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Acidentes de trânsito' causam
. duas mortes no fim de. semana

A Polícia Militar está desenvolvendo diversas

campanhas referentes à conscientização de

conduta no trânsito, em parceria com entidades

e instituições de Jaraguá do Sul. Pedágios,
palestras em escolas, blitz com distribuição de

informativos al�sivos ao trânsito. Apesar da

campanha, muitos motoristas continuam im-

prudentes e gerando acidentes. Este final de

semana, entre as ocorrências mais graves
atendidas pela PM e Corpo de Bombeiros, dois
foram mais graves e resultaram namorte de duas

pessoas, Marcos Velz, 18 anos, e Ezonei Teofilo

da Silva, de 37.
PÁGINA 7

�mrus
COLCHÕES MAGNÉTICOS

Fotos: Cesar J unkes/C.P

O motorista do Volkswaqen 2420, placa MJJ-I020, de Jaraguá do Sul, Walnei Elvis da Silva, 28 anos,
perdeu o controle do caminhão e tombou no Km 59, na BR-280; ontem à tarde, às 13h30.

Campeã do 'Tolerância Total' aprova desafio
CAIIAGUÃ

'-..._ Divulgação/RJ
A vencedora do "Tolerância rotai", Maria Alves das Neves, ao lado do coordenador do evento, Tim Francisco.
Ela ficou 50 horas e 20 minutos confinada e vai receber pelo feito vários prêmios. Página 5

CORREIO DO POVO

O PREFERIDO

53%

�ÃRA.GUÁ
V 273-1000

A estudante de estilismo do Senai
de Jaraguá do Sul, Denise Kat
charowiski vai mostra sua cole
ção primavera/verão em evento
em SP. Página 4B

Escolas participam
de projeto turístico

Quatro éscolas doMunicípio es

tão participando do Projeto "Em
barqueNessa", que tem por objeti
vo conscientizar estudantes de 6a

série sobre a viabilidade do turismo.
PÁGINA 5

Hotéis lotados de

motociclistas em JS
Setor hoteleiro recepcionamais

de 2,5mil motociclistas de todas as

regiões do País, no final de sema1Jf'
O eventogerou lucros tambémpara
restaurantes e postos de gasolina.

�ÁGINA 4

. Candidato do Pl\IDB

apresenta propostas a

empresários da região
PÁGINA 3

Motociclismo reuniu

aproxinnadamehte
oito mil pessoas
PÁGINA 8

Canoístas avaliam

impacto ambiental
no Rio Itapocu
PÁGINA 8
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Escondendo é que se-mostra

LUIZ RENATO ROBLE - Designer; consultor de Identidade
Estratégica e_ diretor de Criação da Datamaker

Designers (criacao@datamaker.com.br)

A primeira impressão que temos de uma loja é a que
fica. Esta impressão, boa ou má, é formada pela somatória

de pequenos detalhes. É preciso estar atento e forte para
não pecar, pois a fachada deve expor somente o que a loja
tem de bonito, colocando-a em evidência e garantindo a

visibilidade dela de ângulos diversos;

Uma loja deve ser criada para que, através de sua fachada,
atraia clientes obtendo a atenção primeiramente dos

,
.

motoristas que passam pelo local em velocidade e, depois,
por meio das vitrines dos pedestres. O design da loja funciona
como um cartão de visitas mostrando todo Q esforço que
foi direcionado no sentido de refletir o conceito, ou se já, '

comportamentos que a marca busca vincular a seus produtos.
Muitas vezes a arquitetura funde-se com recursos ceno

gráficos, criando soluções personalizadas e atraentes.

Um ambiente estimulante é em boa parte creditado a

umprojeto de lighting designo A essência está na associação
I

entre iluminação geral de fundo e os mú�tiplos efeitos

possíveis de combinações de. feixes de luz, cores e in

tensidade luminosas, que podem ser acionadas total ou par
cialmente.

Além da fachada, o próprio interior pode estar traba
lhando contra ou a favor da imagem e, conseqüentemente,
do faturamento mensal da loja. Não se pode deixá-la pa
recida com o "Programa do Ratinho", 12 meses por ano. É
importante analisar se .as informações oferecidas aos clien

tes estão mostrando algo de importante ou se estão apenas
aumentando a poluição visual da loja.

Cartazes em profusão não comunicam' nada de especial,
só poluem. Caixas de sapatos empilhadas com produtos den

tro, não demonstram os produtos e só poluem. Prateleiras
com produtos em excesso, atrapalham o atendimento e tam

bém poluem. Araras e expositores abarrotados de produtos
semelhantes, tornam o interior da loja claustrofóbico, e,

,

adivinhe, só. poluem.
Analise criteriosamente os cartazes e banners espalhados

pela loja e deixe ap�nas o essencial. Caixas e produtos �epe
tidos, ficam melhor no estoque.

Se não existe um espaço para o estoque, crie um. É me

lhor perder um pouco da área da loja do que transformar
toda ela em um imenso estoque aparente.

Uma loja é como um cenário onde os produtos são os

atores principais. Você já conseguiu ver como é feita a parte
de trás de um cenário enquanto assiste uma novela? Ou al

guma vez permitiram que você visse a bagunça que ocorre

nas coxias de um teatro durante a apresentação da peça?
Existem coisas que até se sabe como são, mas corno nin

guém mostra, o público imagina como quiser ou até esquece
que existem.

Selecione o que você pode e deve mostrar da sua loja
para o público. Para realmente mostrar á qualidade total
dos produtos' e serviços, mantenha a parte menos inte
ressante da loja longe dos olhos dos clientes. Não se esqueça,
é escondendo que se mostra.

Artigos paraCarta 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.
00 jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Conseqüências imprevisíveis

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não .refletindo,. necessariamente, a opinião do jornal.

. A repercussão do aniversá

rio dos atentados de 11 de se
tembro do ano passado, emNo

va York, em praticamente toda
a imprensa, por si só confirma
uma nova realidade mundial,
com o medo e a insegurança
multiplicados, desde então. A

dimensão dos acontecimentos

de Nova York, coloca definiti
vamente o terrorismo como um

dos grandes obstáculos com os

quais se depara a humanidade, .

neste Milênio. Configura uma

tremenda ameaça que veio

juntar-se aos temores já então'

existentes, como a preocupação
com o risco do esgotamento
dos recursos naturais, com a

expansão da violência em níveis

<desenfreados alimentada pelo
tráfico de drogas, com o alas

tramento da fome e das doen

ças, e tantas outras .situações
antigas, mas não solucionadas.

É quase imperceptível, mas
algomudou na relação dos seres
humanos com omundo, partin
do do simples raciocínio de

. I •

que, se tais acontecimentos

atingiram um dos maiores cen

tros financeiros do planeta e

abalaram a nação americana;
considerada a maior potência

rAs conseqüências são
muitas e das mais
diversas, e não é só a

pazmental dos seres
humanos que
desintegrou-se.' _J

econômica e militar mundial" é

porque ninguém está imune, e
a tendência é de que as agres
sões éontinuem acontecendo,
aindapormuito tempo. As con

seqüências são muitas e das

mais diversas, e não é só a paz
mental dos seres humanos que

desintegrou-se. Existem dados

que apontam inequivocamente
que a nova realidade instalada/
desde então, como por exem- I

plo no plano das relações eco
nômicas e pessoais dos brasilei
ros com os norte-americanos.

Levanta�ento divulgado pelo
consulado dos EUA, em São

Paulo, mostra que a quantidade
de vistos de brasileiros da Re

gião Sul do País para viagens
aos Estados Unidos diminuiu
em quase 60%, eatre 11 de se

tembro do ano passado e de
zembro do mesmo ano, em

comparação com 2000. São

menos brasileiros de Santa Ca-

I CORREIO DO POVO.
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: ,Eugênio V. Schmõckel

tarina, do Rio Grande do Sul, .

do Paraná, São Paulo, Mato (
Grosso Sul em busca do terri

tório americano, com reflexos

inegáveis sobre o movimento

de negócios com os norte

americanos, o quê, do ponto de

vista econômico, é um verda
deiro retrocesso. Em resumo,

aquilo que parecia tão distante,
um atentado perpetrado a

milhares de quilômetros, um

ano depois, ainda repercute so

bre nós, brasileiros, Pelo simples
fato de que neste mundo glo
balizado, nada que seja impor
tante ocorre isoladamente, sem
de alguma forma atingir-nos ou

afetar-nos.
. Mas entre as piores conse

qüências está a derrapada ame

ricana sobre os direitos huma

nos. No temor de novos atenta

dos, multiplicaram-se as restri

ções sobre os direitos da cida
dania e instalou-se a espiopa
gem e a vigilância no cotidiano

das pessoas. Além disso, a po
lítica de beligerância dos Es

tados Unidos, no momento

apontada para o Iraque, parece
ganhar justificativa. Nada bom

para quem sonha com um

mundo melhor.
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A maioria esmagadora
dos candidatos, caso eleitos,
terá de enfrentar esse que

parece ser omaior proble
ma da atualidade: o cresci

mento da criminalidade,
tanto no Estado de Santa

Catarina quanto no resto

do Brasil. As altas taxas, es
pecialmente entre os adoles
centes e jovens, é o quemais
preocupa.

o deputado federal Eni Voltolini (PPB) e candidato

a vice-governador na chapa de Esperidião Amin

apresentou, recentemente, requerimento ao ministro

da Educação e Cultura, Paulo Renato Souza, so
licitando a criação de uma nova universidade federal

em Santa Catarina. Segundo ele, o Estado conta apenas
com uma universidade federal, somando 21 aca

dêmicos beneficiados. Ele destaca que apenas 15%

dos jovens e adultos, entre 18 e 24 anos, estão matri

culados no ensino superior.

CAMPANHA 1 CAMPANHA 2
Neste final de semana"

mais uma vez, os candi

datos da região participa
ram de �odos os tipos de

eventos promovidos no

, Vale do Itapocu. Sábado
pelamanhã, dia do desfile
'cívico para comemorar

o 7 de setembro, o que
mais se vi� foi candidatos
e pessoas contratadas

fazendo panfletagem.

PAZ
O governador do Es'tado, Esperidião Amin, Oliga
nizou uma série de iniciativas para celebrar o Dia da
Paz em Santa Catarina, que será realizado amanhã,
data em que completa um ano dos atentados ter

roristas aos Estados Unidos. Organizado pelos cole-

,giados de "Administração Pública, os eventos do Dia
da Paz serão celebrados em todo o Estado. Em

Florianópolis, a abertura da programação será às

14h30, na.Praça TancredoNeves,

ENTRE ASPAS m

;'
"Não concordo em transformar o desfile cívico
de ,7 de setembro em palanque eleitoral." (A

afirmação é do candidato a deputado estadual
pelo PT de Jaraguá do Sul Dionei Walter da

Silva, ao referir-se ao trabalho de panfletagem
feito durante o desfi'le de sábado).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

_

Dr. Ivo Knut Anders júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I ARGUMENTOS: CANDIDATO AO GOVERNO PELO PMDB FALA PARA EMPRESÁRIOS DA CIDADE

Luiz Henrique fala na Acijs
sobre propostas de governo

}ARAGuA DO SUL -

o candidato ao Governo

do Estado pelo PMDB,
Luiz Henrique da Silveira,
usou de sua experiência co
mo prefeito de Joinville
para tentar convencer os

empresários doMunicípio
, de que é omelhor dos can

didatos. Baseado na pre
missa de que quem fez
muito por uma cidade po

de, fazer mais ainda pelo
Estado, Luiz Henrique fa

lou para uma platéia nume
rosa, composta não apenas
por empresários,mas tam
bém por peemedebistas,
políticos e simpatizantes
durante a reunião semanal

da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial deJara�

guá do Sul), realizada na

noite de ontem.

Usando como recurso
didático um retroprojetor,
Luiz Henrique abriu seu

discurso fazendo um le

vantamento da situação da
conjuntura atual nomundo
todo e da necessidade do

Brasil, e em especial Santa
Catarina, buscar o pro

gresso econômico, €! social
através de projetos onde o

GUARAMIRIM - "Fo

mos a primeira cidade a re

ferendar o nome de Moa

cir Bertoldi como repre
sentante do PPB no Vale
do Itapocu naAssembléia
Legislativa." A afirmação
é do ex-prefeito de Guara
mirim e atual presidente-do
PPB no Município, José
Prefeito deAguiar, durante
o .lançamento do comitê

Téo Bago/CP

Luiz Henrique da Silveira esteve ontem 'em Jaraguá do Sul

governo e os empresários
discutam, juntos, asmelho
res alternativas.' Segundo
ele, a sociedade do terceiro
milênio vai/exigir pesse>as
preparadas tecnologica
mente para ocupar os es

paços de trabalho. "Os in-
'vestimentas em educação

do candidato a deputado
estadual Moacir Bertoldi,
em Guaramirim, que con
tou com a presença de
membros do partido e

. eleitores de Bertoldi.
Para Aguiar, é impor

tante não só o partido, mas
a própria microrregião, ter
voz parlamentar e que o

deputado deve trabalhar
em conjunto com os de-,

e na-geração de empregos
são fundamentais para o

crescimento de uma nação
e de um'Estado", enfatiza
o candidato.

Sempre usando como

exemplo a sua experiência
de administrador damaior
cidade de Santa Catarina,

mais prefeitos, indepen
dente mesmo da sigla par
tidária/'É preciso trabalhar

.

pelas necessidades, para a

população, sem olhar a-cor

partidária, enfatiza. Entre
as necessidades de Guara

mirim, ele cita amanuren
ção das estradas que ligam
o Centro aos bairros rurais,
e auxilio ao hospitalmuni
cipal. ''Acreditamos que o

a ,So.by docJ + ll<a.po + 1,SurpresCl

Moacir Bertoldi inaugura comitê em Guaramirim \
. \ .

LHS afirmou que preten
de, entre outras coisas, es
tadualizar o projeto já
executado emJoinville, que
é o de implantar em todas

as cidades o ''Aprender
Vivendo", que consiste na
edição de livros de leitura

para as primeiras séries do
Ensino Fundamental, que
contam a história da cida-.
de. "Este projeto já existe
em Joinville e estimula as

crianças a valorizarem as

suas origens e a sua cidade",
explica o candidato.

O candidato enfatizou
.

que os problemas do Esta
do podem ser resolvidos

através de um grande con
selho, formado por admi-__
nistradores públicos e em-

. ,

presários, que vão decidir as
prioridades e as maneiras de
se alcançar os objetivos. Ele
destaca que apenas bons

projetos conseguem alavan

cardinheiro junto ao gover
no federal, e foi em função
de bons projetos que o

município deJoinville con
seguiu se destacar na reali
zação de obras, nos mais di
ferentes setores.
(MARIA HELENA DE MORAES)

candidato, caso seja eleito,
deve levar ao governador
as questões prioritárias de
cada município": afirma
Aguiar.

O comitê do candidato
está localizado na Rua 28

deAgosto. EmJaraguádo
Sul, o atendimento é feito
na Avenida Waldemar

Grubba, no antigo posto
de vendas da Dalmar.

.,
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITURISMO: ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS GEROU LUCROS PARA DIVERSOS SEGMENTOS DE JS

Setor 'hoteleiro atingiu
expectativas

]ARAGuA DO SUL _,A

Praça Ângelo Piazera

tornou-�e, nos dias 6 é 7

de setembro, uma inte

ressante opção para quem
quis presenciar pessoas
ex6ticas e, ao mesmo

tempo, máquinas poten
tes dos mais variados mo-

. delas.
O 110 Encontro de

Motociclismo, que conti
nua ser uma das grandes
apostas para o turismo
local, além de movimen

tar a cidade com os espe-
.

táculos sobre duas rodas,
superou as expectativas
do setor hoteleiro e de ou

tros segmentos, como
restaurantes e: postos de

gasolina, que aguardavam
mais de 2;5 mil motoci

clistas para o evento.

De- acordo com o re

cepcionista do Hotel Eta-
/.

'

lan, Osmar Tíbés, 100%
dos apartamentos foram

ocupados por grupos pro
venientes de várias re

giões do País.
, Com uma diária de R$
75,00, em média, a única

exigência era o repasse de

50% do valor adiantado.

Segundo ele, a maioria
das reservas foi progra
-mada pelas mesmas pes
soas, dos,anos anteriores,'
com poucas exceções.
"Estávamos preparados
para a chegada dos moto
ciclistas, um público alto

astral que se mantém fiel
em comparecer anual
mente aos encontros",
enfatiza Tibes.

No Hotel Psrthenon
-:

Century, a maior estraté-.

gia de marketing, sem dú

vida, foi a divulgação das
-c-;

promoções das estadas,

as
./

com o
r:

alteradas desde maio des-
'te ano. Com uma infra

estrutura que abrange
piscina, academia de gi
nástica, sauna e business

center (acesso à Internet)
, a diária dos apartamentos
para casal passou' de R$
'119,00 para R$ 79,00.
"Cerca de 70% dos 78

apartamentos disponíveis
para locação do hotel fo

ram ocupados pelos mo

tociclistas, afirmou a

chefe de recepção, Simo
ne Silvi/Rassele. Em
virtude do feriado naci6-

,

nal e com o comércio de

portas fechadas, os tu

ristas não tinham muitas
\ alternativas para gastar o
dinheiro.

Em razão disto, os res
taurantes e os postos de

gasolina foram' os locais

mais procurados pelos

motociclistas, comentou
o gerente do Posto Mime

7, Emerson Catafesta.

"O movimento nas ven

das nas lojas de conve

niência duplicou, se com- "

parado aos finais de se

mana normais", acrescenta.
E, para comer, a gran

de maioria dos turistas
optou pela gastronomia
típica servida no restau

rante da Malwee. Porém,
como o encontro do mo
tociclismo já faz parte do
calendário anual do Mu

nicípio, muitos deles já
aderiram um só local de
sua preferência. Como

o ,.-

exemplo, cita-seo-Restau-
rante Tip Patinhas, que,
"apesar de aumentar 3%

na movimentação do

restaurante, os .clientes

permaneceram os mes

mos de outros anos.

CaraguáVeículos promove descontos de 12% às empresas
,

I

]ARAGuA DO SUL_' A

Volkswagen do �rasil, em
parceria com a Conces

sionária Caraguá, promo�
ve, desde o mês' passado,
vendas de toda linha de
veículos para empresas
com descartas \:ie 12%.

Anteriormente, para ob
ter esse desconto; exigia-
\

se a compra de no míni-

mo cinco cartas. Agora,
basta limo O modelo Pa

la, por exemplo, dê R$
27,500.00, com a redu

ção,
',

passou para R$
,
24,700.00.

De acordo com o res

ponsável pelo departa
mento de vendas a frotas
e ao Governo, Cesar Se
brão, não só as empresas

,

podem adquirir automó
veis com descontos, As

vantagens estendem-se
. também aos produtores
rurais, desde que estejam
devidamente cadastrados
nos órgãos competentes.
"O '

. retorno esta �uperan-

Promoção com descontos de 12% tem superado expectativas

do as expectativas", asse-
I gura Sebrão. Para, ele,
esta redução 110 número
de veículos proporciona
rá às pequenas empresas
um' incentivo com vistas
a sua expansão .

. Depois dos anúncios
deste sistema, a conces
sionária já vendeu 25 car

ros para 15 empresas da

região, A maior frota ad-.

quirida de uf!la só vez foi

pela empresa Roger Rent
a Car, que disponibilizá,
agora, mais sete veículos

zero-quilômetro em sua

locação. "As vantagens
J na aquisição,dos automó
veis atraem os comprado
res em razão da valoriza�

ção do carro usado ua tro
ca, e o financiamento jun
to às instituições financei-

ras", completa.
Empresas interessa

das em negociar. precisam
providenciar os seguintes
documentos: Cartão CGC
da emR_resa, balanço dos

" 12 últimos mese.s, con
trato social da empresa e

o imposto de renda da

pessoa jurídica. O prazo
para a entrega dos veícl:l
los é de 40 a 60 dias.

\
Rombo

'MAURICI ZANGHELINI - Presidente da

Associação Comercial, Industrial e Ag'rícola
de Guaramirim (zanghe@terra.com.br)

Desta vez, quero ressaltar um assunto que, paramui

to�, gera certa revolta, enquanto para uns vai passar des
percebido, pois não querem que comentem, porque, no

futuro, poderá prejudicá-los,
Falo da "PREVIDÊNCIA" e da "previdência" exa

tamente em dois diferentes comentários.

A ''PREVIDÊNCIA'' está excelente para alguns, poi�,
em 1988, aquela "CONSTITUIÇÃO" criou o Regime
Jurídico único e, posteriormente, gratificou os celetistas
da administração direta, deu a autarquias e fundações o

"direito" à aposentadoria integral, estabilidade e tantos

b fíci
)

outros' ene CiOS. -,

Em 1997, Fernando Henrique Cardoso já queria re

formar a PREVIDÊNCIA, deixá-la 19ualada e chamá
la de "Previdência", igual para todos, sendo que inativos
deixassem de receber maisque os ativos.

/

, Vejamos a classe empresarial, que envolve patrões e

empregados: estes recebiam, em 1996, em média, 1,7
salário mínimo, e são hoje 20 milhões de aposentados.
O déficit ficou em torno de R$ 13 bilhões.

No setor público, o déficit chegou a R$ 50 bilhões,
ou seja, quase 5% do PIB,�sendo hoje 2,5 milhões de

aposentados, equivalente a 11% do total de aposentados.
I ,

O déficit representa�go em torno de 30 aposentados
contra um.

r

Enquanto um de nós "recebia" 1,7'salário mínimo,
os servidores ganhavam 13,3 salários mínimos. Já o

/ judiciário ganhava 22,7 salários mínimos, e o, Legislativo
ganhava 30,4 salários mínimos.

Como o Brasil sobrevive, com esta discrepância
econômica a vida inteira?

As maiores devedoras são as ESTATAIS e, mesmo

assim, existem partidos políticos que as defendem. Será

'que tem alguém que ainda acredita no "ovo de

Colombo"?
Há também empresas privadas que devem, sim,

porém" as estatais nunca recolheram um. centavo à

Previdência. Algum exemplo? Rede Ferroviária Federal,
bancos públicos, clubes de futebol.prefeituras, grandes
empresas que já faliram, fundações e por aí vai.

Enquanto não houver uma reforn1'a total no País,
•

vamos continuar indo ao FMI, Aliás, nesta última ida, o
mercado nem reagiu ... e foram 30 bilhões.

Sem reformas na política, lei trabalhista, tributária e

judiciária, continuaremos com uma classe política "viciada
na gastança", 75% da população economicamente ativa
excluída da base de tributação e quebrada antes do

envelhecimento; leis trabalhistas ultrapassadas, sendo que
a balança pesa apenas de um lado, tributação igual 1 da

Inglaterra, e devolve como Gana. /'

Não se deve esquecer que as reações do mercado
'político e institucional resultam de nossas ações. Sem
reformas, será a mesmice, então, a escolha terá de ser o

, I

menos .ruim, para uma nação de futuro incerto no

desenvolvimento econômico.

cti��f:��â�!t�r�I:Oft�;�l���od�ru�ei�J:��ro �
Fone: (047) 27S-1150

Av_. Mal. Deodoro, 776 • Sala 12« Ed. Moximunrr Center
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POR: EGON JAGNOW

Viajar de Jaraquá do Sul a Blumenau, hoje, não leva mais de uma hora, E nem é possfveí '

imaginar que nos anos 30 e 40 se levava mais de quatro horas, em época de tempo bom. Quando
, /

chovia, então, era uma verdadeira epopéia. Valos no meio da estrada, atoleiros, lama por toda a

parte. Imagine: E os ônibus? Hoje têm todo o conforto: poltronas estofadas, ar-condicionado ...
Antiqarnente, bancos de madeira, poeira entrando ... Será que ainda sobrava ânimo para fazer
festa depois da viagem? Para os amigos da foto, sim. Quem serão o sanfoneiro, sentado no capô

,
.

do ônibus da Auto Viação Catarinense, e seus amigos?

��------------�----------------------------��----------------------------------�--� \

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
, -

c...Wl Ad"..... .....",..... SIC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEl
\

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

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 3 ANOS

HÃ 68 ANOS
\ "-

Em 1934, o professor Fernando Augusto Moreira visitava a Vila de

Jaraguá, de passagem, ele diretor do curso Ginasial da Escola Alemã,
de Curitiba, que percorria Santa Catarina em visita aos esta

belecimentos pedagógicos. De passagem porJaraguá, esteve na Escola
Jaraguá, demorando-se em palestra com o diretor e professores pre
sentes, assistindo aulas, tendo ensejo de fazer preleção aos alunos.

Ao retirar-se, o professor Moreira quis deixar consignado no livro de
termos palavras que se seguem: "Visitando hoje esta escola, tenho a

grande satisfação de deixar consignado a minha impressão. Não podia
ser melhor, pois, em primeiro lugar notei, ao entrar o grande asseio
que em tudo se encontrava, e logo, após, tive ocasião de observar o

ensino, i alegria reinante no semblante de todos os alunos. É este um

estabelecimento de instrução que muito auxilia a instrução do nosso

povo. Ao' sr. diretor e professores da escola, as minhas felicitações.
(ass.) Fernando Moreira."

,

HÁ 15 ANOS
-, Em 1987, transcorria o 30° ano de falecimento de ArthuÍ: Müller, e

era lembrada a sua atuação na construção dá'cidade de Jaraguá do

Su)., de onde era um verdadeiro arauto, influindo em todos os setores,
na constituição e providências que tivessem por finalidade o

, /

crescimento da cidade até chegar aos nossos dias, onde ? povo
trabalhador, desde o mais modesto agricultor até o mais destacado

industrial, assustam a grande comunidade de municípios com 1
qualidade de vida que gozam os moradores pela sua vocação ao

trabalho, dai porque derivou a legenda do nosso bra�ão de armas:

GRANDEZA PELO TRABALHO. Generosos recursos da agri-
. cultura, da indústria, do comércio e, de serviços contribuem para a

solidificação' da economia.
,

' ,

\
A Fundação,CUltural de Jaraguá do Sul lançava, nas dependências
do Edifício "Cristo-Rei", o Projeto ''Teatro na Escola", que buscava,

\

segundo o 'cóordenador da fundação, Carlos Cezar Hoffmann, o
estímulo ao desenvolvimento da imaginação. O Projeto ''Teatro na

Escola" envolve diretamente 20 estabelecimentos de ensino das redes

públicas estadual e municipal.
Falecia em Florianópolis, com a idade de 85 anos, Carlos (Carlito)
Porto, irmão de Venâncio da Silva Porto, um dos pioneiros de Jaraguá,
então tabelião de Notas e do Re'gistro Civil. '

Em 1999, o filho do ex-prefeito Waldemar Grubba, Luís Antonio
, I ' ,

Grubba, descerrava a placa de inauguração da duplicação da Rua

Joinville, que passava a denominar-se Avenida Prefeito Waldemar
'

Grubba. A cerimônia contou com a presença do prefeito Irineu Pasold
e realizava-se próximo ao Portal de Jaraguá. Minutos antes, em frente à

Direção Geral da Weg, era descerrada a placa em homenagem ao ex-
, �

prefeito Geraldo Werninghaus, morto em acidente automobilístico, em,'
fevereiro.

Joice Pauli, 13 anos, filhade José e Inês Pauli, adotava como esporte o

Bolão, bola 16, integrante do grupo Tudo Azul. Em julho, realizava-se
o Campeonato Brasileiro Juvenil, em Nova' Friburgo, onde participava
da delegação jaraguaense,'sagrando-se campeã brasileira e catarinense,
derrotando até os fribtirguenses, que contavam ser laureados. Joice é
séria candidata ainda hoje.

'

COLAÇÃO DE GRAU

ROCH,ELLE PISKE

Felicitamos a jovem gra-
/

duànda e marido, Mauro, assim como aos pais, pastor Ingo e Alba, por tão grato
acontecimento.

Este jornal tomou conheci

mento de que Roch�lle Piske,
filha de nosso ex-pastor Ingo e

Alba Piske, deverá colar grau
em Enfermagem, pela Unisul

(Universidade do Sul de Santa

Catarina),nesta sexta-feira (13),
seguido de jantar e� baile, no'
I r

Clube Paula Ramos, em Floria-

nópolis (14).
Vale lembrar que Rochelle

casou em 12 de janeiro deste

ano, com Mauro Notarnicola

Madeira, residindo atualmente
Ina capital catarinense, onde o

marido é professor de Ciências
da Computação;

Os pais de Rochelle residem
atualmente em Agrolândia,
onde estãomuito bem e felizes,
manda dizer.

�rculo
Italiano

12a Festa Italiana - Destaque
\

Os Pioneiros da Colonização\ltaliana - A Família Moretti

Giuseppe Moretti com a espos� e um filho, vieram da região de Vêneto, Itália, n�fim do Século XIX,

Vieram ao Brasil 'em busca de terras, oportunidades e melhor qualidade de vida,

Estabeleceram-se na região de Rcdeio/Ascurra (Apiúna).
Do seu casamento nasceram nove filhos,
Na. ocasião foi homenageado b Sr. Virgílio Moretti, representando a Família More,tti.

la Exposiçao da Cultura Italiana
-

Está aberta a exposição' sobre ii Cultura Italiana, no Museu Histórico "Emílio da Silva", permanecendo aberta durante todo o mês

d'e setembro, (

Horário de atendimento do Museu:

Terça a sexta-feira: das 08:30 às 11:30 hs e

das 13:30 às 16:30 hs

Coral Imigrante - Bento Gonçalves
Estiveram visitando a nossa região nos dias 06; 07 e 08 de setembro, o Coral Imigrante de Bento Gonçalves-RS, muito conhecido

na serra gaúcha e em várias regiões do Brasil.
Na noite de sexta-feira (06/09), a recepção foi na Sede Social do Círculo Italiano, onde foi servido um jantar tfpico, regado a um bom

vinho, Foi um momento de muita alegria, E o intercâmbio entre as comunidades. italianas dos estados do Rio Grande do _,sul e Santa

catarina.

Quarta-feira ( a noite):
Sábado: '

Domingo:

das 19:30 às 21:30 hs
das 09:00 às 12:00 hs
das 15:00 às 18:00 hs

Encontro Mensal
Pró;imo dia 27 de setembro, a partir das 20:00 horas. O jantar será na Sede
Social do Círculo, na Rua dos Imigrantes Italianos, n? 33, Bairro Vila Nova

(Próximo a Igreja Rainha da Paz), /

Adquira anteclpadamente seu ingresso com os integrantes da Dlretoria, Conselho e

membros do Coral, ou na Sede Social do Círculo (fone 370-8636), das,14:00 às
20:00 horas, Ingressos limitados,

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

-, Informações adicionais pelo telefone 370-8636, a partir das 14:?0 horas,

Grazie!

Valdir. José Bressan
Presidente do Círculo

371-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ImovelS

ALUGA-5E - quarto rnob, cj coz., lav.
Tratar: 370-3561 cj proprietário, ou
R. Hdélls Stinghen, 64, próx. Portal.

ALUGA-5E - quartos em casa de
família pj rapazes. O local já possui
coz., área de lavação e o próprio
qto mob. De fronte a Metalúrgica

. Trapp, no centro. Tratar: 275-0423.

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

, 9133-7539.

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

Bal. Camboriú. Tratar: 9133-7539.

I

DIVIDE-5E- próx. a Unerj. Procura-se
moças. Tratar: 375-2177, cj Rose.

PROCURA-SE - casa próx. cento pj
alugar', Tratar 9975-6823 ej lsolde.

CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
c/267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 salas,
coz., área de serviço, gar., pj 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n'134. Tratar: 275-0845.'

ESTRADA NOVA - vende-se, mad.,
nova, 50m2, terreno cj 14x29m, 2 qtos
e demais dep. R. Felix Richert, 116,
lote 3. R$ ;1..6.000,00 ou R$12.000,00
+ financ. 1 sal.\mín. Tratar no local.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em
alv., cj 70m' aprox., terreno c/ 533m'.
R$15.000,00. Tratar: 370-5432.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, nova.
R$19.000,oO. Tratar: 370-5012.
ITAJu'BA - vende-se, mista, a 250m
da,praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ream móveis, geladeira', fogão, etc.

R$ 12.000,00, neg., aceita-se carro.
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
rnad, c/150m' e terreno ej 600m','
situado a rua Luiz Gonzaga - R$ •

70.000,00, Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, cj Tina, CREC19839.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
alv., c/ 3 qtos, semi-acabada.
Tratar: 370-8079 ou 9104-5468, ej
Tina. CRECI 9839 .

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
ej 3 qtos, 2 salas, gar. e demais

dep. Terreno ej 508m', todo
murado, R$ 50.000,00, neg., ou
troca-se por chácara. Tratar: 371-
2599 h.c. ou 370-5967, a noite.

LOT. SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, cj 160m', por resido mais
próx, ao Centro. Tratar: 276-0645, c/
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,
ej 95m', em atv, Terreno ej 495m'.
Tratar: 371-8153.

RIO· MOLHA r- vende-se, nova,

madeira, c/ 42,00m'. Terreno ej
500,00m'. Local. no 101. Aldrovandi.
Tratar:-9993-6992.

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$

. 20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, ej João.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, cj 120m',

.......

���:�:�'�����':w··:01�MF!ª�7"=yW
.. , .....� '�"

empregos

3 qtos e demais dep. Aceito sítio ou

chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA LENZI - vende-se, frente p/
colégio, ej 125m', cj gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica

I

na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + financ.
Tratar: 370-9050, c/ Simone.

VILA LENZI -vende-se, alv., ej 70m',
2 qtos e demais dep., R. Marcelo

Baroi, terreno c/ 720m'. R$ 28.000,00.
Tratar: 372-3922, c/ Walter.

VILA LENZI - vende-se, em alv., ej
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, cj Valdir.

SANTOS - vende-se ou troca-se,
100m da Praia Grande. Aceita

proposta. Tratar: (11) 6976-9448 ..

�MIZADE - vende-se, próx. Clube
'dos Viajantes, 60% de entro e

restante parco Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO - vende-s, ej
13X32, pronto p/ construir, ej escritura.
R$10.oo0,00. Tratar: 9122-0566.

BLUMENAU - vende-se, c/ área de

2.755m', local. na R. Herrnann 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, ej Lodemar.

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

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

1538, c/ Marisa,

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes

financ., prontos p/ eontruir, próx. escola,
creche e mercado. Tratar: 9993-B992.

ITAJUBA - vende-se, c/ 500m da
-

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

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do
mar, cond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RIO DA LUZ - vende-se, c/320m'.
R$ 10.000,00 nego Tratar: 370-8097
ou 9104-5468, ej Tina. CREC19839.

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

SCHROEDER - vende-se, lotes finane.,
c/ área acima de 450,00m', próx. a
Marisol S/A. Tratar: 9133-7539 ..

VIDAL RAMOS - vende-se, 130he,
lagoas, ranchos e 1 casa de alv. cj .

70m'. R$ 180.000,00. Tratar: 371-
1987,275-0777 ou 371-5639.

VILA LAl:AtI - vende-se, próx. Marisol,
c/322m', pvre de enchente. R$
23.000,00. Tratar: 9963-9445.

VILA LENZI - vende-se, c/ área
total de 644,00m', próx. ao Colégio
Giàrdini Lenzi, na Rua Jaime
Gadotli. R$ 19.000,00. Aeeita-se
proposta. Tratar: 371-6310, comI.,
ou 9975-9543, c/ Patricia.

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

\

VILA RAU - vende-se, área de

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

Escoteiros, 114, p/ Posto Marcolla.

CZERNIEWICZ - vende-se apto rua

Jorge Czerniewiez, próx. garagem da
Canarinho. R$ 45.000,00. Tratar:
370-2714.

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

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

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

CENTRO - procura-se moças para
dividir, enfrente Posto de Saú<1e da
Reinoldo Rau. Tratar: 275-0373 as

12hs ou após 19hs.

BAEPENDI - vende-se apto., c/ 2
suites, bwc, sala em' gesso,
lavanderia, cozinha eompl. da Berlim,
cj granito. Tratar: 9976-8066 ej Léia
ou 9996-2266 c/ Vanderlei.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troea-se. Tratar; 370-5432, após 18tis.

JOINVILLE - troca-se por apto em

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

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

PROCURO - lugar para dividir

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

SANTÓ ANTÔNIO - vende-se, em
constr., cj 2 qtos., gar., ehur. e
salão de festas no Res. Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,00 +

lj2 CUB por mês. Tratar: 370-7698,
cj Vilson.

NEGÓCIO
.

\

DE PRIMEIRA

II

Estou colocando a disposição a
quem interessar, uma pizzarlae
restaurante numa das cidades

que mais cresce em Santa

Catarina, localizada no centro,
nome patendiado, com uma

infraestrutura de primeira,
faturamento aproximadamente

R$ 28.000,00, completa.
Aceita propostá.

Tratar: 275-2825, cf Osair

3.646m', frente 40m pj Rua José
Bauer, ao lado da Transportadora
Planalto. R$ 110.000,00. Tratar: .

275-2163.

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

CENTRO - aluga-se, na Av. mal.
Deodoro da Fonseca, Ed. Pieoll[, próx,
Hosp. São José. Tratar: 372-0802.

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

BARRA - vende-se, em alv., ej piso
e laje, c/ terreno de 980m'. R$
23.000,00. Tratar: 2'76-3333, aceita
se terreno de menor loc. no Jguá
Esquerdo.

ESCRITÔRIO - troea-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de

.

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

I

CENTENÁRIO - aluga-se, defronte
pj BR, na rua da entrada da Apae,
1" casa. Tratar: 370-3561, cj
proprietária. Tratar: 370-3561.

ESCRITÓRIO - vende-se Central,
cj toda infraestrutura montada,
sala c/ div., bwc, dep., 2 comp.,
fax, intemet, telefone, ar cond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.CENTRO - vende-se, escritório, cj

infra-estrutura montada. R$
20.000,00. Tratar: 371-3216. ESCRITÓRIO - vende-se, Central

de Prestação de Serviços, com toda
infra estrutura montada, sala ej
divisória, bwe, 2 comp., fax,
internet, telefone, ar cond. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 372-3970.

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, eJ
toda infraestrutura montada e

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

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

LOJA 1,99 - vende-se montada c/
120m'. Tratar: 9975-0993.

SALA COMERCIAL - vende-se no

Ed. Tower Center, 4' andar, 101m2,
cj gar. R$ 40.000,00. Aceita-se
carro e pare. Tratar: 371-9935 ou

9113-2231.

CENTRO - aluga-se, salas
confortáveis, cj ar, rnob., fax, ramal
exclusivo e secretária. Centro Med.

Odontológico, 3' andar. Rua
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PROGRAMAS DE CURSOS

ORATÓRIA
16/9 o 20/9 RS 140,00 ou 1 + 1 RS 71,00 -,16h

30h 23/9 o 14/10
DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL

I

2g,4ge 6g 19h os 22h ,RS, 180,00 ou 1 + 1 RS, 91,00 ou

1 + 2 RS 6S,OO

60h 24/9 o 28/11
APERFEiÇOAMENTO P/ SECRETÁRIAS ",

3g e sg 19h os 22h RS 300,00 ou 1 + 2 RS 10S,OO

lSh
NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

21/10 o 2S/10 2° o 6g 19h às 22h RS 130,00
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

\
28/10 o 01/11 A definir <' A definirlSh

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
�CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

"

SESC TRAZA JARAGUÁ DO SUL
, ". /

O MELHOR DA MUSICA DE VIOLA
\

,

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

PROJETO SONORA BRASIL - CircuitoNacional SESC deMúsica

\

Apresenta: ,

VIOLA DE COCHO, VIOLA DEARAME, VOZ e SAPATEADO
com osmúsicos: Roberto Corrêa, Paulo Freire e Badia \

, Medeiros' I,

Dia 11 de Setembro de 200�, às 20 horas.

(Tea�ro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul- SCAR

Ingressos no SESC e SCAR:

R$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia)
tntormeções e Reservas: (47) 371-9177

Rua Preso Epitócio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: caj.araguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-91/7�
(

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,
cl aprox. 30.000m2, próx. ao
Centro, cl luz, água e chopana,
ideal pI clube. Tratar:
370·4992.

MASSARANDUBA - Vende-se,
área de lazer, cl 1000m2 contr.,
salão de baile, lanch., rest.,
cancha bocha, 2 campos fut.
Suíço, 1 cl iluminação, lagoa de

'peixes cl 400m2 e pista de

motocros. Área de 20.000m2 a

16km do centro de Jaraguá.
Aoeito troca por outro imóvel de
menor vaiar. Tratar: 9993·0623
ou 276·3602.

RIO MOLHA - Vende-se, cl
casa de 5 qtos, terreno de

3.900m2, 2 lagos cl peixe. R$
100.000,00, aceita-se proposta.
TraJar: 370·1401, cl Flavio.

RIO MOLHA· Vendo chácara

ecológica cl área de 20. 850m2

R$ 130.000,00 ou de 40.850m2•

R$160.000,00, Á 6km do centro
,

perto de tudo que vc precisa.
, Local cl toda lnfra-estrutura,
chalé e edlcula no estilo suíço
cl gar., chur., escr., telefone,
circuito dê tv, aquecimento à
lenha e parabólica, rede
sanitária septica, rede hidr.
direto da nascente, rede
elétrica cl iluminação externa,
galpão cl quitinete, canil,
lagoa, e mais terrenos prontos
I construir. Tratar: 370·8563 I
9975·0102.'

/

VENDE·SE.,. terreno pI chácara,
cl 40.000m2, 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:

�70·8928, cl Marcus

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., situado no Centro - RS 37.000,00. BuroHo -

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

'VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto c/'2 d-º!,m., mob., gar., situado no Centro - RS 53.000,00.

BuroHo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 29�
VENDE-SE - PR.4:IA CAMBORIU

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

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

367-1993.CRECI296
, I

Vendas e Serviços

Intelbra.t

IIUlIHDL ,
;....
ti "In

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax

'

* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espena Telefônica personalizada

* "Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

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

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

VAGASABERTA5-09/09/02
o AÇOUGUEIRO (471.4-ELh Sexo masculino e primeiro grau completo. Vaga para Massaranduba.
o ANALISTA DE COMERCIO INTERNACIONAL (4743-E) - Atendimento ao mercado externo na área
de vendas; negociação com clientes; fechamento de negócios externos e abertura de mercado
internacional. Necessário que tenha conhecimento na arte de negociar, boa fluência e facilidade
de relacionamento interpessoál.
o ASSISTENTE DE INFORMÁTICA (4754-S) - Com segundo grau completo ou cursando o terceiro

grau na área de Informática. Ter boa apresentacão e bons conhecimentos em Sofware e Hardware.
o AUXILIAR CONTÁBIL (4371-S) - Experiência'em Escrita Fiscal/Contabilidade/Lucro Real. Irá
codificar Notas Fiscais, fará a emissão do Relatório e da GIA.
o AUXILIAR DE ALMOXARIFE (4747-E) - Conhecimentos gerais na área de Almoxarifado,
recebimento de materiais, controle de estoque e conhecer peças hidráulica, polegadas, bitolas
e parafusos. Não exige escolaridade.
o CALDEIREIRO (4415-E) - 2' grau completo ou cursando. I

o CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E) - Sexo masculino, seg�ndo grau
completo, ter veiculo próprio, autônomo e experiênciá como vendedor, externo (de preferência
na área de seguros). Pode ser aposentado.

'

o COSTUREIRA (4770-E) - Para primeiro e segundo turnos. Deverá ter no minimo um ano de
experiência em máqquina reta e bainha.
o COSTUREIRA (4749-S) � Experiência de no mínimo seis meses em máquina reta, overlock e

bainha com duas agulhas. Deverá residir no bairro Ilha da Figueira ou proximidades.
o ENCARREGADO DE MARCENARIA (4766-S) - Experiência de três anos como encarregado, pois
irá fiscalizar, acompanhar e comandar os marceneiros. Não exige escolaridade.
o ELETRICISTA DE CAMINHÕES (4702) - Além da parte elétrica deverá entender de alternador.
ExReriência mínima de dois anos. Não exige escolaridade.
o ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em Tratamento de Água, Efluentes e

Caldeiraria. Ambos os sexos.
o FREIADOR/FERRAMENTEIRO (4765-E) - Não exige escolaridade, apenas experiência na função.
olNSTALADOR DE CALHAS (4745-S) - Deverá ter carteira de habilitação categoria B pois terá
que se locomilver para fazer a instalação. Exige experiência comprovada.
o MARCENEIRO 9475U) - Fará móveis sob medida. Não exige escolaridade, porém deverá ter
no mínimo cinco anos de experiência.
o MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau completo ou cursando. Idade a partir de
22 anos. Experiência comprovada.
o MECÂNICO DE AUlOMÓVEIS (4731-S) - Experiência em montagem de peças, pneus e rodas.
Não exige escolaridade'.
oMECÂNICO ELETRICISTA (4690-E) - Experiência mínima de um ano na área automobilística.
o SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda mig e experiência em

serralheiria e caldeiraria. Todo o trabalho é feito com alumínio.
o SOLDADOR/SERRALHEIRO/PINTOR (4753-E) - Não exige escolaridade. Irá soldar e cortar

ferro, auxiliar na montagem, acabamento e também fará a pintura.
o T�LE-VENDAS (4728-S1 - Com experiência na área, segundo grau completo e sexo feminino.
o TECNICO DE LABORATORIO (4632-E) - Curso Superior. Desenvolverá produtos de segmento
Frigorífico_ '

o VENDEDORA. (4769-E) -Idade mínimo 22 anos e com experiênCia em vendas. Devreá ter o

segundo grau completo.

OBS.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formação superior (Engenheiro),
que tenha experiência de no mínimo dois anos em EMBALAGENS, habilidade em Compras,
controle de qualidade, entre outros.

o FRESADOR - E
oSERRALHEIRO - E
o CALDEIREIRO
o TORNEIRO MECÂNICO

VAGASBREITHAUPT
o AÇOUGEIRO (4759) - Vago para o Supermercado do Barro.
o ATENDENTE DE AÇOUGUE (4735) - Acima de dezoito anos, cursando o segundo grau e sexo

masculino.
o ATENDENTE DE VERDURAS (4738)-Sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grou_
o CONFERENTE (4n4) - Primeiro grau completo ou cursando o segundo. Bom porte físico, sexo
masculino e idade acima de vinte anos.
o AUXILIAR DE DEPÓSITO (4695-4489:4649-4695-4733) - primeiro grau ou cursando.
o PADEIRO (4721)- Vaga paro Jaraguá, sexo masculino, primeiro grau ou cursando o segundo.
o PADEIRO (4760) - Vaga para Supermercado da Borra.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
ex. Postal 200 - CEP 89.255-000

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

empregos
MOTORtSTA - precisa-se pI
caminhão. Tratar: 370-3320.

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

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

'

REPRESENTANTE COMERCtAL -

Empresa de serviço de proteção ao

crédito, precisa-se p/ atuar em Jaraguá
do Sul e região. Tratar: 370-6615.

REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival.

VENDEDOR - Precisa-se, p/ área de
informática, requisltos, idade acima
de 22 anos e conhecimento na área
de iriformática, hardware. Tratar na
R. EpitácioPessoa, 723, centro.

VENDEDORAS- Precisa-se, c/

eXP�{iência. Tratar: 371-5353.
VENDEDORES -- oferecemos 10
vagas, sexo masco ou fem., 18 a 35
anos. Tratar: 372-2852.

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

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

aceitação. Tratar: 9978-4077.

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

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

COMPUTAPOR - Concerta-se, micro e
impressoras. Tratar: 276-1476, c/ Eloi.

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

DIARISTA - Ofereço-me p/
trabalhar, ou ernpr. doméstica, c/
ref. Tratar: 9902-7378.

FAcçÃOOVERLOQUE-Tratar. 275-1962.

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

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

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

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

camareira, c/ exp. Tratar: 27&0545.

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,
faço faculdade de'Adm. - RH, exp. em
escritório, cursos na área adm. 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:
9113-4116 ou 370-1531.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Pr6tese
Dr: Aw F. ·<9.0Y"ú)-VOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair®netuno.com_br

, ENDOCRINOLOGIA

V�C�eY"�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801
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veículos
C-10 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

BELAS fi SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
6tendlmen,to' Z4 horas
(Após as 22:00hs, c! hora mareada.)

fltendem,os Eles. Elas e Casais
•

Despedidas de Soltelro.mauageris erOtlcas

Jaraguá do Sul e região
Jade ou Jakson (47) 9991-8668

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

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

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

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

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

CHEVETTE - vende-se,' 79, verde
meto 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,OO. Tratar: 9111-7033.

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9,200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se, pick-up cornpl. (
d.h.), prata. R$ 10'.500,00 à vista ou

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

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

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

CORSA SEDAN - vende-se Pick-up,
96, GL, prata, acento de couro, em
ótimo estado. R$ 10.500,00,
Tratar:371-665;1. ou 9977-4913,

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

02. Tratar: 370-6360, cf Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

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

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

menor valor.

0-10- 76, branca, die. Tratar: 3.7::-7212.

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

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

KADETT - Vende-se, Sport, 95,
gas., compl. Ótimo estado. Tratar:
997g.{)585.

KADETT - Vende-se, 96, compl. -

ar, rodas liga leve. R$ 10.000,00,
nego Tratar: 370-5187.

KADETT - vende-se, 91; azul rnet.,
em bom estado. Valor a cornb.
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 cornpl, R$ 5,200,00.
Troca-se por carro de menor valor.
Tratar: 273-0601.

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

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

OMEGA - vende-se 93, GLS, cornpl.,
teto c/ comp. de bordo. R$ 8,500,00
+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.

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

'5-10 - vende-se cabine est., 97,
compl., 4.3. R$ 15.000,OO+financ.
Tratar: 373-2563.

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

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

5-10 - vende-se, 95, prot. de
caçamba, cap, Marítima, V,E., D.H,
R$ 14.900,00. Aceito Troca e financ.
Tratar 275-0777.

-,

5-10 -vende-se, cabo Dupla, 01, cornpl,
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:

9975-1724, c/ Fernando.

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

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

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

VECTRA - Vende-se, CD, 93794, c/
d.h., ar, t.e., v.e., volante escam.,

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

370-4622, c/ Edivino.

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

9993-5946.

FIAT 147-vende-se 86, R$1.600,OO.
Aceita-se troca. Tratar; 9111-7033_

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

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

FlORINO -vende-se 90, azul marinho,
R$ 4:900,00. Tratar: 9952:7084.

FIORINO - vende-se 93, branca. R$
6.000,00. Tratar: 9952-7084.

FIORINO - vende-se 01, branca. R$
13.900,00. Tratar: 9952-7084.

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

F10RINO-vende-se pick-up, 93, álcool,
prata met., oferta, R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar:273-1001.

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

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

'

PALIO - vende-se 98, 1.6, c/ v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-:I.000 - vende-se, 86, gabo
Simples, ótimo estado. R$
17.500,00, aceita 2 carros de menor
valor. Tratar: 370-7703, cl Jacob.

TERÇA-FEIRA, 10 de setembro de 2002

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

DEL REY - vende-se, 86, Gl. R$
3.800,00. Tratar: 9111-7033.

ESCORT - vende-se ghia, 93,
bordô, 1.8, gás., R$ 7.000,00.
Tratar: 371-1244 cl Naiana.

ESCORT - vende-se 88, vermelho à

alcool. R$ 4.000,00 nego Tratar: 371-
7529 ou 91026896cl Rejane ou Mauro.

ESCORT - vende-se GL 1.6. R$
3.500,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se, 88. Valor à
. combinar. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se GL, 1.8, 93,
gas., cl O.H., V.E. e alarme. R$
8.500,00. T: 275-1505.

ESCORT -'vende-se Hobby, LO,
94, bordô, cl para-choque pers.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Tràtar:
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 maiorvalor financ. Tratar:

379-1571 ou 9121-4703.

ESCORT - vende-se, L, 93, azul

petróleo, gas., 20 dono, pers.
Tratar: 370-9172 ou 9975-0102.

ESCORT - vende-se, 88, guia, ale.
R$ 5.800,00, aceita tinanc. Tratar:
370-7703, cl Jacob.

F-:I.000 - vende-se, 94, compl. R$
27.000,OO.Aceitotroca. Tratar. 376-1701.

F-:I.000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria demad. R$14.500,OO.
Tratar: 370-7481.

F-:I.000 - vende-se, 86, branca, cl
d.h., die, motor mwm-turbo. R$
17.000,00. Tratar: 371-5343.

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

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

Gal MI, 4p 99 branco

CorsaWind, 4p 98 prata
S-10 Oeluxe, 4.3, cornpl, 97 azul

GolMi 97 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Gol I Plus 96 branco

Escort Hobby 95 cinza

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

OX 450 89 Azul

Rod. BR-280 km 58 sino - Guaramirim-SC - � 373-0504

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 cl reg. elétrico,
ar cond., som Alpine pI 6 COs. R$
11.900,00. Tratar: 372-0258.

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

TIPO - vende-se 1.6, 95, 4p. compl.(
ar). R$7.700,00. Tratar: 371-2737.

TIPO-vende-se,l.6, 4p. R$ 5.000,00
+ 26x R$ 242,00. Tratar: 371-5038 ou

371-8410, cl Franciele ou f:dione.

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

TIPO - vende-se ou troca-se, 95,

compl. - ar: Valor nego Tratar: 371-

8153, cl Elcio.

UNO - vende-se ou troca-se ELX,
95, cinza, 4p., V.E., T.E., Ar cond.
R$ 9.000,00. 273-5158 cl Hilário.

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

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

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

UNO-vende-se ELX,l.0, 96, 4 p, compl.
(- ar), cl rodas de liga. R$ 8.700,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

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

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

PALIO - vende-se, EL 1.5, 97, branco,
4p, t.e. + cd. Tratar: 371-5343.

PALIO - vende-se, 1.6, compl., 4p,
97, cinza estil, doc. paga até mato,'
03. R$13.000,OO. Tratar: 375-2177.

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

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

2002. Tratar: 376-0081.

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

PRÊMIO - vende-se 92, cinza, gas.,
ótimo estado. Tratar: 371-7529 ou

9102-6896 cl Rejane ou Mauro.

PREMIO - vende-se; !!ll, gas., motor

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

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

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4Q25.

UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,

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

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

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

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

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

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

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

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

.

UNO - Vende-se, Mille SX, 97, bordá,
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., cl NF.
Tratar: 371-2117, cl Charles.

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

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

Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguli eh Sul

F-:I.000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.

F-:I.000 - vende-se, gabo p/6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

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

originais. Tratar: 373-0263.

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

FIES1:A - vende-se ou troca-se, 97,
4p. R$ 5.700,00 + 21x R$-206,OO ou

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

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

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

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

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

RANGER - Vende-se ou troca-se, 01,
XLT, 4x4, preta, top de linha. R$
50.000,00. Tratar: 379-1342.

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

VERONA - Vende-se, 95, branco, GL
1.8. Tratar: 373-2545.
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VERSAllES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$ 8.500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-

�703, c/ Jacob.

VERSAllES - 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
q perfeito estado. Tratar: 370-D277 ou

9121-1320.

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

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

BRASlllA - Vende-se ou troca-se

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

BRASILlA - vende-se, 79 ou troca
se por moto CG ou mat. de constr. R$
1500,00. Tratar: 376-3666 c/ Paulo.

BRASILlA - vende-se, 75. R$

1.20Q,00. Tratar: 371-2708.

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2"
. dono. R$ 2.800,00. Tratar: 370-7481.

..
FUSCA - vende-se 77. R$
2.400,00. Tratar: 373-3001.,

FUSCA - vende-�e 78. R$
2.500,00. Tratar: 373-3001.

FUSCA - vende-se 83. R$
2.800,00. Tratar: 373-3001:

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$l.450,OO. Tnatar: 9991-6637.

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

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

FUSCA - vende-Se, 78, branco,
ótimo estado. R$ 2.700,00; financ.
Próprio. Tratar: 370-7703, c/ Jacob.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.

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

CORREIO DO POVO 5

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 àvlsta.
Tratar: 370-8579 c/ Marcelo.

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

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

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

' ,

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

GOl-Vende-se, 1000, special, branco.
R$13.000,00. Tratar: 379-1342.

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

GOL - Vende-se, 99, Special, em ótimo
estado. Valor a comb. Aceito carro de
menorvalor. Tratar: 2753730 ou370-1184.

I

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97, branco,
motor todo revisado, por carro de
menor valor. Tratar: 275-3191, c/
Romi, após 18hs, ou 9111-7012.

GOlF - vende-se 95, GLS, compl., preto,
4p. R$ 13.800,00 (aceito carro ou moto
de -ou+ vaiar). Tratar: 9952-7084.

GOlF -r- Se o seu sonho é Ter um

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

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

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

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

PARATI - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior valor. Tratar:

370-1161 c/ Luís.

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

PARATI- compra-se 2000 geração.
III. Tratar: 373-2563.

PARATI - Vende-se, CL, 95. R$
9.000,00. Tratar: 2750927.

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

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.

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

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 GU, 94, 4
portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273-1ÇJ01.

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8, gas.
R$ 5.500,00, aceito troca por menor
valor. Tratar: 371-6238.

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

Especializada
em estofamento

automobilístico

vermelho per., c/ manual, NF, compl.
-v.e. R$15.500,00. Tratar: 371-6056.

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Treta: 376-1116ou 91180160.

SAVEIRO - Vende-se, cl; 1.8, mi,

9�, verde, c/50.000km. �$
13.200,00. Tratar: 9979-1524.

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

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

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

VOYAGE :- Vende-se em ótimo
estado R$ 2.500,00 aceita moto de
menorvalor no nego Tratar: 9121-4061.

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

CLlO - vende-se, 1.0, 16v, 01, v.e.,
t.e., pintura met., ar cond. (novo). R$
12.000,00 (a vista + 22 pare. de cons.
de R$ 402,00. Tratar: 372-1380).

CARONA - vende-se, 86, álc., 5

marchas, motor ace, branço. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

FUS�A - vende-se, 67, bege, c/ doc.
em dia, em ótimo estado (motor 1300)
todo oríg. R$ 2.800,00. Tratar 370-
9134 ou 9122-7341.

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

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, desern.
. tras., V.V., ótimo estado. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, c/
Fernando.

GOL - vende-se, CU, 97, i.e,
branco c/ ar qte, limp. e desemb.,
pneus novos. Tratar: 371-9993.

\

GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V,
prata, 4p, ·ar qte e desernb.,
20.000km, único dono. R$
15.000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se, GL, 92, 1.8, gas.
R$ 7.500,00. Tratar: 37}_,5700.
GOL - vende-se 94, 1.6, AP, gas., R$
4.500,00 + 17x R$ 290,00. Tratar:

, 276-3056, a tarde c/ Valdecir.

GOL . vende-se 99, cyar, GN'V,
branco, 2p, insulfilme, R$ 16.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9979-8040.

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

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

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

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

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

GOL - vende-se ou troca-se CU, 95/
95. Tratar: 370-481Ó.

•
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V Votoran:ti� I finanças

GM
Corsa Milênio, 4p Okm Branco G

Siena 02 Cinza Gas. R$ 21.000,00 Corsa Sedan, 4p 01 Cinza G -.

Goll.0 99 Verde E. Gas. R$ 11.500,0'0 Vectrá GLS compl., 4p 94 Dourado G

Fiesta,4p 99 Azul Gas. R$ 11.300,00 Monza SUE, 2p 88 Cinza G

Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.500,00 VW

Corsa Super 97 Bordô Gas. R$ 10.300,06 Gol CU1.8, 2p 96 Vermelho G

Gol Plus 96 Preto Gas. R$ 9.800,00 Gol CL 1.6, 2p 93 Branco A

Blaser DU< 96 Cinza Gas. FIAT
Corsa 96 Preto Gas. R$ 9.300,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G
S-10

.

95 Bordô Gas . R$ 14.800,00
Uno Mille, 2p 91 Cinza G

l.ogus 1.8, compl. 93 Preto Gas. R$ 9.800,00
.
Omega, compl, 93 Grafite Gas. R$ 11.900,00 Palio EDX, cf d.h., 4p 97 Vermelho G

Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00 I FORD

D-40, baú 90 Branco Die. R$ 21.000,00 Escort Hobby, 2p 94 Dourado \ G
C-20 88 Bege Alc. R$ 14.500,00

Financiamos
.. ,

seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

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

vw
Gol 1.0, MI, parachoque pers. 98
Gol1.0, rodas liga leve. 15, para-choque pers. aerof61io 96
Goll.6. CU, pare-choque pers. . 96
Kombi Stander 1.6, envidraçada 95
Parati ct, 1.6, gas, 91
Fusca 1300 81
UM
Kadet Gl, 1.8, 96, cf trio, e para-choque'pers. 96.
Kadet Sll.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente. oesb. Tras. 92
Kádet Sll.8, desemb., aerof6lio, para-coque pers. + CO 91
FlAT '

Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., Lp .• ar quente, compl. - ar 98
Uno Mill�, SX, 1.0, v.e., tv. e'f lp, e d.t., gas., ar quente 97

Pallo EOX 1.0, 2p, compL,· ar 97
Palio El, 1.5, 4p, TE, para-choque pers., + CO I 97
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94
Plck-up Florino aberta 1.0, longa 94
Tipo compl, 4p. 95
Tempra 2.0, azul, 8V, compl. 98
FORD
Escort GU, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dir. hidr.
F-lOOO, motor MWM'Turbinado, hidr.
PEUUEOT

Picape aberta 504 diesel
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002· R$ 2.5.00,00
CG Tinam 125, cl P. E.
Honda CBR 450

.".,,,,

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
(47) 3'16/-1772 - 273-1001

vw
GoICU1.6 a· BnInco 1996

_aCl1.8,IJI,dIr. a BnInco 1995

_aCl1.8,elld. a Verde 1994
GolCl 1.8 a BnInco 1993
GoICl1.6AP a Verde 1992

ApoIoal1.8 ·0 Cinza 1991
GoICl1.8 a Prato 1989
Varlantll a Cinza 1980

FlAT
UnoSX a Azul 1998
Uno CS 1.5, 4p a Prata 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
FIortno1.5 a Prata . 1993

11M

CeIta,opc. a Vermelha 2002
v__aLS_ a Vennelho 1997
&-102.2 a Prata 1996
[)'20��,flI D BnInco 1995
MonraaL a BnInco 1995
�GLS30compl. a Verde 1993
ChovotteSl a Verde 1979

RIRD
Eocort GL1.6 Var+dIr. a BnInco 1998
PampoL1.8 a Cinza 1996
Vorona1.8 a BnInco 1995
EocortXR3 a Vermelho 1994
EocortL1.6 a Azul 1990
EocortL1.6 a Vennelho 1990

MOT1).
HondaBIaES a Venle(Brw1co 2001
CGTltan a Cinza 2002
lCLSI50 G Prata 1987

1_-
DakoIaSID a Vannalha 1999
f'e<Caot 405 SR!�. G Azul 1995

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

prata
Prata
branco
branca
prata
bege

bordo
cinza
dourado
verde met.

bordô
bordô
bordô
branco
Azul met.
Branca
Preto onix
azul

96
86

azul met.
branca

95 bordô

02
01
90

azul

preta

,

Fône:iii:
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
\

Uno ELX, 2p 95 R$ 7.400,00
Escort Hobby 95 R$ 7.500,00
Uno CS 95 R$ 7.500,00
Tempra, 8V, compl. 93 R$ 8.500,06
Gol GL 93 R$ 6.900,00
Verona 92 R$ 6.500,00
Saveiro 90 R$ 5.900,00

Financiamos
seu veículo!

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

Vectra GLS 2.0 9� Azul G R$ 14.500;00 Gol, 4�. V�r�. c/'r�d'�"1'6� R$14.ÓÓO,00
Vectra GL 98 Prata M. G R$ 20.500,00 Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00

Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00
r:

Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 Uno Mille 95 R$ 7.200,00
Gol CLl1.6 95 R$ 9.500,00

Uno 1.0 Faire .02 Branca G R$ 12.700,00 Gol 1.8 CU 95 R$ 9.500,00

Escqrt GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Uno, 4p. compl., ELX 94 R$ 8.000,00
Gol àlc 94 R$ 6.500,00

Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Gol 1.6, gas., 93 R$ 7.200,00
F-1000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00

Gol 1000 98 VermelhoG R$ 12.300,00 Parati 91 R$ 6.500,00
Fiesta 4p 95 Branco G R$ 7.800,00 Escort, ai, f6 90 R$ 5.000,00

. Fiorino 89 R$ 4.500,00
Peugeot 106, 4p 99 Prata G R$ 13.000,00 F-1000 87 R$ 17.500,00

Ka 98 Prata M. G R$ 6.000,00 +firi. 87 R$ 3.500,00
83 R$ 2.500,00r {JI�Fusca 85 Branco G R$ 1.500,00 + fin R$ 2.000,00

Chevette 86 Prata G R$ 3.800,00

OFERTA

Tempra Stile, turbo 95 R$ 9.800,00

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

BMW 3251A 93 cinza G

Gol 16V 00 branco G

Go11.6 96 branco G

Gol MI �97 verde G

Gol1000 _95 cinza G

Gol1000 93 - branco G

Uno EP 1.0 96 vermelho G

Uno 1.3 89 cinza G

Tipo 2.0 SLX 95 verde G

Kadett GL 2.0 96 cinza G

Corsa 1000 96 bordo G

Monza GL 2.0 95 branco G

Monza 1.8 84 vermelho A

92 grafite G

89 cinza G

96 azul. G

Buge Angra 86 amarelo G

YBR Yamaha ok vermelha G

$fJ/fI� 370.31' 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se

,

VOLKSWAGEN
Gbl1.0 16V Verde 98
Gol1.6 MI Vermelho 98
Santana GL, cornpl, Azul 95
Logus GL, comp. Prata 94

FlAT
Palio ELX, compl. Cinza Dl
Palio EDX Bege 98
Palio EX Vermelho 98
Uno EP Vermelho 96
Uno ELX 'Vermelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95
Fiorino Bege 91

FORD
Ka Bege 00
Escort GLX Azul 98
Escort GL Azul 88

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

Mercedes Classic A 190 Prata 01
Peugeot 205x51 Vermelha 96

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076
e-mail: javel@ne\unoócom.br

, Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-01'113

Operadoras Maga e 'Orsola

, / \

Arduíno
Veículos 371·4225

1.INAtaIlA
VIVotoran.tim I finanças

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

Gol 16V, 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, cornpl. 98 Cinza Gas.
Vectra Gl, compl. 97 Azul Gas.

UnoSX,4p 97 Cinza Gas ..

Mondeo CLX 96 Preto Gas.

TempraSX 96 Preto Gas.

GoI'CLI.6 96 Branco Gas.
Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.
Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.
Kadett Gl 2.0 95 Vermelha Gas.
VectraCD 94 Prata Gas.

Voyage Gl 89 Cinza Ale.

CB400 84 Azul Gas.
CBX 200 Strada \ OI Azul Gas.

Q) 370-2227 / 9975-18.04
Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 • Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DAELlNG - 50Cc, amarela, 99, cl
!390km_ Tratar: 9122-7311_

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

'KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97_ R$ 24_000,00_ Tratar:
370-2227, clAndersen.

Tratar: 9973-8839_
BOA NOTíCIA

Empréstimos pI servidores públicos
estaduais, federais, ati\\) ou inati'oQ, cl
desc, em folha de pgto, si cons, ao
SPC ou SERASA, também temos

empléstmos cl cheque Pré em até

,12x e financiamos veículos. Atendemos
Jaraguá do Sul e toda a região.

Rua João Planinscheclc, 293 sala 6.
Tratar. 370-626' ou 999' -6366, junta cl

VR Automóveis

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

DT - vende-se 180, 89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. cl Luís no 370-1161.DAKOTA - vende-se pick-up, 99,

vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

LAMBRETA - Vende-se, Rubão
Lambreta Esport Originais, relíquia
restaurada, oríg., 68. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409, cl Rubens.

MERCEDES - troca-se, compl.,
trucado, por chácara. Tratar: 372-
0108, não importa a localidade. DT - vende-se 180, 85, prep. pI trilha"

motor e caixa O, 2 paralamas da

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.

R$ 1.300,00. Tratar: 9111-7033.
.

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

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

NX - compra-se 400 falcon, 00 ou

01 de parto Tratar: 9902-0033.
BIZ 2001- vende-se 01 c/.3000
km. R$ 3.200,00 neg, Tratar: 9124-
0828 cl Elaine.

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

JEEP - vende-se pI trilha compl. Verde
militar. R$ 7.500,00 (negociável).
Tratar: 371-1244 c/ Naiana

PIAGGIO - vende-se ou troca-se

Vespa PX 200. Tratar: 371-1335.PEUGEOUT - Vende-se, 96, compl.,
verde meto CI 77.000 km orig. R$
13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

91124950.

FALCON - vende-se, consórcio, cl �1
parco pagas. R$ 193,34 + 29 parco R$
4.000,00. Tratar: (47) 392-3050.

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

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

Trata\: 9104-2336, clWilson.

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

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

GL 250 - vende-se. R$ 1.500,00.
Tratar: 9117-7033.

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

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

I

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

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

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.
SCOOTER - Vende-se, 97, Palio, I,
toda revisada cl motor feito. R$
1.400,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, cl Jussara.

GARELLI - compra-se em bom
estado. Tratar: 370-3221 cl Sílvio
(após 16h).

,VII1AGO - Vende-se, 250, 01,

300Çkm, super inteira. Tratar: 371-
7390lou 9125-2722.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up 504,
die., 95, bordão R$ 14.000,00.

.

Tratar: 371-5343.

CB 450 - vende-se, 90, ótimo
estado. Tratar: 275;()712.

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

2"760373.
SCOOTER - vende-se, 97, verm.,
doc. em dia. R$ 1.200,00. Tratar:
9903-3691.

CG TITAN - vende-se 95,
impecável. R$ 2.500,00 + 8x

R$130,OO. Tratar: 9979-0605.

HONDA DREAM - vende-se, 100. R$
1.900,00. Tratar: 9979-0605.

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

VIRAGO - Vende-se, 250, 01. R$
6.000,00 + 20 pare. de R$ 266,00.
Tratar: 372-3970.RURALWILLYS-vende-se., 75, motor

6Cc, mecânica exc. Valor a comb.,
pronta pI trilha. Tratar: 276-0031 ou

276D544.

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

SCOOTER

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

CG TITAN - vende-se 2000, prata,
semi-nova. R$ 3.50'0,00 c/6.200km.
Tratar: 9952-7084. CRÉDITOS

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

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

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

XL - Vende-se, 250, 85. R$
1.500,00. T(atar: 9111-7033.

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

construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

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

l"i'Ci'Fl temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

CAMINHÃq - vende-se, 1113, 83,
turbinado, trucado, pneumático. R$
12.000,00 + financ. Tratar: 376- '

2585, aceita-se troca.

SCOOTER

vende-se,
Sundonw Super

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

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

2750817.

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

TURUNA-vende-se, 83. R$1.000,OO.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030. CG TITAN - vende-se, 01. R$

1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei).

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

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita
se carro menor valor. Tratar: 373-2563

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
7�O,OO. Tratar: 9112-9033.

Sl'RADA

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

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

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

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

Tratar: 372-0391 ou 9965-8875. CG TITAN - vende-se, consórcio,
partida elétr., cl 10 parco Pgs, faltando
26 pare. Tratar: 376-3034 (manhã).

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

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

0136, cl Edilene.

F4OOO-Compra-se, 608 ou volkswagem.
Paga-se avista. Tratar: 9121406:1;'

TENERÉ
vende-se 600,
88, ótimo
estado.

R$ 4.500,00.
Tratar:
9103-1611ou
275-1204.

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

9992-6016.

I

F-4000 - vende-se, 78, em bom estado.
Valor a comb. Tratar: 373-2563.

YAMAHA - vende-se, YBR 125E, 01,
c/7.566km, emplacada. Tratar: 371-
9804, cl Celia.(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício
CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impec. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-7986.

MERCEDES-Vende-se,l113, trucado,
carroceria graneleira. R$ 24.000,00.

COMPRA-5E - 84 a 90. Tratar: 9117-

9897, cl Emerson.
YAMAHA -venoe-se, RD 350, 90_ R$
2.400,00 + doc. Tratar: 9101-6766./

CONSÓRCIO REGATAQIA Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
,IV

'No mínimo OS motos todo mês!

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO Você só paga metede do valor d�
parcela até a contempla�ão370-5999

•

. TODA LINHA OKM
FINANCIAMENTO 20%

ENTRADA E SALDO
36X FIXAS

A maneira mais fácil
,de (ldquirir sua motol

370-5999
Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao D

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esc:olha' Agor�
Sua Car�a de Crédit:o!!!

:'Ji;��' O"�'�'B'::....·��\� - '''"
:�""'= '_"'_

" .. �=-"o

PLANOS 37 A 60 MESES

ESCo.LHÁA MARCA E o. MO'DELo. DE SUA PREFERENCIA

PLANOS 32 E 43 MESES

* Portas abertas para você e sua família"
* Sua casa própria sem complicação

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

casa ou apartamento na cidade, campo ou praia, com e
PANAMERICANO você terá benefícios, especiais.

'2.75 ....0475/9975 ....7602
Rua Jacob Buck, 120 • Centro • Ao lado do'Besc • Jaraguá do Sul • se r

Anexo à PlUS COMPUTADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

TUOO eM 5X
seM dUROS
"" Móveis sob medida;
"" Inclusive móveis de
Gramado;

"" Cozinhas planejadas.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

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

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

APARELHO CD - Vende-se, novo,
original, pf Golf ou Gol Gil!. R$
450,00. Tratar: 9975-2574.

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cf pneus liga pf Fusca. Tratar:
370-0670, cf Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, cf 12

lugares, a mais comp!. Tratar: 371-9464.

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

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pf
Pampa. Tratar: 370-0670, cf Paulista.

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

CARRETINHA -. vende-se inteira pI
carro. R$ 300,00. Tratar: 370-1225
cf Robson,

CARRETINHA - compra-se, usada, pf
microtatortobatta, em bom estado. Pago
a vista. Tratar: 379-1538, cf Maisa.

CARTA CRÉDITO - vende-se Cons.
Nac. Sulamérica. R$ 14.318,00 (cj6
parcelas pagas). Tratar: 371-1244.

'

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

CARRO - compro financiado,

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

COMPRA-5E - carro de maior valor
ou troco por moto. Tratar: 373-3001

cf Mara hor.coml.

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

JOGO DEARO-vende-se, pf Resta (aro
convenc.). R$l00,OO. Tratar: 376D409.

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

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

SOM PI CARRO - vende-se, 2 sub

12", modelo novo Pioner, 1 módulo
,

Boss 1600 wats, frente de acrílico, 1
par 69 Pioner, caixa selada para os

sub. R$ 820,00. Tratar: 376-2593.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

c

TERÇA-FEIRA,3 de setembro de 2002

"CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

,REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.600,00 R$ 154,00
24.700,00 R$195,00
31.300,00 : .\ R$ 258,00
37.400,00 R$ 310,00

43.500,00 R$ 355,00
50.pOO,00 R$ 410,00
56.000,00 R$ 460,00
62.100,00 : R$ 515,00

68.100,00 R$ 560,00
74.000,00 ; R$ 610,00

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

BAZAR - vende-se, cornpl., no

bairro São Luiz. Tratar: 376·0330 ou

9902-5620.

BEBÊ - vende-se, :r 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, c/ Dalva, hor. ComI.

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

BEBE CONFORTO - vende-se, da

Burigotto, c/ alça e balanço. R$
50,00, seminovo. Tratar: 376-1933,

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) c/ colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Tratar: 9903·18,98.

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

CACHORRO - compra-se. filhote de

qualquer raça. Tratar: 9993·0623.

.cOMPRA-5E - Fiat 147, Fiorino ou

Oggi inteiro até R$ 1,200,00. Tratar:
370-1225 cf Robson.

COMPRASE-Carro, paga-se R$1.000,OO
de entrada e assume financiamento.
Tratar: 370-7321 c/Doríval.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373-4018.

ENGATE PARA CARRETINHA - vende-

diversos
ACARAI - vende-se, título do clube. dividir. Tratar: 9103-8378. C/ Joana
R$ 150,00. Tratar: 9979-4455. ápos 19h.

ALUGUEL - precisa-se de moça p/ AGENDA - moça perdeu agenda

2002 de Paulo Coelho, cinza/azul,
na Rua Bernardo Dornbusch. Tratar:
371·6288 ou' 37j3·2699, c/ Patrícia.

ANDADOR DE BERÇO - vende-se,
R$ 30,00. Tratar: 371-0002, cf
Mareio.

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

comb. Tratar: 9995·2778, c/ Adriano.

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

BARBEADOR - vende-se elétr. c/ 3

lâminas, Philips. Tratar: 372-1870.

BARBEADOR - vende-se, elétr.,
Philips, seminovo. Tratar: 371·8507,
c/ Fabiane.

,

BAZAR - vende-se, estoque e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comercializamos peças mecânicas para pick-up e. caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLYS.e TOVOTA
* Aplicação de película automotlva
* Faixas refletivas para caminhões /

R�(125 de Julho, 300 - Vila Nova. - Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopecas@ferra.com.br - Tel. 37,��29PO l�l.lf'ax��72�().1.70

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

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

L

CACHORRO - vende-se, filhotes Bagles
mestiços. R$ 50,00. Tratar:. 371-6021.

CADEIRA DE BEBE - vende-se, pI (

carro: cl 2 meses de uso. R4 60,00.
Tratar; 376-0345.

CADEIRA DE\BEBE - vende-se, pI
carro, seminova, cl cinto 3 pontas.
R$ 60,00. Tratar: 370-1225, cl Robson.

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

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

CALCULADORA - Vende-se, HP

12C, financeira. R$ 200,00, 'nego
Tratar 273-0223, cl Wagner.

CARRINHO DE BEBE - vende-se,
seminovo, cf cadeira de bebê

conforto e andador. R$ 180,00.
Tratar: 9903-1900, cl Tavares.

CARTA DE CRÉDITO - compra-se,
contemplada, cl no máximo 10 parco
pagas. Tratar: 276-0476.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se

contemplada. R$ 11.500,00, cl 5 parco
pagas. R$ 2.000,00 + 55x R$ 223,00,
Tratar: 9123'7514 cl Matheus.

CELULAR - perdeu-se no blg boling,
Baby Fashion Sansug, cinza. Tratar:
371-1919.

CELULAR � vende-se Ericson: de
cartão. R$ 180,00. Tratar: 9903-3526
ou 273-0454.

CELULAR - vende-se, motorola. R$
80,00. Tratar: 276-0782 ou 9103-9157.

CELULAR - vende-se, Pronto, Nokia

2155. R$ 180,00. Tratar: 9124-0512.

CELULAR - vende-se, Ideal, da
Global (cartão), cl NF, 8 meses de
uso. R$ 180,00. Tratar: 9121-4061.

CELULAR - vende-se, Pronto Gradiente

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

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de
crédito. Valor a comb. Tratar: 275-167í>.

CELULAR - vende-se, Ericson,
cartão modo 788. R$ 120,00. Tratar:
9973-8668 ou 372-3944.

CELULAR - vende-se, Baby Fashion,
vermelho. R$ 300,00. Tratar: 371-

0002, cl Marcia.
.

CHAPA ELÉTRICA - vend'e-se,
portátil, cl duas bocas, ideal pi
camping ou pi quem gosta de

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

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

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

cl vidro pI loja. Tratar: 371,8734.

COMP\.ITADORES - vende-se, novos

com garantia, AMO OURON 950 MHZ,
R$ 1.498,00. Pentium 4 1.6 GHZ, R$
1.910,00. Outras configurações.
Tratar: 275-1334 ou acesse 'o site

www.microwebbr.hpg.cdm.br

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

COMPRESSOR - vende-se, Schultz,
3.6. R$ 450,00. Tratar: 376-0971.
COMPRO - Ouro, pulseiras, correntes,

28 d. '10.'0.2333 - Cea'ro • eoar••rrr•• se • Fonea (47) 373-0794

aliança, etc. Tratar: 9979-0605, cl Adir.

CONSÓRCIO - vende-se de moto

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

60 x R$ 193,34. Tratar: 392-3050.

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

CURSO DE INGLÊS - vende-se, kit

composto por 4 CO's, 3 fitas de video e

livros de exercícios. Fantástica]mel. de
ensino através de rnsgs subliminares.
Indicado também para estudos cornpl,
a outros cursos. Tratar: 371-7529.

DESUMIFICADOR DE AR - vende-se.

R$ 250,00. Tratar: 9997-5371.

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

DREAN QUEST .c: vende-se, cl CD

original. Tratar: 9117-9897, cl Emerson.

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

ENCICLOPÉDIA ALEMÃ (RARIDADE)
- vende-se, Der Grasse Brock-Haus",
cl 14 volumes, diretamente importado
da alemanha. R$ 250,00, nego Tratar:
370-0075 ou 9975-0601, cl Anderson.

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

EQUIPAMENTO P/ PROPAGANDA
VEICULAR - vende-se, novo, Car Áudio
System, cl cx de rnad, naval, a prova
de chuva, eq. cl 4 fal. e 4 super
tweeters, som de exc. qualid., amplif.
800 watts, eq. pi uso de fita kassete
mixer p/ 2 microfones, podend_o ser

utilizado' cl CD. Tratar: 371-2898 ou

955-5858, cl Lodemar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PAPELARIA - vende-se saldo em

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

PASSAGENS AÉREAS - vende-se,
para o nordeste ou qualquer outro

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

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

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

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

PINTURA - fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 2'75-22.29;

PNEUS - vende-se, 4 Michelin, cl
aro de ferro 16 - 215/75, pi pick
up, aro cl 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 372-4492, cl ligue ou 372-

1693, cl lico.

JANELAS - vende-se, 2, industriais
e uma fechada de marmitex. R$
160,00. Tratar: 9118-2880. MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo

reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113-7636.

._ .. __ ._._._----_.__ . __ _. __ ._ _--- _ _ .. __

---_�
Jaraguá Esquerdo I

Lot. Ana Paula II. I
Rua Principal iVENDE-SE LOJA

VENDE-SE: o ponto comercial, estoque e os equipamentos da' loja.
ALUGA-SE: a sala c/70,OOm2, cl carência de três meses para o'}· pagamento

-, -----"'R$ 376.0�7�03� ____/

FARMÁCIA - vende-se cl clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

- vende-se, em ótimo estado.
Tratar: 9121-4061.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121,2362, cl Jollce.
LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

comb. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

GAIOLAS (17) - vende-se, pI canários
de porte. R$ 220,00. Tratar: 9118-2880.

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

GUITARRA - vende-se, strimberg
stratoearter. R$ 250,00. Tratar; 370-
6596, el João Carlos, após 18hs.

LOJA - vende-se, na R. José Narlok,
próx, Posto Mime IV. Valor a eomb.
Tratar: 376.Q703 ou 273-0203.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Inteloehe

(Vamaha) e tricô (Elgin Brother Eletronie).
R$ 3.000,00 as duas ou troca-se por
moto de menor vaiar, Tratar: 375-1080.

LAVATÓRIO PI SALÃ.O DE BELEZA

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a comb,
Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

6432, após 15 horas, c/. Fernando.

MESA - vende-se, marfim, cl tampa
de vidro, pI 6 cad. estofadas. R$
200,00. Tratar: 372-4153, cl Alex ou

370-6278.
MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte

de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote cl todos tem desc. ou

avulsa). Tratar: 275.Q616.1 MESA - vende-se, de musculação,
sem equipamento, somente a mesa,

novinha, sem nenhum dia de uso. '

R$ 200,00, Tratar: 372-3970.
MÁQ. DE MONTAR PNEUS - vende

se, marca Au!offieine A 210. 'R$
1.500,00. Tratar: 370-794,2, el Laércio,

MÁQ. DE TRICO - vende-se, Engel
Brodul, eompl. R$ 1.000,00, Tratar:
376-3538.

MESA DE SINUCA - vende-se, eompl.,
4 tacos, bolas, giz, tampo de marmore.

R$ 590,00, Tratar: 372-1274, neg.

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

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

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende-se,
4 agulhas, marca Hansai. R$ 3,500,00
à vista ou entr. R$ 2,000,00 e o resto

pare, Tratar: 9975-4523, cl Rosa.

MONITOR - compra-se, colorido ou

PB, Tratar: 371-5691.

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

na troca, R$ 1.200,00. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875,MÁQ. SACOLAS - vende-se pi

fazer sacolas plásticas, Tratar: 376-
1042 cl Lurdes, MÓVEIS - vende-se, de lanchonete,

Tratar: 9121-2362, cl Joilce.
MÁQ. SOLDA - vende-se maq. solda

elétrica, lixadeira, furadeira de impacto
(industrial) e caixa de ferramenta

completa. Tratar: 370-9172 ou 9975-0102,

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

blusas, balcão de vidro el cabideiro,
eabideiros grandes e pequenos,
Tratar: 3Vl-7529 ou 9,102-7055,

MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO -

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

• Persianas
- .Box,parà banheiros
• Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
-Porrões

Av. Pref Waldemar Crubba, 1839, Vila Lalau

[MFI Madeireira Flórida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha
... _ __ __ _ !"

Experimente
nosso rodízio
de massas!

Huuml"." que delícia.

(
2.
7
S

arquitetura
deslgn

iRua Augusto Mielke, 120 - Baependí

:3
S
4-
7

r'

Levamos até sua casal

NOVO e

IMP_ERDIVEL!
Loteamentos na Rua
WalterMarquartd e na
Rua Albina Kogus
Piazera, ambos na
Barra do Rio Cerro.

Aproveite, reserve logo'
a sua unidade.
Tratar: 275-0051.
CREC11989-J

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

273-5086, el Marcia,

TECIDO - vende-se, pi
contéccíonlsta (ponta de estoque),
Tratar: 370-3561.

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

PORTAS (4) - vende-se, rnad. 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:
370-8650.

PRANCHETA/AQUITETURA - vende

se el 1,20xO,90, el regulagem e

cadeira, Tratar: 370-9172 .

PRODUTORA DE GELO - vende-se
de gelo em cubos el depósito e uma

rnaq, De gelo em barra el 50 formas
de inox. Tratar: 376-1496 ou

9873-8743,

PROTETORES DE BERÇO (3) -

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

QUADRA DE TItNIS DE CAMPO -

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

REDE DE VOLLEY OFICIAL - vende

se, R$ 70,00, Tratar: 9118-2880, el
Junior.

TECLADO - Vende-se, Cassio, modo

CTK 500, seminovo. Tratar: 370·

1462, atê 19hs, el 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,

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
s emínovo. Tratar: 371-8507, c]
Fabiane.

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

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo Americano, cl 5 jogos
originais, 1 mlmory eard e 2
controles. Tratar: 376-22Ó6,

VOLANTE - vende-se, da momo +

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

VENDO EMPRESA DE
PUBLICIDADE EM ÔNIBUS,

para a região de Jaraguá do Sul.
\

Empresa com mais de 2 anos de atuação.

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

� Faturamento mensal garantido.

� Ótima carteira de cliente.

MASSAS - PIZZAS
CARNE &. FRANGO

�i'LV�I y.t.
'v/draçar/a

Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA Ao ensejo dos 50 anos da LJF (8)
A EXALTAÇÃO DOS 'HUMILDES (203)

Era Serzedelo Correia ministro de Floriano, quando,
um dia, enveredando pela casa em que residia o,

presidente, encontrou à mesa de jantar, tendo a seu lado,
na cabeceira, um soldado pretinho, carapinha branca.

- Meu velho amigo da campanha do Paraguai -,
apresentou Floriano.

E para o ministro.
- Foi um bravo. Saúde-o!
Serzedelo apertou-lhe a mão.

Serzedelo Correia - "Páginas do Passado", página 21.

�

PROCON INFORMA (1512)

Direito de Arrependimento,
o arrependimento acontece quando o consumidor compra

,um produtoou contrata um serviço e depois resolve não ficar
com' o produto, ou não deseja mais fazer o serviço. Mas,
Atenção: O consumidor só tem o direito de se arrepender e
desistir do contrato se o negócio foi feito fora do estabeleci
mento comercial (vendas por telefone, telemarketing, internet,
etc). O�onsumidor tem o prazo de sete dias para se arrepender
de compras feitas por reembolso postal, por telefone ou em
domicílio. Este prazo é contado a partir da assinatura do con
,trato, ou no caso de não ter contrato, do recebimento do pro
duto ou serviço. No caso de arrependimento, o consumidor
deverá devolver o produto ou mandar parar o serviço. Assim
terá o direito a receber o que já foi pago com juros e correção
monetária, inclusive o reembolso das despesas pagas pelo en
vio do_produto a sua residência.

Subsídio a produtor dos EUA

O senador José Fogaça (PPS-RS) protestou no plenário
contra os subsídios concedidos pelo governo norte-americano
ao setor agropecuária"daquele País. Segundo afirmou, o prote
cionismo praticado pelo governo Busch é "basicamente uma

política conservadora de direita", Como ação transitória, obser
vou, o subsídio pode até ser benéfico,mas não pode ser encara
do como forma de proteção permanente de mercado. '

- É ruim para nós porque não podemos competir no
terreno dos subsídios -, ressaltou.

Fogaçà lembrou q\le o Brasil concede R$ 4 bilhões (cerca
de US$ 1 ,8 bilhão) em subsídios como forma de equalizar os
juros cobrados no crédito agrícola, enquanto os Estados Uni-
dos acabam de garantir US$ 172 bilhões.

,

-, Foi um aumento desproporcional nos valores dos

subsídios, omaior desde 1936. Essa é uma prática cruel, injusta
e in�ecente. OBrasil precisa tomar uma postura nessa questão.

O senador Lindberg Cury (pFL-DF) lembrou que repre
sentou o Congresso Nacional namais recente reunião daOMC
(OrganizaçãoMundialdo Comércio), em Doha, onde foi acer
tado que esse tipo de subsídio terminaria em 4 anos.
- Hoje, vemos que nada disso está ocorrendo. O presi

dente George W. Busch está desrespeitando todas as regras
acertadas. Esse presidente não 'está trazendo nenhum benefício

para o mundo, apenas está defendendo o capital americano
-, afirmou Lindberg.

, OORNALDO SENADO, edição 1.506, página 6)

Jornal

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paralba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

O, risco Lula e a Colombina
FREI BE'ITO

Quando a LigaJaraguaense de Desportos completava
o 150 ano de existência, em 10 de junho de 1967, estando
na presidência Osório José Schreiner, convidava au

toridades e desportistas para a cerimônia de inauguração
da galeria de ex-Presidentes. Da "E" para a "D", o pre
sidente Schreiner discursava, vendo-se ainda Getúlio
Barreto da Silva, Eugênio Victor Schmõckel, o padre
fepresentante da Paróquia São Sebastião, Bertoldo Klitzke,
o dr. Ivo Kaufmann, Laura Braga e o dr. Norberto Ha

fermann.

o Brasil é um país de alto risco para quem mora ne

le. Basta conferir os índices de violência (40mil assas
sinatos por ano); os edifícios e condomínios fechados
como penitenciárias de luxo; o poder paralelo do nar
cotráfico; o número de seqüestros e chacinas; a pobreza
e amiséria que atingem 53 milhões de pessoas.

Quem está fora - e só nos EUA são cerca de 700
mil brasileiros - só vê risco quando pensa em regressa!
ao pkís. Exceto os especuladores internacionais, que não
trocam o certo (a sangria de dólares que o Brasil derrama
em seus bolsos) pelo duvidoso (a política econômica de
um eventual governo Lula).

Se Lula for eleito, os especuladores vão se sentir como

os viciados em jogo ao ser fechado o Cassino da Urca,
em abril de 1946. Guardada a roleta, já não podiam
arriscar seu dinheiro.No caso dos especuladores, o verbo
correto é multiplicar.Pois no Cassino fia Especulação,
viciada é a roleta. Quem apostamuito nunca perde. Ainda
que o próprio cassino abra falência, Seu Geraldo, meu
vizinho emBelo Horizonte, gostava de jogar no Cassino
da Pampulha, hoje transformado em Museu de Arte.

Apostava alto e quase sempre ganhava. Anos depois,
questionado peloMacedo, jogador que sempre perdia,

,

seu Geraldo contou o segredo de sua aparente sorte:era

,amigo do crupiê e, em comum acordo com ele, fazia
grandes apostas para atrair outros jogadores. Quem
apostava pouco, como o Macedo, raramente ganhava.
Mas seu Geraldo era recompensado por desinibir os
afortunados e dar lucro à casa.

"-

No cassino global, os perdedores blefam. Vide a

WorldCom, dona da Embratel. Registrava, despesas
como faturamento. É o que faz o governo FH: registra

) como investimentos os empréstimos que toma lá fora.
Isso explica o fato de, desde maio, o Brasil dever, para
cada R$ 100 produzidos, R$' 56 aos credores internos e

/
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BOLÃO

Paganini's custeiam jantar

o veterano Ás de Ouro Boliche Clube, filiado ao Clu

be Atlético Baependi, homenageou os aniversariantes do

mês, nas pessoas dos atletas Eugênio José da Silva, Ha
milton Garcia, Eugênio Victor Schmôckel e Odair Flo

riani, com um jantar custeado pelos nataliciantes, conforme
se vê da foto feita na ocasião. O encarregado do setor

deu-se ao serviço de somar os anos de cada um, chegando
a um curioso resultado: os aniversariantes em questão com
pletavam 270 anos.

Cumprimentos aos velhinhos e outros em tanto.

externos. A dívida líquida total do setor público é, hoje,
de R$ 7.08,4 bÚhões, e corresponde a 56% do PIB. É a

mais negativa relação dívida-PIB da História do País (e
diga-se de passagem que esses ,8 anos de governo FH são

o período em que o Brasil menos cresceu, desde a pro
clamação daRepública). Na seara dos especuladores, Lula
funciona como um espantalho. Lá noArizona, o pequeno
investidor escuta dizer que a economia do Brasil vai piorar
,se Lula for eleito. Trata de vender barato os seus papéis
para especuladores que, mais tarde, haverão de vendê-los

caro nomercado. Se o jogo econômico não é suficiente

_
para reverter o índice de aprovação à candidatura Lula,
parte-se para as arapucas éticas, agora, inclusive, com a

participação da Polícia Federal: denúncias infundadas,
dossiês forjados, especulações fantasiosas. Na campanha
de 1994, tomei um táxi cujo motorista declarou que não
votaria num candidato que posava de defensor dos

trabalhadores mas morava numa mansão no Morumbi,
o bairro mais elegante de São Paulo. Desafiei-o a me

levar até lá. Caso ficasse confirmado o que ele dizia, eu
pagaria o valor da corridamultiplicado por cinco. Caso
contrário, ele nadame cobraria. Evidentemente, não to
pou. O risco não é Lula vencer, é o Brasil continuar refém

da alta dos juros e, agora! do dólar; mais endividado que
bêbado cunhado de dono do boteco; com seus índices
sociais cada vez mais deteriorados. Não havia Lula: na

Argentina, amelhor aluna do FMI, condenada ao buraco.
Se a situação do país vaimal, a culpa é de quem o governou
nos últimos anos. Se não houver mudança, em breve se

remos uma Colombina, misto de' Colômbia com Ar

gentina. Até outubro, ainda há tempo para todos saberem
que Lula roubou a taçaJules Rimet,matou Dana:deTeffé,
escondeu Elias Maluco, atirou na Prefeitura do Rio de

Janeiro e possui fortuna em paraísos fiscais.Assim ficarão

todos commuito medo de ser felizes.
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.TALENTO:! ESTUDANTE DE ESTILISMO DO SENAI É CLASSIFICADA PARA O INNOVAMODA

Denise Katcharowiski mostra
evento nacionalcoleção

,
]ARAGUA DO SUL - A

estudante do último ano de
estilismo do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) deJaraguá do Sul
Denise Katcharowiski, 32
anos, viajou ontem para São

Paulo, onde participa do In
novamoda. O evento, que
acontece de 12 a 15 deste

mês, no Instituto Tecnológi
co de Moda, tem por finali
dade revelar os novos talen
tos do estilismo brasileiro.

Denise é a única ca�ense
a participar do Innovamoda
e foi, escolhida através de
uma seleção, onde disputa
rammais de 600 estilistas de
todo o País, sendo que ape
nas 50 foram selecionadas,
representando dez Estados
brasileiros. "Foi uma honra

e uma grande oportunidade
de mostrar o meu traba

lho", afuma a estudante de
estilismo.

Denise vai mostrar sua

coleção primavera/verão
em dois desfiles: individual
e um coletivo. Para o des@e
coletivo; que tem como te

ma central ''A moda brasi
leira" e reúne a produção de
todos os estilistas participan
tes, Denise vai mostrar toda
a sexualidade das mulheres
em dois vestidos, um deles
em crochê lilás e outro de
seda em tons rosa. "São pe
ças que realçam o charme
das mulheres na faixa etária

,

dos 15 a 25 anos, que traba
lham e levam uma vida

ativa", argumenta à estilista,
que preparou toda a coleção
de olho no público femini

no, formado por jovens di
nâmicas e inseridas no mer-

em

, Cesar Junkes/CP
Denise mostra coleção de verão inspirada nas maravilhas do Sul do País

'

cada de trabalho. cias, a volta do estilo tribal e de 2003.
Nos desfiles individuais, hippie deve marcar o verão (MARIA HELENA DE MORAES)

a estilista vai apresentar os
encantos do Sul, através da

<'

coleção denominada de
''Ares do Sul", composta por
peças de seda e jeans. Entre
as peças mais valorizadas

pela estilista, pode-se desta
car uma saia em jeans com

estampa na Ponte Hercílio

Luz, feitamanualmente com
aerógrafo. Uma calça, tam
bém jeans, com a estampa
da Santa Paulina também faz

pàrte da coleção que será
mostrada em São Paulo, e

ainda uma minissaia com a

imagem de uma bailarina,
lembrandó o Festival de

Dança deJoinville. "Valorizei
o que à gente tem de bom",
explicaDenise.

I
Ainda de acordo corri a

estilista, as cores e tendências

para este verão vão ficar cen
tralizadas em vermelho, ama
relo, laranja, pink, turquesa e

branco total e'preto total.
No que se refere às tendên-

o--�-___,

Curso de estilismo existe há 3

anos em Jaraguá do Sul
O curso Técnico de Estilismo em Confecção In

dustrial foi implantado há três anos pelo Senai de Jara-
,

guá do Sul, e é o terceiro do Sul do Brasil. De acordo
,

com a coordenadora do curso, Arlete Ehlert de Souza,
apenas os Senais das cidades de Blumenau e do Rio

deJaneiro oferecem curso similar. É um curso bastante

procurado porque une teoria e prática, onde o es

tudante aprende a identificar o público-alvo, estratégias
de marketing, tudo direcionado à realidade da região,
que é a costura industrial", explica a coordenadora.

Ainda de acordo com Arlete, o curso é de dois

anos emeio de duração e a grade curricular é composta
por aproximadamente 15 disciplinas. A coordenadora
salienta que as pessoas que fazem esse curso podem
ser estilistas ou ainda coordenador ou produtor de

moda e desenhista industrial,
São 25 vagas por semestre e os interessados passam

por um exame de seleção devido à procura ser maior

que á oferta e também pelas características específicas
do curso. ('As pessoas que procuram fazer este curso

já sabem bem o que querem no campo profissional",
explica Arlete.

.------H
, �-�I• ��r�ov���:��e

ia I; Fique de antena
,

não dê moleza para
fo oca . �j1oite, o romance irá

surpreender. '

Virgem - Extravagâncias

m�
eterão a sua imagem.

c,' 1,', atenção a iJovj)osta
� 'i o. Irá se ressen..r

J
a desagradável no

u

seu astral.

/J;,:;.Çq_r�'ãO
- Rivalidades

tJr;l:t:I�
causar aborrecimentos

� rt ta as pessoas do seu

li n� i Uma viagem talvez
tr g' fr- fi�ãO. Noite de muito
aconche o a dois. .

SAÚDE
Amanhã, a partir das 10 horas, o Sesc de Jaraguá do Sul

promove mais uma edição do "Sesc Saúde", atividade
que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada

mês, na sala 119 do Shopping Center Breithaupt, A pro
moção tem 'por objetivo colaborar na manutenção da

qualidade de vida e idcentivar a prevenção de doenças,
Até às 18 horas, uma equipe de enfermeiras e auxiliares
estará realizando, gratuitamente, exames de glicemia e

colesterol, além de controle de peso e pressão arterial. Às
19 horas está prevista uma palestra com o psicólogo
Gilmar de Oliveira, que vai falar sobre "Identificação de
distúrbios de aprendizagem", A palestra é gratuita e

acontece no auditório do shopping.

HUMOR
O Salão de Humor do Piauí estendeu a data-limite para
suas inscrições até o dia 18 de setembro. Quem tiver inte

resse pode participar enviando seus trabalhos nas cate

gorias Charge, Cartum e Caricatura, O primeiro colocado
em cada modalidade receberá R$ 2 mil como prêmio. A
abertura do Salão está prevista para 23 de setembro, às

20 horas, no Complexo Cultural Clube dos Diários, com
uma vasta programação, que inclui, além de exposições
de desenhos, oficinas, música, cinema e teatro.

CONCURSO
I

Saiu o edital do concurso para as 506 vagas de auditor
fiscal do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Os
vencimentos podem chegar aR$ 4.268,00, após a primeira
avaliação trimestral de desempenho. As inscrições estarão
abertas até o dia 20 I de setembro, Para se candidatar é

preciso ter curso superior em qualquer área, entre outras

exigências. Na ocasião da inscrição será cobradC) uma
taxa de R$ 90,00. O processo seletivo será composto de

prova objetiva e curso de formação. A Escola de Ad

ministração Fazendária, organizadora do concurso, ainda
vai definir as datas dos exames. Mais informações no site

wwwcliqueconcurso.com.br,

COOPERAÇÃO
.

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de

EducaçãoMédia e Tecnológica, e o Sebrae (ServiçoBrasil
eiro deApoio às Micros e Pequenas Empresas) assinaram
acordo de cooperação tecnológica que vai levar os

princípios da educação empreendedora a quase 300 mil

professores do Ensino Médio de todo o País. A pfU'ceria
tem por objetivo fixar as condições de cooperação téc

nico-institucional para o desenvolvimento do Programa
de Educação Empreendedora no Ensino Médio bra

sileiro, com vistas à preparação básica dos alunos do En
sino Médio das escolas das redes públicas estaduais para
o mundo do trabalho.

Sagil9rio - Vitórias que já

par:�a��:�:iii����
r���'mplicar o astral na
ao.

Capricórnio - Precisará ter'

II!�
cintura para nõo

,

as pessoas. Valorize a

aj a c I�gas e não seja
ríspid uern gosta.
Riv<!lli de virá à tona.
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Projeto de turismo envolve
,

estudantes doMunicípio
" jARAGUAoo SUL-'-Nesta
quinta-feira, os professores da I

EscolaMunicipal de Ensino
FundamentalWaldemarSch

rnitz, envolvidos no projeto
de turismo "Embarque
Nessa", realizam a primeira
reunião para definir as estra
tégias que serão adotadas pa
ra o desenvolvimento do

projeto. De acordo com a

diretora da escola, Leonice
Terezinha Bressan, quatro
professores, deHistória,Geo
grafia, Artes e Ciências, estão

\ diretamente envolvidos no

projeto. ''Esta semana seráde
preparação, afirma a diretora,
Segundo ela, a escolavai par
ticipar do projeto porque foi
convidada pela Secretaria de
Educação, que priorizou as

\

unidades de ensino que, de
uma forma ou de outra, já
apresentam condições de tra
balharo assunto. ''A nossa es

cola serve de campo de pou
so para o pessoaldo vôo li

vre", exemplifica a diretora.
O projeto, que será de-

'

senvolvido apenas entre,os
estudantes das sextas séries,
também: tem a participação
das escolas CristinaMarcatto,
Max Schubert e Santo Este
vão. O "Embarque Nessa"
foi idealizado pelo governo
federal e desenvolvido em

Jaraguá do Sul por meio de

parceria entre Embratur
(EmpresaBrasileira deTuris
mo), Santur (Santa Catarina

Turismo), secretariasmunici
pais de Educação.

ESTADO DE SANTA CARATINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

VitórioAltair Lazzaris
PrefeitoMunicipal em exercício

ISUPERAÇÃO: PROGRAMA "TOLERÂNCIA TOTAL" , DA JARAGUÁ AM, FOI CONSIDERADO UM SUCESSO

Auxiliar de .cozinha agüenta
50 horas e' vence o desafio

jARAGuA DO SUL - A

auxiliar de cozinha Maria

Alves das Neves, 44 anos,

foi a grande vencedora do
Programa "Tolerância To

tal", promovido pela, Rá
dio JaraguáAM e que con

sistia em ficar o maior tem

po possível dentro de uma

casa, sem comer, beber,
dormir ou fazer as neces

.sidades fisiológicas. Ela
entrou na casa na noite de

sexta-feira, junto commais

23 pessoas, e lá perma
neceu por 50 horas ,e 20

minutos. De acordo com

o coordenador dCD evento,
radialista Tim' Francisco,
Maria saiu aos 20 minutos

ele segunda-feira, pouco
, tempo depois' do segundo
colocado, Celmar Theves,

-,
42 anos, comerciante em

Corupá,
Maria mora no Bairro

Ana Paula e afirma que vai
, apr�)Veitar muito bem os

prêmios - jogo quarto,
de cozinha, sala, computa
dor e viagem ao Rio de]a
neiro, Ela comenta que o

computador será usado
para aprender um pouco
de informática. Já a gela
deira nova vai substituir a

antiga, adquirida há 20

anos. Os outros utensílios

domésticos ela pretende
guardar e usar posterior
mente. ''Aminha casa ago
ra está completa", come
mora Maria.

A vencedora do desa
fio conta que decidiu par
ticipar simplesmente por
que achou a idéia interes-

,

sante. Acosturriada a co::

mer bem, Maria afirma que
não fez nenhum treina
mento e que, pou,cos mi

mitos antes de entrar no re-

Participantes do Programa 'Tolerância Total' quando entraram na casa

cinto, comeu pipoca e to

mou água. Para Maria, os
piores momentos foram a

meia hora que antecedeu o
final, e ao meio-dia de sá

bado. "No sábado, che
guei a pensar em desistir,
tamanha a vontade de, fa-

�

zer xixi. Antes de terminar

também não foi fácil. A

sensação era como ter agu
lhas me espetando pelo
corpo", compara.

Ainda ontem, Maria

dava demonstrações de

fraqueza devido ao esforço
físico e mental que de

monstrou durante todas as

horas em que permaneceu
na casa de plástico, prote
gida do frio com um edre

dono "Nunca imaginei qlle
fosse conseguir, mas sou

forte e, quando percebi que
podia chegar ao fim, me
animei e resisti", ressalta.
Ela comenta que chegou a

propor para o segundo co
locado a divisão do prê
mio, despe que os dois

a?andonassem a prova ao

mesmo tempo, mas ocon
corrente não aceitou e a

.coordenação não perrni-

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 118/2002

SECRETERIA DE EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para
ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Max
Schubert, com fornecimento de mão-de-obra e materiais,
a ser executado sobre imóvel situado e na Rua Roberto
Ziemann Três Rios do Norte no município de Jaraguá do
Sul, com área de 512,26mJ. (

TIPO: Menor PreçoGlobal
REGIM.ENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
PRAZO,� E LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: até as I I :00 horas do dia 26 de setembro
de 2002, noSetor de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA dos ENVELOPES: 13:30 horas do dia 26 de'
setembro de 2002 na sala de reuniões.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O edital estará '

disponível na internet no seguinte endereço:
'Y'!WW.jaraguadosul.com.br/prefeitura.
RETIRADA do EDITAL: O Edital e Anexos poderão ser
retirados na Divisão de Compras da Prefeitura Municipal
de jaraguá do Sul, no seguinte endereço: Rua Walter
Marquardt n° 1'.1 I I Barra do Rio Molha Jaraguá do Sul
se, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco) [eais." -

INFORMAÇOES: Dúvidas e esclarecimentos poderão
ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo fax:
(0**47) 370-7253.

/

Jaraguá do Sul (sq, 5 de setembro de 2002

INSCRIÇÃO
até 6/912002
INiCIO PREVISTO

riria.

N a avaliação do co

ordenador, radialista Tim

Francisco, a promoção foi

um sucesso absoluto. Se

gundo ele, 2,9 mil pessoas
se inscreveram, e 14,7 mil -

acessaram a Internet para
saber sobre a promoção,
que deve se repetir no ano

que vem.
Tim Francisco informa

ainda que não houve ne

nhum tipo de problema
grave, mas algumas pes
soas passaram mal e tive-

ram que ser conduzidas ao

pronto-socorro. "Nesse

aspecto o Corpo de Bom
beiros Voluntários de Jara
guá do Sul fez um excelen

te trabalho, e esteve pre
sente durante todo o tem

po", destaca o coordena

dor. Tim Francisco explica
que as cinco pessoas que
ficaram por último foram

levadas ao pronto-socorro
para avaliação médica, mas
nenhum concorrente teve

problemas de saúde.

(MARIA HELENA DE MORAES)

esar Ju

Maria recebeu os prêmios ontem à tarde, na Caraguá

13 de setembro de 2002
DIAS E H6RARlOS 00 CURSO

sextas-feiras, das 1Bh30min às 22h; sábados, das Bh às 12h30min,
e em algumas disciplinas das 13h30min às 17h30min

.
LOCAL DO CURSO
UNERJ - Centro Universitário de Jaraguá do Sul

www.unerj.br
'fel,; (47) 371-0983 posg-a@unerj.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISENSIBILlDADE: ESCRITOR E EMPRESÁRIO LANÇA LIVRO'

Poesia e performance
marcam lançamento.

]ARAGuA DO SUL - o
livro de poesias "O Peque
no Cemitério de Flores",
do escritor, diretor de tea

tro e empresário Gilmar
Moretti será lançado em

Jaraguá do Sul, amanhã, às
20h30, na Scar (Sociedade
Cultura Artística): O livro

vem acompanhado de um
CD contendo as mesmas

poesias impressas, mas

declamadas pelo próprio
autor, um apaixonado pela
palavra, em todas as suas

formas. Durante o lança-
I

mento, Moretti vai realizar
uma performance, onde
ele trabalha o conteúdo da
obra. "É uma tentativa de .

agregar.novos elementos e

não ficar na tradicional
sessão de autógrafos.,O
livro já foi lançado em Cu
ritiba e em Joinville."

O "Pequeno Cemitério
de Flores"

é

.o segundo
trabalho poético de Mo

retti, que trabalha com vá

rios tipos de mídias, do
. teatro, fotografia, cinema e

poesia, sempre ligado em

novas linguagens. O livro

foi editado pelo Letradá

gua, de Joinville, e, a partir
de hoje, estará à venda nas

principais livrarias de Jara
guá do Sul, ao preço de R$
25,00. No dia do lança
mento, o preço será um

pouco mais barato. Ao to

do, foram impressos mil

exemplares, mas Moretti

Téo Bago/CP
Moretti lança livro e realiza performance de 12 minutos

não descarta a possibilida
de de colocar mais, exem
plares no mercado.

Além do lançamento
do livro, o escritor tam
bém anuncia o lançamento
do Projeto ''Aroma, Emo
ção e Poesia", que tem o

apoio da Duas Rodas In

dustrial, e consiste na doa

ção dos livros do poeta
aos estabelecimentos de en
sino do Município, bem
como sua presença em al-
I ,

gumas escolas previamente

selecionadas, onde ele vai

declamar poemas de auto

res consagrados e debater
a questão da experiência da

.

poética moderna, prqvo
cando o debate em torno
dó tema.

O projeto será reali

zado atê novembro. Tam

bém estão agendados de
bates com turmas de pe

dagogia e letras da Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul).
(MARIA HELENA DE MORAES)

Entidades promovem evento pela paz
]ARAGuA DO SUL -

Integrantes dos dois clubes
do Rotary de Jaraguá do
Sul e da Casa da Amizade

promovem amanhã, das
17h30 às 19 horas,manifes
tação em favor da paz no
mundo.

A atividade será desen-
I

volvida na Praça PaulHar-
ris (proximidade da Mar

catto), e consiste na distri

buição; de material infor
mativo aos pedestres e

motoristas. Também serão

colocados faixas e cartazes
! \\

pedindo a paz no mundo.
De acordo com o go

vernador eleito do Rotary
para a gestão 2003/2004,
empresário Waldemar

Behling, a atividade deve
envolver aproximada
mente 40 pessoas, todas

integrantes do Rotary e da
Casa da Amizade. Behling
explica que a decisão de

promover essa manifesta

ção foi motivada pelo ata

que terrorista contra o

World Trade' Center, no
dia 11 de setembro do ano

passado, e também pelas
ameaças constantes à paz
mundial.

Na avaliação do go
vernador do Rotaty, o

mundo está carente de to

lerância e a humanidade pr
ecisa se conscientizar sobre

a necessidade de semanter

a paz e o entendimento en

tre os povos. "Infelizmen

te, alguns países e seus go
vernan,tes só pensa:n no

poder e na ganâncIa, em
detrimento de povos mais

fracos", argumenta. (MHM)

c

GERAL TERÇA-FEIRA, la de setembro de 2002

Coordenadores do Colégio São Luís

estiveram em .Simpósio Educacional
A direção e .os coorde- carional ao tempo e ao es- destacar: a mesa-redonda

nadores de cada departa- paço em que vivemos. com os diretores Maristas

mento do Colégio Marista Dentro da linguagem respondendo questões so-

São Luís participaram do Marista foram trabalhadas bre educação e a exposição
primeiro Simpósio Educa- gestões na visão organiza- que divulgou os trabalhos e

cional-Gestão Institucional, cional, tecnológica e peda- atividades desenvolvidas nos

que aconteceu entre os dias gógica. , colégios Maristas e suas

3 e 6 de setembro, em Floria- De acordo com a coor- cidades.

n6polis. denadora do Setor Pastoral, Estiveram presentes no

Promovido pelaProvín- Andréa Gomes Cardoso, o evento: Marta Debortoli
I

cia Marista do Brasil Cen- destaque ficou para a pales- Moscheto, Coordenadora
tro Sul, o Simpósio contou tra sobre gestão educacional do Setor de Educação In-

com a participação de 123 dirigida pelo mestre Celso fanti!; Ana Maria Moretti,
pessoas e teve como objeti- Vasconcellos. Para ela, além Coordenadora do setor de

vo favorecer a integração da troca de experiências en- Ensino Fundamental e Mé-

dos procedimentos da Área tre educadores dos estados dio; Luciane SchwáIbe, Co-
Educacional desta nova da nova província, o simpó- ordenadora de Informática

província; agora composta sio ainda trouxe conheci- e Andréa Gomes Car doso,
pelos estados de SantaCata- mentos, idéias novas e feed- Coordenadora do Setor

tina, Paraná, São Paulo,Ma- back na caminhada como Pastoral e os Irmãos 'Délcio
to Grosso do Sul e Distrito educador. Balestrin e Evilázio Tambosi,
Federai. Este simpósio visou Dentre as atividades rea- diretor evice-diretor, respecti-
ainda adequar a gesi:ão edu- lizadas no evento pode-se vamente.

Maristas promovem palestra-show
Os Maristas, através do Programa Vida Feliz e do Colégio São Luís, promovem no dia 13

de setembro às 19h30, no complexo esportivo do Colégio, uma Palestra-show com o tema:

Preciso de ti!
Realizado por um grupo de irmãos, professores e alunos de Joaçaba, o evento procura,

através de músicas, danças e apresentações artísticas, levar à reflexão de temas atuais e à

I sensibilidade da vivência de valores.O evento será dirigido a alunos, pais, professores e à

cOPlunidade em geral e terá entrada franca. /

,
'.

E, campeão ....
r

o professor Augustinho Ferrari não "dá" aulas de

futsal apenas no Colégio Evangélico Jaraguá.
Parabéns, Professor, vice-campeão

Brasileiro de Futsal categoria Juvehil de
Clubes Campeões

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fi

TERÇA-FEIRA, 10 de setembro de 2002 POLÍCIA CORREIODOPOvo7

IIMPRUDÊNCIA: PM FAZ CAMPANHA SOBRE TRÂNSITO PARA CONSCIENTIZAR OS MOTORISTASEstado �e Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. N° 79/2002
Edital: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERViÇOS Nº 79/
2002
Tipo: Menor Preço/Por Item

Objeto: ATERRO COM BARRO E COMPACTAÇÃO COM ROLO,
(25.000m3 de barro)
Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia vinte e cinco de

Setembro de 2002.

Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Vinte e cinco de
Setembro de 2002.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis,
de Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às
16:30 horas, ou pelo telefone 373-0247.

GUARAMIRIM, 09 de setembro de 2002.
FÁBIO DIAS DE ANDRADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

371-1919, e confira!

Os classificados doJornal
CORREIODOPOVO

são os mais lidos e fortes

da Região do Vale do

ltapocu. ligue para o

Duas pessoas morreram no

trânsito este fim de semana

]ARAGuA DO SUL - Sul, que estava estacionado mento Intensivo), em es- bou batendo num muro,

Mesmo com várias cam- na Rua da Abolição, no tado grave. Mota está fora na Rua Presidente Epitácio
panhas da Policia Militar e

.

Bairro Vila Rau, próximo de perigo e teve alta na tar- Pessoa, próximo da A�ro-
demais entidades, pessoas ao Posto de Saúde. de. de ontem. pecuária Plumas.
continuam imprudentes no Informações do Cor- O motorista morreu O condutor da moto-

trânsito, gerando acidentes. po de Bombeiros Voluntá-
.

assim que deu entrada no cicleta, Ezonei Teofilo da

Este final de semana, das rios de Jaraguá do Sul hospital. Ele sofreu trau- Silva, 37 anos, sofreu trau-

ocorrências mais graves apontam que, depois de matismo no tórax, trauma matismo craniano e entrou

atendidas pela PM e o atingir o caminhão, o veí- no abdome e fratura ex- em óbito assim que deu

Corpo de Bombeiros Vo- culo ainda bateu num posta do fêmur esquerdo. entrada no Hospital São
luntários, dois casos resul- poste. Outro carona de Velz, José. A caroneira, Ana Lú-
taram na morte de duas Entre as vítimas so- Darci Domingos Junior, cia Nistal, 39 anos, apre-

pessoas. No sábado à noite, corridas, Crosb de Oliveira 22 anos, sofreu fratura no sentava trauma no fêmur,
por volta das 23h45, o Mota, 17 anos, apresentava pé esquerdo, e Cassiano suspeita de hemorragia
condutor do veículo Es- cortes profundos na ca- Gomes de Lara, 19 anos, interna e traumatismo era-

cort, placa MBR-5878, de beça, hemorragia interna e apresentava lesões leves. niano.

J araguá do Sul, Marcos traumatismo craniano, e foi Na madrugada de do- Até o fechamento desta

Velz, 18 anos, perdeu o encàminhado ao Pronto- mingo, dia 8, às 4h20, o edição a vítima estava

controle do carro e colidiu socorro do Hospital São condutor da moto MAB- internada na UTI do hos-·

contra o caminhão placa José, onde foi internado na 3439, de Jaraguá do Sul, pital, em estado grave.
LXR-7840, de Jaraguá do UTI (Unidade de Trata- perdeu o controle e aca- (FABIANE RIBAS)

Cesar JunkeS/OP

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para atender um' tombamento ocorrido no Km 59, na BR-280,
próximo ao Portal de Jaraguá do Sul. O caminhão Volkswagen, placa MJJ-I020, de Jaraguá do Sul, conduzido
por Walnei Elvis da Silva, 28 anos, tombou e derrubou a carga na rodovia. Segundo policiais que estavam de

plantão, o condutor do caminhão estava andando em alta velocidade e acabou perdendo o controle do veículo,
que carregava cerca dê nove metros cúbicos de areia.

LOTERIAS
Megasena Lotomania

Loteria Federal
concurso: 394 . concurso: 247

05 - 15 - 35 - 42 - 45 - 49 04 - 11 - 1 3 - 20 -

A CEF informa

25 - 29 - 39 - 40 -
que: devido ao

Quina 42 - 44 - 53 - 54 -

feriado de T de
concurso: 1042

62 - 65 - 82 - 86 -

setembro, não

22-31-45-47-70 90 - 93 - 96 - 00
houve extração.
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Canoístas vão entregar
relatório para Prefeitura

• SUCESSO: ORGANIZADORES DO EVENTO DIZEM QUE O ENCONTRO SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS

Evento de motociclismo reuniu
]ARAGuA DO SUL - A

16a edição do Encontro Ca

noa Ecológica, promovido
pelo Clube de Canoagem
Kentucky, envolveu 62

adeptos desta prática es

portiva entre 12 e 67 anos.

O evento, realizado no sába

do, teve início na sede do

clube e prosseguiu até'Barra

Velha, somando cem quilô
metros de percurso pelo Rio
Itapocu. "Nem todos que
se inscreveram consegui
ram completar todo o per
curso, porque estava muito

frio e, quando estávamos

chegando na boca da Barra,
a maré estava subindo, e ter
de remar contra o 'lento é

complicado, depois tivemos
de remar contra a corrente

za do rio", relata o presidete
do Clube de Canoagem
Kentucky, Darlei Friedel.

Friedel destaca que os

canoístas tiraram muitas fo
tos para observar o nível de

poluição do rio e a degra
dação da mata ciliar de suas

margens. "Esta semana va

mos fazer o levantamento
do material fotográfico, fa
remos um relatório e vamos

entregar para a Prefeitura. O

que pudemos perceber é

que a situação não mudou

muito. Tem muitas dragas
retirando areia do fundo do

rio, o que está prejudicando
asmargens, tem trechos sem

vegetação e que estão des

barrancando", explica. Ele
diz que não efetuaram coleta

da água para anâlise bacte

riológicae físico-químicapor
que a água estava barrenta.

Todos os canoístas rece

beram troféus e camisetas

personalizadas do encontro
e foram recepcionados na

Festa do Pirão. (FR)

uma média de oito mil pessoas
]ARAGUA DO SUL - A

movimentação do fim de

semana superou as expecta
tivas da comissão organiza
dora do 110 Encontro de

Motociclistas, realizado neste
final de semana, com uma

programação que atraiu

público estimado em oito
mil pessoas, entre motoci

clistas e comunidade em ge
ral. Ao todo, havia 12 even

tos relacionados com moto

ocorrendo nos mesmos'dias
em todo o Brasil, e, na opi
nião de um dos organizado
res do encontro em Jaraguá
do Sul, VolneyPaulo Zonta,
o Zontinha, garante que o

evento doMunicípio-foi um
dos mais'procurados pelos
motociclistas. ''A chuva atra

palhou um poucona sexta

feira, mas, no sábado, a ci

dade estava cheia, a circula
ção era grande; as ruas esta
vam lotadas de'motos esta

cionadas", destaca.
Zontinha menciona o

benefício que o encontro

proporcionou em termos

de economia para hotéis,
restaurantes e comércio.

"Estimamos que ?s moto

queiros gastaram, 'em rné-
>

dia, R$ 200 mil aqui emJara-
guá do Sul; consumiram
cerca de 25 mil latas de cer

veja, números que colabora
ram com os estabelecimen

tos comerciais. Pena que tem

alguns comerciantes que não
são favoráveis com a realiza-

ção do encontro devido ao Motoqueiros deram show de habilidade sobre duas rodas

Motociclistas lotaram todos os hotéis da cidade e atraíram o público no fim de semana

destes eventos há 14 anos.

"Na minha opinião, o en

contro aqui de Jaraguá do

Sul é um dos melhores em

termos de hospitalidade e

estrutura. A vantagem da

organização do evento aqui
noMunicípio é que eles con

tam com a cooperação da

Prefeitura e da PoliciaMili

tar", destaca o motoqueiro,
enfatizando que 80% dos

participantes são universitá

rios e empresários com alto

poder aquisitivo, o que fa

vorece ao comércio.
Os organizadores do

encontro agradecem o

apoio da PolíciaMilitar, Po
lícia Civil, Prefeitura, Polícia
Rodoviária Federal,' Polícia
Rodoviária Estadual, Corpo
de Bombeiros, patrocina
dores e colaboradores em

geral. (FABIANE RIBAS)

povo bastante acolhedor.

Integrante doMoto Clu
be da cidade de Ítapetininga,
São Paulo, Claudio Oliveira,
32 anos, o Caco, participa

barulho", diz, enfatizando
que os motociclistas gostam
muito dos eventos �e Jara
guá do Sul, por ser bem or

ganizado e por contar com
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