendo 10.000m área

plana, e/2 riachos, c/ água cristalina,
lago, caminho p/ Pomerode. Próx.

Parque Aquático Paraíso, 12km do

centro. R$ 35.000,00. Tratar: 370-

8928, c/ Marcus.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE

Vende-se, c/ área de 75.000m2, c/
\ casa de alv., cy Iagoa c/ peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

/----------------------------------------�

INVESTIMENTO CERTO.

Vendo no centro área de

1.218,OOm2, com Galpão em

Alvenaria de 500,OOm2.
.)

Excelente para oficina,

transportadora de, pequenos

cargos e construção de edifício.

Tratar: 370-6624 (CRECI 8844)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 3 de setembro de 2002

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS
• AÇOUGUEIRO (47}4-S) - Sexo masculino e primeiro grau completo.
• AUXILIAR CONTABIL (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissão do
Relatório e da GIA.

'

• CALDEIREIRO (441S-E) - 2º grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4SS1-E)
Sexo masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e

experiência como vendedor externo (de preferência na área de seguros).
Pode ser aposentado
• ELETRICISTA DE. CAMINHÕES (4702) - Além da parte elétrica
deverá entender de alternador. Experiência mínima de dois anos. Não
exige' escolaridade.

\

,

• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em

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

• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(44SS-E} - Segundo grau completo
ou cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (4731-S) -:- Experiência em montagem
de peça�, pneus e rodas. Não exige escolaridade.
• MECANICO ELETRICISTA (4690-E) - Experiência mínima de um ano

na área automobilística.
• SERRALHEIRO (4S86-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda
mig e experiência em serralheiria e caldeiraria. Todo o trabalho é feito
com alumínio.
,. TELE-VENDAS (4728-S) - Com experiência na área, segundo grau
completo e sexo feminino.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior.
Desenvolverá produtos de segmento Frigorífico.

OBS.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formação
superior (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois anos

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

• FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
• CALDEIREIRO
• TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• A TENDENTE DE AÇOUGUE (473S) - Acima de dezoito anos, cursando
o segundo grau e sexo masculino.
• ATENDENTE DE FRIOS (43S2) - Primeiro grau completo ou

cursando o segundo grau. Sexo masculino, primeiro turno.
• ATENDENTE DE VERDURAS (4738) - Sexo masculino, idade a partir
dos dezoito anos, cursando o segundo grau.
• CONFERENTE (4734) - Primeiro grau completo ou cursando o segundo.
Bom port� físico, sexo masculino e idade acima de vinte anos.
• EMPACOTADOR (4712) - ACima de dezoito anos, sexo masculino e

segundo grau completo ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (469S-4489-4649-469S-4733) -

primeiro grau OU cursando.'
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA (4683) - Saber operar empilhadeira,
ter carteira de habilitação para !al, sexo masculino e primeiro grau
completo

"

• PADEIRO (4721) - Vaga para Jaraguá, sexo masculino, primeiro
grau Ou cursando o segundo. '

• PADEIRO (439S) - Vaga para Guaramirim. Primeiro Grau completo
ou cursando e experiência na, área.

RuaJorgeCzemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguó).
Cx. Postti 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 311-4lí 1 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

t��,---------...
t�....'

",

-._

�1i��?wIMais
VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 1 dorm., situad� no Centro - R$ 37.000,00. Burallo -

Tratar: (47) 99B3-5920 ou 367-1993. CRECI296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 2 dorm., mob., gar., situado no Centro - R$ 53.000,00.
Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296 (

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apta c/ 3 dorm., c/ suíte, mob., gar., sacada, quadra p/ Mar -

R$ 95.000,00. Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.�RECI 296

CORREIO DO POVO 3

\.... .

veleulos

empregos
GARÇOM - precisa-se, somente pj
sábados e domingos, Tratar: 376·
1454 ou 9973-3252"

,I

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

REPRESENTANTES· precisa-se, que
já atendem supermercados,
padarias, restaurantesem
Blumenau, Joinville, SÃo Bento do
Sul e Piçarras(região). Tratar: 9997-
7701 c/Gerson.

REPRESENTANTEjPREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região, Tratar: 370-7321, c/Dorival.

VENDEDORAS - Precisa-se. c/
experiência, Tratar: 371-5353.

VENDEDORES - oferecemos 10

vagas, sexo masco ou tem. 18 a 35
anos, Tratar: 372-2852,

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

370-6533, c/ Marina,

VENDEDORES - Precisa-se,
autônomos c/ carro, p/ venda de

pronta entrega nas resid., produto'
inédito e de ótima aceitação, Tratar:
99784077,

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

'

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

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

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

COZINHEIRA - precisa-se p/
trabalhar em lanchonetes, somente
sábados e domingos, Tratar: 376-
1454 ou 9973-3252.

DIARISTA - Ofereço-me p/
trabalhar, ou empr. doméstica, c/
ret, Tratar: 9902·7378.

FACÇÃO OVERLOQUE - Tratar:
275-1962,

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar c/ exp. ou Cantina. Tratar:
9902·0063 c/ José.

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

PRECISA-5E - moça para trabalhar
em casa de família, da-se
preferência que possa pernoitar na
casa. Tratar: 276·3206,

PROCURO EMPREGO - c/
cozinheira, aux. de cozinha ou

camareira, c/ exp. Tratar: 276-0545.

PROCURO EMPREGO· tenho 18
anos, faço faculdade de

Administração· Recursos Humanos,
possuo exp, em escritório, cursos
na área administrativa e

conhecimentos de infonmática e

Internet. Também aceito estágio.
Tratar: 3723922, c/ Karen.

SERVENTE DE PEDREIRO - precisa
se, c/ exp., horário normal. Tratar:

372·3214, c/ Tatiane.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, c/ Inésio, das 12 às
13h30, ou à noite,

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

V� AÚ'" F. <9.wr-íc-Vorvtel..l..Ew
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804

E:mail - .drair®nehmo.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr: CleNe.y-jCWS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Rua Gullherme Weege, 50 - Jaraguã doSul - se

CHEVETTE - vende-se, 79, verde
meto R$ 2.300,00. Tratar: 9903-3526

.
OMEGA - vende-se, GLS, cornpl.

ou 273-0454. R$ 13.500,00. Tratar: 373-2563

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

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

ÇHEVETTE- 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, 83, 4p, c/
reparo na lata, R$ 700,00. Tratar:
9111-7033.

CHEVETTE - vende-se, 18, modo 82.
R$1.600,00, Tratar: 9111-7033.

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

CORSÁ - 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, c/ Jucêlio.

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

CORSA - vende-se, 2p, preto, 02, c/
ar cond., c/ 15.000km. R$
15.500,00. Tratar: 9117·2518.

CORSA SEDAN - vende-se Píék-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, c/ Nival,do,

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

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

CORSA WIND - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus
novos, int. impecável. Tratar: 372-
4360, c/ Marcos, R$ 7,800,00,
Aceito carro menor valor.

,?-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.
lrnpec, Tratar: 371-9375.

DIPLOMAT� - vende-se, 90, impec.
R$ 6,000,00. Tr<:Itár: 9979-0605.

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

KADETT - Vende-se, Sport, 96,
compl., ou troco por caminhonete
6080u F4000. Tratar: 373-1137.

KADETT - Vende-se, Sport, 95,
gas., compl. Ótimo estado, Tratar:
997SD585.

'

KADETT - vende-se, 91, azul met.,
em bom estado. Valor a comb.

Tratar: 373-2563.

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

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico cornpl. R$ 5,200,00.
Troca-se por carro de menor valor.
Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, álc.
Tratar: 371-7212 ou 99,63-7641.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc" alc., em ótimo estado. R$
2,800,00, Tratar: 373-4018.

OMEGA - vende-se 93, GLS, cornpl.,
teto c/ comp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x R$;f7?,OO, Tratar: 371-8432.

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

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

,

' ,

5-10 - vende-se. 95, prot, de
caçamba, êi,jp. 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 'oJ 'troca-se por
carro de menor valor, 97, CD,
compl., azul. Tratar: 370-2748.

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

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

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

370-4622, c/ Edlvlno,

ALFA ROMEO . vende-se 164, ano'
95, hidr., cinza, chumbo, com 27,000 ,

km, oríg. novo, Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

FlAT 147 - vende-se 86, R$ 1,600,00 ..
Aceitá-se troca, Tratar: 9111-7033.

FIAT 147· vende-se, 80. R$ 900,00.
Tratar: 9�11-7033.
FlORINO . Vende-se, 84, (fechada),
branca. R$ 2.300,00. Tratar: 376-1375.

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

F10RING - vende-se píckup, 93, álcool,
prata met., oferta. R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar:273-1001.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,
cornpl. R$ 20,000,00, Tratar; 9979-
1437, ej Giovani.

PALIO·, vende-se 2000/2001,
vidro, trava, limp., desemo., 4p.
R$ 15.500,00, Tratar: 370·4208 cj
Ademir.

PALIO - vende-se, EL 1,5, 97, branco;
4R, t.e, + cd. Tratar: 371·5343.

PALIO - vende-se 98, 1,6, c/ v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, ED, 98, barbada,
R$ 8.900,00. Tratar: 9979-0605.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Celta c/ opc, 01 prata

Gol,16V,4p 00 branco

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

Gal MI, 4p. 99 branco

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

GolMi 9"1 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Goll Plus 96 branco

Escort Hobby 95 cinza

Saveiro CL §l4 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

Rod. BR-;Z8q km 58 s/nº - Guaramirim-SC - '2 373-0504

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
cornpl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.500,00 entro + :;J6x R$
269,00, cl Tratar: 376-1772.

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

UNO - vende-se ELX, cl v.e, t.e., azul,
95. R$ 8.000,00. Tratar: 9123-9011.

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

UNO - vende-se Mille, 92, prata, em
ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
3734018 ou 9992-6016.

UNO - vende-se Mille EP, 96, 2º
dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:
9973-9432, c/ Douglas.

UNO' Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desernb. tras., àlcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. cl Marlon.

'

PALIO - vende-se" 1.6, compl., 4p,
97, cinza estil, doc. paga até maio/
03. R$13.000,OÓ:l'r'atar: 375-2177.

PA�IO WEEKEND - vende-se,'ELX,
02, azul, cl d.h., trv., v.e., desemb.
tras., 4p, impec. Tratar: 9111-1996,
cl Fabio'.

'

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

2002. Tratar: 376-008i.

PREMIO - vende-se outroca-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, compl., banco cl reg.,élétrico,
ar cond., som Alpine p/ 6 CDs. R$

11.900,00. Tratar: 372.-0258.

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

TEMPRA - vende-se, turbo, 95, 8v,
stille, preto, aro de liga, bdo de couro

e., ar, vdr., dir., vol, Escamuteável,
reto E., freio ABS, compl., llndo., R$
4.000,00, entro + 34x R$ 300,00 fixas:
Tratar: 376-2593.

TIPO - vende-se, 1.6, 4p. R$
5.000,00 + 26x R$ 242,00. Tratar:
371-5038 ou 371-8410, cl Franciele
ou Edione.

TIPO - vende-se, IE, 1.6, 95, compl.
- ar. R$ 8.000,00 a vista. Tratar:
371-2737.

"I.
.

UNO - vende-se, CS, 1.5 IE, 95, ar
cond., v.e., Le., alarme. R$ 7.850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

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

I

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

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

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

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde
rnet., compl. - ar cond., único dono,
el NF e manual já licenciado até 03.

R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056.

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

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

CORCEL 11- 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 el Leandro.
')
DAKOTA - vende-se, 99, vermelha,
SDT. R$ 21.800,00. Tratar: 376-1772

DEL REY - vende-se, 86, GL., R$
3.800,00: Tratar: 911,1-7033.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0,
94, bordô, c/ 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.,

"-
o

TERÇA-FEIRA,3 de setembro de 20

amarelo, 88. R$
6.300,00, ou aceita
carro de maior valor
finane. Tratar: 319-
1571 ou 9121-4703.

ESCORT - vende

se, L, 93, azul

petróleo, gas., 2·
dono, pers. Tratar:
370-9172 ou '

9975-0102.

ESCORT - vende

se, 88, guia, ale.
R$ 5.800,00, aceita
finane. Tratar:

370-7703, cl
Jacob.

F-1000 - vende-se,
94, eompl.
R$ 27.000,00.
Aceito troca. Tratar:
376-1701. '

Veículo
RF 600
n 600
'Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
(BX 200
DT 200
DR 800
KDX 250
XlX 250
Tilon
Tilon
Titon
Tilon Ks
DT 180
(G
(8 450TR
Tilon KSE
V8R 125
8iz

Ano Cor
93 Vermelho
96 Bronco
98 Prelo
00 Azul
98

'

Verde
96 Vermelho
98 Vermelho
95 Prelo
95 Prelo
95 Verde
89 Prelo
00 Praia
99 Roxo
97 ·Verde
00 Vermelhó
84 Azul
83 Bronco
87 8ronco
Okm Verde
Okm Prelo
98 Vermelho

BR 280 Km 57, nº 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-0917 j373-1381-Guaramirim-SC

F-1000 - vende-se,
81, motor novo,
carroceria de mad.

R$14.500,00. Tratar: 370-7481.

F-1000 - vende-se, 86, branca, c/
d.h., die, motor mwm-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343.

F-1000 - vende-se, 86, gabo
Simples, ótimo estado. R$
17.500,00, aceita 2 carros de menor

vaiar. Tratar: 370-7703, c/ Jacob.

F-1000 -vende-se, gabo p/6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$

18.500,0P. Tratar: 373-2563.
F-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.

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

originais. Tratar: 373-0263.

FIESTA - vende-sei 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 97,
4p. R$ 5.700,00 + 21x R$ 2Ó6,00
ou R$ 9.300,00, a vista. Tratar:

374-2016.

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

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

172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 cl 4p
branca, de pref. EP. Tratar: 9122-2093

KA - Vende-se, 97, 1.0, GL. R$
10.700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - troca-se, 00, por apto o

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 valor. Tratar: 370·
7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

RANGER - Vende-se, pick-up XL,
caçamba pI 1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp. R$10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499 cf Volnei.

.

RANGER - Vende-se ou troca-se, O

XLT, 4x4; preta,ltop de linha. R$
50.000,00. Tratar: 379-1342.

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

Irmáqulnas Industria
e Com.érclo Ltda.• ME .1iM.tlt,a
Trabalhamos com vendas e consertos:
• Motores eslucion6rlo$
tlovaJaio
• Alplrodor
'" Compressor

- Mot(i$se,.o
• R"l"deiro
'MoIob.mb••
., Entre outro:s:••.

* Assistência 24hs
wwvv.irmaquin,os.cjb.nef
irmaquinas@uol.com.br

VERONA - Vende-se, 90, alc., em
ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
2748550.

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

.

VERSAllES - vende-se, 92, guia
cornpl., branco. R$ 8.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-

7703, c/ Jacob.

VERSAllES-vende-se, 95, 2.0,
compl., azul met. R$10.000,00.
Tratar: 371-0843, c/ Nairo.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, c/ aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 37OD277 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se, Gl, 91, c/
manual e n.f. Bem conservado. R$
3.200,00 + finan. Tratar: 370-5937.

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.

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, 74, em ótimo
estado. Tratar: 276-3075.

FUSCA - Vende-se, 83, 1.3001,
batido na frente. R$ 1.500,00.
Tratar: 274-8141, após 16h.

CORREIO DO POVO 5

todo orig, R$ 2.800,00. Tratar 370- 9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00 à vista.
9134 ou 9122-7341. Tratar: 370-8579 c/ Marcelo.

FUSCA - vende-se, 81, bege, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar: 99658875.

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, CLI, 97, 1.6,
branco c/ ar qte, limp. e desemb.,
pneus novos. Tratar: 371-9993.

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V,
prata, 4p, ar qte e desemb.,
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.

FUSCA-Vende-se, 72, modo 80, ótimo GOL - vende-se 99, cyar, GNV,
estado. R$1.450,00. Tratar: 9991-6637. branco, 2p, insulfllme, R$16.000,OO.

Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se CLI, 1.6,96, financ.,
ou quitado, aceito carro de menor

valor. Tratar: 370-8199, c/ Joel.

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

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, 85, BX, branco,
alc., c/ aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:

370-2275.

GOL - Vende-se, 99, Special, em
ótimo estado. Valor a comb. Aceito
carro de menor valor. Tratar: 275-
3730 ou 370-1184.

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97, branco,
motor todo revisado, por carro de
m�nor valor. Tratar: 275-3191" c/
Romi, após 18hs, ou 9111-7012.

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

GOlF - Se o seu sonho é Ter um

Golf, não perca essa. 1.6 Mi, 99/
00, c/ IPVA 02 quitado. Tratar:
9973-8707.

KOMBI- Vende-se, 79, envidraçada,
ótimo estado, ou troca-se por carro
de passeio, nego a diferença. Tratar:
372-3743 ou 9117-6391.

lOGUS - Vende-se, GLI,\ 94, prata,
compl. 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 ou 371-9514.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89

Especializada
em estofamento

automobilístico

por carro de maior valor. Tratar:
370-1161 c/ Luís.

PASSAT - Vende-se, 1.8, 87, prata,
alc., super inteiro. R$ 3.800,00 ou R$
1.300,00' e rest. nego Tratar: 9963-
8002 ou 370-5504.PARATI - vende-se Gl, 89, álc.

Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.
SANTANA - Vende-se, Quantum,
93, CLI, c/ ar cond., e d.h., R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

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

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

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

NDICION
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO -ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

FUSCA - vende-se, 74, branco, em
.born estado. R$ 1.800,00, a vista.
Tratar: 9133-5824.

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

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

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

GOL - vende-se Cl 1.6, 91, gas.,
. branco. R$ 5.000,00. Tratar: 9113-
3883 c/ Davi.

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

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

�71-5343.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, alc., 88.
R$ 4.000,00 entro E assumir 10

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

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

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

GRUPO ESPECIAL

MOTO/CARROS
C100 Biz
CG 125
VBR 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado

R$
R$
R$ 92,22
R$ 101,50
R$ 120,83
R$ 145,96
R$ 160,08

79,65
83,52

R$ 8.504,00
R$ 9.408,00
R$ /9.684,00
R$ 10.679,00
R$ 11 .394,00
R$ 11.810,00
R$ 12.1 78,00

R$ 126,49
R$ 139,94
RS 144,04
R$ 158,85
RS 1'69,48
RS 175,67
RS 18L14

RuaEpitácioPessoa, 607, próx. Gol Jangada-Jaraguá doSul-se
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Rua: Angelo RUbini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

(47) 376-1772 - 273-1001 B
vw

GGol cu 1.6 G Branco 1996
GM Santana CL 1.8, ar, dlr. G Branco 1995 K

Corsa Milênio, 4p Okm Branco G
Saveiro CL 1.6' G Cinza 1995
Santana CL 1.8, dlrl. G Verde 1994 K

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00 Corsa Sedan, 4p 01 Cinza G GoICL1.6AP G Verde 1992
ApoloGL1.8 G Cinza 1991

Escort GL 99 Cinza Gas. R$ 14.500,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Dourado G GoICL1.8 G Preto 1989
Varfa[rtll G Cinza 1980

Silverado DLX 97 Cinza Gas. R$ 23.000,00 Monza SUE, 2p 88 Cinza G FlAT

Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 VW UnoSX G Azul 1998
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996

Corsa 96 Preto Gas. R$ 9.300,00 Gol CLl1.8, 2p 96 Vermelho G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Aorfno1.5 G Prata 1993

S-10 95 Bordô Gas. R$ 14.800,00 Gol CLl1.6, 2p 96 Verde G Tempra 8VOuro G Azul 1993

Fiorino Furgão 1.0 95 Branco Gas. R$ 6.800,00 Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A UnoCS· A Dourado 1989
GM

Logus 1.8, compl. 93 Preto Gas. R$ 9.800,00 FIAT Celta,or' G Vermelha 2002
S-102. G Preta 1996

Uno Mille, 4p 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G
[).20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995

Omega, compl. 93 Grafite Gas. R$ 11.900,00 omegaGLS 30 compl. G Verde 1993
ChevetteSL G Verde 1979

Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00 Uno Mille, 2p 91 Cinza G FORD
CourferCLX G Azul 1999

Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale. R$ 6.900,00 Palio EDX, cf d.h., 4p 97 Vermelho G EscortGL1.6Var+ dlr. G Branco 1998

D-40, baú 90 Branco Die. R$ 21.000,00 KaGL G . Vermelho 1998
FORD Verona1.8 G Branco 1995

C,20 88 Bege Ale. R$ 14.500,00 MOTO

Escort Hobby, 2p 94 Dourado G HondaBlsES G Verde/Branco 2001

i!::::C"ÔlllP r.a· ...
IMPORTADOS

·'··Â'I.PREFEIT� WÂLDEMAR IlRilBÂ·,'�8o� - BAIRRO VIEIRA - JARAGUÃ DO
Dakota STD G Vermelha 1999
peugeot 405 SRI compl. G Azul 1995

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

<.'

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

01 R$
Marea HLX, 20Vv 99 R$ 25.000,00
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
Escort GL 95 R$ 9.300,00
Uno ELX, 4p 95 R$ 8.700,00
Uno ELX, 4p 94 R$ 8.400,00
Verona 92 R$ 6.500,00
Saveiro 90 R$ 5.900,00
Escort 89 R$ 4.700,00

OFERTA

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

VW
Goll.0. MI. parachoque pers. 98
Gol1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerofólio 96
GOI1.6, CU, para-choque pers. 96
Kombi Stander 1.6, envidraçada 95
Parati ci, 1.6. gas. 91
Fusca 1300 81
UM
Kadet GL. 1.8, 96, cf trio, e para-choque pers. 96
Kadet Sll.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Chevette Dl1.6, gas., ar-quente, desb. Tras. 92
Kadet Sl1.8, desemb., aerofólio, para-coque pers. + CD 91
FIAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., lp., ar quente, compt. - ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e d.t., gas., ar quente 97
Palio EDX 1.0. 2p. cornpl., -ar 97
Palio EL, 1.5, 4p, T.E., para-choque pers., + CO 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94

Pick-up Rorino aberta 1.0, longa 94

Tipo comer. 4p. 95
Tempra 2.0, azul, 8V, compl. 98
FORD
Escort GU, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dir. hidr.
F-l000, motor MWM Turbinado, hidr.
PEUUEOT

Picape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm. 2002 • R$ 2.500.00
CG Tinam 125. el P. E.
Honda CBR 450

prata
Prata
branco
branca

'prata
bege

bordo
cinza
dourado
verde met.

bordô
bordô
bordô
branco
Azul meto
Branca
Preto onix
azul

96
86

azul met.
branca

95 bordô

02
01
90

azul

preta

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

..

Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00 Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v R$ 14.000,00
Gol4p 16V R$ 13.500,00

Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 Saveiro fechada, R$ 15.000,00

Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00
Uno Mille �5 R$ 7.200,00
Gol CU1.6 95' R$ 9.500,00

Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00
Gol 1.8 CU 95 R$ 9.500,00
Uno, 4p. compl., ELX 94 R$ 8.000,00

Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Gol alc 94 R$ 6.500,00
Gol 1.6, gas., 93 R$ 7.200,00

Fiesta 4p 95 Branco G R$ 7.800,00 Gol 1.6, gas., 93 R$ 7.200,00
F-1000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00

Peugeot 106, 4p 99 Prata G R$ 13.000,00 Parati 91 R$ 6.500,00
Escort, ai, 1.6 90 R$ 5.000,00

Ka 98 Prata M. G R$ 6.000,00 +fin. Fiorino 89 R$ 4.500,00
F-1000 87 R$ 17.500,00

Fusca 85 Branco G R$ 1.500,00 + fino 87 R$ 3.500,00
Chevette 86 Prata G R$ 3.800,00

83 R$ 2.500,00
R$ 2.000,00

Pálio 98 Marron meto G R$ 9.800,00

Financiamos'
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ViVOforafl'lim I finanças

AUTOMÓVEIS
373-0131

I BMW 325 IA 93 cinza G

Gol 16V 00 branco G

Kadett GL 1.8 96 cinza G gas. VEíCULO ANO COR COMB.gas.
Kadett GL 2.0 95 preto A gas. GoIGIII,4p,I6V OI Azul Gas.

Tipo SLX 2.0 95 verde G gas. Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

Uno Mille 1.0 00 prata G gas. Gol 16V. 4p 99 Branco Gas.
ale. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

Uno SR 1.0 96 preto G die.
Corsa Super, 2p 9B Verde Gas.

Uno EP 1.0 96 vermelho G gas.
Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.

gas.
Corsa 1.0 96 bordô G gas. Palio ED, 4p 98 Azul Gas.

ale. Kadett GL, compl. 98 Cinza Gas.
Gol1.6 96 branco G Ale. Vectra GL, compl. 97 Azul Gas.

Monza GL 2.0 95 branco G ale Uno SX, 4p 97 Cinza Gas.

96 azul G
ale. Mondeo CLX 96 Preto Gas.Escort L 1.6 gas. TempraSX 96 Preto Gas.

Gal MI 97 verde G ale.
GolCli 1.6 96 Branco, Gas.die.

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

Del Rey Guia 86 branco A gas. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.

Monza 1.8 84 vermelho A gas. Kadett GL 2.0 95 Vermelha 'Gas.
gas. Vectra CD 94 Prata Gas.

Buge Angra 86 amarelo G gas Voyage GL 89 Cinza Ale.

YBR Yamaha ok vermelha G CB400 B4 Azul Gas.
CBX 200 Strada OI Azul Gas.

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

VOLKSWAGEN
Goll.0 16V Verde 98
Goll.6 MI Vermelho 98
Goll.0 MI Branco 97
'Simtana GL, compl. Azul 95

Logus GL,'comp. Prata 94

FlAT
Palio ELX, compl. Cinza 01
Palio EDX

.

Bege 98
Palio EX Vermelho 98
Uno EP Vermelho 96
Uno ELX Vermelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95
Fiorino Bege 91

FORD
Ka Bege 00
Escort GLX Azul 98

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Kadett GL Prata 97
Kadett SL Prata 93
Monza SLE Vermelho 91

Mercedes Classic A 190 Prata 01
Peugeot 205x51 Vermelha 96

Financiamos
seu veículo!·
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

I Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
Veículos 371·4225

Q) 370-2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - seAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

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

SANTANA - vende-se GLI, 94, 4
portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273-1001.

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

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas.
R$ 5.500,00, aceito troca por menor

valor. Tratar: 371-6238.

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

9118-0160, cl 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
bom estado. R$ 550,00 a vista.

Tratar: 9133-5824.

VARIANT II - vende-se, 80, 2·
dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00. Tratar: 273-1001.

VOYAGE - Vende-se em ótimo estado

R$ 2.500,00 aceita moto de menor

valor no nego Tratar: 9121-4061.

AEROWILLYS - vende-se, 68. R$
1.800,00. Tratar: 9903-3060.

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. (novo). R$
12.000,00 (a vista + 22 parco de cons.

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

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

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

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

LADA LAIKA - vende-se, 93, 4p,
_
branco. R$ i.GJOO,oO. Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria orig., em ótimo

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

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

comb., pronta pI trilha. Tratar: 276-
0031 ou 276-0544.

TOYOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5.800 km

orig., superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 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.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus seminovos. Ótimo
estado dê conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435 ou 372-

0136, cl Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v; 95,
verm: Ferrari. Impec. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-7986.

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

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

372-0108, não importa a localidade.

MITSUBISHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, cornpl. (- vidro),
aro esp., cap. marítima, R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, cl Vilson.

PEUGEoUT - Vende-se, 96, compl., verde
met. CI 77.000 km oríg. R$13.500,00.
Tratar. 372-0560 ou 9112-4950.

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

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

PEUGEOUT - Vende-se, 95. R$
6.800.00, aceito moto ou terreno.

Tratar: 9963-5287.

TOBATA - compra-se em ótimo

estado de cons. Tratar: 276-0264.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
cornpl., dramático. Tratar: 373-2563.

CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83,
turbinado, trucado, pneumático. R$
12.000,00 + financ. Tratar: 376-2585,
aceita-se troca.

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita

se carro menor valor. Tratar: 373-2563

DOGE-vende-se, d 400,77,
vermelho, cl baú e 5m. R$
10.800,00, aceita-se Corsa na troca.

Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

f'4O()()-Compra-se, 608 ou volkswagem.
Paga-se avista. Tratar: 9121-4061

F-4000- vende-se, 78, em bom estado.

Valor a comb. Tratar: 373-2563.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-6839.

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

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

TERÇA-FEIRA,3 de setembro de 20

CG TITAN - vende-se, consórcio,
partida elétr., cl 10 parco Pgs, faltando
26 parco Tratar: 376-3034 (manhã).

CONSÓRCIO REGATA

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto
Honda CG 125 acima de 88, pg a vista.

Tratar: 9104-2336, clWilson.

CG TITAN - troca-se, 96 por moto de

maior valor. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016.

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

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.

COMPRA-5E - 84 a 90. Tratar:

9117-9897, cl Emerson.

DAELING - 50Cc, amarela, 99, cl
690km. Tratar: 9122-7311.CB 450 - vende-se, 90, ótimo

estado. Tratar: 275-0712.

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. cl Luís no 370-1161.CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:

276-3206.

CG TITAN - vende-se, 98, verde.
Tratar: 9992-4166.

DT - vende-se 180, 85, prep. pI trilha,
motor e caixa O, 2 paraiamas da

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.

R$ 1.300,00. Tratar: 9111-7033.
CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei).

DT - vende-se 200, pI trilha cl
urgência. Tratar: 9111-7033.

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

FALCON - vende-se, consórcio, cl
31 parco pagas. R$ 193,34 + 29

parco R$ 4.000,00. Tratar: (47)
392-3050.

CRÉDITOS
Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

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

l"iC:iFl temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, c/ Maurício

GL 250 - vende

se. R$ 1.500,oã.
Tratar: 9117-

7033.

HONDA DREAM -

vende-se, 100.

R$ 1.900,00.
Tratar: 9979-0605.

KAWASAKY

Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$
24.000,00.
Tratar: 370-

2227, cl
Anderson.

LAMBRETA

Vende-se ou

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

LAMBRETA

elA

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999

TODA LINHA OKM
FINANCIAMENTO 20%

'ENTRADA E SALDO
36X FIXAS

Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
No mínimo OS motos todo mês!

Você' só paga metade do valor da
. parcela até a contemplasão

A maneira
de adquirir

mais fácil
sua motol

370-5999

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores públioos

estaduais, federais, at\U ou inatvo, cl
desc. � folha de pg\o, si cons. ao
SPC ou SERASA, também temos

empréstimos cl cheque pré em até

12x e financiamos veículos. Atendemos

Jaraguá dó SUl e toda a região.

Rua João Planinscheclc, 293 sala 6.
Tratar: 370-6261 ou 9991-6366, junto cl

VR Automóveis

Originais, relíquia restaurada, oríg., 68.
R$ 3.000,00. Tratar: 376-0409, cl
Rubens.

NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.

RDZ135-vende-se, 86. R$
1.000,00. Aceita proposta. Tratar:
9111-7033.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada cl motor feito. R$
1.400,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, cl Jussara.

SCOOTER-vende-se, 97, verm.,
doc. em dia. R$ 1.200,00. Tratar:
9903-3691.

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

I

SCOOTER - vende-se, Sundonw

Super Fifty, 98. Tratar: 9953-1878,
cl Leonardo.

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

' '

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

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

TURUNA - vende-se 83,
R$ 1000,00. Acaita prop. Tratar:

9111-7033.

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao D
/".il.f .

.

�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Escolha,Agora, -,

Suá Cart:a de Crédit:o!!!
\

PLANOS 32 E 43 MESES

* Portas abertas para você e sua farnílla
,_. ,

* Sua casa plrópria sem complicação
* Construir � Adqui'rir mais-um imóvel ou reàlizar sonho da sua v .

casa ou apartarnento. na cidade, campo ou praia, com o

PANAMERICANO�vo�ê terá benefícios e,�peciais.

27S-047S/997S�7602
.

Rua Jacob Buck, 120· �entro iii Ao lado do Besc • Jaraguá do'Sul • se
,

Anexo à PLUS COMPUTADORES I,' ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIRAGO - Vende-se, 2·50, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371-
7390 ou 9125-2722.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01. R$
6.000,00 + 20 parco de R$ 266,00.
Tratar: 372-3970.

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

XL - Vende-se, 250, 85. R$
1.500,00. Tratar: 9111-7033.

I

XLR - Vende-se, 125, 01., vermelha.
Valor a comb. Tratar: 275-1.676 ou
275-0817.

XLR - Vende-se, Halo, 02. R$
1.000,00 + 20x R$ 266,00. Tratar:
9102-9593, cl Julio.

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

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

YAMAHA '- vende-se, YBRfi5E, 01.,
cIJ.566km, emplacad�l.J'râtár: 371-
9804, cl Celia.. �(�P"'<

- ,

YAMAHA - vende-�e;�� '&50,90. R$
2.400,00 + doc. Tratar: 9101-67'66.

'APARELHO CD - Vende-se, pioner, cl
controle, 6 cornetas, 2_super tuíter, 2
sub d_e 12' e bateria de 100 ampér. R$
2.000,00. Tratar: 376-1854.

AROS Cf PNEUS - Vende-se', 4 aros

13, cl pneus liga pI Fusca. Tratar:
370-0670, cl Paulista.

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

BARCO - vende-se, cl 3,5ni, de
alumínio, cl motor everude, 4hp. R$
700,00. Tratar: 375-2329, cl Walter.

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

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

CARRETINHA - compra-se, usada,
pi microtator tobatta, em bom
estado. Pago a vista. Tratar: 379-
1.538, ctMaisa.

CARRO DO ANO - Compra-se, acima
de 95 pI frente, 4p, compl., pref.
finaclado. Tratar: 371-0695.

CARRO - compro financiado,
entrada Caravan Diplomata, 84,
compl. Tratar: 9117-7030.

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

COMPRASE - darro, paga-se R$
1.000\.OOde entrada e assume
financiamento. Tratar: 370-7321cl
Dorival.

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

;-
ENGATE PARA CARRETINHA - vende

se, R$ 50,00 .. Tratar:·372-181.7.

JOGO DE ARO - vende-se, pI Fiesta
(aro convencional). R$ 1.00,00.
Tratar: 376-0409.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pI Uno turbo. R$ 150,60. Tratar:
(47) 9105-9172, cl Jeferspn.

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 juros, 'ou troce-se por orlg.
de Diplomata. R$ 200,00. Tratar:
370-1225, cl Robson.

diversos
ACARAí - vende-se, título do clube. R$
15.0 . .0.0. Tratar: 9979-4455.

ALUGUEL- precisa-se de moça pI dividir.
Tratar: 91.03-8378. CI Joàna ápos 19h.

APARELHO OE FAX - compra-se, novo ou

seminovo. Tratar: 372-1131.

APARELHO DE SOM - vende-se, 3.2.0.0
watz, Aiwa, 3 cd's. Valor a comb. Tratar:
9995-2778, cl Adriano.

AUTOFALANTE - vende-se, 2 pares pioner;
.
2.o.owcd. R$l.o.o,.o.o, à par. Tratar: 372-1274.

BALCÃO FRIGORíACO - medindo 3m e

6.ocm. R$ 1 . .0.0.0,.0.0, nego Tratar: 376-
, .0418 ou 9975-9435.

BARBEADOR - vende-se elétr. cl 3
lâminas, Philips. Tratar: 372-187.0.

.

BAZAR - vende-se, estoque e mobília no

-Arntzade. R$ 9 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 37.0-6624.
CRECI 8844. I

BAZAR - vende-se, cornpl., no bairro São
Luiz. Tratar: 376·.033.0 ou 99.02-562.0.

BEBÊ- Aceita-se doação de roupas, çarrinho,
andador etc. Tratar: 37.0-9367.

BEBÊ - vende-se, 1 mosquiteiro de teto, 1
par de protetor de berço, verde água e tcad. De

refeições vime, todos seminavas. R$ 120,00.
Tratar: 371-1271, cl Dalva, hor. ComI.

.BEIRA RIO-vende-se, título. Tratar: 371·9787.

BEBE CONFORTO - Vende-se, da Burigotto,
cl alça e balanço. R$ 5.0,.0.0, seminovo.

Tratar: 376-1933.

BERÇO - Vende-se marca Habe, branco,
(madeirai cl colchão. R$ 3.0.0,.0.0 aceita
proposta. Tratar: 9903-1898.

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

CACHORRO - compra-se, filhote de qualquer
raça. Tratar: 9993-.0623.

<,
CACHORRO - vende-se, filhotes Bagles
mestiços. Ri 5.0,.0.0. Tratar: 371-6.021.

<,

CAOEIRA DE BEBE-vende-se, pI carro, cl 2
meses de US0. R4 6.0,.0.0. Tratar: 376-.0345:

CALCULADORA - compra-se, HP 48G ou HP
48 GX ou HP 48G+, cl urgência. Tratar:
37.0-0816, cl Silmara.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
conternplada.Rs 11.5.0.0;.0.0, cl 5 pare.
pagas. R$ 2 . .0.0.0,.0.0 + 55x R$ 223,.0.0,
Tratar: 9123-7514 cl Matheus.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se. R$
12 . .0.0.0,.0.0, cl 7 pare. pagas. R$ 253,.0.0 (valor
da pare.). Tratar: 9995·2778, cl Adriano.

CALCULADORA - Compra-se, HP, usada,
Tratar: 371-8242 ou 9953-1398.

CELULAR - vende-se Ericsori, de cartão. R$
18.0,.0.0. Tratar: 99.03-3526 ou 273-.0454.

CELULAR� vende-se, motorola. R$ 8.0,.00.
Tratar: 276-.0782 ou 91.o3-9�57.

CELULAR- vende-se, Gradiente, 10 55.0.
R$ 12.0,.0.0. Tratar: 9124-.0512.

TERÇA-FEIRA, 3 de setembro de 2002

� �

CREDITOS PARA·IMOVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTI� APTO, �TC.
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 ; 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

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

CELULAR - vende-se, Nokia 612.0, pronto.
Valor a comb. Tratar: 99.03-9567.

CELULAR -vende-se, Ericson, cartão
modelo 788. R$ 12.0 • .0.0. Tratar: 9973-
8668 ou 37:1-3944.

CELULAR - vende-se, Nokia 5125. R$
22.0,.0.0. Tratar: 9124-.0512. CHAPA ELÉTRICA - vende-se, portátil, cl

duas bocas, ideal pI camping ou p/quem
•

gosta de cozinhar em pequenos espaços. R$
13.0,.0.0. Tratar: 37.0-.0464.

CELULAR - vende-se, Pronto Gradiente
Strike, cl 4 capas e carregador por R$
16.0,.0.0. Tratar: 9952-.0.057.

CLUBE BAEPENDI- vende-se (torra-se)
título R$ 350,.0.0. Trafar: 9965-1347 cI'
Osnildo.

.

CELULAR - vende-se, pronto, 25 de crédito .

Valor a comb. Tratar: 275-1676.

Rolamentos
Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Eiásiicos

Graxa

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

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

* PROTETORES DE CAÇAMBA * CAPOTAS MARíTIMAS *

CAPOTAS DE FIBRA * TAPETES PERSONALIZADOS *

TAMPÃO MARíTIMO * SANTANTÔNIO * REDES PARA

CARGAS DE CAÇAMBA * CAIXA TRUNK * PICK-UP

CABINE DUPLA E SIMPLES ENTRE OUTROS!

Comercializamos peças mecânicas para pick-up e camlnhêes das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS e rorora
* Aplicação de película automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

\

acessórios automotivos
Qualidade e confiabilidade em acessórios

para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br - Tel. 372·2900 Tel./Fax: 372-0170

COLCHÃO -vende-se, magnético, usado. R$
800,00, 2 balcões de mad. cl vidro pi loja.
Tratar: 371-8734.

I COMPUTADORES - vende-se, novos com

garantia, AMO DURON 950 MHZ, R$
1.498,00. Pentium 41.6 GHZ, R$1.910,00.
Outras configurações. Tratar: 275-1334 ou

acesse o site www.microwebbr.hpg.com.br

COMPUTADOR -vende-se, cl impressora.
R$ 1.100,00. Tratar: 370-9340.

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

CONSÓRCIO - vende-se de moto Honda,
NX4, Falcon. Valor pg R$ 5.206,00, vendo
por R$ 4.500,00 + 60 x R$ 193,34.
Tratar: 392-3050.

CURIÓ - vende-se, fêmea. Tratar: 9962-5883.

CURSO DE INGLÊS - vende-se, kit composto
por 4 CD's, 3 fitas de vídeo e livros de exercícios.

\,

. Fantá'stica met. de ensino através de rnsgs
subliminares. Indicado também para estudos

compl. a outros cursos. Tratar: 371-7529.

DESUMIFlCADOR DE AR - vende-se. R$
250,00. Tratar: 9997-5371.

DIVISORA - pI pães francês R$ 800,00.
Tratar: 376'1090 cl Zuleica ou A(iima.

DREAN QUEST - vende-se, cl CD original.
Tratar: 9117-9897, cl Emerson.

ELEVADOR - vende-se, 2 toneladas e meia,
trifásico. Valor a comb. Tratar: 372-1870.

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

EQUIPAMENTO P/ PROPAGANDA VEICULAR
- vende-se, novo, Car Áudio System, cl cxa de
mad. naval, a prova de chuva, eq. cl 4 fal. e 4
supertweeters, som de excelente qualidade,
amplif. 800 watts, eq. pi uso de fita kassete

e mixer pI 2 microfones, podendo ser utilizado

cl CD. Tratar: 371-2898.ou 9955-5858, cl
todernar.

FARMÁCIA - vende-se cl clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

FILMADORA - Vende-se. Tratar: 9121-

2362, cl Jollce.

RLMADORA - Vende-se, Panasonic, visor
colorido. R$ 750,00, nova, cl maleta.
Tratar: 9973-5371, cl Fernando.

GUITARRA,- vende-se, strimberg
stratocarter. R$ 250,00. Tratar: 376-
6596, cl João Carlos, após 18hs."

ISOPOR -vende-se, 135m' o/ isolamento.
Tratar: 9992-7162.

UQUIDIFldADOR - vende-se, valor a comb.
Tratar: 373-3787 cl Noeli.

UNHA TELEFONICA-vende-se, prefixo

371. R$ 200,00. Tratar; 437-3523,
I

MÁQ. CDSTURA - Vende-se, 1 corte de

trabalhar Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl todos
tem desc. ou avulsa), Tratar: 275-0616.

MÁQ, DE MONTAR PNEUS-vende-se,
marca Autofficine A 210.-R$ 1.500,00.
Tratar: 370-7942, ci Laércio.

MÁQ. LAVAR ROUPA- vende-se, Brastemp,
automática, 6kg. R$ 350,00. Tratar: 371-
1080, cl Daiane.
MÁQ. REBATER ELÁSTICO- Vende-se, 4
agulhas, marca Hansai. R$ 3,500,00 à
vista ou entro R$ 2.000,00 e o resto pare.
Tratar: 9975-4523, cl Rosa.

MÁQ. SACOLAS - vende-se pI fazer sacolas
plásticas. Tratar: 376-1042 cl Lurdes.

MÁQ. SOLDA - vende-se maq. solda

elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de "ferramenta completa.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

MESA - vende-se, marfim, cl tampa de

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

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

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

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

MÓVEIS -vende-se, de lanchonete. Tratar:
9121-2362, cl Joil�e.

"

MÓVEIS PI LOJA- vende-se, provdor cl
cortina, balcão mad. cl prateleiras, cabides
pi calças e blusas, balcão de vidro C/\

cabideiro, cabideiros 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, cl Simone.

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

PINCHER-vende-se, n'O. Tratar: 276-
3206.

PNEUS-vende-se, 4 Michelin, cl aro de
ferro 16 - 215/75, pI pick-up, aro cl 6
furos'. R$ i.100,00. Tratar; 372-4492, cl
Zigue ou 372-1693, cl Zico.

PORTAS (4) - vende-se, mad. Maciça
(cedro), cl almofada e canto superior em
meia lua. R$ 400,00 ou 1 por-R$ 120,00.
Tratar: 9104-4588.

\

PRANCHA - vende-se, pI cabelo. R$ 40,00
+transformador. Tratar: 370-6650.

28 d. AIO,'0.2333 - C••'r.· •••r•••rl. - se· Fone: (47) �73-0794
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRANCHETA/AQUITETURA - vende
se cj 1�20xO,90, cj regulagem e

cadeira. Tratar: 370-9172 .

Tratar: 371-9603 ou 9104-2393.

ROUPAS - necessito de roupas pj
crianças de 10, 7 e 5 anos. Tratar:
273-5086, cj Marcia.PRODUTORA DE GELO - vende-se

de gelo em cubos cj depósito e uma

maq. De gelo em barra cj 50 formas
de inox. Tratar: 376-1496 ou 9873-

'

8743.

TECIDO - vende-se, pj
confeccionista (ponta' de estoque).
Tratar: 370-3561.

PROTETORES DE BERÇO (3) -

vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:
370-9228. cf Rosane.

TOLDO _:_ compra-se" usado, 3mx4m
ou maior. Tratar: 379-1750.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

aluga-se por hora, l' hora grátis.

. TECLADO - Vende-se, Cassio, modo
CTK 500, seminovo. Tratar: 370-

1462, até 19hs, cl Flávio ou Miriam.

TV 14' - vende-se, semp. R$
200,00. Tratar: 376-3434.

"-

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

TV 15' - vende-se, tela plana. R$
500,00. tratar: 370-3207.

-,

TV 20' - vende-se. R$ 200,00.
Tratar: 372-1817.

VIDEOGAME - vende-se Play
Station 2, destravado cl 6 cd's.
tratar: 3,76-2:;!Oq.

VOLANTE - vende-se, da momo +

cubo pI GM. R$ 450,00, nego Tratar:
372-1274.

,

- Persianas - Vidros temperados
- Cercas
• Portões

i - Box para banheiros
i - Esquadrias

Av; Pref Waldem.lr Grubba, 1839, Vila Lalau

IIVlFI Madeireira Flórida Ltda!
Fones: 370-7393 - 370-7550

, t.:

Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para'"cobertura

Rua Adolf pütlJer, 444 - Rio Molha

········· .. ···•······· .. ·····.·.·H······ .• ····· ··· m _ i........ .
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TERÇ};\-FEIRA, 3 de setembro de 2002
/'

VENDO EMPRESA DE
PUBLICIDADE EM ÔNIBUS,

para a região de Jaraguá do Sul.

Empres,ª com mais de 2 anos de atuação.

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

Rua Reinoldo do Sul - se

� Contratos de publicidade
fechados de até
um ano com clientes,

_ � Faturamento mensal garantido.

� Ótima carteira de cliente.

v/dr{ilçar/a

,�Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
.

Fone: 371-0568

MASSAS
/

CARNE s FRANGO

- PIZZAS

Experimente
nosso rodízio

/ '-.

de massas!
'v

L
.

,..�
I'

'1

I
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PROCON INFORMA (1512)
Todo produto adquirido ou serviço realizado tem

garantia legal de noventadias. Se oproduto apresentar defeitos
durante este prazo, o fornecedor tem a obrigação legal de
consertá-lo ou mandar para o conserto em alguma oficina

autorizada, sem custo algum para o consumidor. O prazo

que o Código do Consumidor estabelece para a solução
do problema é de 30 dias (art 18, §1 o, C.D.C). Passado este

prazo sem ter sido sanado o vício do produto, o consumidor
pode, à sua escolha, pedir a substituição do produto por
outro d� mesma espécie, exigir a devolução do valor pago

por ele ou um abatimento no preço do produto (art. 18, §
10, I, II, in, do c.D.C). Mas, ATENÇÃO: cada vez que o
produto é levado para conserto deve-se exigir a emissão de

ORDEM DE SERVIÇO, para que o consumidor tenha

como comprovar a data em que foi para o conserto (muito
importante para enquadramento no artigo citado

anteriormente) e qual o defeito a ser sanado, garantindo,
assim, seus direitos. Caso o fornecedor se negue a entregar a

ordem de serviço, dirija-se a este Procon antes de deixar o

produto com ele. Fique atento! Garanta seus direitos.
Procon de Jaraguá do Sul/Se

A NO SEN,�
Universidade do Legislativo
oferece cursos a servidores
O Senado Federal trabalha no sentido de se tornar a

prin,cipal instituição pública a repassar conhecimento e

informação aos cidadãos brasileiros. O primeiro semestre

de 2002 foi especialmente importante para consolidar essa

meta, na avaliação do diretor-geral da Casa,Agaciel da Silva

Maia, que apontou como a maior realização do período a

instalação daUnilegis (Universidadedo LegislativoBrasileiro).
- A Unilegis representa uma revolução na formação

de recursos humanos -, afirmou, observando que o

Senado brasileiro é o primeiro no mundo a implantar uma
universidade corporativa. Em agosto teve irúcio o curso de

especialização em Direito Legislativo, destinado aos

servidores do Congresso Nacional e do TCU (Tribunal de
Contas da União).

A Unilegis oferece ainda cursos de educação a distância
avereadores e servidoresmunicipais, com enfoque nas áreas
de prestação de contas, licitações e orçamento, além de

promover o intercâmbio educacional com paises latino
americanos.

Essa missão foi reforçada com a inserção dos Anais do

Senado, na página da instituição, na Internet. "Trata-se do
maior banco de dados sobre a atuação parlamentar e a

história política do Pais", declarou Agaciel. São informações
sobre a atuação da Câmara Alta, cónstantes de quase 600
mil páginas, que remontam à primeira constituinte brasileira,
em 1823.

Projeto ainda mais ambicioso deve ser implantado no

próximo semestre, com o lançamento de um CD-ROM
condensando 2,5 milhões de páginas publicadas pela
imprensa sobre políticas adotadas pelo Brasil nos últimos
50 anos. OORNAL DO SENADO, edição 1.530, página 6)

Jornal
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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 (7)
Damos aos nossos

leitores mais uma foto

mostrando os festejos do
10°' aniversário da LJD
(Liga J araguaense de

Desportos). Dos que é

possível identificar, da

esquerda para a direita,
vemos Osório José Sch

reiner, Aldo Prada, Eu

gênio Victor Schmôckel,
Getúlio Barreto da Silva,
Luiz ]anuário Ayroso e

Lauro Braga.

Que futuro?
ÉRICO BRONISLAWSKI - Professor de Educação Física

\

Fico pensando: qual será o futuro do Brasil? Não chego
a conclusão nenhuma, tenho até medo que isso represente o

pior: nenhum futuro. Entenda a minha opinião.
Tivemos urna feira do livro dia desses em nossa cidade,

no parque de exposições. Quem foi teve a oportunidade de
conhecer um pouco domundo da literatura. Tinha livro novo,
usado, publicações de escritores locais e até evangélicos. Quem
passou por lá também percebeu que existiam livros para
todos os bolsos. Quem quer urn livro novo, tem de pagar
urn pouco mais, mas para quem não tem dinheiro, nem luxo,
pode contentar-se com livros usados, pois, na realidade,
cumprem a missão, que é transmitir o conhecimento.

Sou jovem, mas posso falar pelo que vivi e ainda vivo em

minhavida. Se existe alguma espécie de preconceito por parte,
dos jovens, garanto que não é com negro, amarelos ou

brancos, pois a integração é grande, este tipo de preconceito
é herdado dos pais, para as crianças isso não interessa. O

grande preconceito é com os-livros e, principalmente, com o

que lê. Quando o professor manda ler algo, só falta apanhar
dos alunos. A leitura é para estudioso, o CDf<� nunca 'para o
malandro, o popular da escola, o líder negativo que ainda
leva consigo seus amigos. Quem lê e estuda é discriminado.
Tem algumá'coisa errada nisso, concorda?Parece que o bonito
é ser burro!

Fiz estágio em urna escola de Curitiba, bairro de classe

média', localizada a menos de 1 quilômetro da Prefeitura e

do Palácio' do governo. Trabalhei com alunos de S" e 6'"

séries, e fiquei bobo com o que vi. Existiam crianças que não
sabiam ler nem escrever. De cada dez alunos, nove tinham
erros graves de Português,' como: papel egênico, comida orrfvel,
meninasgostozas, mulheres de bequine, etc.

'

Não podemos culpar única e exclusivamente os alunos,
pois são um reflexo do que lhes passam os livros didáticos
que afastam,muitas vezes, a teoria da prática. Os professores
também fazem questão de não mudar muito. Uma vez

perguntei para a professora de urna turma porque não trazia
coisas novas, diferentes para a 'turma. Sabe o que me

respondeu? "Pela miséria que ganho, o que ensino está bom
demais." De queme serve teorias matemáticas e não ter nada
comminha realidade. Acho que é perda de tempo. Vai chegar
um dia em que nem precisaremos ir à escola, bastará
acessarmos nossos computadores e terum ensino via Internet
Tem diferença? Do jeito que está, não! Se for para ouvir

teoria, leio urn livro e dá na mesma, pode até ser melhor,
pois fico em casa, no conforto de meu lar. Isso, é claro, se a

criança souber ler, o que já é um grande desafio. Ler é fácil,
pegue um livro e comece. Agora, ler e entender o que está
sendo. dito, é outra coisa.

Os estudantes também têm sua parcela de culpa, pois,
hoje, em dia, bonito não é ler livros, estudar, ser bem
informado, bonito é usar camisa do BackstreetBqys, discutir os
capítulos da ''Malhação'', ficar gritando e correndo na frente

dos colégios, ao término das aulas, impedindo o trânsito de

fluir, e, principalmente, namorar. Crianças de 12 anos que

beijam mais que os adultos. Os pais acham lindo,
principalmente quando é menino. "Meu garoto puxou o pai!
Desde pequeno é namorador".

-

O que quero dizer é que o tão sonhado futuro do Brasil

está muito longe de acontecer. Se alguém pensa que nossas

'crianças vão trazer-nos urn futuro melhor, esqueça! Quem
sabe nossos bisnetos. Vai ficar melhor, é claro, mas porque é

impossível piorar. Você acredita que os políticos q1.le estão

invadindo sua casa, através dos programas políticos, estão
mes�o preocupados com a educação? Eles querem números.

O ensino público está falido, principalmente com esta política
de todo mundo na escola. Acho que todos devem ter direito
ao ensino, mas nunca entulhar crianças dentro de uma sala,

,

simplesmente para cumprirmetas do governo. Vi, dia desses,
urnamãe que foi reclamar na escola, que o filho tinha passado
de ano e não sabia ler nem escrever. Quem vai para a escola

é empurrado até onde dá, émuito difícil criança ser reprovada
nos dias de hoje. É assim que estamos construindo nosso

futuro? Fica bonito dizer na televisão que todas as crianças
estão na escola, mas pergunte quantas estão na escola sem

séries avançadas que não sabem ler nem escrever. Quem tem

dinheiro, coloca em escolas particulares, e está mais do que
certo.

Eu sou urn otimista, mas quanto ao futuro de nossas

crianças, não me animo nem urn pouco. Tente procurar
emprego nos dias de hoje. Se urna pessoa formada trabalha

por salário miserável, imagine quem não estuda, quem não

sabe ler? Outra coisa que me deixa triste é saber que,
provavelmente, quem está lendo este texto, são os pais, pois
seus filhos, com certeza, não têm tempo para ler, tirando, é
claro, quando são as revistas para adolescentes, que são muito

instrutivas, por sinal. Ensinam sua filha a fazer carícias no

namorado, a idade ideal para perder a virgindade, etc.
Se você não concorda com o que digo, amanhã, passe

em frente a urn colégio e veja nosso futuro nas calçadas,
fumando, namorando emuito preocupadas com o seu futuro.

4h!, se você tem urn filho, torça para: se for menina, que ela

seja umapopstar, participe do "Fama", seja modelo ou atriz
da "Globo"..Se for menino, que ele seja um jogador de
futebol, político ou o Bam-bam do Bzg Brother. Em qualquer
outra atividade não estão admitido quem não saiba ler no
momento...Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINTERROMPIDA: OBRA DO ESGOTO SANITÁRIO ESTÁ PARADA POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS1

Samae aguarda verbas para
continuar obra do esgoto

]ARAGUÁ DO SUL - o

diretor-administrativo do

Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgo
to), Nelson Klitzke, aguarda
recursos financeiros para dar
continuidade às obras de

implantação do esgoto sani

tário, interrompidas desde
abril deste ano por falta de
dinheiro. O diretor lembra

que, apesar da falta de recur

sos, os trabalhos de implan
tação da rede estão parados,
mas as ligações estão sendo

providenciadas e, a partir do
momento que as duas esta

ções que já estão prontas en
trem em funcionamento, se
rá possível, mesmo que em

ritmo lento, completar o que,
ainda falta no centro da
cidade. "Por enquanto não

temos dinheiro porque já es

tamos pagando as presta
ções do empréstimo, num
valor de R$ 130mil pormês,
desde agosto", argumenta
Klitzke.

Até agora a implantação
da rede do esgoto sanitário

já aconteceu na Bacia 1, que
abrange os bairros Água
Verde, Vila Rau, Amizade,
parte do Czerniewicz e parte
do Chico de Paulo. Nesta

bacia, a população a ser be
neficiada é de aproximada
mente 17.348, e um total de
4.316 ligações previstas, sen
do que três mil já estão em

funcionamento.

Já a Bacia 3, que engloba
o Centro e os bairros Czer

niewicz, Baependi,Vila Lalau
e Barra do Rio Molha, está

praticamente concluída, fal
tando apenas uma parte do

Centro, Vila Lalau e Bae-

César Junkes/CP

Klitzke, diretor-administrativo do Samae, aguarda recursos para a continuação das obr.as

pendi, com um total de 105.550 cia 3, sendo que 1,3 mil já de Desenvolvimento Muni-
metros de rede implantada,
faltando apenas :15 milme
tros de rede para atingir to
da a bacia. O diretor do Sa

mae salienta que, nesta bacia,
as ligações já estão sendo
autorizadas e, dentro de �O
dias, o pessoal já começa a

pagar a taxa do esgoto, que ,

corresponde a 80% do valor

da conta da água, e vem in

cluído na mesma fatura. A

previsãoé de 6,2mil ligações
somente nesta região da Ba-

.

estão em funcionamento

desde o início de agosto, a

título de teste.

A instalação do esgoto
sanitário nos bairros que inte

gram a chamada Bacia 2

(Barra do Rio Molha, Jara
guá Esquerdo, Barra do Rio
Cerro, Garibaldi e Rio da

Luz) ainda está longe de
acontecer. Por enquanto, ape
nas o projeto está pronto, e

a estação será construída nos

fundos da sede da Secretaria

TERÇA-FEIRA, 3 de selembro de 20�
-:')

Rosinha agradece as

empresas e famílias que

ajudaram a realizar o 2°

Jantar Dançante em ho

menagem ao Dia dos

Pais, na SociedadeAca

raí, dia 10/8:
ABE Celesc

Araucária Mercado

Ateliê da Solita

.Adelar Musical Shaw

Behling Veículos

Bíg Pé Calçados
Carrocerias Argi
Caça e Pesca Safaricipal. Esta etapa ainda não

tem data para acontecer. O Center Som
valor necessário para a im- Arco-Íris Doces
plantação da rede (122 mil

Dalila Têxtil Ltda.
metros) é de R$ 15 milhões.

A região de Nereu Ramos Dinirrei Malhas

não será beneficiada tão cedo Dragão Avila

com o esgoto. Neste local a �\Enke Materiais de Cons-
'

estação já está pronta, mas a

rede ainda não foi implan
tada por falta de recursos, na

oljdem de aproximadamen
te R$ 1,2 milhão.
(MARIA HELENA DE MORAES)

'Programa de Perdas' é constante dentro do Samae
O Samae, através de uma empresa

especializada - a ENPS Engenharia, de
São -Paulo -, está implantando um

Programa de Perdas, que será mantido

permanentemente pela autarquia com o

objetivo de racionalizar o uso da água e

evitar o desperdício.
Urnà das medidas anunciadas pelo ,

diretor do Samae, Nelson Klitzke, consiste
na alteração da pressão nas redes e setores

de abastecimento, além da medição de
determinadas áreas, comparando-se à mé-

dia de consumo das residências. Os testes

para a diminuição da pressão estão sendo I

realizados em algumas partes do centro

da cidade. A diminuição da pressão será

de 20 a 30 metros de coluna d'água. Klitz
ke avisa que muitos prédios do Centro,
especialmente os antigos, terão de instalar
caixa d'água inferior, com reserva superior.
_Quem tiver somente reserva s,uperior vai
ficar sem abastecimento, porque a

diminuição da pressão vai impedir que a

água suba, (MHM)

G'êJm,Jt.Q.�I'�Administre
bem, o

se mil poro não se estressar

e t�, ha t utelo com perdas
fin� ceir� , O ciúme 'causará

lrsttagós nõrelacionamento
omoroso.

Câncer' - Idéias criativas vão
,

-, ,..s� sucesso no

Â"nbite, porém;
o u lho de lado se

I

n nder com o seu

Libra'.�omece
a semana

'

1" -.,cohJtforça _atol e defenda seus

int�'�s� ioite, a Lua
eixará o seu humor instável.

�'��llrante com a

família.

trução
Equipão Panificadora' e

Confeitaria

JornalCORREIODOPOVO

JorraI ''A Gazeta"

Jornal ''A Notícia"

JR Criações
Jadefe Malhas

Loja Jomar
Madeireira Flórida

Ótica Multi Visão

Pointer Modas

Posto de Saúde Claude

mir José Withicoski

Relojoaria Seifert

Restaurante Mime

Relojoaria Avenida

Rádio 1araguá AM

Divulgação
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A_ todos, agradeço por' i
ter confiado em mais um

trabalho meu, aos em

presários e famílias.

Muito obrigado. Foi ho
menageado o sr. Bento

Nunes.

AC!�óri.f>.ç4;-'\ Confie no seu

(�t,��,,�rtJ� para tomar

qtit�de� prQjissionais. Explore o

�\��ri1tivo em tudo que
fizer, Poderá se intimidar ao
lado .de quem ama.

Peixes - Aprenda a ouvir a

�� i o. Dará uma tacada
" .

ce .e Inovar

[�<iiSSiWh Imente, mas aja com

dis<triçã�\. Não misture paquera
«m a�itode.

Sagitó_rJ_o - Suas idéias

em, ,POlga�66'�'s colegas, Estudos

e�,."
alta�n ' I vern;elho para

as'
, �{ras o neqocios

�a
'

aC!$s no' final da tarde.
'R ma�e possessivo.
Capricórnio - Sua estrela vai

rb1���h'�no trabalho, Siga as

s�� if11Pressães e re,alize um

no o iM;s1i'tpento, A noite,

m;lhor\t�§..ilt humor ou atrairá
dlss'a5tres no romance.
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A Tate Gallery, de Londres, vai criar um acervo

com obras de artistas latino-americanos e

convidou a 'empresária Frances Reynolds
Marinho" presidente do Instituto Arte Viva', para
participar do comitê que vai sugerir nomes para
compor a coleção. O comitê terá de dez a 15 in

tegrantes e irá se reunir duas vezes por ano, A

coleção terá a curadoria do mexicano Cuahtemoc
Medina.'

SCHÜTZENFEST
A Comissão Organizadora da 14a Schutzenfest
promove, das 19 às 22 horas de hoje, a já tra

dicional competição de tiro entre os profissionais
da imprensa de Jaraguá do Sul e região. Os

atiradores vão disputar o título de "Rei do Tiro"

� na modalidade churnbinho. A premiação dos três

primeiros colocados será no dia 6, junto com o

lançamento oficial do evento, que acontece em

outubro, no Parque Municipal de Eventos.

VISITA
O professor Eduardo Guzman, do Instituto

Tecnológico e de Estudo� Superiores de Mon-
.

'1'1
terrey, no México, esteve, semana passada, em

�r, visita a Unerj (Centro Universitário de Jaraguá
.do Sul) para dar prosseguimento ao intercâmbio

existente entre a Unerj e o Instituto Tecnológico
'e de Estudos Superiores de Monterrey. Guzman
participou de atividades com os acadêmicos do
curso de Administração e mesa-redonda com os

alunos da Unerj. O intercâmbio tem a finalidade
de proporcionar aos acadêmicos a oportunidade
de debater sobre a realidade do meio ambiente
externo nos negócios latino-americanos e acres

centa uma experiência multicultural à comu

nidade acadêmica.

ARTE

INFLUÊNCIA
A forma de atuar do professor na sala de aula
tem efeito direto no desempenho dos uni

versitários. A apresentação de um plano de en

sino, o empenho e o uso de materiais didáticos

adequados fazem a diferença nos resultados dos
cursos. Isso

é

.o que foi identificado por um es

tudo realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais, com base nos dados
do Exame Nacional de Cursos, o Provão. O es

tudo cruza as respostas ao questionário-pesquisa
e os resultados da avaliação' saem em 2001.

.
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IDETENTOS: PESSOAS CARENTES SERÃO BENEFICIADAS COM O TRABALHO DOS PRESOS

"'-

Projeto Ancora visa formação
profissional 'dos apenados

]ARAGuA DO SUL - A

reunião da Acijs (Associa
ção .Cornercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), realiza
da ontem, às 18 horas, no

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), contou
com a presença do juiz de

Direito da Vara Criminal,
dr. Hélio David Vieira dos

. Santos, que abordou te

mas relacionados ao Pro

jeto Âncora, mais especifi
camente sobre a formação
profissional dos presos e

a repercussão das drogas
na área penal.

(
OP' A' ,

rojeto ncora e um

projeto amplo cuja finali

dade é adaptar o sistema

prisional a LEP (Lei de
Execuções Penais), ofere
cendo aos presos as garan
tias previstas em lei, dentre
elas amparo psicológico e

a formação profissional.
O objetivo da reunião

com os empresários, se

gundo ele, é justamente
promover G engajamento

Cesar Junkes/CP

Juiz Hélio dos Santos abordou temas relacionados ao Projeto Âncora, na Acijs

do setor nesta ressocializa

ção do preso, criando

oportunidades de empre
go junto ao 'presídio.

Na oportunidade, des
tacou-se os trabalhos reali

zados recentemente pelos
presos e pela Prefeitura nas

construções de casas po
pulares, pré-fabricadas pa
ra as populações de baixa

renda. "Com isso, além de

obterem remissão da pe
na, ou seja, para cada três

dias de trabalho desconta

se um dia no cumprimen
to da pena, recebem o sa

lário pelos serviços presta
dos. Contudo, a principal
vantagem, sem dúvida ne

nhuma, é a formação pro
fissional que adquirem, para
que, ao cumprirem a pena
privativa de liberdade, es-

rejam preparados para
adentrar nomercado de tra

balho", acrescentou o juiz.
De acordo com ele, há

na Vara Criminal em tor

no de 43% de processos
referentes a crimes contra

,o patrimônio .. "O intuito

deste projeto é que, em li

berdade, os presos não re

tornem a cometer práticas
delituosas", finalizou.

CoordenadoresdoSãoLuísparticipamdeS�oEducacional
A direção e os coorde- dades da nova província. Es- Fundamental e Médio; Lu- nadora do Setor Pastoral

\
e

nadores de cada departa- te simpósio visa ainda ade- ciane Schwalbe, Coordena- os Irmãos Délcio Balestrin e

mento do Colégio Marista quar a gestão educacio�al ao. dorà de Informática eAndréa Evilázio Tambosi, diretor e

São Luís estão participando tempo e ao espaço em que Gomes Cardoso, Coorde- vice-diretor, respectivamente.
do primeiro Simpósio Edu- vivemos. Os participantes te
cacional - Gestão Institu- rão informações sobre

"Gestão: visão organizacio
nal, tenológica e pedagógica.

\

O simpósio também instru-
mentalizará a equipe sobre o
trabalho re�ado em equipe
com responsabilidade pes
soal e coletiva". Estão pre

.

sentes no evento os coorde
nadores: M�rta Debortoli
Moscheto, Coordendora do
Setor de Educação Infantil;
AnaMariaMoretti, Coorde
nadora do setor de Ensino

cional, que acontece entre os

dias 3 'a 6 de setembro, em
Florianópolis,

Promovido pela Pro
vínciaMarista doBrasil Cen-

_

tro Sul, o Simpósio tem co

mo objetivo favorecer a in

tegração dos procedimen
tos da Área Educacional
desta nova província e pro
piciar para que todos os co

ordenadores dos colégios
Maristas "conheçam" as uni-
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IOBJETIVO: PM ORGANIZA PELOTÃO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO NO TRÂNSITO EM JS

Meta é reduzir pela: metade os

acidentes até o final do ano
.

]ARAGUA DO SUL - o

140 Batalhão da PoliciaMili

tar irá constituir um pelotão
especializado para atuação ,

no trânsito. O grupo come

çará a ser formado na sema
na que vem e receberá trei

namento especial para atuar
na orientação, fiscalização e

o

atendimento a ocorrências

no trânsito. O objetivo é re

duzir pelametade o número
de acidentes até o final do

ano, de acordo tom o te

nenteRicardoAlves da Silva,
chefe do Setor de Trânsito

do 140 Batalhão, que veio de

Chapecó com a missão de

trabalhar nessa área, em Ja
raguá do Sul.

.

O número de policiais
que participará ainda não es

tá definido e os detalhes das

providências necessárias pa
ra a formação do pelotão
serão tratados nospróximos
dias, com o comandante do
batalhão, tenente-coronel
Fernando Rodrigues Mene
zes, que está preocupado
com o número elevado de

1 '

acidentes no Município e

solicitou a designação do

oficial especializado 'na área, o

com o propósito de desen

cadear ações mais intensas

no setor. Jaraguá do Sul re

gistrou l61 acidentes sem ví

timas e outros 42 com víti-
o

mas, em julho, um dos ín-

Tenente Ricardo Alves da Silva atua no Setor de Trânsito
dices mais elevados registra
dos este ano.

A intenção é colocar o'

pelotão em atftridade já na

segunda quinzena de setem
bro, para as comemorações
da Semana do Trânsito. O

tenente Silva espera poder
contar com um grupo quali
ficado e em condições de

prestar bom atendimento,

para a população, apostan
do, inicialmente, num tra

balho educativo e de escla

recimento e exercendo fisca

lização mais intensa, depois.
"É preciso distinguir aquele
motorista que comete even

tual falha daquele que é in

frator contumaz", diz.Junto
com o serviço de policia
mento, serão desenvolvidas

tarefas educativas e de pre
venção, como palestras nas

empresas. "-

De acordo com o te

nente, a relação entre mo

toristas e pedestres é difícil

em Jaraguá do Sul, com
muitos conflitos. "Existem

pedestres que não utilizam

as faixas e motoristas que
não respeitam a sinaliza

ção indicando as mesmas",
revela, com base em infor

mações obtidas com o efe

tivo que atua no policiamen
to de trânsito. Uma provi
dência, informa, será solici
tar ao Executivo o envio de

projeto para a Câmara de

Vereadores, atualizando a

LeiMunicipal1.870, que dis
põe sobre a circulação viária

básica, elaborada em 1994 e

desatualizada em relação ao

Código Brasileiro de Trân

sito, em vigor desde '1997.\
Silva também está divul

gando a Portaria na 48, do
Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), publi
cada na semana passada, e

que restringe o uso de apa
relhos de ouvido do tipo
monoauricular pelos condu
tores de veículos, antes per
mitida. Com a publicação
da portaria, tanto o uso des

tes aparelhos como dos

biauriculares estão proibidos.
SOFTWARE - Outra

proposta em estudo é a uti

lização de um equipamen
to de "blitz eletrônica", sis
tema que funciona nosmol

des do radar, mas adaptado
com um software que per
mite averificação instantânea

,

da situação da documenta

ção do veículo. Com o equi
pamento, jáutilizado em tese

tes e demonstrações em

Florianópolis, na semana

passada, a Polícia Militar

pode agir seletivamente na

abordagem do veículo,
parando somente aqueles
veículos que têm problemas
com a documentação, redu
zindo os transtornos para os

proprietários de carros que
estão com documentos

atualizados.

Unerj mostra trabalhos do curso de Ciências Contábeis
]ARAGUA DO SUL - A

Unerj (Centro Universitário,
deJaraguá do Sul) realiza, até
amanhã, apresentações das,

produções científicas dos tra
balhos de conclusão do cur

so de Ciências Contábeis. A

Unerj está convidando a to

dos os acadêmicos pata acom-

panhamento das apresenta
ções, independente da fase

que estejam cursando. A in-
�

tenção é proporcionar aos

acadêmicos, com as demons

trações, subsídios teóricos e

práticos inovadores na área
da atividade contábil.

Esta etapa é considerada

significativa não só para o

aluno/pesquisador, que de
fenderá o tema investigad�
perante banca examinadora,
mas principalmente para o

curso, como indicador para
avaliar o processo pedagó
gico acadêmico e

I
redimen

sionar procedimentos futu-

ros. As apresentações são

�be;rtas à comunidade, espe
cialmente aos profissionais da

,

área contábil e demais in

teressados no tema. O pro

grama com os temas das
I apresentações está disponível
no site www.unerj.br.no
curso de Ciências Contábeis.

..:__---
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Semana da Pátria encerra
. '

com desfile neste sábado
]ARAGuA DO SUL - As

comemorações da Semana
da Pátria foram iniciadas'

ontem, em solenidade reali
zada no Ginásio de Espor
tes Arthur Müller, C0m as

presenças de autoridades

municipais e delegações de
alunos representando os

estabelecimentos de ensino
das redes municipal e esta

dual e particulares.A soleni
dade marcou também a

i abertura dos Jesp aogos
Escolares da Semana da Pá

tria). A programação alusiva,
envolvendo principalmente
escolares, prosseguirá sába

do, culminando com um

desfile cívico-escolar na Rua
Reinaldo Rau (Centro),
com início às 9 horas.

Este ano, pela primeira
vez, somente as escolas,
além da Policia Militar e ór

gãos que atuam no setor do

ensino, participam da pro
gramação da Semana da
Pátria. Outras entidades, co
mo os clubes, associações,
bombeiros e outras organi
zações locais jáse apresenta
ram no último dia 25 de

julho, durante as comemo

rações do 1260 aniversário
do Município. "Tivemos

que desdobrar a participação
da comunidade em dois
eventos diferentes, porque o

número de entidades na ci
dade é grande, o desfile

sempre ficava muito exten

so, causando dificuldades",
explica o coordenador do

evento, diretor deAtividades
Culturais da Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer,
Miguel Ângelo dos Santos,

A programação assinala

para hoje o hasteamento dos
pavilhões na Escola Rolan
doDornbusch, pela manhã,
e o arriamento no Centro

Municipal de Educação
Infantil Rosa Maria Donini,
à tarde. Amanhã, estes atos

serão cumpridos nas escolas
WaldemarSchmitz e Heleo

doro Borges, respectiva
mente. Cerca de duas mil

pessofls participarão do des
file no final de semana, entre

alunos, Policia Militar, FEB
(Força Expedicionária Bra

sileira), Sesi, Senai e outras re
presentações. Três escolas

representarão as redes mu

nicipal e estadual de ensino,
mas as unidades estão orien- ,

tadas a fazerem progra
mações civícas próprias nas

comunidades.
'

INSCRiÇÃO
alé 6i912002
INICl.O PREVISTO
13 de setembro de 2002
DIAS E HORARIOS DO CURSO

sextas· feiras, das 18h30min às 22h; sábados, das 8h às 12h30mín,
é em algumas disciplinas das 13h3()mín às 17h3()min
LOCAL DO CURSO
UNERJ - Centro Universitário de Jaraguá do Sul

www.unerj.br
,

TeL: (47) 37J.OS83 posfJ8@unefj,br
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EquipeMalwee vence time
de Concórdia, por 5 a O

]ARAGuA DO SUL -

Depois de derrotar a Anjo
Química, de Criciúma, por 5
a '3, na sexta-feira, a equipe
Malwee não encontrou qual
quer dificuldade para golear
o time de Concórdia, por 5

a O, na noite de sábado, no
Ginásio Wolfgang Weege,
em Jaraguá do Sul. Com o

resultado, os jaraguaenses so
mam 46 pontos ganhos e li

deram a Divisão EspecialI

do Campeonato Catarinen-

se de Futsal,

Após encerrada sua par

ticipação na primeira fase da

competição, a Malwee

aguarda o restante dos jogos
para conhecer seus futuros

adversários na segunda fase,
que tem inicio previsto para
28 de setembro, após a dis

puta dosJase Oogos Abertos
de Santa Catarina).

Na partida contra Con

córdia, aMalwee chegou ce
do ao primeiro gol. Aos 10

segundos, Manoel Tobias
aproveitou um cruzamento

deMarcel, e chutou forte da
entrada da área. A bola bateu

na trave e no calcanhar do

goleiro Feio, antes de entrar.
Aos 4'02", em jogada seme
lhante a do primeiro gol,Ja
mes aproveitou o passe de

Marcel para fazer 2 a O. De

pois de desperdiçar algumas
oportunidades, a Malwee

chegou ao terceiro gol, aos
19'37", através de Marcel,
numa cobrança de pênalti
cometido pelo goleiro Feio,
sobre Leco.

A segunda etapa come

çou no mesmo ritmo do

primeiro tempo e, aos 3'07",
James aproveitou passe de

Marcel para fazer 4 a O. Cin

qüenta segundos depois, foi
a vez de Chico concluir um

passe de James, para fazer o

quinto gol. Para evitar o des

gaste dos jogaqores, o téc

nico Fernando Ferreti pro-
,

moveuum roclizio utilizando

todos os atletas que estavam

no banco de reservas.

A comissão técnica está

'agendando um amistoso na

próxima quinta-feira, em

Joinville, contra o time do

JEC.

Torneio Norte Catarinense

de Tênis deMesa em JS
]ARAGuA DO SUL -- A

primeira etapa do Torneio

Norte Catarinense de Tênis
de Mesa foi realizada neste

final de semana, no ginásio
da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Alber
to Bauer, e envolveu 75 atle
tas, 17 escolas da região. Os
campeões foram: Jean Mi
chel de Souza, Pré-mirim 9

anos; Ivy Assmann, Pré
mirim 9 anos; Cristhian Pe

drotti, Pré-mirim 11 anos;

Édson Bennert, Mirim;
Bárbara Bertoldi, Mirim;
Gabriel Miranda, Infantil;
Rodrigo Buchmann, Ju
venil; Katerine da SHva,Ju
venil, e Ricardo Ramos,

, Adulto.
Entre as escolas, a cam

peã foi a Emef Alberto

Bauer, com 348 pontos, se
guida da Emef Ribeirão

Molha, com 238 pontos, e

Colégio Marista São Luís,
Com 176.
- Esse torneio veio

, comprovar que nossa re

gião, e principalmente Ja-
,

raguá do Sul, tem um

grande potencial no tênis de

mesa, pois o que vimos foi
um excelente nível técni
co dos participantes. Um
grande jogo foi a final da

categoria Mirim 13 anos,
onde Édson Bennert, do
Alberto Bauer, e Eduardo

Schvartz, do São Luís, rea
lizaram excelentes troca de

bolas, disputando ponto a

ponto, onde, no final, pre
valeceu a experiência de

Édson, vencendo o terceiro
set por 11 a 9 --, destaca o
técnico Rodrigo Luz.

A próxima etapa será

realizada no dia 21 deste
mês. "Esperamos que mais

atletas participem do

torneio, pois sabemos que
tem muitos talentos per
didos, que treinam em casa

ou na escola mas tem rec
eio de participar porque
acham que vão perder", diz

,.DETIDOS: EUSEU E JOSÉ FORAM PRESOS PELA SEGUNDA VEZ, EM JARAGUÁ DO SUL

é acusada deDupla detida

praticar furto
]ARAGuA DO Sul -

Mais uma vez detidos. De

pois de receber denúncia

anônima, a PoliciaCivil teve
o trabalho de autuar, pela
segunda vez, a dupla que

age em conjunto em ar

rombamentos de residên

cias no Município. O auxi

liar de serviços gerais, Eli
seu Misael de Souza, 25

anos, e o pintor loséArnal
do Fleith, 43, foram presos
na'manhã de ontem, por
volta das 11 horas, acusa
dos de furto. Com os dois,
os policiais encontraram

dois televisores, um apare
lho de som, um ferro de

passar roupas e umamaleta.
,

-Na sexta-feira-o Eli
seu arrombou a janela dos

fundos de uma residência

localizada na RuaJoão Mi-
'

guel da Silva, no Bairro Es
trada Nova, entrou no 10-

em residência

Mercadorias que os dois acusados retiraram da casa localizada na Estrada Nova

Cesar Junkes/CP

cal e começou a retirar as --, relata Fleith. Ele c:m: que
mercadorias. Depois, ele foi já havia praticado arromba-

até lá em casa me chamar e

pedir ajuda para retirar os

objetos da casa. Ao final, ele '

menta anteriormente, no
mês de julho, na cidade de

Guararnirim, e já tinha fica-

me deu o aparelho de som' do 70 dias preso. Eliseu tem

passagem pela policia no

Estado do Paraná. A De

legacia de Policia Civil ins

taurou inquérito e os dois

vão responder por furto
qualificado. (FABIANE RIBAS)

Adrenalina no primeiro Rali de Regularidade dcCuaramirim
GUARAMIRIM -- o pri

meiro Rali de Regularidade
de Guaramirim para Pica

pes 4X4 e similares foi dis

putado este final de sema

na-e registrou a última ativi

dade do calendário de ani

versário do Município. A
prova contou com a parti
cipação de 35 adeptos de

aventura, divididos nas

categorias Graduados e

Turismo. Ao todo, os

competidores percorre
ram trecho de 120 quilô
metros em estradas-secun

dárias, incluindo as ruas

centrais e grande parte da

área rural. O ponto de che

gàda foi o pátio do,Posto
Guaramirim, e os primei
ros competidores começa
ram a chegar por volta das

13h30.

Os vencedores foram:

Waldemiro Weege e Fábio

Rudolfo Bae, de Brusque,
na categoria Graduados, e

, I

Moises Costa e Ivo Mayer,
de São João Batista, na

categoriaTurismo. A dupla
Leandro Felipe Mannes e

Alencar Konell, que che

gou em 50 lugar, ocupou a

melhor posição entre os

participantes de Guarami-

rim, na categoria Principal.
Já na categoria Turismo,
Daniel Chiodini e Marco

César Antonio conquista
ram a segunda posição, e

Ailton Maiochi e Francisco

Maiochi ficaram em quarto
lugar.

O vice-prefeito José
Joaquim Fernandes e o fi

lho, Diego, estreantes na

modalidade, ficaram em

80 lugar, entre os 27 par

ticipantes.
- Apesar de' poucas

pessoas terem participado
da prova, todos gostaram
muito do rali.

A chuva de sexta-feira

contribuiu para deixar a

prova mais disputada, com
mais lama no caminho,
proporcionando mais

adrenalina aos aventu

reiros --, destaca um dos

organizadores da compe
tição, Sávio Maiochi.

Ele comunica que pre
tende organizar errr Jaraguá
do Sul o rali urbano uni

versitário, onde todos po
dem participar, mesmo

não sendo veículo 4X4.

"O percurso pode passar

por estradas secundárias

do Município", diz.

CORREIO
DO POVO

Há 83 anos

servindo a

comunidade da

Região do Vale
do Itapocu

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DOPOVO ESPORTE . TERÇA-FEIRA, 3 de setembro de 2002

• JESP: COMPETiÇÃO RECEBEU MAIOR NÚMERO DE INSCRiÇÕES DOS ÚLTIMOS ANOS

Solenidade de abertura dos
Jesp foi realizada ontem

]ARAGuA DO SUL - A

solenidade de abertura dos

Jesp/2002 (logos Escola

res da Semana da Pátria),
Troféu Geraldo Werning
haus, foi realizada ontem

pela manhã, no Ginásio de

Esportes ArthurMUller. O
evento reuniu atletas, di

rigentes e representantes do

poder público da cidade.

Na oportunidade, houve
desfile das equipes que vão
competir, acendimento da

pira olímpica e apresenta
ções de danças.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), ,o evento con

tou com número recorde

de inscrições dos últimos

anos, totalizando 30 ins

tituições de ensino, envol
vendo aproximadamen
te 1,9 mil' estudantes. As

competições são destina

das a alunos entre 10 e 14

anos, regul�rmente matri

culados em escolas de Ja
raguá do Sul. Os atletas vão

atuar nas modalidades de

futsal, handebol, vôlei, bas
quete, atletismo, tênis de

mesa e xadrez, todos no

masculino 'e feminino.

Ontem, às 14 horas,
começaram as disputas de

atletismo, no Clube Atlético
Baependi; de xadrez, no

Cesar Junkes/CP
Atletismo foi uma das primeiras modalidades disputadas nos Jogos da Semana da- Pátria

Pavilhão A do Parque Mu
nicipal de Eventos, e de tê
nis de mesa, no Estádio

João Marcatto (Iuventus).
As finais destas respectivas
modalidades acontecem

hoje. No período da tarde

começam <às jogos das ati

vidades coletivas, como
futsal, no Ginásio de Es

portes ArthurMüller; han
debol, no ginásio de es

portes do Sesi; vôlei, giná
sio de esportes do Colégio
Divina Providência, e bas
quete, no ginásio de espor
tes do Colégio Evangélico
Jaraguá.

O encerramento dos

Jesp está marcado para Atletas carregam a tocha olímpica na abertura dos jogos

ADH] /Emplac/FME/

é campeão estadual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe feminina da

ADHJ/Emplac/FME sa

grou-se campeã do Cam

peonato Catarinense Ca

dete de Handebol, disputa
do no fim de semana pas
sado, na cidade de São Ben

to do Sul. As jaraguaenses
entraram em quadra para
confrontar-se com os gru
pos de Rio do Sul, quando
venceram por 17 a 16; São
Bento do Sul, ganharam
por 29 a 26; Tubarão, ven
ceram por 18 a 16, e contra
Itajaí o time de Jaraguá do,

Sul perdeu por 19 a 16. O

técnico Marcelo Dias diz

que este.é um título inédito

para o Município e é fruto

da dedicação das meninas
nos treinos. Duas atletas se

destacaram no Estadual.
Eliane Frech foi considera-
-da a melhor ponta-direita,
Camile Martins, a melhor

armadora, e Marcelo Dias,
o melhor técnico.

As atletas não têm mais
competições oficiais este'
ano, mas prosseguem os

treinos visando os cam

peonatos de 2003.

sexta-feira, também no

Ginásio Arthur Müller, lo

go após a final do voleibol

feminino, partida quê tem
início previsto para as 16

horas. (FABIANE RIBAS)
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Roçadeira
ocasional

Potência: 0,9 KW (1,2 cv)
Cilindrada: 25,4 cc
Peso (sem conjunto de
corte): 5,1 Kg

Em 1 ent. +6X de:

R$ 132,71
Ou À vista, por: R$ 750,00

Roçadeira de
uso intensivo Potência: 1,4 KW

Cilindrada: 29,8 cm'
Peso (sem ferramenta de
corte e proteção): 7,4 Kg

Em 1 ent. +6X de:

" R$ 188,00
Ou ,A vista, por: R$ 1.128,30

Roçadeira de
uso intensivo
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Potência: 1,7 KW (2,3 DIN-PS)
Cilindrada: 35,2 cm'
Peso (sem conjunto de corte): 7,7 Kg

Em 1 ent. +6X de:

R$ 245,86
Ou À vista, por: R$ 1.475,54

Molosserra
USO ocasional

(MS)SO)
Potência: 1,6 CV
Cilindrada: 44,3 cm'
Peso: 5,4 kg

� Em 1 ent. +5Xde: R$ 148,00
52 Ou À vista, por: R$ 795,00�
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Lavadora
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doméstica

Potência: 1,75 KW ou 1,5 KW

Voltagem: 220 V ou 120 V
Pressão: 100 BAR-1450 PSI
Peso: 12,2 Kg
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Em 1 ent. +9 X de:
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.

R$ 5460
Ou A vista, por: R$ 4\0,15 rJ)
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Potência: 1,75 KW ou 1,5 KW
Vottagem:220V ou 120V
Pressão: 100 BAR-l450 PSI
Peso: 12 Kg

Em 1 ent. +9 X de:

R$ 45,30
R$ 348,58

www.jamail.com.br

Rua MaxWilhelm, 82
Baependi . Jaraguá do Sul, se .
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