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Cesar Junkes/CP

A agência central da Caixa Econômica Federal de Jaraguá do Sul vai prestar atendimento nos finais de
.

semana. O objetivo é agilizar o pagamento do FGTS relativos aos planos Verão e Collor. Página 4

Plebiscito Nacional contra Alca
envolve população jaraguaensc

Desde a sexta-feira da semana passada que a

comunidade de Jaraguá do Sul está tendo opor
tunidade de se pronunciar, através de plebiscito,
sobre a implantação da Alca (Área de Livre

Comércio das Américas) no Brasil. O plebiscito
está acontecendo em todo o País e é promovi
do pela CNBB (Confederação Nacional dos

, l

Presidente da Câmara fica no cargo até dia 23

Pasold transfere governo
a Lazzaris porZíl dias
o presidente da 'Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Vitória Lazzaris (PPB), assumiu .a

chefia do Executivo Municipal em ato realizado

ontem à tarde, na Prefeitura. O prefeito lrineu Pasold
(PSDB) está saindo em licença médica para tratar de
dores na coluna. Lazzaris assume pela primeira vez.

'

PÁGINA 3

Bispos do Brasil). As urnas para a votação estão

instaladas em sindicatos de trabalhadores, e nas

,Igrejas Católicas. O padre Valdir Vicentini, da
Paróquia São Sebastião, está achando fraco o

movimento e diz que esperava maior partici
pação das pessoas. O plebiscito encerra dia 7.

PÁGINA 9

Téo Bago/CP
Reunião no Cejas que formalizou os projetos

Prefeitura e CEF àssinam
convênios do PAR e PSH
A população de Jaraguá do Sul tem duas novas

opções para acesso à casa própria, através de projetos
geridos pela CEF (Caixa Econômica Federal). Os
convênios dos novos programas foram assinados

'

com a Prefeitura, terça-feira. OPSH atende famílias
com renda mínima e já tem mais de cem inscritos.

PÁGINA 10

A auxiliar de enfermagem Neusa
Pereira, 35 anos, é uma entre as

mais de duas mil pessoas ins
critas no programa "Tolerância
Total", promovido pela Rádio
Jaraguá AM. Página 5

Os Jesp (Jogos Escolares da Se
mana da Pátria) começaram na

segunda-feira e encerram ama

nhã. Até o momento, o Divina
Providência está em 10 lugar,
com 41 pontos. Página 11

PMDB já trabalha
, com a hipótese de
não ter candidato
PÁGINA 3

/ Prefeito depõe na

PF sobre obra na

Ilha da Figueira
PÁGINA 10

Homens armados
assaltaram loja na.

tarde de ontem

PÁGINA 11
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� questão enuoluendo
a Alca,

evidentemente, se
coloca em outros

termos e é bem mais

complexa

sabem a quem reclamar. A cha

teação é grande. Reclamações ge
neralizadas com o setor ficam es-

. tancadas, porque simplesmente
não há a quem recorrer. A não

ser que o usuário esteja com pa
ciência suficiente para fazer várias

ligações sucessivas, até conseguir
reclamar para alguém e nem sabe
de onde.

A questão envolvendo a Al

ca, evidentemente, se coloca em

outros termos e é bem mais

complexa. A preocupação de vá

rios setores já'mobilizados, entre
eles a CNBB, é que, com a imple
mentação das novas regras co

merciais, os países menos com

petitivos, e aídeve ser incluído o

Brasil, ·acabem engolidos, com
conseqüências ainda imprevisíveis..
As virtudes atribuídas ao .neolibe

ralismo e aosefeitos da globali,za
ção não podem, evidentemente,
ser vistas s:,> pelo aspecto mer

cantil. Há preocupações sociais

bastante sérias embutidas. Vejam,
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E assalto!
MARA REGINA KRAUSE - Membro da ONG "Amigos da
Natureza"

É um verdadeiro assalto retirar madeira de áreas de preservação ou de
reservas indígenas como vem acontecendo na Amazônia. Com notas frias, a
madeira é exportada ou enviada para carvoarias da região. Centenas de serrarias
e fornos estão localizados entre Marabá e Gionésia do Pará, formando uma
rota de destruição com aproximadamente 200 quilômetros.

A utilização de notas frias para o transporte de madeira roubada da Floresta
Amazônica, e o suborno de funcionários dos órgãos responsáveis, fazem
parte deste assalto. O problema é admitido até pelo Ibama (Instituto Brasileiro
do MeioAmbiente), que já chegou a denunciar um esquema organizado para
vender documentos falsificados para a comercialização de madeira. Os fiscais
do Ibama acreditam quemetade damadeir� negociada, em determinadas partes
da Amazônia, não tem origem legal.

Um assalto que já duramais de 500 anos é o assalto contra amata atlântica,
Desde o descobrimento do Brasil, foi o ecossistema mais ocupado é, por isso,
o mais devastado. E esses 502 anos de ocupação ininterrupta quase tiraram a

mataatlântica do mapa fitogeográfico brasileiro. Atualmente não restam mais

do que 6% deste ecossistema, e sua destruição coloc� em risco a fauna que lá
vive: 80% dos animais brasileiros em extinção se encontram namata atlântica,
como a anta e a onça.

Um assalto milionário: mais de 12milhões de animai� silvestres são retirados,'
anualmente, dos ecossistemas brasileiros para serem cornencializados. O Brasil

já ocupa o 3° lugarmundial no tráfico de animais. É um crime extremamente

cruel, pois de cada dez animais capturados, nove morrem antes mesmo de

chegar ao seu destino.
.

Desmatamento, queimadas, caça, poluição... são verdadeiros casos de polícia.
A natureza brasileira tem sido vítima de assaltantes que não poupam espécie
em nenhum lugar. Os governantes ou candidatos prometem colocarum ponto
final nestes crimes, mas as promessas sempre ficam no papel. E, assim, os
bandidos resistem e avançam, pois enriquece alguns, às custas do

empobrecimento violento da natureza brasileira.
, '<'.

Epoca de eleições: é preciso analisar o que pretendem os candidatos na área
ambiental: Que seja dado um BASTA aos assaltos contra a natureza!

A normalidade e o caos

LUIS FERNANDO VERÍSSIMO - Escritor

Se entendi bem a lógica do.momento, a situação do País é tão grave que
seria temerário entregá-lo a qualquer outra facção que não a responsável pela
situação ter ficado tão grave. Algo na linha do imperativo doméstico que a

gente ouvia da mãe: quem sujou, que limpe. Mas como os que sujaram não

reconhecem que sujaram - pelo contrário, se identificam como guardiões'de
uma normalidade ameaçada pela vitória da oposição ---', a analogia não vale.
Qual é exatamente o "caos" que viria com a eleição do Lula? Crise financeira,
estagnação econômica, desemprego, um clima social explosivo? Isso tudo já
tem. Essa é a normalidade ameaçada.

Até o pior efeito previsto de umamudança demodelo, a fuga do capital
especulativo, já começou, e o que o espantou, não! foi a cara feia do Lula, mas
o reconhecimento de que esse modelo não se sustenta. O pânico com a

possibilidade de um calote não vem do medo da "esquerda", que no poder
não seria nem burra nem suicida, mas do tamanho da dívida, e o que tornou
a dívida terrível foi a política de dependência total adotada pelo atual governo.
Muitomais assustador - a longo prazo; até para os especuladores - do que
a perspectiva de umamudança deveria ser a.perspectiva da continuação deste
caminho sem alternativa para o desastre. Mas tal-é o domínio do pensamento
econômico hegemônico sobre a nossamente colonizada, que ele consegue
até definir conceitos que a realidade em volta desmente, como os de
"normalidade" e '\:'aos". Essa guerra civil permanente no meio da qual a
gente vive não é o caos. Ou é um caos perfeitamente normal. Aseriedade e a

sensatez que uma aventura esquerdista supostamente destruiria são.

representados pelos índices de desenvolvimento social que elas alcançaram.
Escolha qualquer um: saneamento básico, habitação, energia... Depois de 8
anos de dependência total, ficamos dépendentes até do vocabulário e dos
valores do capital financeiro, como caddiesmiseráveis que adotam os hábitos
dos ricos para os quais carregam o saco de golfe.A conveniência domercado

especulativo se tornou o nosso parâmetro de normalidade, e qualquer
alternativa ao seu domínio, o nosso parâmetro de terror.

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.
jornal se reserva o direito de sintetizar o texto efazer as correções ortográficas e gramaticais recessártas.

AAlea e o inexorável
A campanha da CNBB (Con

ferência Nacional dos Bispos do
Brasil), com apoio dos movi

mentos populares e entidades sin

dicais por um debate maior so

bre as implicações da Alca (Área
de Livre Comércio das Amé

ricas), com a realização de plebis
cito, inclusive, em oposição ao

plano de aglutinação das praças
comerciais em todo circuito de

nações americanas, tem o mérito

de trazer essa discussão paramais

próximo do povo. Muitas de

cisões são tomadas neste País, em

que os brasileiros. recebem em

pu�radas goela abaixo, sem con

seguir externar suas opiniões,
embora a existência da classe

politica, que, teoricamente, teria
de ser porta-voz das suas aspi
rações, dúvidas e preocupações.

Nem sempre é assim. São

muitos os episódios que mos

tram. Muitas das grandes deci

sões nacionais, em vários setores,

passam ao largo, sem que a parte
mais diretamente interessada, a

população; consiga ter melhor

conhecimento das implicações. E
depois arcam com as conseqüên
cias. Como no caso das privati
zações, só para dar um exemplo.
São muitos os usuários notoria

mente descontentes com os ser

viços de telefonia e que sequer>

por exemplo, o caso da agricul
tura brasileira, que alardeia pro
dução recorde de grãos em algu
mas regiões, como nas extensas

lavouras do Centro-Oeste do

. País, e, no entanto, está permeada
pelos problemas sociais, com mi

lhares de famílias de pequenos
agricultores oscilando entre a po
breza extrema e a miséria ab

soluta.
O quadro beira ao paradoxo.

Em contrapartida, o processo da

globálizàção e pelo rompimento
das barreiras comerciais em to

do o mundo mostra-se cada vez

mais inexorável. Quem mudar e

não se adaptar corre o risco de

ficar no atraso. Nada acontece

mais isoladamente neste planeta.
Neste começo de semana, ainda,
o mercado tremeu e as bolsas de

valores refluíram em todo o

mundo, ao menor sinal de in

certezas na economia norte-ame

ricana. O isolacionismo não per
manecerá em pé nesta nova.

conjuntura internacional. Por isso
não há como fugit\ de questões
complexas como a Alca. Esta de

ve ser a hora, portanto, das lide

ranças de visão, que saibam con

quistar par:a o Brasil o que ê me

lhor pará os brasileiros. Afinal, es
tamos em pleno processo de

escolha dos nossos futuros lideres.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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liMPASSE: PARTIDO NÃo PODE SUBSTITUIR KONELL E TERÁ QUE APOSTAR NO DESFECHO DO RECURSO NO TSE

PMDB já raciocina com hipótese
de ficar sem candidato em JS

A visita que o presidenciável Ciro Gomes (PPS) faria
amanhã a Jaraguá do Sul foi adiada pela coordenação
nacional de campanha do candidato, por causa de

compromissos assumidos em outros Estados. Está \

sendo estudada nova data para a visita, após 15 de

setembro. Assim como já fizeram outros candidatos à

sucessão presidencial na cidade, Ciro proferirá palestra
no Cejas (Centro Empresarial deJaraguá do Sul), quando
falará sobre o tema "Conjuntura econômica nacional

frente ao mercado externo". O candidato a deputado
estadual pelo PPS na região Luis Felipe Martins Ca

valcante viajou ao Rio de Janeiro com o objetivo de

definir a visita e convidar também a atriz Patricia Piliar,
mulher de Ciro, para a visita a Jaraguá do Sul.

]ARAGuA DO SUL - O

PMDB obteve resposta ne

gativa na consulta feita ao

TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) sobre a possibili
dade de substituir o deputa
do estadual Ivo Konell por
outro candidato à Assem

bléia Legislativa do Estado,
e já raciocina com a hipótese
de ficar sem candidato da

região nestas eleições. O im

pedimento legal,de fazer

qualquer substituição teria
sid� antecipada ontem, ao

próprio deputado, em con

versa informal com o TRE.

O partido aposta tudo,
agora, no recurso encami

nhado ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), em Bra

sília. O desfecho está sendo

esperado para segunda ou

terça-feira.
De .acordo com o presi-

dos, mas as dificuldades de

entendimento persistem.
O PMDB condiciona o

apoio a Caropreso, desde
que os tucanos também

apóiem a candidatura de

Konell, deixando o can

didato a deputara estadual

Lia Tironi (PSDB) fora do

processo. Tanto Caropre
so quanto a presidente do
diretório municipal do

PSDB;Niura'Demarchi dos
Santos, são enfáticos em

dizer que isto está fora de

cogitação. Caropreso con-

, sidera que frutificou muito

pouco a aliança com o

PMDB e diz que já fez mui
to pelo partido na con

venção que decidiu o acor

do entre as elegendas, e que
já não tem nada mais para
oferecer, '1á sugaram até o

talo", declara.

os nomes dos candidatos

Adelor Vieira, Otair Becker
e João Mattos, todos do

partido. Raulino assegura,

porém, que também não

está descartado o apoio ao

deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB), em

consonância com o acordo

das duas legendas. Ele mes
mo está disposto a apoiar
Caropreso em Jaraguá do

Sul e na região de Nova

Trento e diz que tem condi

ções de arregimentar apoio
ao deputado federal tam

bém de outros partidos.
DISTANTES - O cola

boracionismo entre os dois

partidos na microrregião,
como era previsível, pelas di
vergências políticas históri
cas, não está acontecendo.

Já houve conversas entre

membros dos dois parti-

dente do diretóriomunicipal
do PMDB, Ronaldo Rauli

no, uma questão imediata é

saber qual a atitude que será

tomada para minimizar o

vácuo que será deixado nu
ma eventual ausência de

candidato do PMDB para
deputado estadual, nestas
eleições na região. Nessa
hipótese, ele tenciona sugerir
ao partido que negocie
apoio a algum dos outros

candidatos que concorrem

a deputado estadual na

região, em troca de espaço

para um suplente do
PMDB na Câmara de Ve

readores. Há ceticismo entre

os peemedebistas em rela

ção às chances de êxito de,
Konell no recurso ao TSE.

Para a Câmara Federal,
o apoio dos peemedebistas
locais já se dispersou entre

JUDICIÁRIO
O presidente do Tribunal'

de Justiça do Estado, An
tônio do Amaral e Silva,
visita hoje Jaraguá do Sul,
atendendo convite, da
Subseção da OAB (Or
dem dos Advogados do

Brasil) e Câmara de Ve

readores). As autoridades

locais vão solicitar a ins

talação de mais duas varas
cíveis na Comarca e o re

forço do número de ser

ventuários no Fórum da

Comarca (que abrange Ja
raguá do Sul e Corupá)
para que oJudiciário possa
trabalhar com mais fôlego
na região. A reunião vai'

acontecer às 19 horas, na
Câmara de Vereadores.

SE EXCEDEU

''Mal-educado e desprepa
rado para conviver com a

democracia." Assim o Ve

reador Salim José De

quêch (PFL) define a atitude
do vice-presidente do PT
e diretor-geral da Câmara

de Vereadores de Guara

mirim, Charles Longhi, por
ter perturbado a recepção
organizada pelo PPB ePFL

ao governador Esperidião
Amin, nas proximidades
da Estação Rodoferroviá

ria, naúltima sexta-feira.Na
ocasião, um carro munido
de alto-falante fazia propa
ganda petista a todo vo

lume no local da recepção.
Dequêch diz que era Lon-

ghi quem dirigia.
o

o

u

as

lo
da
11-
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0-

b-

:0.

da
to

0-

ez

oe

de

Pasold sai em licençamédica e Lazzaris assume o Executivo o

]ARAGuA DO SUL - o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) transferiu a chefia
do Executivo Municipal,
ontem à tarde, ao presidente
da Câmara de Vereadores,
Vitória Lazzaris (PPB), para
sair em licença médica du
rante 20 dias, para trata

mento de saúde. Lazzaris
assumiu no impedimento
do vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PPB); de fazê-lo.
Bertoldi está em campanha
pelas eleições para deputado
estadual. Lazzaris perma
nece até o dia 23 no cargo e

está assumindo o governo
municipal pela primeira vez,
desde que foi eleito presi
dente do Legislativo Muni
cipal, no ano passado.

Pasold solicitou a licença
para poder intensificar o tra
tamento que está- fazendo

ce

ta,

la,
:le

N E AS
"Nosso plano é o compromisso escrito de nossa

proposta. Será nossa bússola, nossa Bíblia.'':
(Luiz Henrique da Silveira, candidato .ao

governo estadual pelo PMDB, no lançamento do
'Plano IS', que sintetiza as metas da coligação
Por Toda Santa Catarina - PMDB e PSDB -,
terça-feira, no comitê central de campanha dos
dois partidos, em Florianópolis)

o

n

e

.r

ra

so

Téo Bogo/CP

Vitória Lazzaris (E) substitui Pasold no impedimento do vice Moacir Bertoldi
Dr. Pedro Chuji Nishimori

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

com o médicoMarcos Sub

til, por causa
°

de dores na

coluna. Ele sofre de "bico

de-papagaio". Esta ia quar
ta vez que Pasold pede des

ligamento temporário da

função, desde o início do

governo. Ele disse que con-

fia no presidente da Câmara
de Vereadores e não vê ne

nhum inconveniente em

transmitir a chefia de go
verno para Lazzaris. Não há
nenhum �to especial previs
to pelo prefeito interino

para o período, mas Laz-

zaris terá diversas atividades
em que deverá representar
o Executivo, como na recep
ção ao presidente do Tribu- °

, ,

nal deJustiça do Estado,An-
tônio Fernando do Amaral
e Silva, que estará em visita,
hoje, a Jaraguá do Sul.

:5,

",'

5
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I DINHEIRO: MAIS DA METADE DAS CONTAS LIBERADAS PARA RESGATE JÁ FOI PAGA EM JS

Atendimento aos sábados
-

,

intensifica saque do FGTS
]ARAGUÁ DO SUL -

Desde que a CEF (Caixa
Econômica Federal) dispo
nibilizou atendimento aos

clientes também aos sába

dos, referente aos créditos
nas contas vinculadas do

FGTS (Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço), re
lativas ao complemento de

atualização monetária dos

planos econômicos Verão

e Collor 1, o movimento,
nas agências de todo o

País, redobrou. Em Jara
guá do Sul,' por exemplo,
a CEF contabilizou, no
último sábado, o paga
mento de 780 contas, so

brepondo a média diária

de 400 contas,

De acordo com o ge
rente geral, AdrianoMilton
Preisler, em três meses de

operação foram pagas 17

mil contas, o que cor

responde a R$ 3 milhões.
A estimativa é o pagamen
to -de mais 16 mil contas,

Com a aprovação da

Medida Provisória 55, que
facilita o saque para quem \

tem até R$ 100,00 de

saldo, a agência liberou

aproximadamente 70%
dos valores, porém, dos

30% restantes, 10% das
contas ainda não estão

regularizadas. Para efetuar
o saque o trabalhador
deverá apresentar a iden
tidade e o número do PIS

Movimento redobrou na agência central da Caixa Econômica Federal

ou a carteira de trabalho.

Terá direito aos crédi

tos complementares, se

gundo Preisler, o trabalha
dor que possua saldo em

<,

conta vinculada em 1/12/
1988 (deduzidos os saques
efetuados entre 2/12/
1988 a 28/2/1989), e saldo
em conta vinculada em 1/
4/1990 (deduzidos os sa

ques efetuados entre 2/4/
1990 a 30/4/1990), com
percentuais de 16,64% do
Plano Verão (janeiro de

1989) e 44,8% do Plano

Collor 1 (abril de 1990),
Para receber essas atua

lizações, o trabalhador de

verá, se não optar pelo re

cebimento via judicial,
preencher o Termo de

Adesão, encontrando no

, sitehttp://www.caixa.gov.br.
nas agências dos Correios

e na CEF, e, em seguida,
,entregá-lo na agência ban

cária ou, se tiver a senha do

Cartão do Cidadão, pela
Internet.

As maiores dificulda

des em repassar os créditos

complementares são, den
tre outras, a desatualização
dos endereços junto aos ca

dastros do FGTS; os ca-:

dastros provenientes de

outros bancos, cujas infor
mações sobre a rescisão

contratual estão incomple
tas, e, principalmente, os

homônimos (pessoas, que
têm nomes iguais). "Toda
esta verificação serve tanto

para proporcionar maior
segurança de recebimento

do dinheiro pela pessoa
determinada quanto para
haver o controle da pró
pria agência", justificao ge
rente de atendimento,
Astor Schuh,

Devido ao sucesso de

movimento aos sábados, a
CEF comunica que, no dia

7 de setembro, em virtude

do feriado nacional, as

agências não estarão aber

tas.

Contudo, nos dias 14,
21 e 28 de setembro, res

pectivamente, das 9 às 15
,

horas, o atendimento ao

público segue normal-'

mente.

Para obter mais in

formações, o telefone é

372-6300 ou pelo site

www.caixa.gov.br

Jaraguá do Sul integra Grupo de Estudos da Embratur
]AR,AGUÁ DO SUL - por técnicos de 120 cida- desenvolvimento e a co- pesquisa de informação

Promovido pela Embratur des brasileiras, com o pro- mercialização dos produ- que permitem mensura a

(Empresa Brasileira de Tu- pósito de debater sobre o tos turísticos no Brasil. importância da atividade

rismo), através do consul- desenvolvimento e a co- Hagedorn considera turística sob vários aspec-
tor da OMT (Organização mercialização do produto que um dos pontos prin- tos, como a geração de

Mundial do Turismo), Luiz turismo no Brasil. cipais a serem discutidos é emprego, movimento fi-

Gustavo Patruco, o curso, De acordo com o dire- a implantação do Sistema nanceiro e qualificação pro-
no qual Jaraguá do Sul está tor municipal de Turismo, de Dimensionamento da fissional, por exemplo",
inserido, deverá ocorrer Loreno Hagedorn, depois Atividade Turística, através finaliza o diretor.

ainda no mês de setembro, de concluídos os cursos, os de Contas Satélites. "Trata- Guaramirim, Gaspar,
em Campo Grande/MS e integrantes estarão em se de uma proposta da Arroio do Silva, Ibirama,
Natal/RN, abrangendo , contato, via Internet, numa OMT já implantada em Rio do Sul e Santo Amaro

municípios do PNMT (pro- espécie de fórum perma- outros países, entre eles os da Imperatriz são os ou-

grama Nacional de Muni- nente, trocando sugestões Estados Unidos, Alema- tros municípios-catarinen-
cipalização do Turismo). O e organizando debates em nha e Itália, a qual consiste ses envolvidos nesta pro-
objetivo é formar estudos busca de propostas para o em criar parâmetros de posta da Embratur.

Patético

MAURlCI ZANGHELINI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e-Agrícola de Garamirim

(zanghe@terra.com.br)

Enquanto o Brasil luta dentro da OMC (Or
ganização Mundial do Comércio) para impor.
algumas sanções contra Canadá, Estados Unidos,'
Europa e outros países devido aos produtos suco,

aço, têxteis, calçados, agrícolas e outros, a mesma

OMC concede aos países da UE (União Européia
- quinze países) a aplicação de sobretaxas às

exportações dos Estados Unidos, de US$ 4,043
bilhões, como forma de compensar a isenção
fiscal americana que está prejudicando as em

presas destes quinze países.
Pasmem, agora, se isto não for jogo de com

, padre e comadre. Simplesmente patéticaa atitude
destes dois interessados,

Empresários de ambos os lados "respeitam
se" por alguns motivos. E, no interesse de manter

esta disputa sob controle, resolveram impor
pequenas punições simbólicas e evitar um con

fronto aberto para não comprometer o comércio
entre os dois continentes, pois este gira, hoje,
em torno de US$ 600 bilhões/ano.

Acredito que até possa ser por um motivo de

recuperação e não de ameaças àeconomia mun-
'

dial, comprometida por atitudes desequilibradas
do governo Busch (a "Buscha" do século).
A OMC permitiu a União Européia sobre

taxar os produtos oriundos dos Estados Unidos

em até 100%, naquele total de US$ 4,043 bilhões.
O vetor deste relacionamento foi o problema

do aço. Anteriormente, houve retaliações,
porém, 20 vezes menor que agora.

Os subsídios às empresas americanas
levaram-nas a economizar cifras faraônicas, como
a Boeing, que economizou, em 2000, US$ 291

milhões.

Quando é que países em desenvolvimento i,

terão ou farão parte de regras decentes no co

mércio internacional? Até quando a OMC ficará

protegendo os G-7 da vida?

Penso que; a partir de agora, a OMC deveria

começar a definir regras de mercado mundial
.

igual para todos, ou até com favorecimento aoS

países em desenvolvimento" para ao menos

diminuir um pouco a miséria do mundo, e dar

condições de direitos iguais a todos.

Espedalízaçâo: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro t
c Curso na Sociedade Brasikim ele Oftalmologia do Rio de Janeiro

I

Fone: (047) 275-1150
Av. M�L Deodoro, 776 • ,�ala 1,� • Ed. �"���munn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- -I DESAFIO: LIMITE DAS PESSOAS SERÁ COLOCADO EM TESTE NESTA SEXTA-FEIRA, NA CARAGUÁ

Inscritos no 'Tolerância Total'
fazem treinamento

]ARAGUÁ DO SUL - A

auxiliar de enfermagem
Neusa Pereira, 35 anos, es

teve, ontem pela manhã, na
Caraguá Veículos para ver

de perto o espaço destina

do aos escolhidos a partici
par do programa "Tole

rância Total", promovido
pela Rádio Jaraguá AM e

que acontece nesta sexta

feira, a partir das 19h30. O

I programa vai dar diversos

prêmios à pessoa que mais

tempo permanecer dentro
de um espaço fechado,
instalado no pátio da re

venda; especialmente para o
evento.

Até ontem, de acordo
com o coordenador do

evento, radialista Tim Fran

cisco, mais de duas mil pes-
.

soas já fizeram a inscrição,
mas apenas 24 serão esco-

, lhidas. Neusa afuma que, se
, tiver a sorte de ser escolhida,

" acredita que tem condições
de chegar ao final da prova
e levar para casa os prêmios.
"Venho treinando em casa.

Tenho preparo emocional e

fisico para esse tipo de coisa",
-afirma a concorrente. Ela
enfatiza que resolveu fazer a

inscrição porque gosta de

]ARAGUÁ DO SUL - A

Ação livre abriu inscrições
) i

..
para a próxima caminhada

_OI
ecológica, programada para
o dia 21 de setembro, em co

memoração ao Dia da Ár
vore. O destino é o Pico da

Malwee, montanha de 532

metros, onde está o Centro
de Readaptação de Aves,
mantido pela empresa Mal
weeMalhas.Asaída acontece
às 8h30, defronte o Parque
Malwee. As inscrições já po
dem ser feitas pelos telefones

em casa

César Junkes/CP
Prêmio do "Tolerância Total" é calculado em cerca R$ 10 mil, e começa na sexta-feira

desafios e também porque
os prêmios são bons. ''Estou
preparada e acredito qas mi
nhas chances", ressalta.

A escolha das pessoas-
12mulheres e 12 homens
será feita na sexta-feira, às
19h30. Depois da escolha os
participantes terão 30 mi

nutos para entrar no local,
onde ficarão confinados
sem direito a beber, comer,
dormir ou fazer necessi
dades fisiológicas. O coor

denador do evento infor
ma que; durante todo o

tempo do programa, a Rá-

372-0604 ou 371-8341 ou e

mail acaolivre@netuno.combt
O percurso faz parte do ca

lendário do Projeto Cami
nhadas Ecológicas, qtle prevê
atividades todomês, percor
rendo locais ligados à nature
za emJaraguá do Sul, Schroe-,
der e Corupá. Segundo a

Ação livre, a distância apro
ximada do Parque Malwee
até o Pico da Malwee é de

6km. Na úlrima atividade
realizada no local, inscreve
ram-se mais de 40 pessoas.

dio Jaraguá AM manterá
um profissional transmitin
do informações e conver-

.

sando com os participantes.
Todos os escolhidos serão

revistados antes de entrarem
na "casa".

Ainda de acordo com

Tim Francisco, o objetivo do
evento é, além de testar o li
mite das pessoas, populari
zar a revenda na cidade e

também homenagear a Rá- 'v

dio Jaraguá AM, que com

pletou 54 anos de existência
na quarta-feira. Desde a se

mana passada, os prêmios

Ao longo do trajeto podem
ser observados, além demui
tas árvores nativas da mata

atlântica, criação de gado de
corte e avestruzes, e algumas
espécies ameaçadas de extin
ção, como o papagaio-de
cara-roxa. A organização su

gere aos participantes levar

água e lanche em uma mo

chila, bem como vestir aga
salho e calçar tênis antider

rapante.
O Projeto "Caminhadas

Ecológicas" tem o patrocí-

estão expostos na revenda.
O último a abandonar a

casa vai levar como prêmio
uma estante, jogo de quarto,
cozinha, computador, jogo
de sala commesa ecadeiras,
um computador, duas bi
cicletas e ainda terá direito a

uma viagem (passagem de
ida e volta, sem estadia) ao
Rio de Janeiro. O prêmio
estão avaliados em aproxi
madamente R$ 10 mil.

Quem ainda não se ins

creveu, pode fazê-lo até

pouco antes do início da

promoção, gratuitamente

nio da Caraguá Veículos e

apoie do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de
Água e Esgoto) e prefeituras
deJaraguá do Sul, Schroeder
e Corupá.

O projeto, cujo tema é

"Caminhar, conhecer, res
peitar e conservar", consis
te na realização de caminha
das ecológicas, de abril a de
zembro, percorrendo par
ques e localidades nos mu

nicípios de Jaraguá do Sul,
Corupá e Schroeder.

Organizadores esperam em

tomo de 2milpessoas na festa
_ MASSARANDUBA ___:_ A

4a Poslki Festyn, evento tra
dicional da cultura polone
sa, será realizada neste do

mingo, na Igreja Nossa

Senhora Auxiliadora, de

Benjamim Constant, em
Massaranduba. De acordo

com o coordenador do
-

evento, Gelásio Kucz

kowski, aproximadamente
duas mil pessoas estão sen

do esperadas durante os

festejos, que já faz parte do
calendário anual de eventos

do Município. "Intensifica
mos a propaganda do

evento com inserções em

rádios e jornais, a fim de

atrair também moradores
de outras cidades, como
Blumenau, Jaraguá do Sul

eJoinville", acrescenta.
A abertura da festa

inicia-se às 10 horas, com
missa festiva, celebrada em
língua polonesa. ''A comu

nidade ainda preserva
muito a cultura, pois, aos
domingos, sempre é re

zado o terço em língua
polonesa", acrescenta

Kuczkowski. Em seguida
será servido um saboroso

almoço típico, composto

Ler o salmo 38 três
vezes ao dia, durante
três dias. Fazer 3

pedidos, sendo 2
difTceis e um impos
sível. No quarto dia
publicar, e ver o que
acontece. S.w.

por pratos como pirogui,
taioqui, kisca e aipim à

polonesa. Integram tam

bém a culinária da festa o

pato ass-ado, frango, gali
nha caipira, cuca, bolo, lin
güiça, churrasco, saladas,
dentre outros. Em seguida,
por volta das 11 horas, co
meça a animação pela ban
da Musical Serra Verde, de
São Bento do Sul.

Diferentemente dos

outros anos, a escolha da

Miss Simpatia, 2a Princesa,
1 a Princesa e Rainha da 4a

Polski Festyn, ocorrerá du
rante a festa, que contará

com a presença do radia

lista da Studio FMGeraldo

Júnior, mais conhecido
como Cavalo Véio. O en

cerramento está previsto
para às 20 horas. A entrada

é gratuita.
- A primeira Polski

Festyn aconteceu em 1999,
e obtevemuito sucesso. Em

razão disto" resolvemos

continuar os festejos nos

anos subseqüentes", acres
centa o organizador e pre
sidente, Ambrósio Hafe

mann, que reforça o con

vite para prestigiar a festa.

.

. ,

Ação Livre pr,omove caminhada no Dia da Arvore

Os classificados do Jornal

CORREIODOPOVO são osmais

lidos e fortes da Região do

Vale do ltapocu. Ligue para o

371-1919, e confira!

INSCRiÇÃO
até 61912002
INiCIO PREViSTO
13 de setembro de 2002
DIAS E HORÁRIOS DO CURSO

sextas-feiras, das 18h30min às 22h; sábados, das 8h às 12h30min,
e em algumas disciplinas das 13h30min às 17h30min
LOCAL DO CURSO
UNERJ - Centro Universitàrio de Jaraguá do Sui

www.unerj.br
Tel.: (47) 371-0983 posga@unelj,br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Diariamente à partir das 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sábado .
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Reservas 17''''51''

A "La Flesta Mexicana", pro
movida neste último sábado, pelo
Barcelona Lounge Bar, foi sucesso

. total. Além do lan-çamento da

"Mexicana Ice", te-ve tequileiro e

um som mexi-cano pra lá de
animado.

Quem chegou 'tarde quase não

conseguiu entrar, mas valeu a pena
esperar na fila, pois a festa acabou
somente corn-o clarear do dia.

Quem quiser assistir à que ro-lou
nessa festa, fique ligado, sá-bado/ ao
meio-dia e meia, no programa
"Freeway S BT", vai rolar a
cobertura completa ...

Parabéns pra galera de Joinvll-Ie e

Jaraguá do Sul, que estão fazendo
um intercâmbio muito legal nas
baladas. Joinvilenses curtindo o

Barcelona, Big Bowlling e La

Santidad e jar-aguaenses curtindo o

Hanna, Mansão, Rutana, S�7e.n e

Bierô.
Continuem assim ...

Este verão vai ser uma loucu
ra no quesito "noite". Ós pre
parativos do Bal i H ai, Ibiza,

,

Banana Joe, Café Pinhão e

muitas outras mais estão a to

do vapor. Não vai faltar opção
pra quem quer curtir o

litoral catarinense.
É só ficar ligado ...

icroinformatica. com
e , p • c , • I i , a d. a m • 1 " " d " ." c �

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
-

89252-230 Jaraguá do Sul- se
Fone.: 1471275.1968 Fax .. 1471371.6408•

Email: sac@icroinfonnatica.com
www.icroinfonnatica.com

Os Stones começaram, nesta se

mana, a maior turnê da história da

música, em comemoração aos 40

anos da maior banda de rock de
todos os tempos. O pri-meiro show
foi nesta terça-feira, em Boston.

,'Infelizmente; o Brasil não, está na

rota deles, nesta vez. Quem sabe na

próxima ...

�§�
Sexta-feira (6), o Big Bowlling vai

tremer, com o Show nacional de LS
Jack.

Ingressos antecipados:
Mime do I<ohlbach, Center Som e

Cantina da U N ERJ.

Informações e reservas telefone:
275-2606

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



limão, c/ alarme, rodas, insulfllme, todo
revisado. R$ 8.900,00 + 22x R$
172,00. Aceita-se Uno' 96 ou 97 c/ 4p,
branca, de preto EP. Tratar: 9122-2093.

veículos
,
I

t

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

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

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

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

CHEVETTE - vende-se, &6, 'cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00 ..
Tratar: 275-1817.

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

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

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

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

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

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

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

ótimo estado. R$ 10.500,00.

t Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - 4p, bordá, compl.,
ar, 96, troca-se por Corsa, 4p, 01
ou 02. Tratar: 370-6360, c/ Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

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

CORSA WIND - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus
novos, int. impecável. Tratar: 372-

4360, c/ Marcos. R$ 7.800,00.
Aéeito carro menor vaiar.

D-10 - 76, branca, die. Tratar: 371-7212.

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

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

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

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

KADETT - Vende-se, Sport, 95, gas.,
compl. Ótimo estado. Tratar: 9979-0585.

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

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

MONZA - vende-se 88 hidramático
todo elétrico compl. R$ 5.200,00.
Troca-se por carro de menor vaiar.
Tratar: 273-0601.

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

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

OMEGA - vende-se 113, GLS,
cornp!., teto c/ comp. de bordo. R$
8.500,00 + 19 x R$ 275,00. Tratar:
371-8432.

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

SOlO - Vende-se ou troca-se, Deluxe,
die., 96 e 97, imp. 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,
cap. Marítrma, V.E., D.H. R$ 14.900,00.
Aceito Troca e financ. Tratar 275-0777.

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

VECTRA - Vende-se ou troca-se por
carro de menor vaiar, 97, CD,
compl., azul. Tratar: 370-2748.

VECTRA - Vende-se ou troca-se, 96,
por terr�no. 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/ Edivino.

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano 95,
hidr., cinza, chumbo, com 27.000 km,
ong, novo. Tratar: 275-3044 ou 9993-5946.

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

FIAT 147 - vende-se, 80. R$ 900,00.
Tratar: 9111-7033.

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

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

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

financio. Tratar:273-1001.

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

1437, c/ Giovani.

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

PALIO - vende-se, EL 1.5, 97, branco,
4p, 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 .1JJ1.

PALIO - vende-se, ED, 98, barbada.
R$ 8.900,00. Tratar: 997!'),Q605.

PALIO � vende-se, 1.6, compl., 4p,
97, cinza estil, doc. paga até maio/
03. R$ 13.000,00. Tratar: 375-2177.

PALIO WEEKEND' - vende-se, ELX,
02, azul, c/ d.h., trv., v.e., desemb.

tras., 4p, impec .. Tratar: 9111-1996,
c/ Fabio.

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

2002. Tratar: 376-0081.

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

.

PREMIO - vende-se, 91, gas., motor

1.6, 4p, verde. R$ 4.400,00. Tratar:
9104-3722.

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 c/ reg. elétrico,
ar cond., som Alpine p/ 6 CDs. R$
11.900,00. Tratar: 372-0258.

TEMPRA - vende-se, 9"5, compl, R$
6.800,00 + financ. Tratar: 373-2563.

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

e., ar, vdr., dir., vai. Escamuteável,
reto E., freio ABS, cornpl., lindo. 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

371-841Ô, c/ Franciele ou Edione.

TIPO - vende-se, IE, 1.6, 95, cornpl. - ar.

R$ 8.000,00 a vista. Tratar: 371-2737.

TIPO - vende-se ou troca-se, 95, compl,
- ar. Valor nego Tratar: 371-81:;3, c/ Elcio.

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

cond., v.e., t..e., alarme. R$ 7�850,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se 01, 4p. R$
12:500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
cornpl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou R$ 2.500,00 entro + 36x R$
269,00, c/ Tratar: 376-1772.

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

UNO - vende-se' �LX, c/ v.e, t.e., azul,
95. R$ 8.000,00. Tratar: 9123-9011.

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

UNO - vende-se Mille, 92, prata, em

ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
373-4018 ou 9992-6016.

UNO - vende-se Mille EP, 96, 2'
dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:

9973-9432, c/ Douglas.

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

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: 376-171'2.

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

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

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

UNO - Vende-se, 96, 4p., cornpl.
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.

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

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

CORCEL I;" - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318 c/ 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: 9111-7033.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0,
94, bordá, 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.,
. amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou aceita
carro de maior valor financ. Tratar:
379-1571 ou 9121-4703.

ESCORT - vende-se, L, 93, azul

petróleo, gas., 2' dono, pers.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

ESCORT - vende-se, 8B, guia, alc.

R$ .5.800,00, aceita financ. Tratar:

370-7703, c/ Jacob.'

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

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/ õpessoas.
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. 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-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 97,
4p. R$ 5.700,00 + 21x R$.201'l,00 ou

R$ 9.300,00, a vista. Tratar: 374-20-16.·

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

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

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

(021-11)6976-9448.

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

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

�ANGER - Vende-se ou troca-se,
01, XLT, 4x4, preta, top de linha.

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

VERONA - Vende-se, 90, alc., em ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar: 274-8550.

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

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

7703, c/ Jacob.

VERSAILES - vende-se, 95, 2.0,
cornpl., 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: 370-0277 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 entr. por
CG 2001. Tratar: 370-22BO após 15h.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

BRASILIA - vende-se, 79 ou troca

se por moto CG ou mato de constr. R$
1500,00. Tratar: 376-3666 c/ Paulo.

BRASILIA - vende-se, 75. R$
1.200,00. Tratac 371-2708.

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.

FUSCA - Vende-se, 72, modo 80, ótimo
estado. R$1.450,00. Tratar: 9991-6637.

FUSCA - vende-se, 74, branco, em

bom estado. R$ 1.800,00, a vista.
Tratar: 9133-5824.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

Gol 1.0, MI, parachoque pers.
Gol 1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerofôlio
Gol 1.6, CU, para-choque pers.
Kombi Stander 1.6, envidraçada
Parati Cl., 1.6, ga8.
Fusca 1300

GM
Kadet GL, 1.8, 96, cl trio, e para-choque pera.
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte
Chevette DL 1.6, qas., ar-quente, desb. Tras.
Kadet SL 1.8, desemb., aerofólio, para-coque pers. + CD

FIAT

Uno, Mille, EX, 1.0, 4p, ga8., Lp., ar quente, compl. - ar

Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e" Ip. e d.I., qas., ar quente
Palio EDX 1.0, 2p, compl., - ar

Palio EL, 1.5, 4p, T.E., para-choque pers., + CO
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo
Pick-up Fiorino aberta 1.0, longa
Tipo compl. 4p.
Tempra 2.�, azul, BV, compl.

FORD
Escort GLI, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dir. hidr.
F-1000, molar MWM Turbinado, hidr.
PEUGEOT

Picape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 - R$ 2.500,00
CG Tinam 125, c/ P. E.
Honda CBR 450

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, cl Jacob_

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

FUSCA - vende-se, 67, bege, cl
doc. em dia, em ótimo estado (motor
13'00) todo orig, R$ 2.800,00_ Tratar
370-9134 ou 9122-7341.

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

FUSCA - vende-se, 81, bege, ótimo
estado: R$ 2.200.,00. Tratar: 9965-
8875.

98 prata
96 Prata
96 branco
95 branca
91 prata
81 bege

96 bordo
93 cinza
92 dourado
91 verde mel.

98 bordô
97 bordõ
97 bordô
97 branco
94 Azul mel.
94 Branca
95 Prelo onix
98 azul

96 azul mel.
88 branca

95 bordô

02
01 azul
90 preta

FUSCA - vende-se ou troca-se, 86,
branca, gas., 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, cl
Fernando .:

GOL - vende-se, CLI, 97, 1.'6, branco

cl ar qte, limp. e desemb., pneus
novos. Tratar: 371-9993.

GÓl - 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. ,ratar: 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 cl Valdecir.

G.Ol - vende-se 99, <!7ar, GNV,
branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.

Bernardo
Rua

Dornbusch, 330
Joinville, 41 70

Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

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

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

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

GOL - vende-se, Cl, 1.6, alc., 88. R$
4.000,00. entro E assumir 10 pare. R$
159,00. Tratar: 370-2146.

GOL - vende-se ou troca-se CLI, 951
95. Tratar: 370-4810.

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

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

vaiar. Tratar: 370-8199, cl Joel.

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado.

R$ 7.800,00. Tratar: 370-6348 cl
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.,
cl 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 vaiar. Tratar: 275-

3730 ou 370-1184.

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97, branco,
motor todo revisado, por carro de

menor vaiar. Tratar: 275-3191, cl
Romi, após 18hs, ou 9111-7012.

�OlF - Se o seu sonho é Ter um 'Golf,
não perca essa. 1.6 Mi, 99/00, cl
IPVA 02 quitado. Tratar: 9973-8707.

370-3113

Clube
de

próx.
próx. trevo

Preto 2002
Verde 1994
Roxo 1994
Bordô 1994
Cinza 1999
Marrom 1976
Branco 1999
Branco 1997
Bordo 1995
Roxo 1994
Roxo 1996
Bordô 1995
Prata 1995
Vermelho 1991
Azul 1992
Marron 1990
Cinza 1989
Cinza 1997
Branca 1988
Marrom 1980
Branco 1998
Branco 1997
Prata 1997
Prata 1997
Verde 1996
Branco 1994
Verde 1988
Prata 1996
Roxa 1998
Prata 1992
Azul 1993
Cinza 1995
Branco 1995
Branco 1994
Prata 2001
Prata 2000

QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de 200� •
. 17

Fone: (47)
370-8622

VW Gal Power 1.0, 16V, 4p., compl. (-ar)
VW Gal CL 1.6, cl opcionais
VW Golf GTI compl/couro/lelo
VW Pointer GL, 4p., cornpl.
VW Parati 1.0, tôv, 4p, trava + opcionais
VW Fusca 1300L - Relíquia
GM Aslra Sedan GLS 2.0, compl.

�� g���: �.�e�pl,�in2d'croO:Cf�nais
GM Corsa LO, 2p Wind, c/ opcionais
GM S-10 Del.uxe, 2.5, turbo diesel
GM Kadett GL OH. VidraI Travai Alarme

�� �h;�:tte gt� .�i�' :��g��
�� ����: ��;Si;,PS�.,���:O�.�iSc���1.
GM Monza SUE, 2p, v.e.lt.e. (alc.)
GM Opala Diplomanta 4.1/S, 2p., compl.
GM 0-20 Custon Diesel
GM O-lO Cabine Dupla Diesel
Fiat Palio 1.0, 4p, cl opcionais
Fiai Palio Weekwnd, 1.5, V.E/opcionais
Fiai Uno Mille SX, 4p, compl.
Fiat Uno Mille SX, 2p, c/ opc.

�::! ��� �m: �:.' jP6��p.ldeS.lar quente
Fiai Uno 1.3 CS, cl opcionais, ale.

��� -g��rier �:�1:34�ásT��bo comp.

Ford Versalies GL 4p., OH. Vidro/trava
Ford Escort L 1.6, c/ opcionais
Seat Cordoba GLX, 1.8 completo
Mitsubishi Galanl ES, 2.4 compl.
Mazda 82200 Cabo dupla die.
Honda Titan 125, parto elétr.
Honda Titan ·125 sI art. elétr.

ao Posto Mime

GEOMETRIA

CONSERTOS DE RODM

Rua Domin os da' Nova 93 - fone 371-1005

BALANCEAMENTO

PNEm

Atlético Baependi
Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de 2002

Seu serntnovo com j'eito de novo

MONZA GL 95/95, branco, gasolina R$ 8.900,00 [sem troca)
I

VERIFIQUE CONDiÇÕES IMPERDíVEIS!

Hyosung 125 vermelha gas.
Gol 16v, 4p prata gas.
Gol Gl 1.8 branco gas.
Corsa 1.0 branca gas.
Un02p,1.0 bordõ gas.
(]ol oi. 1.6 bege ale.
0·20 Cabo Dupla, eompl. branca die.

Voyage,Gl 1.8
.

verde gas.
Eseort Gl 1.6 branco gas.
,Gol Cl 1.6 prata gas.
Eseort 1.6 l, azul ale.
Parati Cl, 1.6 marrom meto ale.
GolGl bordô ale
Monza Sl 1.8 vermelho ale.

Voyage marrom meto gas.
Eseort 1.6 azul ale.
0-10 branca die.
Fusca branco gas.
Fusca bege gas.
Doege Dart-V8 vermelho gas.
Moto Daelin 50Ce amarela gas.

Titan vermelha gas
CG Branca gas.

Rua Waldemar Grubba 2322 - Vila lalau - ir 371-7212 ou 9963-7641

PARATI - vende-se Gl, 89, álc.
Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.

PARATI - Vende-se, Cl, 95. R$
9.000,00. Tratar: 275-0927.KOMBI - Vende-se, 79, envidraçada,

ótimo estado, ou troca-se por carro
de passeio, nego a diferença. Tratar:
372-3743 ou 911Hl391.

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

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

PASSAT - Vende-se, 1..8, 87, prata,
ale., super inteiro. R$ 3.800,00 ou R$
1.300,00·e resto nego Tratar: 9963-
8002 ou 370-5504:PARATI - Vende-se, CL 1.8, 97,

prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514. SANTANA - Vende-se, Quantum,

93, CLI, cf ar cond., e d.h., R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.PARATI - vende-se ou troca-se, 89

por carro de maior vaiar. Tratar:
370-1161 cf Luís. SANTANA - Vende-se, 97, MI,

compl., a GNV. Ótimo estado. R$
15.500,00. Tratar: 373-2563.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
compl., .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., cf 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

vaiar. Tratar: 371-6238.

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

9118-0160, cf Valdir.

SAVEIRO - Vende-se, cl, 1.8, mi,
98, verde, cf 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.

Escort GLX

Fiesta
F-4000

CORREIO DO POVO 3

FORD

97/98
97/97
82/82

Azul
Azul

Azul

gas.
gas,
die.

VM

92/93 ale.Kadett SL EFI Prata

Monza GL

Monza

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

D
G
G
G

Branco
Branco
Verde'
Verde

AEROWILLVS - 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, cf Cris.

CLIO - vende-se; 1.0, 16v, Dl, 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, cf Martas.

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

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria orlg., em
ótimo estado. Vaiar: 4,500,00.

,

� �!�t���!��.!�u��!A.� GRADES, PANTOGRAFICAS, ESTRUTURASMETAlICAS, ESCADAS, PORTOES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

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

(47) 376-1772/ '273-1001
C.....r LTatA

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -Jaraguá do Sul- SC CAüAlNHO•..,..
vw
Gol CLll.6
SantanaCl 1.8, ar, dir.
Santana Cl 1.8, dirl.
Gol CL 1.8

.

Gol CL 1.6 A P

Apolo GL 1.8
Gol CL 1.8
Varient ll
AAT
Unosx
Uno CS 1.5, 4p
Uno CS 1.5, 2p
Florlno 1.5
GM

Celta,opc.
Vectra GLS comp,
S-10 2.2

G
G
G
G
G
G
G
G

Branco
Branco
Verde
Branco
Verde
Cinza
Preto
Cinza

1996
1995
1994
1993
19.92
1991
1989
1980

G
G
G
G

Azul
Prata
Verde
Prata

1998
1996
1995
1993

G
G
G

Vermelha
Vermelho
Preta

2002
1997
1996

0-20 Conquest, comet-ar"
MonzaGL
Omega GLS 30 compl,
Chevette SL
FORD
Escort Gl 1,6 V ar + dir.

Pampall.6
Veronal.8
EscortXR3
Escort L 1.6
Escort L 1.6
MOTO
Honda Bis ES
CGTitan
Xl350
IMPORTADOS
Dakota STD

Peugeot 405 SRI compl.

G
G
G
G
G
G

Branco
Cinza
Branco
Vermelho
Azul
Vermelho

G
G
G

Verde/Branco
Cinza
Prete

G
G

Vermelha
Azul

1995
1995
1993
1979

.1998
1996
1995
1994
1990
1990

2001
2002
1987

1999
1995

GM

95/95
95/95

Cinza

Branca
gas.
gas.

JiiiMW
Corsa 2p, OH, Prata 00 R$ 14.500,00

'

Kadett Light, Bordô 94 R$ 9.000,00
Kadett conversível Vennelho 93 R$ 13.000,00
Del ReyGl, Dourado 86 R$ 3.800,00
Voyage lS, A Branco 83 R$ 2.800,00
GOlBX, A Vermelho 83 R$ 2.500,00
GoIBX, G Bege 83 R$ 1.800,00
Fusca, 1300l, G Vermo meto 76 R$ 2.200,00
Kombi original, G Azul 73 R$ 3.000,00
Passat l, G Azul 74 ,R$ 800,00
MOTOS

sccoter 100Ce Verde 97 R$ 1.700,00
XlR 125 p/trilha Branca 98 R$ 1.700,00
Xl125 p/trilha Vermelha 87 R$ 900,00
Agrale27.5 p/tr!ha Branca 87 R$ 1.000,00
DT 180 p/trilha Branca 85 R$ 1.300,00

AOQUIRA AQUI seu COtIÓRCIO ..LOBQ OE CARRO E MOro.; HO\.t)6 E U5AD061

o
dos 7h30 os 12h

Rua Joaquim Frnnciseo de Paula 627 . Francisco <le Paula,junto a Tapecenter lavação 9111-7033

Tratar: 276-0287 ou 276-0373. ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende-se,
97, branca, pneus serninovos. Ótimo
estado. R$ 8.250,00. Tratar: 371-7842,
275-0435 ou 372-0136, cf Edilene.

RURAL WILLYS - vende-se, 75, motor
6Cc, meco exc .. Valor a comb., pronta
pf trilha. Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

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

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

orig., superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946. JEEP - vende-se 65, motor 6C, em

Ótimo estado cf acessórios. Tratar:
9902-7378 cf Marcos.TURUNA - vende-se, 83. R$ 1.000,00.

Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

VARIANT - Vende-se, az�l, 76. R$
700,00, .Tratar: 9112-9033.

MERCEDES - troca-se, compl., trucado,
por chácara. Tratar: 372-0108.

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

'
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4 CORREIO DO POVO

BELAS [I SAPECAS,
-

I
Sua melhor opção de prazer

!

fitendimqn,to Z4 horas
(Após "" 22:00h., <;/ hora marcada.j

Atendemos Eles. Elos e Cosols

DQsptididas de Soltcriro.mossagens .róticos

1....

:raraguá do Sul e regíão
JadQ 00 Jakson (47) 9991-8668

PEUGEOUT - Vende-se, 96, compl., verde
me!. C/ 77 .000 km orig, R$ 13.500,00.
Tratar: 372-0560 ou 91i2-4950.

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

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

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

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
compl., 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

s"," carro menor valor: Tratar: 373-2563

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

Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagern. Paga-se a vista.
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: 9973-8839.

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, c/
6,20m, hc. R$ 35.000,00 enlr. + 47x
R$ 470,00, parto Tratar: 9979-1437.

BIZ � compra-se, acima de 98, ou moto
Honda CG 125 acima de.Bê, pg a vista.
Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

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

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

. 'CB 450 - vende-se, 90, ótimo
estado. Tratar: 275-0712.

CG TITAN - compra-se, 97. Tratar:
276-3206.

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

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

CG TITAN - vende-se, 125, 01 c/
partida eletr. e freio a disco. R$
4,000,00. Tratar: 373-2563.

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

CG TITAN - troes-se, 961if'r moto de maior
valor. Tratar: 373-D335 ou 9992-6016.

(047) 376-0251

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

QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de 2002

BOA Noi"íCIA
Empréstimos pI servidores públicos

estaduais, federais, ativo ou inativc, cl
desc. em folha de pgto, si cons. ao
SPC ou SERASA, também temos

empréstimos cl cheque pré em até
12x e financiamos veículos. Atendemos

Jara�uá do Sul e toda a região,

RuaJoão Planinscheck, 293 sala 6.
Tratar: 370-6261 ou 9991,6366, junto cf

VRAutomóveis

Rua Ângelo Rubin� 900 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- S

4.
"�\

B·Sul./rast
rolament

Rolamentos
Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

LAMBRETA - Vende-se, Rubão
Lambreta Esport Originais, relíquia
restaurada, orig., 68. R$ 3,000;00.
Tratar: 376-0409, c/ Rubens.

NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.

RDZ 135 - vende-se, 86. R$ 1,000,00.
Aceita proposta, Tratar: 9111-7033.

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

,

SC09TER - vende-se, 97, verm., doc.
em dia, R$ 1.200,00. Tratar: 9903-3691.

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

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

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

9897, c/ Emerson. FALCON - vende-se, consórcio, c/ 31
parco pagas. R$ 193,34 + 29 pare, R$
4.000,00, Tratar: (47) 392-3050.

SCOOTER - vende-se, Sundonw

Super Fifty, 98. Tratar: 9953-1878,
c/ 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 c/ tanque cheio e capacete.
Tratar: 373·300.1 c/ Mara h/c.

TURUNA - vende-se 83, R$ 1000,00,
Acaita prop. Tratar: 9111-7033.

VIRAGO - Vende-se, 250, 01, 3000km,
.

super inteira. Tratar: 371-7390 ou

9125-2722,

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

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

YAMAHA - vende-se, YBR 125E, 01,
c/ 7,566km, emplacada, Tratar; 371-
9804, c/ Celi.a.

YAMAHA - vence-se, RD 350, 90. R$
2.400,00 + doc. Tratar: 9101-6766.

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

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, c/ pneus liga p/ Fusca. Tratar:

370-,0670, c/ Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, c/ 12

lugares, a mais compl. Tratar: 371-9464.

BARCO - vende-se, c/ 3,5m, de

alumínio, cf motor everude, 4hp. R$
700,00. Tratar: 375-2329, c/ Walter.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, p/
Pampa .: Tratar: 370-0670, c/
Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se, p/ 0-

20. Torro, R$ 800,00. Tratar:
276-3223.COMPRA-SE - 84 a 90. Tratar: 9117-

DAELlNG - 50Cc, amarela, 99, c/
690km. Tratar: 9122-7311.

GL 250 - vende-se. R$ 1.500,00.
Tratar: 9117-7033.DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.

Tratar: 370-1161. c/ Luís no 370-1161.
HONDA DREAM - vende-se, 100. R$
1.900,00. Tratar: 9979-0605,DT - vende-se 180, 85, prep. p/ trilha,

motor e caixa O, 2 parai amas da

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.
R$ 1.300,00. Tratar: 9111-7033.

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

370-2227, c/ Andersen.
DT - vende-se 200, p/ trilha c/
urgência. Tratar: 9111-7033. LAMBRETA - Vende-se ou troca-se.

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, c/ Luis.

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

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

275-0817.
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imponentes e modernas,
interior requintado e

luxuoso. O exclusivo
desenho é assinado pelo
famoso Italdesign, de
Giorgetto Giuggiaro.

MAIS SEGURANÇA:
air bags, cintos de

segurança com

limitador de força.
Ainda, excede os

padrões de segurança
europeus em choques
frontais e laterais.

A Dream Car é O seu revendedor

Ssang Yong �ara Santa Catarina,
.

oferecendo completa assistência

técnica, peças e serviços.

Conheça também a grande variedade de
veículos novos e usados multimarcas
nacionais e importados com a garantia
de procedência Dream Caro

�

SANGYONG

duas opções de
motores by
Mercedes Benz:
2.9 TD Intercooler
e 3.2 DOHC à

JARAGUÁ DO SUL: Ruo José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel. (47) 372.0676 - dreomcor@nétuno.com.br

SSANG YONG SERVICE

0800140076

Cargas aéreas nacionais e internacionais

(47) 371-0363.

ais
Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

•

ICEHe!
CONDI

INSTALAÇÃO ,E CONSERTO
,

AUTO ELETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácioPessoa, 607,próx. Coi Jangada -Jaraguá doSul-se

COMUNICADO
Grameira Felippi Ltda. Solicita o

comparecimento do Sr. Nelson Rodrigues
dos Santos, CTPS nº 000.438 série 0029-
se no prazo máximo de 48 horas, o não

comparecimento do mesmo, caracterizará
abandono de emprego.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVQwrªutim I finanças

Siena 02
Gol LO 99

Fiesta, 4p 99

Ranger, compl. 97
Corsa Super 97
Corsa 96
S-10 95

Logus 1.8, compl. 93
Uno Mille, 4p 93

Omega, compl. 93

Pampa 93
Uno CS 1.3 91

D-40, baú 90
C-20 88
MOTO CG Titan 125 01

']!lç'Qlim:!pi��::

GM
Corsa Milênio, 4p Okm Branco G

Cinza Gas. R$ 21.000,00 Corsa Sedan, 4p 01 Cinza G
Verde mt.Gas.R$ 11.300,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Dourado G
Azul Gas, R$ 11.300,00 Monza SUE, 2p 88 Cinza G
Cinza Gas. R$ 17.500,00 VW

Bordlô Gas. R$ 10.300,00 Gol CLl1.8, 2p 96 Vermelho G
Preto Gas. R$ 9.300,00 Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A
Bordô Gas. R$ 14.800,00 FIAT
Preto Gas. R$ 9.800,00
Cinza Gas. R$ 6.800,00

Mille Smart, 2p 01 Branco G

Grafite Gas. R$ 11.900,00 Uno Mille, 2p 91 Cinza G
Azul Gas. R$ 7.800,00 Palio EDX, cf d.h., 4p 97 Vermelho G
Verde Gas. R$ 5.800,00
Branco Die. R$ 2LOOO,00

FORD

Bege Alc. R$ 14.500,00 Escort Hobby, 2p 94 Dourado. G
Vermrelha R$ 3.300',00

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
99l9-0113

Operadoras Maga e Orsola

Gol Speeial 01 R$ 11.700,00
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
Eseort 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
Eseort 89 R$ 4.700,00

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

vw
Gal 1.0. MI. parachoque pers, 98
Gol 1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerof61io 96
Gol 1.6. CU. para-choque pers. 96
Kombi Stander 1.6, envidraçada 95
Parati ct., 1.6. gas. 91
Fusca 1300 81
OM
Kadet GL, 1.8, 96, cl trio. e para-choque pers. 96
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. Tras. 92
Kadet SL 1.8, desemb., aerof6lio, para-coque pers. + CO 91
FIAr
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., lp., ar quente, compl.· ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e d.t., gas., ar quente 97
Palio EDX 1.0, 2p, compl., - 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 compl. 4p. 95

Tempra 2.0, azul, BV, compl. 9B
FORD

.

Escort GLI, 1.B, Ilmo. desemb., ar-qte, dir. hidr.
F·l000. motor MWM Turbinado. hidr.
PEUGEOr
Picape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasaki 50 ce, Okm. 2002· R$ 2.500.00
CG Tinam 125. cl P. E.
Honda CBR 450

prata
Prata
branco
branca

prata
bege

bordo
cinza
dourado
verde meto

bordõ
bordõ
bordõ
branco
Azul meto
Branca
Preto onix
azul

96
86

azul met.
branca

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 01, 4p. Vermo Cf roda 16v 99 R$ 14.000,00
Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00

Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00
Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$12'.700,00 'Uno Mille 95 R$ 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 ale 94 R$ 6.500,00
GoI1.6, gas., 93 R$ 7.200,00

Gol 1000 98 VermelhoG R$ 12.300,00 Gol 1.6, gas., 93 R$ 7.200,00
F-1000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00

Fiesta 4p 95 Branco G R$ 7.800,00 Parati 91 R$ 6.500,00

Peugeot 106, 4p 99 Prata G R$ 13.000,00
Eseort, ai, 1.6 90 R$ 5.000,00
Fiorino 89 R$ 4.500,00

Ka 98 Prata M. G R$ 6.000,00 +fin. F-1000 R$ 17.500,00
R$ 3.500,00

Fusca 85 Branco G R$ 1.500,00 + fin R$ 2.500,00
R$ 2.000,00

Chevette 86 Prata G R$ 3.800,00

---- -�--

OFERTA

Ternpra stne, turbo 95 R$ 9.800,00

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

vw
aol cu 1.8 o - 1_
snan.CL1.8, ar, dlr. O - 1995
_.CL1.8,dItt. .0 V_ 1994
ao1CL1.8 O - 1993
aoICL1.8AP O V_ 1992

•

ApoIoCIL1.8 O Cinza 1991
ao1CL1.8 O """" 1989
vlOIontrr O Cinza 1980

FIAr
unosx O Azul 1998
unoCS1.6.4p O PIwta 1998
unoCS1.6,2p O V_ 1995
_1.6 O PIwta 1993

..

COIta,opc. O V_lho 2002
V-.OLS_ O V_lho 1997
5-102.2 O PIwta 1998
D-20Conquoot, ........... o - 1995
_Ol O - 1995
�OLS30.....,.. O V_ 1993
a.-SL O V_ 1979

-
_Ol1.8V.,+dIr. O - 1_

PIonpol1.8 O Cinza 1998
V""",.1.8 O - 1995
_XR3 O V_lho 1994
_L1.8 O Azul 1990
EIcortl1.8 O Vermelho 1990

1I0I'O
HondaBloES O V_/BIInOO 2001
CGT1tIn O CInza 2002
XL350 O PIwta 11!87

.PORT_
DakDtoSTO O V.....1ha 1999

Peupot 4015 SRI cornpI. O Azul 1995

_.9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Financiamos
seu veículo!,

L,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•
onsórcio Nacional

EscCJlha Agora
Sua Cart.a de Crédit:o!!!

II os
PLANOS 37 A 60 MESES

ESCOLHAA RCA E O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA
.

.

PLANOS 32 E 43 MESES

nem

./..o·"�/..'. I •

\ .' ,: �

:'\,·'''A:..............· '_'M_":',;,__ ,"""-"

* .Portas abertas para você e sua família . I

* Sua casa própria sem complicação
* Construir - 'Adquirir mais um imóvel ou realizar sonho da sua

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

PANAMERICANO você terá benefícios especiais. I, I

275-0475/9'975-7602
. Rua [acob Buck, 120 • Centro .. Ao lado, do Besc • Jaraguá do Sul • SC

Anexo à PLUS COMPUTADORES \.

'

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

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

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax:.372-1777
Site: wwyv.usagas.com.br

Homologada pelo

"I./NMETRO

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

• lemos financiamento.

1.000,00 de entrada e assume

financiamento. Tratar: 370-7321 cl
Dorival.

CARRETINHA - compra-se, usada,
pI rnicrotator tobatta, em bom

estado. Pago a vista. Tratar:

379-1538, cl Maisa.

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

ENGATE PARA CARRETINHA

vende-se, R$ 50,00. Tratar:
372-1817.

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

JOGO DE ARO - vende-se, pI Fiesta
(aro convencionai). R$ 100,00.
Tratar: 376-0409.

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

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

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

RODAS - Vende-se, esportiva, de
Opala 5 furos, ou troca-se por orig.
de Diplomata. R$ 200,00f'Tratar:
370-1225, cl Robson.COMPRA-SE - Carro, paga-se R$

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

QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de2001
CACHORRO - compra-se, filhote de

qualquer raça. Tratar: 9993·0623.

CONSÓRCIO REGATA
Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
No mínimo OS motos todo mês!

Você só paga metade do valor da
parcela até a contempla�ão

CACHORRO - vende-se, filhotes Bagles CELULAR - vende-se, motorola. R$
rnestlços.. R$ 50,00. Tratar: 371-6021. 80,00. Tratar: 2'76-0782 ou 9103-9157.

CELULAR - vende-se, Gradiente, ID

550. R$ 120,00. Tratar: 9124-0512.
CADEIRA DE BEBE - vende-se, ·pl
carro, cl 2 meses de uso. R4 60,00.
Tratar; 376-0345:

diversos
CELULAR - vende-se, Nokia 5125.
R$ 220,00. Tratar: 9124-0512.

-

CALCULADORA - compra-se, HP 48G
ou HP 48 GX ou HP 48.G+, cl urgência.
Tratar: 370-0816, cl Silmara. CELULAR - vende-se, Ideal, da

Global (cartão), .cl NF, 8 meses de
uso. R$ 180,00. Tratar: 9121·4061.CARTA DE CRÉDITO - vende-se

contemplada. R$ 11.500,00, c/5 pare.

pagas. R$ 2.000,00 + 55x R$ 223,00,
Tratar: 9123-7514 cl Matheus.

ACARAí - vende-se, título do clube.

R$ 150,00. Tratar: 9979-4455.
BEBE CONFORTO - Vende-se, da

Burlgotto, cl alça e balanço. R$
50,00, seminovo. Tratar: 376-1933.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se.

R$ 12.000,00, cl 7 pare, pagas. R$
253,00 (valor da parc.). Tratar: 9995-
2778, cl Adriano.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a corno, Tratar: 275·1676.ALUGUEL - precisa-se de moça pI
dividir. Tratar: 9103-8378. CI Joana
ápos 19h.

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (mad.) cl colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Tratar: 9903-1898. CALCULADORA - Compra-se, HP,

usada. Tratar: 371-8242 ou 9953-1398.

CHAPA ELÉTRICA - vende-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pi quem gosta de

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

CELULAR - vende-se, Pronto Gradiente

Strike, cl 4 capas e carregador por
R$ 160,00. Tratar: 9952·0057.

APARELHO DE SOM - vende-se,
3.200 watz, Aiwa, 3 cd's. Valor a

corno. Tratar: 9995-2778, cl Adriano.
CACHORRO - vende-se, filhotes de
Poodle. Tratar: 373-3787. CELULAR - vende-se Ericson, de

AUTOFALANTE - vende-se, 2 pares
pioner, 200w cd. R$ 100,00, o par.
Tratar: 372-1274. CRÉDITOS
BALCÃO FRIGORíFICO - medindo
3m e 60cm. R$ 1.000,00, nego
Tratar: 376-0418 ou 9975-9435.

(47) 322-7505 ou

9121-6142, e/ Maurício

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
I iêí�1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

BARBEADOR - vende-se elétr. cl 3

làrninas, Philips. Tratar: 372-1870.

BAZAR - vende-se, estoque e

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

BAZAR - vende-se, compl., no

bairro São Luiz. Tratar: 376-0330 ou

9902-5620.

BEBÊ - Aceita-se doação de roupas,

carrinho, andador etc. Tratar: 370·9367.

BEBÊ - vende-se, 1 mosquiteiro de

teto, 1 par de protetor de berço, verde
água e 1 cad. De refeições vime, todos
seminovos. R$ 120,00. Tratar: 371-

1271, cl Dalva, hor. ComI.

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

Lavanderia

J.M�LocaçãO e
A
\Higienização

tocoçóoe higienização de toalhas e capas
para saiões de Cobelereiros

Locação e higienização de lenço!' jaleco, roupão e
sapatinhos poro Clinicas de EstétiCas e Medica

Higienização de roupas
de cama e banho para Hotels

Higienização de toalhas de mesa, çuoroooncoos
e capas de cadeiras para Restaurantes

Higienização de Edredons e Cobertores

QfA
M
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999
TODA'LINHA OKM

FINANCIAMENTO 200/0'
. ENTRADÂ E SALDO

36XFIXAS

A maneira mais fácil
de adquirir sua moto!

370�5999
1 I

�, !!,

I, .)'>1; •

�

Aceitamos seu consórcio na troca - il'Ua�,Waldemar 'Grubba, 3449 - em frente ao D
- --.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,... AUTOMÓVEIS
373-0131

:

i BMW 3251A 93 cinza G

I Gol 16V 00 branco G

Kadett GL 1.8 96 cinza G

Kadett GL 2.0 95 preto A

Tipo SLX 2.0 95 verde G

Uno Mille 1.0 00 prata G

Uno SR 1.0 96 preto G

Uno EP 1.0 96 vermelho G

Corsa 1.0 96 bordô G �

Goll.6 96 branco G

Monza GL 2.0 95 branco G

Escort L 1.6 96 azul G

Gol MI 97 verde G

tParati CL 1.6 89 branco G

Del Rey Guia 86 branco A

··Monza 1.8 84 vermelho A

Buge Angra 86 amarelo G

YBR Yamaha ok vermelha G

II

�� 370·31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

VOLKSWAGEN
Goll.0 16V Verde 98
Goll.6 MI Vermelho 98
Santana GL, compl. Azul 95

• Logus GL, comp. Prata 94

J'
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 I,
Ka Bege 00
Escort GLX Azul 98
Escort GL Azul 8B

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

.

�
p

Financiamos
seu veículo!

. -9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

�
-

�:f{ff1
W®i!!!1·,p,,,V"'. e-mail: javel@netuno.eom.br
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Fóne (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076

Financiam-os·
.

seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
Veículos 371·4225

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

VVotoranthn I Finanças

VEíCULO ANO COR COMB.
Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.
Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

Gol 16'1, 4p 99 Branco Gas.
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.

Silverado, DLX 4.1 98 Verde Gas.

Palio ED, 4p 98 Azul Gas.

Kadett GL, compl. 98 Cinza Gas.
Vectra GL, compl. 97 Azul Gas.
Uno SX, 4p 97 Cinza Gas.
Mondeo CLX 96 Preto Gas.

TempraSX 96 Preto Gas.

Gol CLI.6 96 Branco Gas.

Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Alc.

Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.

Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.

Vectra CD 94 Prata Gas.
. VoyageGL 89 Cinza Ale.
CB400 84 Azul Gas.

CBX 200 Strada OI Azul Gas.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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110
Empresa do conglomerado Baftisfella

Quem conhece, confia.
I
I'
I ,...

Veja o que você
pode fazer com
R$ 214,16

� Comprar sua casa

v Comprar um terreno.
� Reformar sua casa

� Concluir sua construção
� Ainda poderá utilizar o seu

FGTS e da sua família

EMMENDÕR'FER C. VEÍCULOS 'REPRESENTANTE
AUTORIZADO DE JARAGUÁ DO SUL, se

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

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) títuto R$ 350,00. Tratar:'
9965·1347 el Os�ildo.

9962·5883. Haus", el 14 volumes, diretamente
importado da alemanha. R$ 250,00,
nego Tratar: 370-0075 ou 9975·0601,
cl Anderson.

CURSO DE INGLÊS - vende-se, kit
composto por 4 CD's, 3 fitas de

video e livros de exercícios.
Fantástica mel. de ensino através
de msgs subliminares. Indicado
também para estudos eompl. a

outros cursos. Tratar: 371-7529.

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

COLCHÃO - vende-se, magnético,
usado. R$ 800,00, 2 balcões de mad.

cl vidro pi loja. Tratar: 371·8734.

COMPUTADORES, - vende-se, novos

com garantia, AMD DURON 950 MHZ,
R$ 1.498,00. Pentium 4 1.6 GHZ, R$
1.910,00. Outras configurações.
Tratar: 275·1334 ou aces se. o site

www.mierowebbr.hpg.eom.br

EQUIPAMENTO PI PROPAGANDA

VI;ICULAR - vende-se, novo, Car Áudio
System, el exa de mad. naval, a prova
de chuva, eq. el 4 fal. e 4 super
tweeters, som de excelente qualidade,
amplif. 800 watts, eq. pI uso de fita
kassete e mixer pI 2 microfones,
podendo ser utilizado el CD. Tratar:
371·2898 ou 9955·5858, el Lodema,.

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

DIVISORA - pi pães francês R$
800,00. Tratar: 376-1090 el Zuleiea
ou Adima.

.

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

DREAN QUEST - vende-se, el co
original. Tratar: 9117-9897, el

.

Emerson. FARMÃCIA - vende-se el el ientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

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

CONSÓRCIO - vende-se de moto

Honda, NX4, Faleon. Valor pg R$
5.200,00, vendo por R$ 4.500,00 +

60 x R$ 193,34. Tratar: 392·3050.

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

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121·2362, el Joilee.

ENCICLOPÉDIA ALEMÃ (RARIDADE)
- vende-se, Der Grasse Broek-

FILMADORA - Vende-se. Panasonie,
visor colorido. R$ 750,00, nova, elCURIÓ - vende-se, fêmea. Tratar:

acessôrios automotivos

maleta. Tratar: 9973-5371, el
Fernando.

GUITARRA - vende-se, strimberg
stratoearter. R$ 250,00. Tratar: 370-

6596, el João Carlos, após 18hs .

ISOPOR - vence-se, 135m' pI
Isolamento. Tratar: 9992·7162.

LAVATÓRIO PI SALÃO DE BELEZA
- vende-se, em ótimo estado.

Tratar: 9121-4061.

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

eomb. Tratar: 373-3787 el Noeli.

LINHA TELEFONICA - vende-se, prefixo'
371. R$ 200,00. Tratar: 437-3523.

LOJA - vende-se, na R. José Narlok,
próx. Posto Mime IV. Valor a eomb.
Tratar: 376·0703 ou 273·0203.

MÃQ. COSTURA - vende-se,
Inteloehe (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronie). R$ 3.000,00 as

duas, ou troca-se por moto de menor

vaiar. Tratar: 375·1080.

MÁQ. COSTURA - vende-se, modo .

reta, Yamata. Valor a eomb. Tratar:

9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a eomb .

. Tratar: 9993·4340 ou 370-5547.

MÁQ. COSTURA - vende-se, 1 corte
de trab�lhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote el todos tem dese. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MÁQ. DE MONTAR PNEUS - vende

se, marca Autoffieine A 210. R$
1.500,00. Tratar; 370·7942, el Laércio.

MÁQ. LAVAR ROUPA - vende-se,
Brastemp, automática, 6kg. R$
350,00. Tratar: 371·1080, el Daiane.

MÁQ. REBATER ELÃSTICO - 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 el Lurdes.

QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de200if
tf�

•••
Café da manhã
Chli, da tarde

�peritivo
executiva
�úrnidade

3rutus e 3wres
Licor e Cltocolaú

especial 'Ina das 0'fães
especial (_DiaMS SNamorados
Outros ocasiões especiais. ••

MÁQ. SOLDA - .vende-se maq.
solda elétrica, lixadeira, furadeira de

impacto (industrial) e caixa de
ferramenta completa. Tratar: 370·
9172 ou 9975-0102.

MA'FERIAIS PI CONSTRUÇÃO -

vende-se, diversos, novos. Tratar: 370-

6432, após 15 horas, el Fernando.

MESA - vende-se, marfim, el tampa de

vidro, pi 6 cad. estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372·4153, el 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.

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

1274, nego

MODELADORA - vende-se pi pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:

376·1090 el Zuleiea ou Adima.

a(47);f�7.2-0316
Rua Neco Spéziél;<98 - Jaraguá Esquerdo

Jaraguá do Sul - se

MOTOR - vende-se, die., 10 hp,
marca Yamaha. Aceno carro ou moto

na troca. R$ 1.20Q,00. Tratar: 372·
0391 ou 9965·8875.

de luz cl catraca e 40m fio. R$
900,00 . Tratar: 372·3598, el Ane.

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

MÓVEIS - vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121·2362, cl Joilee. PINCHER - vende-se, n' O. Tratar:

276-3206.

MÓVEIS PI LOJA - vende-se,
provdor el cortina, balcão mad. el
prateleiras, cabides pI calças e

blusas, balcão de vidro el eabideiro,
eabideiros grandes e pequenos.
Tratar: 371·7529 ou 9102-7055.

PINTURA - fazemos pintura em

móveis (pátina, deeapê, etc.).
l/atar: 9905·2929 ou 275-2229.

PNEUS - vende-se, 4 Miehelin, el
aro de ferro 16 - 215/75, pI piek
up, aro el 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 372-4492, el Zigue ou 372-

1693, el Zieo.

'PAPELARIA - vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-
8329 ou 274·8264, el Simone.

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

PORTAS (4) - vende-se, mad.

Maciça (cedro), el 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.PEDESTAL - vende-se, 16 canhões

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

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVO�:'

Comercializamos peças mecânicas para plck-up e caminhões das linhas

FORD, 'GM, JEEP WILLVS e TOVOTA

'Ita.
* Aplicação de pelíeula automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de 2002

RANCHETAjAQUITETURA - vende- TOLDO - compra-se, usado, 3mx4m

" cl 1,20xO,90, cl regulagem e ou maior. Tratar: 379-1750.

cadeira. Tratar: 370-9172 .

.

PRODUTORA DE GELO - vende-se de

gelo em cubos cl depósito e uma maq.
De gelo em barra cl 50 formas de inox.

Tratar: 376-1496 ou 9873-8743.

PROTETORES DE BERÇO (3) -

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

370-9228. cl Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO �

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

ROUPAS r- necessito de roupas pi
crianças de 10, 7 e 5 anos. Tratar:

273-5086, cl Marcia.

TECIDO � vende-se, pI contecclorilsta
(ponta de estoque). Tratar: 370-3561.

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.

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: 376-2206.

VOLANTE - vende-se, da' morno +

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

· , .

ImovelS

ALUGA-SE - quarto mob. cl coz., lav.

Tratar: 370-3561 cl proprietário, ou

R. Fidélis Stinghen, 64, próx. Portal.

ALUGA-SE - quartos em casa de
família pI rapazes. O local já 'possui
COZ., área de lavação e o próprio qto
mob. Oe fronte a Metalúrgica Trapp,
no centro. Tratar: 275·0423.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,

•
c o.o s

ó

r c t o

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
COrHórc)o

UNIAO

•
COfl�6�cjo

UNIAO

•
CO_OiC!ClO

UNIAO

•
CQnJ6�clo

UNIAO

após corpo de bombeiros. Tratar:
9133-7539.

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

Bal. Camboriú. Tratar: 9133·7539.

DIVIDE-SE - próx. a Unerj. Procura
se moças. Tratar: 375-2177, cl
Rose.

PROCURA-SE - casa próx. cento pI
alugar. Tratar 9975·6823 cl Isolde

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado

cl 267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 saias,

coz., área de serviço, gar.. , pI 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n" 134. Tratar: 275-0845.

ESTRADA NOVA - vende-se, mad.,
nova, 50m', terreno cl 14x29m, 2

qtos e demais dep. R. Felix Richert,
116, lote 3. R$ 16.000,00 ou R$
12.0.00,00 + financ. 1 sal. mín.
Tratar no local.

rLHA DA FIGUEIRA - vende-se, em alv.,
cl 70m' aprox., terreno cl 533m'. R$
15.000,00. Tratar: 370-5432.

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

9104-5468, cl Tina. CRECI 9839.

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam móveis, geladeira, fogão, etc.

R$ 12.000,00, neg., aceita-se carro.

Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

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

9104-5468, cl Tina. CRECI 9839.

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
cI 3 qtos, 2 saias, gar. e' demais
dep. Terreno' cl 508m', todo
murado. R$ 50.000;06, neg., ou

troca-se por chácara. Tratar: 371-
2599 h.c. ou 370-5967, a noite.

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

0645, cl Altair.

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

RIO DO SUL - vende-se ou troca-se,
cl 95m', em alv. Terreno cl 495m'.
Tratar: 371-8153.

RIO MOLHA - vende-se, nova,

madeira, cl 42,00m'. Terreno cl
500,00m'. Local. no lot, Aldrovandi.
Tratar: 9993-6992.

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,

GRUPO 'ESPECIAL

MOTO/CARROS
C1·00 Biz
CG 125
YBR 125
XLR 125
CHX 200
Twlster
Tornado

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

RS
RS
RS 9.684,00
RS 10.679,00
RS 11.394,00
RS 11.810,00
RS 12.178,00

8.504,00
9.408,00

RS 126,49
RS 139,94
RS 144,04
RS 158,85
RS 169,48
RS 1 75,67
RS 18L 14

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2 casas

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, cl 120m',
3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colégio, cl 125m', cl gar., 1 suíte, 2

qtos e demais dep., cortinas fica na

casa. R$ 75.000,00, aceita-se carro

ou R$ 60.000,00 + financ. Tratar: 370-

9050, cl Simone.

VILA LENZI - vende-se, alv., cl 70m',
2 qtos e demais dep., R. Marcelo Barbi,
terreno cl 720m'. R$ 28.000,00. Tratar:
372-3922, cl Walter.

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

VILA NOVA - vende-se, R. Eugênio
Piaz, 135. R$ 35.000,00, aceita carro

no nego Tratar: 273-1545, cl Valdir.

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

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

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

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

�roca-se. Tratar; 370-5432, após 18hs.

JOINVILLE - troca-se por apto em

, CORREIO DO POVO 11

Roy�
Vendas ou loca 60

• L"i�1 e Scd�1 Comerei�im
. (CI diversas metragens)

• Alimilnt�,io
p/E�entoJ
-3.080.2
(com Garag�m)
LOCALlZAtAO:

Rua Marechal Oeodoro
da �onseca,972· Centro

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

JGUÁ ESQUERDO - divide-se. Tratar:

9902-3736, cl Fabio.

PROCURO - lugar para dividir

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em

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

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

restante parco Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s,

cl 13X32, pronto pj construir, cl
escritura. R$ 10.000,00. Tratar:
9122-0566.

BLUMENAU - vende-se, cl área de

2.755m', local. na R. Hermann

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

9955-5858, cl Lodemar.

CHAMPANHAT - vende-se, cl 600m.
Tratar: 9111-1996, cl Fabio.

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

1538, çl Marisa.

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes

financ., prontos pI contruir, próx. escola,
creche e mercado. Tratar: 9993-6992.

ITAJUBA - vende-se, cl 500m da

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

•
c o n s cr cr o

UNIAO

•
Con$Crclo

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO'

•
CQ(16órcio

UNIAO

•
c o n s

é

r e i o

UNIAO

•
c o n s

õ

r c lo

UNIAO

•
cc n s

é

r c t o

UNIAO

•
c c n s

ó

r er o

UNIAO
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JARDIM FIRENZE - vende-se,
Tratar: 371·7061.

NEREU RAMOS - vende-se, cl 387,50.
R$ 7.000,00, nego Tratar: 370-8097
ou 9104-5468, cl Tina. GRECI 9839.

PiÇARRAS - vende-se, a 50m' do
mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

SÃO LUIS - vende-se, cl 425m',
bonito, 17x25. R$ 12.000,00. Tratar:
370-2995.

SCHROEDER - vende-se, lótes financ.,
cl área acima de 450,00m', próx, a

Marisol S/A. Tratar: 9133-7539.

VIDAL RAMOS - vende-se, 130hc,
lagoas, ranchos e 1 casa de alv. cl
70m'. R$ 180.000,00. Tratar: 371-
1987,275-0777 ou 371-5639.

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

VILA LENZI - vende-se, cl área
total de 644,00m', próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, na Rua Jaime Gadotti.
R$ 19.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 371-6310, comI., ou 9975-

9543, cl Patricia.

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87m', sendo 29m de
frente pI asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parco Tratar: 275-
3900 ou 0113-0900.

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

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

BARRA - vende-se, em alv., cl piso e

laje, cl terreno de 980m'. R$
23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita-

se terreno de menor loc. no Jguá
Esquerdo.

CENTENÁRIO - ai uga-se, defronte

pI BR: Tratar: 370-3561.

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

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, cl
toda infraestrutura montada e

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

CENTRO - procura-se, c/200m', pi
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá do
Sul. Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

CENTRO - aluga-se, salas confortáveis,
'cl ar, mob., fax, ramal exclusivo e

secretária. Centro Med. Odontológico,
3' andar. Rua Guilherme Weege, 50.
Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

CENTRO - aluga-se, na Av. mal.
Deodoro da Fonseca, Ed. Picolli, próx.

Hosp. São José. Tratar: 372-0802.

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

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

. auto cilindrada. R$ 15.000,00.
Tratar: 370-7390 ou 9125-2722.

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

Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se, Central de

Prestação de Serviços, com toda infra
estrutura montada, sala cl divisória,
bwc, 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 cl
120m'. Tratar: 9975-0993.

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed.

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

* Soluçôes em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Vendas e Serviços

t) intelbral
111111 HDL
;.-
IIII! II

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.eom.br - Site: www.sincrotel.gb.net

MASSAS -

Tower Center, 4' andar, 101m2, cl
gar. R$ 40.000,00. Aceita-se carro e

parco Tratar: 371·9935 ou 9113-2231.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se.
de 8 morgo s , perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Acerta-se
terreno ou casa. R$ 15.000,00, nas

prox. da Ilha da Rgueira ou Vila Lalau.
Tratar: 376-2221, cl Francisco.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
aprox. 30.000m', próx. ao Centro,
cl luz, água e chopana, ideal pi
clube. Tratar: 370-4992.

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

baile, lanch., rest., cancha bocha, 2

campos fut. Suíço, 1 cl iluminação,
lagoa de peixes cl 400m' e pista de
motocros. Área de 20.000m' a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca
por outro imóvel de menor valor.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

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

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

RIO MOLHA - Vende-se, cl casa de 5

qtos, terreno de 3.900m', 2 lagos cl
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se
proposta. Tratar: 370·1401, cl Ravio.

RIO MOLHA· Vende-se, cl área de 20.
850m' R$ 130.000,00 ou de 40.850m'.

R$160.000,00, Á 6km do centro. Local

cl toda infra-estrutura, chalé e edícula
no estilo suíço, escr., telefone, circuito
de tv, aquec. à lenha e parabólica, rede
sanitária septica, rede hidr. direto da

nascente, rede elétrica, galpão c/ quit.,
canil, lagoa, e mais terrenos prontos I
construir. Tratar: 370-8563 I 9975-Dl02.

VENDE-SE - terreno pI chácara, cl
40.000m', sendo 10.000m área plana,
cl 2 riachos, cl água cristalina, lago,
caminho pI Pomerode. Próx. Parque

.

'Aquático Paraíso, 12km do centro, R$
35.000,00. Tratar: 370-8928: cl Marcus,

PIZZAS

de massas!

VENDO EMPRESA DE
, ,iI'j;,.

PUBUCIDADE EM ONIBUS,
pam a regio de J�ra51�á do SUl.

C'_"-'Nilio.�",� í'ô'Hlíi' ... ,..rióil ": ;;,'"'"� 'dR iIiotnJli"lo '�H,PI""i\!� '-"'J'-H 1!!0!d!1"" I..�'" � YUV", "" Y ,'í<!.""Y"', ,

� COntratos de publicidade
fech�dos d:@ até
um ano, eom clIentes.

C:>' Faturamento mensal g,afantido,
c> óthnã ca�'trã de eUênte.

CARNE & FRANGO
.

que dellfll •

Huum""" . leia.

Experimente
nosso rodízio

Levamos até sua casa!

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto frente pi mar - 3 suítes, 2 gàr., novo.
R$ 350.000,00. Buratto - Tratar: (47)
9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm. (suíte) + dep. empregada, gar., situado

no Centro - R$ 125.000,00. Buratto - Tratar:

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra pi Mar -

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

367 -1993. CRECI 296

L �SC
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�UINTA-FEIRA, 5 de setembro de 2002

Saia do Aluguel!

A CASA PRÓPRIA AO SEU ALCANCE
• Casas com 2 e 3 dormitórios
• Condomínio Fechado
• Quadra, playground, área verde
• Salão de Festas cf churrasqueira
• Financiamento pela CEF em até 240 meses

Construtor

"1�':J8fl
lW!;\I;:�RIAf!�Á

275-2163

(47) 275·2163VENDECASA

CORREIO DO POVO 13

o PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS -11ª REGIÃO/
SC, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 17, IX da Lei nº 6.530/78 c/ p artigo
16, XIII do Decreto nº81.871/78, c/ o artigo 4, IV do Regimento Padrão em vigor;

CONSIDERANDO que a diretoria possui o prazo de 60 (sessenta) dias determinado pelo
.art.õ", Parágrafo único da Resolução- COFECI nº 341/92, para análise, dos processoas de

inscrição de estágio;
CONSIDERANDO que o protocolo de pedido de estagiário faltando documentação ou

pendente de pagamento por parte elo responsável pelo estágio acarreta morosidade ao processo;
CONSIDERANDO 'a decisão da Diretoria, reunida em 7 de agosto do corrente ano;

1º Determinar que os processoas de estagiários (as) somente serão aceitos e protocolados,
mediante entrega da documentação completa, inclusive verificação de débitos da Pessoas

Jurídica e Sócio-Gerente responsável ou da pessoa física e que ficará vinculado o estudante/
estagiário.

2º Que os processoas de estagiários(as) serão aprovados pelo presidente e diretor secretário

e posteriormente referendados em Reunião de Diretoria.

Paragrafo único - Após aprovação do Presidente e Secretário será expedida cédula de identidade

do estagiário e remetida ao mesmo.

3º Este ATO estra em vigor na data de sua assimatura.

Florianópolis (SC), 15 de agosto de 2002.
C.I Gilmar dos Santos

Presidente

RESOLVE

Cargas aéreas nacionais e internacionais

(47) 371-0363

ais
Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

•
CORREIO DO POVO

Informativo

Imobiliário AIJS

ATO Nº 024/02
Ad referendum" do plenário

ICEK!:!
COM CION

, INSTALAÇÃO E CONSERTO
,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácioPessoa, 607,lpróX. Gol Jangada -JaraguádoSul-se '

COMUNICADO
Grameira Felippi Ltda. Solicita o

comparecimento do Sr. Nelson Rodrigues
dos Santos, CTPS nº 000.438 série 0029-
se no prazo máximo de 48 horas, o 'não
comparecimento do mesmo, caracterizará'
abandono de emprego.

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

ORATÓRIA
16h 16/9 o 20/9 2º o 6º 19h os 22h15 RS 140,00 ou 1 + 1 RS 71,00

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL .

30h 23/9 014/10 2º, 4º e 6º 19h as 22h RS 180,00 ou 1 + 1 RS 91,00 ou

1 + 2 RS 65,00

APERFEiÇOAMENTO P/SECRETÁRIAS
60h 24/9 a 28/11 3º e 5º 19h os 22h RS 300,00 ou 1 + 2 RS 105,00

15h
NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

21/10 a 25/10 A definir A definir

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
15h 28/10 a 01 /11 A definir A definir <'

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC TRAZA JARAGUÁ DO SUL
O MELHOR DA MÚSICA DE VIOLA

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

PROJETO SONORA BRASIL - Circuito NacionalSESC 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$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia)
Informações e Reservas: (47) 37J_-9177

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

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

QUINTA-FEIRA, 5 de setembro de20lf
3 �

7 1'!
O O

empregos
na área de construção civil. Vir

acompanhado de eurrieulum. Tratar:

370-6533, c/ Marina.

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

VENDEDORES - Precisa-se, autônomos
c/ carro, p/ venda de pronta entrega
nas resid., produto inédito e de ótima

aceltação. Tratar: 9978-4077.

REPRESENTANTES - precisa-se, que

já atendem supermercados, padarias,
restaurantes em Blumenau, Joinville,
SÃo Bento do Sul e Piçarras(região).
Tratar: 9997-7701 c/Gerson.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Donvat.

AUX. ADMINISTRATIVA - precisa
se, c/ exp, E c/ habilitação. Tratar:

370-8237, c/ Ana Lúcia.

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

CHACREIRO - precisa-se, sem

filhos. Tratar: 9973-8449.

VENDEDORES - oferecemos 10

vagas, sexo mase. ou fem., 18 a 35

anos. Tratar: 372-2852.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

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

C02:INHEIRA - precisa-se p/
trabalhar em lanchonetes, somenteVENDEDOR EXTERNO - precisa-se,

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

.

Rua Major Júlio Ferreira. 258 - ao lado da Demicar - Vila LaJau - Jaraguâ do Sul

!
"'-

O
8
1
6

<o, �"t'T. O
8
1
6

-'Ru;} A,I\'gelo Schiochct
Ed. Tulipa. sala UI
Jai'�gua: do Sul - 'Se
i:rOOlOartet'terra. coo.br

sábados e domingos. Tratar: 376-
1454 ou 9973-3252.

DIARISTA - Ofereço-me p/ trabalhar, ou Iempr. �Oméstiea, c/ ref. Tratar: 9902-7378. �FACÇAO OVERLOQUE - Tratar: 275-

1962.
.

'

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

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

PRECISA.sE - 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/ ex,? 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 informática e

Internet. Também aceito estágio.
Tratar: 372 3922, 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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por
Téo Bogo

III.,
strail das duas festas do ano

sado, no Tênis Clube, em Jo

ille, foi tão bom que resolveram
oetir a dose, no próximo dia 13.
ece a se preparar, pois o seu

ral vai.subir no ritmo de DJs da
ca e das bandas "Atrito" (da
�a) que retornaram aos seus

aios e prometem mais um show

repleto de clássicos e, pra completar
o pessoal da banda \I Identi dade

I

Secreta" está preparando um re

pertório pra lá de nostálgico para

mostrar a influência dos anos 80 nas

bandas da nova geração. Sexta-feira,
13 de setembro, no bom e velho Tênis

Clube, \IDe volta aos anos 80".

Fotos

Thiago Markiewicz

;.IJ...iii.
Quinta-feira
Big Bowlling - Big Bistrô, com a banda
\\ Faraway"
Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo, com
Enéias Raasch e banda

Sexta-feira
Big Bowlling - Shaw nacional com LS Jack

Cervejaria Bierkrug - Musica ao vivo, com
Daniel Lucena

Sábado
Big Bowlling - Festa do Motogiro, com

Jackson & Cia.

Cervejaria B ierkrug - Música ao vivo, com
Sérgio Guimarães
La Santidad - Free Road, com Dançarinos
Filhos da Terra, DJ Songa (Barcelona), DJ

Perereca CSe7ven Club), DJ Kasca} convi
dados.

AH! E para evitar maiores

constrang imentos, os orqan i zadores

deixam bem claro que, se você gosta
do I<LB, Bonde do Tigrão e companhia
Itda, não vá nesta festa. Isso não tinha

nos Anos 8.0. A I<elly I<ey,
provavelmente, ainda babava naquela
época ...

LO
CO
LO
I'....

I

a
I'....

AI'garda CV).

3.
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ALMOÇ,.:..O _

Aos domingos,�ocê pode almoçar no
aconchegante restaurante da
Recreativa Duas Rodas. A Simone e

o Adilson esperam por sua visita com

um cardápio variado e muita

simpatia

No dia 17/11, Jaraguá do Sul estará

participando do "Domingão do

Faustão", com direito a conhecer os

pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Informações: 371-8772 ou 9955-

0087.

CAPELA
A Capela Sagrada Família, da

Figueirinha, em Guaramirim,
convida a todos para comemorar 35

anos de fundação, com tradicional
festa a realizar-se neste sábado e

domingo} com muitas atrações, e um
completo serviço de bar e cozinha.

FESTA
A comunidade Nossa Senhora do

perpétuo Socorro convida a todos

para participar da tradicional festa
neste final de semana. O evento

contará com completo serviço de bar
e cozinha, bem como iogas, música
ao vivo e blnco.

DIFERENTE
lA.contece neste sábado, a partir das
22 horas.a festa Oba-oba.: Noise, no
Curupira Rock Club, em Guara

mirim, com as bandas: Fly-X, Zirl
guidu, Vitaminic e Leftover Soup.
Ingressos a R$ 3,00, no local, e

ônibus com saída do Posto Mime da
Reinaldo Rau, às 22 horas, no valor
de R$ 3,00, ida e volta.

Clube de Mães da Apae de

Guaramirím convidando a

comunidade em geral para
articipar, no dia 14 próximo, às 14
oras, no Salão Evangélico, de um

grandioso bingo (3 cartelas a R$
,(0).

.

o
c..
O
(.J
CI)
---O
�
O
:r:

GENTE & INFORMAçÃO

Rainha da 6a Festa

Nacional do Pirão,
de Barra Velha,

Vanessa Moraes. O
baile de e.scolha da

rainha aconteceu dia

24, na Sociedade

Recreativa de Barra

Velha.

R4CCO
�
;;- IIIIILUl'

Aç.onteceu, no dia 23/8, a inauguração do Centro Operacional Racco

Cosméticos, da promotora Rosita Seidel Cielusinski, situado na Mal.

Deodoro da Fonseca, 97, com produtos para pronta entrega.

Parabéns a

Rachel Cilene
Niels pela
bonita

decoração feita
no Big Bowlling,
no último

sábado, na festa
da Suzane

Malmann

Varnier, de 15

anos

Grande seminário de

pintura em tecido com

Bia Moreira nos dias
25 e 26 de setembro.

Inscrições: 376-0404
com Adriana

Leão A Lua ressaltará o seu lado ambicioso,
mas procure respeitar os limites do seu

organismo, senão, ai sua saúde acabará sendo

comprometida. I
"

Virgem Será bem-sucedida ao .atuar em

equipe, firmar acordos ou assumir

compromissos de tr bal'?o. À noite, porém,
uma briga será inevitável no romance.

QUINTA-FEIRA,5 de setembro de 200/1
�:

Aniversariou, no dia 30/8, Oralda
Wendt. Todos os seus amigos
agradecem a grande festa, que
aconteceu em sua residência. "Beijos,
te adoramos"!

Libra Neste dia, valerá a pena ficar em seu

ninho, organizando as contas, a casa e tudo o

que diz respeito à süa intimidade. Não seja
impulsiva na paixão.

Aquáriô A Lua, em seu "inferno astral", irá
impor certas ltmltações.Você correrá o

risco de acabar se isolando demais. Reaja e

afaste a so I i dão.

Sagitário Coloque as suas contas em ordem,
faça o balanço do mês e nf.0 deixe nada

pendente. A dois, seja menps ciumenta e

evite cobranças desnecessártas.

Capricórnio Com a Lua em seu signo, as
suas características serão realçadas.
Concentre-seem suas1amb'i�ões e procure
demonstrar o seu carinho aos outros.

Câncer Aproveite as oportunidades, assuma
compromissos, explore a sua objetividade e

o seu senso prát1ccf. p\gue leve: atitudes
'

agressivas afastarão quem ama.

Áries Dedique-se às suas metas

profissionais e conquiste o sucesso com a

sua perseve��nç). r�1 reserve a noite para
curti r a companh\;1 da pessoa amada.

Touro O céu estJrá tranqüilo e isso irá se

refletir em seu-astral 'Viagem planejada .

deverá ser realihda.com sucesso. Seu lado

prático dará as cartJs neste dia.
,

Gêmeos A Lua revelará o seu interesse por
assuntos rnlsteflosos.Terá facilidade para
fazer pesquisas e investigações. Vida a dois

repleta de sensu�lidage.
Escorpião Concentre r sua tll.crgia nas

tarefas do dia. Terá iIloj IS contatos com

irmãos colegas e viz nhos, Já com gente de

fora, poderá faltar jogo de cintura.

Peixes Apóie-se nos colegas para
concretizar os seus pla�ol Com

,

objetividade, resolverá assuntos pendentes.
,

Sentimentos amorosos estarão confusos

l
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ji

DENGUE

RECURSOS
O Hospital e Maternidade São José, de Jaraguá do Sul,
recebeu R$ 80 mil do Ministério da Saúde. Os recursos

serão utilizados na compra de equipamentos para o

Centro Cirúrgico da unidade de saúde. O repasse

corresponde a convênio firmado entre o Ministério da

Saúde e a direção do Hospital São José, que está à

venda desde o ano passado em virtude da crise fi

nanceira que vem enfrentando há muitos anos. 9
Hospital e Maternidade São José existe há mais de 70

anos, e é administrado pela'Congregação das Irmãs da

Divina Providência, que não esconde a vontade de

repassar o hospital para a Prefeitura, que, pot: sua vez,
quer criar uma FUndação Hospitalar.

ERRAMOS
A reeleição da presidente do Sindicato dos Tra

balhadores no Comércio de Jaraguá do Sul e Região,
Ana Roeder, teve um índice de 92,88% de aprovação,
e não de 64% conforme foi publicado na edição de

sábado, 31de agosto, do Jornal CORREIO DO POVO. A

sindicalista tomou posse oficial na noite de sábado,
homenageada pela categoria que representa.

INTEGRAÇÃO
Acontece, sábado, a 1 a Festa da Integração das

Sociedades, Clubes, Igrejas e demais organizações não
governamentais do Bairro Santa Luzia. A festa terá início
às 10h30, com desfile cívico acompanhado da Banda
Marcial do Colégio Divina Providência. Ao m�io-dia
será servido um almoço (feijoada) no galpão de festas

da Igreja Católica Santa Luzia e, à tarde, café colonial e
ainda a presença dos apresentadores do programa
''Viola e Gaitaço", da Rádio ]araguá. Quem promove
o evento é a Associação de Moradores do Bairro Santa

Luzia e a direção do Colégio Elza Granzotto Ferraz.

A Secretaria de Estado da Saúde realizou ontem, das 9

às 11 horas e das 15 às 17 horas, no Instituto Educacional
de Educação; a primeira etapa do Projeto Xô Dengue
nas Escolas. Técnicos das vigilâncias Ambiental,
Epidemiológica e Sanitária passaram informações sobre
dengue aos alunos, que produzirão cartazes sobre o

assunto. Os cartazes serão avaliados por uma comissão

julgadora e a turma vencedora será premiada com

camisetas no dia 23 de setembro, Dia Estadual de
Combate à Dengue. O trabalho servirá de modelo para
todas as escolas de Santa Catarina, tanto públicas quanto
particulares, sendo que o objetivo é incentivar as unidades
de ensino a participarem do projeto, com a realização
de trabalhos semelhantes. Até agora, segundo dados
da Secretaria de Estado da Saúde, Santa Catarina não

apresentou nenhum caso autóctone de dengue. Todos
os 273 casos confirmados de 2002 foram de pessoas
que contraíram a doença em outros Estados.

• REAÇÃO: IGREJA CATÓLICA E SINDICATOS DE TRABALHADORES PROMOVEM PLEBISCITO

Reação contra a Alca une

igreja e movimento sindical
JARAGuA DO SUL - O

padreValdir Vicentini, da
Paróquia São Sebastião, no
centro da cidade, esperava
maior participação da co

munidade ao plebiscito.
nacional sobre a Alca (Área
de Livre Comércio das

Américas), que está sendo

realizado desde o dia 1 de

setembro em todo o País,
e encerra no dia 7, junto
com as comemorações da

Independência do Brasil.

Padre Valdir afirma que,
até ontem, poucas pessoas
aproveitaram a oportuni
dade de votar, pelo menos

na urna instalada na Paró

quia São Sebastião. ''Acho

que faltou divulgação. O
movimento de votantes

está fraco aqui na nossa

urna", observa o padre
Valdir, um dos defensores

do plebiscito, como alter

nativa para impedir a im

plantação da Alca no Brasil
e o conseqüente "empobre
cimento do País e o aumen

to da fome e da miséria".

Quem está promoven
do o plebiscito é a CNBB

(Confederação Nacional

dos Bispos do Brasil), com
a aliança da CUT (Central
Única dos Trabalhadores)
e diversas entidades sindi

cais ligadas aos trabalhado
res. O plebiscito, na avalia
ção do padre Valdir, é uma
maneira de mostrar aos

governantes o que o povo
deseja para o País, especial
mente no que se refere à'
distribuição da riqueza.
"Não se pode admitir que
um país rico como o nos

so tenha tanta fome. É sinal

que existe alguma coisa er
rada nisso", argumenta o

padre. Ele cita ainda a par-

Padre Valdir Vicentini espera maior participação da comunidade

ticipação da Igreja Católica
em outros movimentos de

base, como o recente lan

çamento �do mutirão de

combate à fome. "Não

estamos fazendo assisten

cialismo, mas sim um pro

jeto de libertação, de res

gate dos direitos humanos

e de transformação da

realidade; e a igreja deve

dar o exemplo de uma

economia de solidarieda

de", ressalta o padre. Se

gundo ele, com a implanta
ção da Alca, a proposta de

uma nova política e uma

economia onde haja terra,

sementes, crédito e prote
ção para o homem e .a

mulher do campo e em

prego para quem mora na

cidade, pode 'ficar com

prometida.
As urnasestão à dispo

sição nas sedes dos sin

dicatos dos Trabalhadores

dos Servidores Públicos,
Mobiliário e Construção
Civil, Alimentação, Co

mércio, Metalúrgicos, Jor
nalistas, Vestuário, Edu-

I cação e Centro de Direitos

Humanos. A presidente do
Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Ja
raguá do Sul e Região, Idi
nei Petry, afirma que o

plebiscito deve mostrar a

vontade da maioria, que é

contrária à implantação da

Alca. "Como sindicalista e

cidadã não admito uma

negociação onde o Brasil

sairá perdendo", justifica.
Para informar a comuni

dade sobre os prejuízos

que a Alca pode acarretar

ao País e ao trabalhador,
de um modo geral, as enti
dades envolvidas estão dis

tribuindo material info'r
mativo contendo as princi
pais e imediatas conse

qüências da Alca para o

Brasil.

Os pontos mais ex

plorados são o fim da so

berania nacional, o desem
prego, a privatização, o ar

rocho salarial e o fim dos

diretos trabalhistas.

Fim da independência do Brasil
Para os organizadores do plebiscito em Jaraguá

do Sul e região a Alca representa, entre outras coisas,
o fim da independência do Brasil e da soberania

nacional. Um dos pontos mais citados é o acordo de

"Alcântara", firmado entre o governo brasileiro e os

americanos, cedendo a base de lançamento de fo

guetes, Iocalizadaem Alcântara, no Maranhão. O acor

do permite que uma área de 62 mil hectares seja trans
formada em base militar dos EUA, que, passariam a

ter total controle do local. A região está localizada

dois graus abaixo da linha do Equador e de lá pode
se fazer lançamento de foguetes com economia de

30% de combustível. Os EUA já têm bases militares

na Bolívia, Equador e Colômbia.

,ARTE LAJE Promoveu dia 27.08.2002, palestra para
Engenheiros e Arquitetos com os Temas Soluções Construtivas
e Estruturais com Laje Treliçada. (Palestrante: Engenheiro
Bernardo da Empresa PUMA Armação Treliçada).·
Esta foi a 3a Palestra numa série que será feita em toda a região.

ARTE LAJE,
110 nosso negócio é concreto"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• OPÇÕES: JARAGUÁ DO SUL ESTÁ ENTRE OS PRIMEIROS MUNiCípIOS CONTEMPLADOS COM O PSH E O PAR

Prefeitura assina convênios com
a CEF para setor habitacional

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura e a CEF (Caixa
Econômica Feder�l) fir
maram convênios viabili
zando o PSH (programa
de Subsídio à Habitação de

Interesse Social), que aten

de famílias com renda de

até R$ 580,00, e o PAR

(Programa de Arrenda

mento Residencial), para
quem recebe até seis salá

rios mínimos. Jaraguá do

Sul está entre os primeiros
municípios brasileiros con
templados com os progra
mas. Os convênios foram

assinados terça-feira à noi

te, no Salão Pedro Donini,
no Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul) �

Participaram do ato o

prefeito Irineu Pa'sold e o

superintendente de Negó
cios da CEF de Joinville,
Carlos Roberto Wenger
kiewisk, além de convida
dos e representantes de

imobiliárias. e do setor da

construção civil, que po
derão atuar como parcei
ras na construção de pro
jetos habitacionais, através
do PAR, que 'contempla
famílias que 'não possuem
imóvel e com renda máxi

ma de R$ 1.080. O bene

ficiário paga taxas mensais

Téo Bago/CP

Superintendente de Negócios da CEF (ao microfone), Carlos Roberto Wengerkiewisk

de arrendamento do imó

vel até a quitação definitiva
e a posse' no prazo de 15

anos.
.,

A Prefeitura participa
da execução do PAR com

a função de orientar para
que famílias, que compro
vadamente precisam do
financiamento do progra
ma para obterem seu pri
meiro imóvel, tenham

prioridade. Empresas do
ramo imobiliário interessa

das participarão da viabi

lização dos empreendi
mentos e construção dos
imóveis.

A CEF gerencia toda a

execução do projeto. A
taxa de arrendamento do

imóvel é reajustada anual

mente, pelo índice aplicado
aos depósitos do FGTS

(Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço).
O superintendente de

Negócios da CEF desta

cou a importância do PSH,
destacando que ele con

ternpla famílias que têm

premência de investimen

tos na habitação. Wenger
kiewisk conclamou aos re
presentantes do setor imo

biliário local a participarem

dos projetos do PAR, e

disse que os dois novos

programas estão sendo

trazidos para Jaraguá do

Sul, em decorrência do

bom funcionamento de

outros projetos que a CEF

já executa no Município. A
Prefeitura já recebeu urna

centena de inscrições de

famílias com renda entre

R$ 85,00 a R$ 250,00, inte
ressadas em participar do
PSH. Já foi escolhido um

imóvel para essa finalidade,
no Bairro Jaraguá 84, e o

projeto será denominado
. de "Jaraguá 84 Dois".

Pasold responde queixa-crirrie na Pp, sobre construção de paralela
]ARAGUA DO SUL - O imprensa, em agosto do desafogando a José Theo- ano e meio paralisada, pre-

prefeito Irineu Pasold ano passado, alegando que doro Ribeiro, que está judicada pela manifestação
compareceu, ontem, para a obra infringe o Artigo 22 muito congestionada, mas da entidade, segundo o

depor na Delegacia da do Código Florestal Bra- a inexistência de qualquer prefeito. Pasold daria o de-
Polícia Fede.ral, em Join- sileiro, que .exige a preser- projeto para minimizar o poirnento no dia 10 de se-

ville, respondendo. a uma vação de uma faixa de 50 impacto ambiental sobre o tembro, mas pediu a ante-

queixa-crime feita pela metros para a mata ciliar Rio Itapocu, no trecho". cipação da audiência para
Adeajas (Associação de nas laterais de rios, com Gonçalves baseou-se poder sair em licença para
Defesa e Educação Am- mais de 10 metros de vão. em nota publicada pelo tratamento de saúde,
biental de Jaraguá do Sul), - Em vários pontos o jornalista Adelmo Müller, Segundo o prefeito, a'

que está questionando a traçado da vila paralela no informativo publicado obra tem parecer favorável

construção de uma via pa- transgride a legislação fe- através da Internet, "A Voz da Fatma (Fundação doMelo
ralela à Rua José Thedoro deral -, constata o presi- do Vale", para formalizar Ambiente), e o episódio "atra-
Ribeiro, no Bairro Ilha da dente da Adeajas, Emer- a queixa ao Ministério PÚ- sa a obra e contraria a co-

Figueira. AONG (Organi- son Gonçalves, destacando blico, anexando fotos do munidade". Para o prefeito
zação Não-Governamen- que "não sé discute a im- local. O jornalista e inte- "foi um ato politiqueiro". A
tal) encaminhou a queixa- portância social da obra, grante da Adeajas e tam- paralela será construída a

crime ao Ministério PÚ- que é indiscutível, porque bém será ouvido. A C011S- partir da Rua João Januário
blico 'Federal, baseada em abrirá uma via de trânsito trução da paralela iniciou Ayroso, até a ponte que con-
informação divulgada na alternativa para o bairro, em 2000, mas está há um duz para a Vila Lalau.

QUINTA-FEIRA, 5 de s_�tembro de 2007

Unerj realiza ciclo de sessões
�

para divulgar cine�nacional
]ARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Universitá
rio deJaraguá do Sul) reali
za nova proposta visando.
a valorização da cultura na

cional, com a exibição de
filmes que fazem p�rte do

Projeto Cinema BR em

Movimento, patrocinado
pela Petrobras. O primeiro
filme, apresentado segun
da-feira, foi " Bicho-de

sete-cabeças", censurado
até 14 anos. Dirigido por
Laís Bodansky e com no

mes como Rodrigo Santo

ro, Othon Bastos ç Cássia

Kiss no elenco; o filme terá
mais três apresentações
nesta quinta-feira, em dois
horários: às 9 e 14 horas,
no Bloco E da Unerj. Ou
tra sessão está prevista para

amanhã, às 19 horas.
A entrada é gratuita pa-

ra o público e, além da co
munidade acadêmica', as

apresentações são abertas
à população em geral. Es
colas de Ensino Médio in
teressadas em levar os alu
nos para as sessões devem
entrar em contato com o

setor de Marketing e Co

municação da Unerj, atra
vés do telefone 371-0983,
ramal 246. Após as exibi

ções, o público responde
a um 'questionário sobre o

filme. Serão apresentados,
ainda no projeto, outras
produções do cinema :'.> 1

nacional, como "Um copo
t

de cólera", "Xangô de Ba
ker Street" e "Sonhos Tro

picais".

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DE JARAGUÁ DO SUL - SC
Lei Municipal nQ2.579j99

Estão aberta as inscrições para o processo de.
Escolha dos membros titulares do Conselho
Tutelar de Jaraguá do Sul, sendo 5 (cinco), �membros titulares e 10 (dez) suplentes ii.i
classíftcados na ordem de votação, de acordo
com as normas que seguem a legislação em

vigor:
Das inscrições:
Período: As inscrições estão abertas do dia

16/9/2002 à 27/9/2002.
Horário: das 7hrs45mim às 11hrs45min das
13hs às 17hs
Local: Sede do' Conselho Municipal dos Direi
tos da Criança e do Adolescente CMDCA,
PMJS/Secretaria de Desenvolvimento Social e

Habitação, .sltuada à Rua: Walter Marquardt,
1111 Bairro RiO' Molha - Jaraguá do Sul.
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�PDisputas doJesp encerram
amanhã à tarde com o vôlei

I SEGURANÇA.: POLICIAIS MILITARES EFETUAM RONDA EM BUSCA DOS DOIS AGENTES DO CRIME

Homens armados com pistola
assaltam loja na Vila Lalau

]ARAGUÁ DO SUL ---,- Na bert, e no feminino Escola

classificação geral dos Jesp de Ensinei Fundamental

Gogos Escolares da Sema- Machado de Assis. No

na da Pátria), Troféu Tro- tênis de mesa masculino e

féu Geraldo Werninghaus, feminino, primeiro lugar
que teve início na segunda- para o Alberto Bauer. No

feira e prossegue até ama- . xadrez masculino, primei-
nhã,o Colégio Divina Pro- ro lugar para o Divina

'vidência está em primeiro Providência, e, no femini-

lugar, com 41 pontos. Em no; escola Renato Pradi.

segundo está a EscolaMu- Hoje encerram as dis-

nicipal de Ensino Funda- putas do basquete fernini-

mental Alberto Bauer, com no e masculino, e as de-

40 pontos, e em terceiro mais modalidades acabam

está a Escola de Ensino amanhã. A solenidade de

Fundamental Renato Pradi, encerramento acontecerá

..
com 31. também no Ginásio Ar-

i'
Entre as modalidades já thur Müller, logo após a

fechadas, no atletismo final do voleibol feminino,
masculino, primeiro lugar partida que tem início

.

para a Escola de Ensino previsto para as 16 horas .

Fundamental Max Schu- (FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL - A

Relojoaria Daga, localizada
na Rua Prefeito Waldemar

Grubba, foi palco de assal

to na tarde de ontem, por
volta das 17h30. Dois ho
mens armados com pistola
entraram no estabelecimen
to e renderam o proprietá
rio do local, Almir Daga, 41
anos, e a funcionária Eliane

Wilbert, 23. Apontando a

arma contra as vítimas, os

agentes levaram os dois até

a sala utilizada para conserto
dos produtos, pediram para

Daga abrir o cofre e saca

ram toda mercadoria, além
de aproximadamente R$
150,00, em dinheiro.

- Foi tudo muito rápi
do, de repente os dois entra

ram aqui e já deram voz de

assalto. Mandaram que a

gente fosse até a parte de trás
da loja, nos ameaçaram
com as armas, pediram para
que nós ficássemos quietos
enquanto eles carregavam

Téo Bago/CP

Funcionária da relojoaria diz que os assaltantes os ameaçaram com pistolas
se num mato e, até o fecha

mento desta edição, ainda
não os haviam encontrado.

Mais de dez policias do

GRT (Grupo de Resposta
Tática) e da Radiopatrulha
foram empenhados para
efetuar o trabalho de ronda,
no período da tarde.À noite,
o policiamento prosseguiu
com rondas pelas ruas do

Centro e bairros da cidade.

- Moro aqui no Bair

ro Vila Lalau há 12 anos, e

esta foi a primeira vez que
acontece algo desse gênero
comigo. Agora vou pensar
em instalar Um sistema de
alarme para evitar mais pro
blemas, mas também vou

pedirmais policias para essa

região, que tem ficado cada
vez mais perigosa -, consi
dera Daga. (FABIANE RIBAS)

tudo o que queriam. Entre
os objetos roubados, esta
vam cerca de 40 relógios,
jóias, semijóias e dinheiro.

Depois saíram correndo e

nós não vimos mais nada

-, relata a funcionária do
estabelecimento comercial.

Ela lembra que os dois as

saltantes devem ter, emmé

dia, 35 anos. Ao sair do lo

cal, os dois embrenharam-

COMUNICADO

MALHAS FORLIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna
público que requereu junto a Fatma a renovação da LAO

i (Licença Ambiental de Operação), referente ao processo nO

IndJI05/CRN, para atividade de uma tinturaria industrial de
tecidos, no município deJaraguá do Sul SC.

Jaraguá do Sul, 5 de setembro de 2002

LOTERIAS PolíciaMilitar alerta comunidade sobre furtos em veículos
Megasena Quina
concurso: 393 concurso: 1040· ]ARAGUÁ DO SUL- Pre- mas contar também com a de valornos bancos. "Os apa- vorável ao delinqüente, que

06-12-35-36�40-50 07 - 11 - 22 - 48 - 63 ocupada com o índice de colaboração da comunida- relhos de CD são muito de- nunca está sozinho e não tem
furtos e arrombamentos em de", diz o chefe do setor de sejados, portanto, é interes- nada a perder", destaca. Silva

Lotomania Loteria Federal veículos ocorridos nos últi- trânsito do 14°BPM, Rodri- sante instalar dispositivo de salienta que, a partir do fim

concurso: 246 concurso 03669
mos meses (dois carros por g() Alves da Silva. segurança. Quantomais aces- deste mês, este trabalho será

07 - 09 - 12 - 14 - 10_ Prêmio: 32.417 dia), aPolíciaMilitar alerta aos O policial pede para que sórios o carro possuir, mais intensificado porque chega-
18 - 20 - 22 - 37 -

. 2° - Prêmio: 40.794
motoristas a terem mais cau- os proprietários de veículos

.

este se toma atraente à ação rãomais 80 soldados, de Flo-
tela com os carros e orientam automotores não estacionem dos marginais, porque�. de- rianópolis, para o batalhão de41 -.43 - 44 - 53 - 30 � Prêmio: 04.642
para que sigam algumas me- os carros eJjn locais sem ilu- pois do furto, vendem o car- Jaraguá do Sul. ''Alguns des-

55 - 71 - 73 - 74 - 40 - Prêmio: 56.410 didas preventivas. "Nossa in- rninação,verifiquem se aspor- ro e os acessórios. Em caso tes homens vão trabalhar es-
78 - 84 - 90 - 97 5� - Prêmio: 09.586 tenção é diminuir em muito tas estão trancadas e orienta de assalto, não reagir, pois o pecificamente no setor de

esta estatística, mas precisa- para não deixarem objetos elemento surpresa é fator fa- investigação", diz. (FR)

PREFEITURA DE
GUARAMIRIM

GUARAMIRIM
ADMINistRAÇÃO MON1C!PA( 2001/2004

Trabalho e Transparência
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DESCIDA: AVENTUREIROS VÃO PERCORRER CEM QUILÔMETROS A BORDO DE UM CAIAQUE

Canoístas preparam-se para o

16° Encontro Canoa Ecológica
}ARAGUÁ DO SUL -

Muito fôlego para percor
rer cem quilômetros a bor

do de um caiaque. A aven

tura será neste final de se

mana, e vai reunir cerca de

70 adeptos desta prática
esportiva, Vindos de diver

sas cidades dos Estados de

Santa Catarina, Paraná e Rio
.

Grande do Sul. Trata-se da

16' edição do Encontro

Canoa Ecológica, evento
esportivo e de conscientiza

ção ambiental que acontece

neste sábado, 7 de setembro.
O Canoa Ecológica consis

te na travessia de cem qui
lômetros pelo Rio Itapocu,
passando pelas cidades de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim, São João do Itaperiú e

Barra Velha.
.

O presidente do Clube

de Canoagem Kentucky,
entidade organizadora da

atividade,Darlei Friedel, diz

que os participantes preci
sam ter experiência neste es
porte para conseguir rea
lizá-lo. "De qualquer forma,
o pessoal da organização vai
estar junto para qualquer

Kreis Junior mostra os troféus que ganhou final de semana

eventualidade que aconteça,
e para dar apoio moral", as
segura. A saída está progra
mada para as 7 horas, a par
tir da sede do clube de ca

noagem, localizado próxi
mo à Ponte Mari:fGrubba.

Após 12 horas de remada e

esforço paravencer grandes
.

trechos de remanso no Rio

Itapocu, os canoístas serão

recepcionados com fogos
de artifício na Lagoa de Bar
raVelha. Em seguida, os atle
tas seguem para um jantar

de confraternização e entre

ga de premiação na tradicio
nal Festa do Pirão.

ECOLOGIA -- Ao longo
do percurso, integrantes do

Clube deCanoagern Kentu
cky vão coletar dados, obser
var o nível de poluição do

rio e a degradação da mata

ciliar de suas margens. Estes

dados farão parte de um

relatório para ser entregue à

Prefeitura. Por iniciativa do

Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgo-

Arquivo/CP

to), OS canoístas também fa

rão coleta de amostras de

água em vários trechos do

Rio 'Itapocu, para análise

bacteriológica e físico-quí
mica. Inscrições para o Ca

noa Ecológica estão abertas
até o dia do evento.

Mais informações po
dem ser obtidas pelos tele

fones (047) 372-4298, (047)
372-0948, com Darlei Frie

deI. O e-mail do Kentucky é
canoken@netuno.com.br.
(FABIANE RIBAS)

Equipe jaraguaense de basquete disputa a Copa Brasil
}ARAGUÁ DO SUL -- A

equipe de basquete Unerj/
Duas Rodas/FME vai

disputar a Chave A da Copa
Brasil Sul de Basquete, even
to de segunda maior impor
tância promovido pela con
federação brasileira da mo

dalidade, considerado a se-

gunda divisão do basquete.
A competição tem início

hoje, e prossegue até domin-
. go, no Ginásio de Esportes
ArthurMüller.

O jogo de abertura acon
tece hoje, às 18 horas, entre
as equipes Ulbra, do Rio

Grande do Sul, e Pinheiros,

de São Paulo. Em seguida,
acontece a solenidade oficial
de abertura e o primeiro jogo
do grupo jaraguaense contra
o Umuarama, do Paraná.

Amanhã, a Unerj/Duas Ro
das/FME entra em quadra
para enfrentar aUlbra, a par
tir das 20 horas. No sábado,

o time deJaraguádo Sul joga
contraPinheiros, às 16 horas,
e, às 18 horas, acontece apre
miação. Os ingressos para

acompanhar os jogos po
dem ser adquiridos no local,
no valor de R$ 2,00, para
dois jogos. O passaporte para
seis jogos é R$ 5,00. (FR)

Equipe de futebol Júnior do Cruz
de Malta que sagrou-se campeã
da Taça Pomerode, finalizada no

fim de semana do dia 24 de

agosto, na cidade-sede. No jogo
da final, o grupo jaraguaense
entrou em campo para enfrentar o

Floresta, de Pomerode, e garantiu
o título, vencendo-os por 3 a 2. O
artilheiro da competição foi o
atleta' Romário, do Floresta, com
18 gols marcados em 18 jogos, e a

defesa menos vazada foi do

goleiro Alex, do Cruz de Malta,
com 13 gols sofridos.

Atletismo fica em quarto
lugarno Estadual d�Menores

}ARAGUÁ DO SUL -- A

equipe de atletismo da

FME/Feeliqg Estofados
ficou com a quarta coloca

ção no Campeonato Esta

dual de Menores (até 17

anos), disputado por 11

clubes, no último final de

semana (31e 1/9), em Ita

jaí. Os destaques da dele

gação jaraguaense foram
André Damasceno Barre

to, com recorde e melhor

índice técnico da competi
ção no lançamento do

martelo -- além de meda

lha de prata no lançamento
de disco --, e Miriely Cris
tina Santos, que obteve o

recorde no salto com vara.

Diego Ricardo Peiter, que
conquistou ouro nas pro
vas dos 100 metros e dos
200 metros rasos, e Sérgio
Burgardt, campeão do

salto triplo e terceiro colo

cado no'salto em distância,
também se destacaram en

tre os representantes de Ja-

raguá do Sul.

Alan Quedes de Mace

do, Evandro Lemes San

tos, Lauro Sanson Radtke

Junior, Thiago de Souza,
Rafael Splitter, Priscila
Fritske, Sally Mayara Sie
werdt e Karnila Glowats
ki também integraràm a

equipe da FME/Feeling
Estofados, que competiu
em Itajaí.

Além do excelente re

sultado obtido no Esta

dual de Menores, o técnico
Adriano Moraes tem mais
um bom motivo para co

memorar. "O desempe-
I"

nho
.

de André, Miriely e

Diego praticamente garan
tiu suas vagas na seleção
catarinense que disputará o

campeonato brasileiro da

categoria", informa, acres
centanqo que a competi
ção será disputada nos dias

12 e 13 de outubro, em

Presidente Prudente, em

São Paulo.

Kiferro conquista título
do Aberto de Futsal/2002

}ARAGUÁ DO. SUL -- O

título do Campeonato
Aberto de Futsal/2002 -

TroféuWizard Idiomas foi

conquistado pela equipe do
Kiferro, que venceu o Ele

tropol pelo placar de 3 a 1

na final, disputada na noíte
da última sexta-feira, no

ginásio de esportes da Ar

sepum (Associação Re

creativa dos Servidores PÚ

blicos Municipais). Já o

terceiro lugar da competi
ção ficou com o Acarai/
Soletex Malhas, que supe
rou o rime do 2000 Auto

Center, por 5 a 4, em parti
da preliminar' da finalís

sima.

Além do título, o Ki-

NOTAS

ferro também levou os

troféus de equipe disciplina
e defesa menos vazada -

o goleiro Estanislau sofreu
apenas nove gols, em sete

partidas. O artilheiro da

competição foi o atletaVal
dinei Gattis (do 2000 Auto ' ,

Center), que marcou 12

gols. O Aberto d� Futsal/
2002 premiou os quatro I

primeiros colocados com

100 quilos, 80 quilos, 60

quilos e 50 quilos de suíno,

respectivamente.
As equipes classificadas

até o terceiro lugar recebe
ram um troféu e 18 meda

lhas, enquanto que a quarta
colocada ficou com um

troféu.

A equipe-Malwee de Bicicross vai participar, neste fi

nal de semana, da quarta etapa do Campeonato Catari
nense de Bicicross, que será realizada na cidade de

São José. O diretor da modalidade, Valdir Moretti,
diz que os pilotos estão treinando todas as semanas e

garante que trarão' resultados positivos para Jaraguá
do Sul. Dia 14 acontece a Copa Malwee de Bicicross
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