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Governo do Estado de Santa Catarina entregou, ontem pela manhã', seis veículos Palio �.6, computado
res e impressoras para as delegacias de polícia que correspondem à lSa Regional de polícia'

Polícia Civil 'recebeu carros

e equipamentos do governo
As cidades de Jaráguá do Sul, Corupá, Mas

saranduba, Guaramirim e Schroeder rece

beram, ontem, seis viaturas novas, oito com

putadores e três impressoras. A solenidade de

entrega aconteceu em frente à sede da

Delegacia de Polícia Regional, e contou com

a presença dos prefeitos e delegados das

Implantação de Comers

.r:,==.....=.=,=,�0 vai fortalecer aMarisol '

G e rm â n 'i a A empresa Marisol implantou o Projeto Corners
nas respectivas lojas com o objetivo de posicionar

t o I ti o s os produtos de maneira adequada nas lojas mul-
& timarcas, aumentando o potencial de vendas e ge-C (I b e ,. t u r ti $ rando crescimento na participação das marcas, dife-

371.8414 renoiando-as dos concorrentes.

Divulgação
Estilo facilita a escolha dos produtos nas lojas

PÁGINA 4

respectivas cidades beneficiadas, repre
sentantes políticos do Estado e imprensa. O
secretário-adjunto do Estado de Segurança
Pública, Wilson Dotta, diz que esta doação
faz parte do ciclo de investimentos estipulados
para a segurança.

PÁGINA 11

Diretora Eliane mostra certificado de 'Referência'

EscolaDuarte Magalhães
recebeprêmio 'Referência'

o professor de História da Escola
Pedro Aleixo, em Massaranduba,
Rodolfo Stringari, foi obriqado a

retirar o seu carro do estaciona
mento da escola por ter.adesivos
de campanha. Página 3

o escritor Gilmar Moretti resol
veu pintar alguns túmulos do
cemitério da Rua Jorge Czernie- .

wicz, desativado há anos, onde
estão sepultados muitos dos pri
meiros imigrantes. Página 5

.

WandérWeege foi
\ homenageado pela
.Acaert, na terça-feira
PÁGINA 5

Entidades promovem
passeata em favor
da paz no inundo
PÁGINA 10

\

Alunos e professores da Escola' Básica Duarte
Magalhães, da Barra do Rio Cerro, ainda come- Pilotos de bicicross
moram a conquistar do prêmio "Escola Referência", /

concedido pelo Governo do Estado a unidades de preparam-se para a
ensino que s� destaca;am na execução de projetos
pedagógicos. 4a

Copa Malwee
PÁGINA 12PÁGINA 9
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Funcionários públicos municipais
de Jaraguá do Sul

MARIA EUSABET MATTEDI - Vereadora do PFL e ex

assessora da Regiona; Nereu Ramos
'" "�

No dia 2/5/01, foi instalada a Regional Nereu Ramos.
Pioneira em nossoMunicípio, cumpriu totalmente com o objetivo traçado

pela administração municipal, que foi o de aproximar a comunidade e os

serviços a todos os 11 mil moradores dos oito bairros ligados à Regional
Nereu Ramos.

Foram aproximadamente 4,2mil atendimentos que fizeram a diferença
aos que lá compareceram, pois não mais precisaram se deslocar ao centro da
cidade para tratar sobre qualquer assunto ou serviço que envolvesse a PMJS.

No entanto, o sucesso e o reconhecimento deste serviço e da Regional,
pela comunidade, só foi possível ser alcançado em grande parte a estes

valorosos colegas de trabalho, que nunca mediram esforços para orientar,
esclarecer e dar os devidos encaminhamentos a tudo o que foi levado à
Prefeitura deJaraguá do Sul.

A muitos tive a oportunidade de agradecer pessoalmente, mas meu
"

desejo é tornarpúblico este agradecimento, como o fiz naCâmaraMunicipal
(2/8/2002), para que, todos que se dispuseram a ler este artigo, saibam que,
em todos os lugares, existem ''bons e maus profissionais", mas que, dentro
daPrefeitura, encontrei sempre pessoas responsáveis e dedicadas em contribuir
com o bom andamento dos trabalhos e o bem dQS munícipes em geral,

Todos nós, agentes públicos e políticos, temos umamissão a cumprir, e
vocês, funcionários públicos da Prefeitura deJaraguá dã Sul, n6s ajudaram a

cumprir, de' formá exemplar, um dos mais importantes papéis dentro da
nossa sociedade, pois quem denós, um dia, não precisou ou não precisará

, dos vossos serviços?
'

"Quando todos os seus esforços forem vistos com indiferença,
não desanime, pois até mesmo o sol, ao nascer, 'dá um espetáculo todo

especial, e, no entanto, amaioria da platéia continua dermindo,"(Anõnimo)

"

Espelho da informalidade
médicos ou professores; coloca
dos àmargem do consumo, en-I
grossam fileiras na marginalida
de, tornando o que desejam com

ações à mão armada.
Felizmente esta não é uma

regra geral, e a grande maioria

dos brasileiros, nestas condi

ções, superam todo tipo de pri
vações e chegam, pelo esforço
pessoal e dedicação aos estudos
e ao trabalho, aos seus objetivos,
Entretanto, o cinturão da in

formalidade temmuito a revelar
ainda sobre o fenômeno das

exclusões em nosso País, e não

apenas
\
em relação ao reflexo

disso sobre, o futuro da Previ
dência Social no País, que é pro
blemático, mas com referência
a todo um contexto de uma na

ção que sonha ocupar posição
destacada no cenário interna

-cional, Pena que nossos soció-

logos não se ocupemmais disso, ,ou se dedicam muito p0UCO a

estas questões. Até parece que
o estudo das massas já não in

teressa quando é para avaliar o

real destino de �ossa gente, e

questionar o que verdadeira
mente a Pátria; hoje, proporcio
na aos seus filhos,

Dados divulgados pelo
ministro da Previdência Social,
José Cechin, dando conta de

que 40 milhões de brasileiros

estão, hoje, fora do sistema pre
videnciário, ou seja, não reco

lhem para a Previdência, e, por
isso, não têm acesso aos benefí
cios do INSS (Instituto Nacio
nal do Seguro Social), como o

direito à aposentadoria, ao

auxílio-doença e salário-mater

nidade, trazem embutidos

preocupante informação: par
cela crescente de bràsileiros se

debate na informalidade.
'-

Parcela esta que permanece
à margem dos postos de tra

balho, dedicando-se, por falta de
oportunidades, a atividades que
oficialmente não existem,
embora delas tirem a sobrevi
vência. Exercem ofícios que, na
maioria dos casos, não remu

neram suficientemente, au
mentando a espiral do subem

prego e, por, conseqüência, do
subconsurrio e da subgeração de
impostos. Salvo os que fizeram

desses ofícios opção de vida ou

têm afinidade com os mesmos,

por serem hábeis vendedores ou

artesãos, a verdade é que grande

lS'ão, em grande parte,
brasileiros que I

perderam a corrida
da competição pela

vida .J

parte dos brasileiros está lança
da nesta condição.

Pelas dificuldades sociais de
toda a ordem, foram ficando à

,

margem dos meios de produ
ção e da geração de riquezas, e
já não constam dos indicadores

estatais, não recolhem impos
tos, Previdência Social e FGTS

(Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço), e tornam-se, en

fim, brasileiros com 'direitos, é
'claro, como todos os outros,
mas projetados para fora dos

mecanismos que movimentam
a Nação, constando apenas
para o censo demográfico,

São, em grande parte, brasi- I

-Ieiros que perderam a corrida
da competição pela vida. Des
preparados para o mercado de

trabalho, sobrevivem em pe
quenas tarefas, geralmente mal
remuneradas; sem acesso a

bons colégios, abdicam dos
sonhos de serem engenheiros,

Pela passagem do Dia da Imprensa,
comemorado no dia lOúltimo, recebemos e

"

agradecemos asmensagens:
'*: ''T�voatademovemundos, está nela a tua força, a tua direção.Já notas

"teque qiiando realmente desejas por algo, seja umamudança interior, seja uma
, mudança exterior, consegues realizar?A tua luz está na dedicação para contigo

, mesmo.Seja persistente com teus propósitos e dê omelhorde ti em todo o teu
carpinho.��, ,

, \;. :' " ,AAssociação Comercial, Industrial eAgricola de Guaramirim vem, através
• \ :destamensagem, registrar uma homenagem a toda a imprensa por este dia.
: ,I, Recebam nossos cumprimentos.

DiretoriadaAciag (

*ACâmara deDirigentes Lojistas deJaraguá do Sul presta sua homenagem
a todos os veículos da IMPRENSA, pela dedicação e atuação junto à classe
lojista.

'

Parabéns!
* Amigos da imprensa
O reconhecimento pela atuação de pessoas que fazem da "IMPRENSA"

um �lo de apoio para o desenvolvimento das comunidades que serve.

A imprensa e a todos que a constroem, os cumprimentos da CEF.
EdmílsonBammesberger-Marketing e Comunicação Social daCEF
* Desejamos neste dia os parabéns. Nos sentimos muito orgulhosos de

podercontarcom profissionais e veículos de comunicação que procurarri sempre
informar, alertar e ajudar o catarinense a decidir o que émelhor para -si e para
nosso Estado,

Que a imprensa de SantaCatarina continueauxiliando tia luta de govemos,
governantes e população a construir um futuromelhor para todos. ,

Parabéns, imprensa!
OdinéiaMarchetri (Blumenau)
*É commuita alegria que parabenizamos este conceituado jornal e também

os jomalistas pelo Dia da Imprensa.
'

APp, direção, professores e alunos daEmef RibeirãoMolha
* Mesmo sendo cada vez mais uma árdua tarefa de ser jornalista, quero

parabenizá-los pelo dia de hoje (lO)!
Saudações,
ProfessorEmersonAlexandre Gonçalves
* Venho por meio deste, com muita alegria, cumprimentar a todos os

senhores da imprensa, pela passagem de seu dia.
Sendo que nós não seríamos nada sem vocês.
Parabéns!
Gabinete do vereador Ivo Petras Konell

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclU!dvos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Dirigentes do PPB de Jaraguá do Sul e dos demais

municípios do Vale do Itapocu reuniram-se ontem, a

partir das 19 horas, no comitê do candidato a deputado
estadual Moacir Bertoldi. O objetivo da reunião foi

discutir o apoio efetivo e mobilização nesta fase da

campanha. Amanhã, Moacir Bertoldi inicia uma

verdadeira peregrinação diária por diversos bairros,
onde vai conversar com os moradores e distribuir

material de campanha.

CEI PPS
Amanhã, durante a ses

são da Câmara de Verea

dores de Guaramirim, se
rá apresentado o relató

rio da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) re
ferente aos gastos da re

forma da Praça Cantalí

cio Flores. A CEI foi re

querida pelo vereador do
PT Evaldo JoãoJunckes,
o Pupo, quando ocupava
o cargo de presidente da

Câmara de Vereadores.

O candidato a deputado
estadual pelo PPS de

Jaraguá do Sul médico

Luiz Felipe Martins Ca

valcante diz que está con

fiante na eleição de Ciro

Gomes como presidente
do Brasil. Cavalcante
afirma que a população
está cada vez mais con

vencida de que Ciro é a

melhor das opções para
a solução dos problemas
do País.

Os 26 ex-presidentes da Câmara de Vereadores de

Corupá serão homenageados no dia 23 deste mês,
em solenidade marcada para as 19h30. A homenagem
aos ex-presidentes da Casa acontece como evento

mais importante dentro da programação de

inauguração da nova sede da Câmara de Vereadores�
Lideranças políticas de toda a região estão sendo,

convidadas a participar da solenidade de inauguração
da nova sede.

ENTRE ASPAS _

"Estou tranqüilo porque já existe jurispru
dência." (A afi rmação é do deputado estadual

pelo PMDB e candidato à reeleição Ivo Kone!l,
ao referir-se à possibilidade de ter que desistir
dessa eleição, devido a problemas com o TR E -

Tribunal Regional Eleitoral).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
C�M 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

POLÍTICA

IDENÚNCIA: PROFESSOR DE MASSARANDUBA PRESTA QUEIXA NA DELEGACIA POR ABUSO DE PODER

Petista de Massaranduba

se
.

diz vítima de perseguição
MASSARANDUBA - o

professor de História de 5'

a 8' série da Escola Pedro

Aleixo, Rodolfo Stringari,
foi até a delegacia na tarde

de ontem, para registrar
uma queixa contra a atua

ção de dois policiais milita
res. De acordo com o pro
fessor, na tarde de terça
feira, ele foi procurado na

escola pelos policiais, que
exigiram a retirada de seu

carro do estacionamento

da escola, porque o veí

culo tem propaganda elei

toral do seu partido (PT).
"Perguntei aos policiais o

motivo da atitude e eles

disseram que havia recebi

do uma denúncia. Alega
ram que estacionar em re

partições públicas com

propaganda deitoral carac
teriza crime e que, caso eu

não retirasse o carro, o veí

culo seria guinchado", afir
ma o professor.

Ontem, ele foi até a de

legacia, onde foi registrada
a ocorrência por abuso de

poder. "Não tenho nada

contra os policiais. Sei que
eles estavam cumprindo

Professor Rodolfo Stringari foi à delegacia registrar a ocorrência
Cesar Junkes/CP

ordens, e que estas ordens

teriam sido dadas pelo
pessoal da Prefeitura,. que
me persegue já há algum
tempo", argumentou
Stringari, que foi até a de

legaciamunido de uma au

torização assinada pelo se

cretário de Estado da Casa

Civil, Gley Fernando Sages,
de 28 de agosto deste ano,

que considera legal a uti-.
lização do estacionamen

to de repartições públicas
por veículos particulares
com adesivos de campa-
nha. "Fico surpreso em sa-

ber que desconhecem a

liberação do estaciona

mento", comenta Stringari.
Na avaliação do pro

fessor, o que está aconte

cendo é uma perseguição
sobre a sua 'pessoa. "Sou

presidente do PT de Mas

saranduba e diretor do

Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais. Desde
que entrei no sindicato, ano

passado, venho sendo ví

tima de perseguição. Até
telefonemas anônimos

com ameaças de morte já
recebi", ressalta.

o juiz eleitoral da 60'

Região, Pedro Caetano de

Carvalho, afirmou que o

caso ainda não é do seu

conhecimento.

De acordo com o juiz"
até agora não houve ne

nhuma 'Ocorrência envol

vendo a campanha, que
está bastante tranqüila em

toda a região. Esclareceu

ainda que a autorização
para o estacionamento é le

gal, mas não comporta de

monstrações partidárias
ostensivas.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Ivo Konell aguarda resultado do TSE, ainda hoje
]ARAGuA DO SUL - o

deputado estadual Ivo

Konell e candidato à reelei

ção pelo PMDB deve rece

ber, hoje à tarde, o resulta
do do processo que define

sua permanência como

candidato. De acordo com

informações concedidas

pelaAssessoria de Impren
sa do candidato, o clima é

de tranqüilidade entre os..

peemedebistas da região,
que apostam numa respos-
ta favorável do TSE (Tri
bunal Superior Eleitoral).

Konell aguarda, para hoje, parecer do TSE

A impugnação do no- bunal Regional Eleitoral),
me do candidato foi pro- devido à rejeição das con-

clamada pelo TRE (Tri- tas relativas ao período em

1 Bdby óog + ll<a.po, + 1 Surpresa.'

que Konell foi prefeito de

Jaraguá do Sul, há cerca de

10 anos. Konell afirma que
foi e que continua sendo ví

tima de perseguições polí
ticas, mas confia na decisão
da Justiça, até porque já
existe jurisprudência nesse

assunto. A Assessoria de

Imprensa do candidato in
forma ainda ,que, caso a

decisão do TSE seja con

trária ao candidato, o dire

tóriovai se reunir para de
finir outro nome para
substituir o candidato. (MHM)
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\I MARKETING: IMPLANTAÇÃO DOS CORNERS CONTRIBUI PARA APROXIMAR O CLIENTE A MARCA

Marisol incrementa veridas
com tendência mundial

]ARAGuA DO SUL - o

Projeto Corners, implanta
do em 2001 pela empresa
Marisol, vem apresen
tando excelentes resulta

dos. Os corners são uma

tendência mundial, am
plamente utilizados na

Europa e Estados Uni

dos. Eles foram criados

objetivando posicionar
os produtos de maneira

adequada nas lojas mul

timarcas, aumentando o

potencial de vendas e ge
rando crescimento na par
ticipação das marcas, dife

renciando-as dos concor

rentes,

De acordo com' o ge-'
rente de Novos Negócios,
Caio Fontenelle, com os

corners, aMarisol estabele
ce um estilo próprio e fa

cilita a escolha dos produ
tos nas lojas. "Este sistema

é elaborado para despertar
a atenção e conquistar o
consumidor", enfatiza.

Na opinião da gerente
de Produto, Beatriz Fonte- \

nelle, se o cliente chega na
loja sem saber o que com

prar, quando entra e vê a

marca exposta, vai associá
la com os anúncios que viu

nas revistas, outdoors ou

que assistiu na 'TV, e a pro
babilidade de comprar o

produto é maior.

Outro motivo da pro�
paganda no ponto de ven

das é a prestação de ser-

Os .comers foram criados para posicionar os produtos de maneira adequada

viço ao lojista, possibi
litando uma organização
temática da loja, com ca

racterísticas voltadas para
o público a ser atingido.
"Usando esses recursos, a

empresa aumenta os ne

gócios e consegue, melho

res resultados", opina a

gere�te.
Até agora a Marisol

implantou corners no Rio

Grande do Sul, Santa

Catarina, Paraná e São

Paulo, sendo que, até o

final de 2002, a empresa
somará 250 corners

instalados, compreen
dendo esses Estados, mais
Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Minas Gerais e

Mato Grosso. Em 2003, o
objetivo é atingir todo o

r

Brasil, com corners das Ripilica, Tigor T. Tigre e

marcas Marisol, Lilica Mineral. (JULIANA ERTHAL)

Marisol recebe prêmio nacional
A empresa Marisol obteve mais um reconhe

cimento por sua gestão na categoria Qualidade do

Meio Ambiente do Trabalho. A solenidade de entrega
do Prêmio Valor Social, realizado pelo Jornal ''Valor
Econômico", aconteceu ontem, em São Paulo, forne
cido pela secretária da Ação Social, Wanda Engels.
Mais de 225 mil votos de leitores e um júri formado
por jornalistas, representantes. do gov,erno, ONGs e

empresários apontaram dez vencedores da edição
( .

2002 do prêmio. �

De acordo com o gerente de Recursos Humanos,
Marcos Zick, a premissa da gestão participativa da

Marisol é reconhecer e acreditar que são as pessoas

que fazem a diferença e que o sucesso da empresa es

tá diretamente ligado ao grau de participação e com

prometimento dos seus 5 mil colaboradores. "O in-'
vestimento nos funcionários atrai lucros", finaliza o

gerente. (JE)

Programa Sebrae da Qualidade Total abre nova turma
]ARAGuA DO SUL - A

Acijs/Apevi (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul / Associa
ção das Pequenas Empre-

- sas do Vale do Itapocu), em
parceria com o Sebrae/SC
(Serviço deApoio às Micro

e Pequenas Empresas),
iniciam, no dia 19 de setem

bro, uma nova turma do

Programa Sebrae de Quali
dade Total- - PSQT, volta
do para micros e pequenas
empresas da indústria, co-

mércio e serviços. Mais de
15 mil empresas brasileiras,
cerca de 2 mil catatinenses,
já passaram por este pro
grama, que, em Jaraguá do
Sul, contou com a partici
pação de cem empresas,
desde a sua implantação, no
ano de 1994.

De acordo com o

agente articulador, Donize
te Bôger, o programa é

formatado para pequenas
empresas que procuram
expandir-se no mercado,

através da melhoria da

qualidade dos seus produ
tos e serviços, e do au

mento da produtividade.
"Recomenda-se que pes
soas de forte deliberação
nestes setores (indústria,
comércio e serviços) tam
bém participem, juntamen
te com os funcionários,
objetivando a implementa
ção dos projetos desenvol-·
vidos no decorrer dos se

te meses, com encontros

quinzenais,

O curso está dividido
em três blocos, envolven
do treinamento e consulto
ria "in loco" nas empresas.
O grupo é composto de
oito a 14 empresas, sendo
dois dirigentes de cada
uma. O investimento é de

R$ 1,4mil para associados,
e R$ 1,6 mil para não

associados.
Para obter mais infor

mações o telefone é 371-

10"44 ou via e-mail tecnica

�ervico@apevi.com.br. (JE)

'Risco externo

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

(zanghe@terra.com.br)

Quando abro um jornal, uma revista, assisto jornais
ou vasculho a Internet atrás de notícias sobre a economia
mundial e, principalmente, do Brasil, deparo-me com

aquele' famoso palavrão "Risco-País", onde alguns inte

ressados em denegrir a imagem de países em desenvol
vimento pontuam um ranking de interesses aliados a espe
culadores ávidos a enriquecer com a desgraça dos outros,
ou até gerando caos em algumas economias, já pre
senciadas pormuitos de nós.

Diria eu que até poderia ser interesse dos grandes em'
relação amanter "os" em desenvolvimento "monitorados"

para não se tornarem potências ou, um dia qualquer,
fazerem sombra a "estes".

A imprensa de certos países, interessados em manter

o egoísmo de alguns, divulga comparações entre ecónomias
sem qualquer fundamento ou estudo mais aprofundado
da situação interna e não a externa.

Compara-nos àNigéria, Argentina ou aoMéxico, como
estão fazendo é pura hipocrisia, demagogia e ignorância.

A nossa moeda interna, o real; está com muita saúde,
e a inflação, aparentemente, sob controle; porém, discordo
do seu poder aquisitivo.

Se não fôssemos um País que tenha tido credibilidade
ao longo destes oito anos, alguém' teria investido o que
investiram até agora?

Será que alguns jornalistas internacionais já divulgaram
alguma entrevista com estas empresas investidoras no

Brasil?

Ou até os "grandes" homens americanos como os

Paul, George e os Ronald da vida conhecem ou ignoram
estes investimentos?

Em uma pesquisa realizada: hápouco tempo, com quase
50 multinacionais, em torno de 35 têm as maiores

subsidiárias instaladas no Brasil.

Será que eles são tão ignorantes como certos domi
nantes mundiais?

Por quanto tempo vamos continuar sendo enjaulados
por estes interessados em destruir o crédito que temos

por parte destas multinacionais?
Até quando eles vão continuar perturbando a nossa

produção ainda competitiva em 'proibitiva'?
Tenho certeza que tudo isto é em decorrência do nosso

avanço tecnológico, do nosso avanço rio desenvolvimento, 11
do nosso avanço político, onde, com a Lei de Respon
sabilidade Fiscal, está valorizando nossos administradores
pelo bom uso do dinheiro público.

A todomomento vemos "analistas econômicos" falan
do�al de nós e, pouco tempo' depois, têm que reconhecer,
em públjco, as patéticas insinuações e fora da realidade.

Dica.
' .

Imaginem se um presidenciável conseguisse um

manifesto por escrito de 'uma centena de dirigentes das

maiores multinacionais reafirmando em continuar

investindo e acreditando no Brasil?

Calar-se-iam muitas bocas e çonversa fiada sem

fundamento.

E.�peclalizaÇão: Hospital de ClínicasEstado do Rio de Janeiro
e Curso na Socíedadc Brasileira (te Oflalmologia do Rio de Jáneiro

Fone: (047) 275� 1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala, 12 • Ed. Maximunn c�r
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Cemitério serve de fonte
-,

de inspiração paraMoretti
]ARAGuA DO SUL -

Cinco túmulos do cemité

rio da Rua Jorge Czernie

wicz foram pintados de

cores fortes e chamativas

pelo escritor e multimídia

Gilmar Moretti. A inter

venção de Moretti aconte

ceu ontem pela manhã, e

chamou a atenção de pe
destres e motoristas que

passavam pelo local. Fami
liares das pessoas cujos tú
mulos foram pintados
também acompanharam o

trabalho do artista, que
usou as cores pink, amare-

I lo cítrico e vermelho em
.,,'

substituição ao cinza das lá-

pides. Moretti se deu ao

trabalho de lavar todos os

túmulos escolhidos antes

de dar início ao trabalho,
que foi acompanhado ain

da por historiadores do
Museu Emílio da Silva.
A intervenção urbana

de Moretti foi motivada

pelo lançamento de seu

livro, "Pequeno cemitério
de flores", oc<;>rrido on

tem à noite, no porão do.

grande Teatro da Scar. ''Ao

colorir alguns túmulos, vou
em busca damaterialização
da metáfora e provocar a
reflexão sobre.o urbano",
explica o escritor.
A escolha do local tam

bém não foi\ aleatória. Este
foi o primeiro cemitério de

Jaraguá do Sul, onde estão

sepultados os imigrantes
alemães e húngaros. Todos
os túmulos têm inscrições
em língua germânica ou

húngara. Além de chamar

atenção para o aspecto
histórico, a intervenção
também denuncia o aban

dono do cemitério, que
tem sido vítima de roubos

e da destruição causada

pelo tempo.
- A diretora do Museu

Municipal Emílio. da Silva,
Alcioní Canutto, comenta
que já existe um processo
para municipalizar o'cemi
tério. O professor e histo

riador do. museu, Ademir

Pfiffer, a intenção é pedir
o tombamento do local

como patrimônio histórico
do Município. Na avalia

ção de Alcioní, o cemitério
da Jorge Czerniewicz re

vela ainda a forma da co

munidade da época no tra
to com a morte. "Os tú

mulos são verdadeiras
obras de arte, com detalhes

arquitetônicos que hoje não
são mais usados", argu"
menta a historiadora. Se-

\ '

gundo ela, a maioria dos

crucifixos que ornamenta

vam os túmulos, foi rou
bada.

A escolha dos túmulos

para s�rem pintados foib
I a�eada em pesquisa.

E . César Junkes/CP
scntor pintou alguns túmulos para provocar a reflexão

GERAL
. ---------.CORREIODOPOVO�

I HOMENAGEM: EMPRESÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL RECEBE PR�MIO\POR ATUAÇÃO NO RÁDIO

Wandér Weege é homenageado
pela Acaert em solenidade

I •

]ARAGuA DO SUL -

O empresárioWandérWe-
,

ege, proprietário da Rádio

Jaraguá AM, recebeu, na
manhã de terça-feira, o prê
mio de "Radiodifusor

Destaque" da Região da
Norte do Estado. A entre

ga do troféu aconteceu no

CentroSul, em Florianópo
lis, em solenidade promo
vida pelaAcaert (Associa
ção Catarinense de Emis
soras deRádio e Televisão),
entidade que concedeu o

prêmio a mais seis empre
. sários do.Estado, proprie
tários de emissoras de
rádio. A iniciativa daAcaert

,

em homenagear radiodifu-
sores que se destacaram no

setor foimotivada pelo ani
versário de 80 anos do

rádio no Brasil. A primeira
emissora de rádio brasileira

foi fundada em 1822, no
Rio deJaneiro.

De acordo com o ra

dialistaTim Francisco, fun
cionário daJaraguáAM, a
escolha dos empresários
foi baseada em indicações,
feitas pelos diretores re

gionais da Acaert. "Aquina
região a pessoa indicada foi
WandérWeege, devido ao

trabalho social e comuni-

Téo Bago/CP

Empresário Wandér Weege (C) recebeu Ó prêmio na terça-feira, em Florianópolis
I , '

tário desenvolvido pela tém programas musicais

emissora", ressalta Tim. nas línguas alemã (diaria-
Ainda de acordo com mente das 14 às 15 horas),

Tim Francisco, a Jaraguá polonesa (domingo, das 13

AM é a sexta emissbra às 14 horas) e italiana (tam
mais antiga do Estado de bém, no domingo, das 12

I
•

Santa Catarina, com 54 às 13 horas).
anos de existência, com- Além de Wandér, fo

pletados recentemente. � ram homenageados ainda

radialista destaca o trabalho. os radiodifusores Mon-
i '\
comunitário da emissora, senhor Agenor Marques\

que sempre priorizou a (Região Sul), Willy Frey
conquista da credibilidade (Região do Meio-Oeste),
junto ao ouvinte e ainda a Edilson Zanette (Região'
valorização da cultura Oeste), Flávio Rosa (Vale
Iocal.Ajaraguá Alvlman- do Itajaí) e ainda os fami-

!

liares de Amilcar Lima

(Florianópolis) e Carlos

Amaral (Região Serrana).
O empresárioWandér ,

Weege assumiu a direção
daJaraguáAM há 10 anos.

Nesse período, o empre
sário afirma que aprendeu
a valorizar essemeio de co

municação, sempre priori
zando a participação da

comunidade e com uma

programação voltada para
a informação precisa e

entretenimento sadio.
(MARIA HELENA DE MORAES)

lARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO

ir (47) 373-4264
Ru"a 28 de Agosto, 261 - Guaramirim se tI4'iM','me

INSCRiÇÃO
atéMll2002
INiCIO PREVISTO
13 de seíernbrode 200.2
DIAS E HORÁRIOS 00 CURSO

sextas-feiras, das 18h30min às 2.2h; sábados, das 8h às 12h30min,
e em algumas disciplinas das 13h30min às 17h30min

LOCAL DO CURSO
- .

'

UNERJ - Centro Universítario de Jaraguá do Sul
www.uneij.br

Te!.: (47) 371.\1003 pos(1ll@unelj,br
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CO�IO DO POVO

Lenny Krovitz revelou em uma

entrevista que .se sente

abençoado por Deus e que
"

para ele o rock é um estilo de
vida e não só um gênero
musical. Kravitz, que se

apresentou pela primeira vez no

México no último sábado, disse
que não pode ser comparado a

músicos como Jimmy Hendrix
ou 'Marvin Gaye porque "cada

pessoa é único" ,-mas disse que
sente orgulho em ter seu nome

a o I ado· d e a r+i s tas tão

consagrados.

Sábado, 14/09 o Barcelona vai estar
florido para comemorar a chegada da

Primavera. SPRING DREAMS
...realize seus sonhos de primavera ...
Decoração especial com Girassóis

amarelos, camarote Vip com show

surpresa, pirulitos for girls, incensos,
�

sorteio de várias cortesias Mote1200 1,
e todos num astral de paz, amor e

FLORES.
,I,

DJ LICO (Jack Bier e Rutana),
primeira apresentação no Barcelona e

DJ Caverna residente, .Hosstess
Gentleman by Fabio, bar men,

recepcionistas, Dj's, Garçons e

principalmente VC estarão usando
uma camisa floral para comemorar a:

chegada desta estação.
\

Retire seu bonus na Ravelli

Use sua camisa florida e venha
realizar suas fantasias de

primavera ...
Reservas: 370-5509

.-\

3.
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AI'garda.�
estam aria

icroinformatica.com
• • P " < i " I ; I II d" • In � I � " d .' � Q t t

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone:: 1471275.1968 Fax.: 1471371,6408
E-mail: saq@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

Nesse último final de semana

observamos que as cidades do Norte do
Estado estiveram vazias em virtude do
feriado que levou muitos jovens as

.

prelos do Litoral para as festas

programadas para o tal.

Bali Hai, Ibizo, Rancho Maria's e Baturité
estiveram superlotados, apesar do forte
frio .

Em Novembro (0lia 02) é a vez da
reabertura doBnnono Joe - Ubatuba

Ingressos' antecipados:
Mime do Kohlbach, Center Som
e Cantinà da JUNERJ

Informações \ e reservas fone:
275-2606 \

,

Art'
mU
ho
ate

se�
e5:1
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veículos

C-l0 - Vende-se, caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

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

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

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

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

CHEVmE-vende-se, 79, verde
meto R$ 2,300,00. Tratar: 9903-
3526 ou 273-0454.

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9.200,06, Tratar: 373-2563.

CORSA - vende-se, pick-up compl. (
d.h.l, 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. Tr�tar:
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:371-6651 ou 9977-4913.

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

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou
97. Tratar: 370-5400 ou 372-6209, c/
Charles.

CORSA WIND - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus novos,
int. impecável. Tratar: 372-4360, c/
Marcos. R$ 7.800,00. Aceito carro

menor valor.

0-10 - 76, branca, dle. Tratar: 371-7212.

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

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

KADm - Vende-se, Sport, 95, gas.,
rompI. ótimo estado. Tratar. 9979-0585.

KADm - Vende-se, 96, compl. �

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

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

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

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

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

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

OMEGA - vende-se 93, GLS, compl.,
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.,
valora 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, compl.
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:

9975-1724, c/ Femando.

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, 93/94, c/
d.h., ar, t.e., v.e., volante escam.,

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

370-4622, c/ Edivino.

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano

95, hidr., cinza, chumbo, com 27.000

km, oríg. novo. Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

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,OO� Tratar: 9952-7084.

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

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

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

financio. Tratar: 273-1001.
•

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,
compl. R$ 20.000,00. Tratar: 9979-
14'37, c/ Giovani.

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

'PALIO - vende-se, EL 1.5,97, branco,
4p, t.e. + cd. Tratar: 371-5343.

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

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

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

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

2002. Tratar: 376-0081.

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

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

9102-6896 c/ Rejane ou Mauro.

PREMIO - vende-se, 91, gas., motor
1.6, 4p, verde. R$ 4.400,00. Tratar:
9104-3722 -,

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.600,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

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

TEMPRA - vende-se, 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, c/ Franciele ou Edione.

T1PO-vende-se,IE,l.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, c/ Elcio.

UNO - vende-se ou troca-se ELX,
95, cinza, 4p., V.E., T.E., Ar cond.
R$ 9.000,00. 273-5158 c/ 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,
c/Tratar: 376-1772.

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

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

l,INO - ve'nde-se Mille, 93, c/ Iimp.,
desemb., e ar qte. R$ 6.300,00.
Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se Mille, 92, prata, em
ótimo estado. R$ 6.200,00. Tratar:
373-4018 ou 9992-6016.

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

UNO - vende-se Mille EP, 96, 2'

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

dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:
9973-9432, c/ Douglas.

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

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte.Rs 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,
c/ NF e manual já licenciado até 03.

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

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

UNO - Vende-se, Mille SX, 97, bordô,
gas., v.e., trv.e., limp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers. R$
8.500,00. Tratar: 3�1-5343.

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

BELINA - vende-se Scala, 85. R$
3.500,00. Tratar: 370-1161.

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

CORCEL" - vende-se, 81, valor a
comb. Tratar: 9965-9318 c/ Leandro.

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

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

ESCORT - vende-se ghla, 93,
bordô, 1.8, gás., R$ 7.000,00.
Tratar: 371-1244 c/ Naiana.

ESCORT - vende-se 88, vermelho à
alcool. R$ 4.000,00 nego Tratar: 371-
7529 ou 9102-6896c/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., c/ D.H., V.E. e alarme. R$
8.500,00. T: 275-1505.

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

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

ESCORT - vende-se, l, 93, azul

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

ESCORT - vende-se, 88, guia, ale.
R$ 5.800,00, aceita financ. Tratar:
370-7703, c/ Jacob.

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

F-1000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-7481.

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

F-1000 - vende-se, 86, gabo
Simples, ótimo estado. R$
17.500,00, aceita 2 carros de menor
valor. Tratar: 370-7703, c/ Jacob.

F-1000 - vende-se, gabo p/6 pessoas,
motor mwm, turbo na garantia. R$
18.500,00. Tratar: 373-2563.

F-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas, Tratar: (47) 9995-8242.

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

originais. Tratar: 373-0263.

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

FIESTA - vende-se ou troca-se, 97,
4p. R$ 5.700,00 + 21x R$ 206,00 ou

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

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde
limão, c/ alarme, rodas, insulfilme, todo
revisado. R$ 8.900,00 + 22x R$
172,00. Aceita-se Uno 96 ou 97 c/4p,
branca, de pref. EP. Tratar: 9122-2093.

KA - Vende-se, 97, 1.0, GL. R$
10 ..700,00. Tratar: 376-1854.

MONDEO - troca-se, ao, 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 p/1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp. R$ 10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnei.

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

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

. 274-8550.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'� 370-3113
Av.Woldemor Grubbo - Joroguá do Sul- se

APOLO - vende-se GlS, 90_ R$
3_500,00 + financ. Ou troca-se entro por
CG 2001. Tratar: 370-2280 após-15h.

VERSAILES - vende-se, 92, guia
compl., branco, R$ 8_500,00, aceita
carro de menor valor. Tratar: 370-

7703, c/ Jacob,

BRASILIA - Vende-se ou troca-se"

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

BRASILIA - vende-se. 79 ou troca-se

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

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

BRASILlA - vende-se, 75. R$
1.200,00. Tratar: 371-2708.

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2"
dono. R$ 2.800,00. Tratar:
370-7481.APOLO - vende-se ou troca-se, 91,

1.8, álcool, c/ aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 370-0277 ou 9121-1320. FUSCA-vende-se 77. R$ ��400,00.

Tratar: 373-3001.
APOLO - vende-se, GL, 91, c/
manual e n.f. Bem conservado. R$
3.200,00 + finan. Tratar: 370-5937.

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

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

4p;ar qte e desemb., 20.000km, único
dono. R$15.000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se, Gl, 92, 1.8, gas,
R$ 7.500,00.Tratar: 371-5700.

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, c/ar, GNV,
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, :!-OOO,II, Tratar:
371-5343.

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

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

.

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

-------------

I GOL - vende-se Special, 8v, 99/00,
prata, c/ T.V.e alarme. R$8.000,00 +

14x 283,45 (aceita carro de - vaiar).
Tratar: 370-9087 ou 370-7000

Q (I

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

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

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

FUSCA - Vende-se, 72, modo 80,
ótimo estado. R$ 1.450,00. Tratar:
999H3637.

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-T�03, c/ Jacob.

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

FUSCA - vende-se, 81, bege, ótimo
estado. R$ 2.200,00. Tratar: 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, desem.
tras., V.V., ótimo estado. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, c/
Fernando.

GOL - vende-se, CU, 97, 1.6, branco
c/ ar qte, limp. e desemb., pneus
novos. Tratar: 371-9993.

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

GOL - compra-se 95, corsa (95
modelo novo) ou fiesta (96),'paga-se
a vista até R$ 8.500,00. Tratar: 273-
50198 após às 18hs.

GOL - vende-se Cl 1.6 gas., 89',
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entro + 9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00
à vista. Tratar: 370-8579 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: 370-6348c/ Jackson.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$

QUINTA-FEIRA, 12 de setembro de 2002

II·lill
one:

370-8622
VW Gal Power 1.0, 16V, 4p .• compl. (-ar) Preto 2002
VW Gal CL 1.6, c/ opcionais Verde 1994
VW Pointer GL, 4p., comei. Bordô 1994
VW-Parali 1.0, 16v, 4P1 reve + opcionais Cinza 1999
VW Fusca 1300L - Re íquia Marrom 1976
GM Aetre Sedan GLS 2.0, compl. Branco 1999
GM Corsa Super 1.0, 2p, c/ opc. Verde 2001
GM Corsa Super 1.0, 2p, cf opc. Prata 2001
GM Corsa 5�����,'�l,Ptu%gPdjesel Branco 1997
GM S-10 Roxo' 1996
GM Kadett GL OH. VidraI Travai Alarme Bordô 1995
GM Vectra gt� .tg, ���cf�8 Prata 1995

__ GM CheveHe Vermelho 1991
GMMonza Classic, SE.,4p., 2.0 compl. Marron ( 1990
GMMonza SUE, 2p, v.e.lt.e. (alc.) Cinza 1989
GMMonza ��b1n:Pdu�I�PDii��::S (ale.) Praia 1986
GMD-l0 Marrom 1980
Fiai Palio EX 1.02p básico Branco 2000
Fiai Palio ��e1fwn�, °f�:oV��opcionais Branco 1998
Fiai Palio Branco 1997
Fiai Uno Mille SX, 4p, compl. Praia 1997
Fiai Uno Mille SX, 2p, c/ opc. Praia 1997
Fiai Uno �m: �:.' jP6��p.ldes.lar quente Verde 1996
Fiai Uno Branco 1994
Fiai Tipo MPFI. 4p .• Turbo campo Prata 1996
Fiai Tipo �io1�gt:t ,tbl�sico Preto 1994
Ford Flesla Vermelho 2001
Ford Ranger XL 2.5 D�ITElVElAla,m� Vermelho 1998
Ford Ka CLX 1.0 Básico Azul 1998
Ford Courier LX 1.3 Básica Roxa 1998
Ford" Versalies GL 4p., OH, Vidroltrava Prata 1992
Ford Escort L 1'.6, c/ opcionais Azul 1993
Ford Versalies �;I�r'4g�1 �O�d 1��Vc� Praia 1992

Peugeoul 106 Prata 1999
Seal Cordoba GLX. 1.8 completo Cinza 1995
Mitsubishi Galent 'ES, 2.4 corroí. Branco 1995
Mazda B2200 Cabo dupla dfe. Branco 1994
Honda Tltan 125, parto elétr. Prata 2001
Honda Tilan 125. si parto eléír. Prata 2000

Rua Walter Marquardt, 518 Em rente ao Posto Mime

10.000,00. Tratar: 371-9730. IPVA 02 quitado. Tratar: 9973-8707.

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

GOL - Vende-se, 85, BX, branco, ale.,
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 demenor
valor. Tratar: 275-3730 ou 370-1184.

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

menor valor. Tratar: 275-3191, c/
Rornl, após 18hs,'ou 9111-7012.

GOIE-vende-se 95, GlS, compl., preto,
4p. R$13.800,00 (aceito carro ou moto

de-ou+valor). Tratar: 9952-7084.

GOLF - Se o seu sonho é Ter um Golf,
não perca essa. 1.6 Mi, 99/00, c/

KOMBI - Vende-se, 79, envidraçada,
ótimo estado, ou troca-se 'por carro
de passeio, nego a diferença. Tratar:
312-3743 ou 9117-6391.

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

LOGUS - vende-se logus C21, 1.8,
gas., ano 95, ar quente, desemb.,
som e alarme, verde rnet.

R$ 9.000,00. Tratar: 276-0031 ou

276-0440.

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.

Dornbusch, 330
Rua'Joinville, 41 70

próx.
próx. trevo

CI�be Àtlético Baependi
de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r

Eseort GLX

Fiesta
)

F-4000
Seu semlnovo com jeito de novo

,
,

;

FORD

97/98 Azul gas,
97/97 �Azul gas.

- 82/82 Azul, die.

\ 'VM

Kadett SL' EFI 92/93 Prata ale.

MONZA GL 95/95, branco" gasolina R$ 8.900,00 (sem troca)
\

.. ,
"

VERIFIQUE CONDiÇÕES IMPI;RDíVEIS!

Hyosunif125 vermelha gas,
Gol 16v, 4p prata gas,
Gol Gl1.8 branco gas.
Corsa 1.0

.

branca gas.
Un02p,1.0 bordô gas.
Gol CL, 1.6 bege ale.
0-20 Cabo Dupla, compl. branca die.

Voyage, GL 1.8 verde gas,
Escort GL 1.6 branco gas.
Gol CL 1.6 prata gas.
Escort 1.6 L, azul ale.
Parati CLL6 marrom meto ale.
GolGL bordô ale
MonzaSL1.8 vermelho ale.

Voyage marrom meto gas.
Escort ui azul ale,
0-10 branca die.
Fusca branco gas,
Fusca bege gas,
DoegeDartV8 vermelho gas,
Moto Daelin 50Cc amarela gas.

Titan vermelha gas
CG Branca , gas.

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

1.300,00 e rest, neg. tratar: 9963-
8002 ou 37().5504.

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

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

PARATI- compra·se 2000 geracão
III, Tratar: 373-2563.

SANTANA - Vende-se, 97, MI,
compl., a GNV, Ótimo estado. R$
15,500,00. Tratar: 373-2563,

PARATI - Venqe-se, CL, 95, R$
9',000,00. I ratar. 275"{)92/.

� PASSAT - Vende-se 74, vilage,
preto, álcool. R$ 2.600,00. Tratar:
99033450 CI Gllmar pela manhã.

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

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

.

PASSAT -Vende-se, 1.8,87, prata,
alc., super inteiro. R$ 3.800,00 ou I;l$ SANTANA -' Vende-se, MI, 1.8, 97,

G
G
G
G
G
G
G
G

1996
.1995
,1994
1993
1992
1991
1989
1980

Branco
Branco
Verde
Branco
Verde

Cinza
Preto
Cinza

G
G
G
G

Azul 1998
1996
1995
1993

Prata
Verde
Prata

,\_

G.
G
G

Ven;nelha
Vermelho

2002
1997

-,
1996Preta

vermelho per., cl manual, NF, cornpl.
-v.e, R$15.500,ÓO. Tratar: 371-6056.

SANTANA - Vende-se, 89, 1,8, gas,
R$ 5.500,00, aceito troca pormenor

valor, Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde, R$
13.800,00. Tratar: 376-1116ou
9116-0160, cl Valdir.

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

SAVEIRO - Vende-se, 90, gas., 1,6.
Tratar: 372-1363.

VARIANT - vende-se, 76, azul, em
bom estado. R$ 5;;0,00 a vista.
Tratar: 9133-5824.

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

VOYAGE - Vende-se em ótimo
estado R$ 2.500,00 aceita moto de
menor valor no nego Tratar: 91214061.

,

Monza GL

Monza

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

CARONA - vende-se, 86, álc, 5

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

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

-

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

DOGE - vende-se, Polar, 79, R$
5 500 00 Tratar 9111-7033

JEEP - vende-se pI trilha compl.
Verde militar. R$ 7.500,00 (neg.),
Tratar' 371-1244 cf Naiana

JEEP - vende-se, 65, reformado, em i
ótilllo estBdo. TI MBr. 9902 7378, e/
Marcos,

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

plCK OP WILLYs - vende-se,
traçada com carroceria oríg., em
ótimo estado, Valor: 4.500,00.

, ,

� �!.��!l!!:'!��",!�H�,!A.W GRADES, PANTOGRAFICAS, ESTRUTURAS METALlCAS, ESCADAS, PORTOES,
PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

'il(47J 275-1540
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

0-20 Conquest, compl.-ar
MonzaGL

Omega GLS 30 compl.
Chevette'SL
FORD

,(47) 376-1772/ 273-1001
. í, '

......._ C_..._rr--�LTmJ�
Rua: Ângelo RUbini,780 - Barra do Rio Cerro -laraguá do Suí - se CA"'INHON..,..
vw
Gol CLll.6
Santana CL 1.8, ar, dir.
Santana CL 1.8, dirl.
Gol CL1.8
Gol CL 1.6A P
ApOio GL 1.8
Gol CL1.8
Variantll
AAT
UnoSX
Uno CS 1.5, 4p
Uno CS 1,.5, 2p
Fiorino 1.5
GM
Celta,opc.
Veetra GLS comp,
S-10 2.2

-
,

Escort GL 1.6 V ar + dir.

Pampa Ll.6
Veronal.8
EscortXR3
Escort L 1.6
Escort L 1.6
MOTO
Honda Bis ES
CGTitan
XL350
IMPORTADOS
Dakota STD

Peugeot 405 SRI compl.

D
G
G
G

1995
1995
1993
1979

Branco.
Branco
Verde
Verde

G
G
G
G
G
G

1998
1996
1995
1994
1990
1990

Branco
Cinza
Branco
Vennelho
Azul
Vennelho

G
G
G

Verde/Branco
Cinza
Prete

2001,
2002'
1987

G
G

Vennelha
Azul

1999
1.995

GM

95/95
95/95

Cinza
Branca

gas,
.gas,

WILLE CAR VEíCULOS
COMPRA· VENDE· TROCA· FINANCIA

Corsa 2p, OH, G Prata qo R$ 14.500,00
Kadett ugnt, G Bordô 94 R$ 9.000,00
Kadett conversível G Vennelho 93 R$ 13,000,00
Del ReyGL, A Dourado 86 R$ 3,800,00
VoyageLS, A Branco 83 R$ '-2.800,00
GOLBX, A Vennelho 83 R$ 2.500,00
GolBX, G Bege 83 R$ 1.800,00
Fusca, 1306L, G Vermo meto 76 R$ 2.200,00
Kombi original, G Azul 73 R$ 3.000,00
PassatL, G Azul 74 R$ 800,00
MOTOS
Scooter 100Cc Verde 97 R$ 1.700,00
XLR 125 p/trilha Branca 98 R$ 1.700,00
XL125 p/trilha Vennelha 87 R$ 900,00
Agrale 27.5 p/ trlha Branca 87 R$, 1.000,00
DT 180 p/trilha Branca 85 R$ 1.300,00

AOQUIRA AQUI sEu GOtoIÓRCIO GLOBQ OE CARRO "� NOW6 " U6APOSI

o
dos7h30 os12h

Rua.Joaquim Francisco de Paula 627 • Francisco de Paula,junto a Tapecenter lavação 9111-7033

Tratar: 276-0287 ou 276-0373. VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

RENAULT� vende-se Clio, compl.,
1.0, 8V, 4p" 20QO. R$ 18.,o00,00!
Tratar: 370-2227.

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

corno, pronta p/ trilha. Tratar: 276-
00310u 276-0544,

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

0136, c/ Edilene.
TOYOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata: bco couro, 5.800 'km
oríg., superconservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946,

CALIBRAT vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impec. R$ 21.000,00.
Tratar: 3'70-7986.

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

'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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9117-9897, el Emerson.

DAELlNG - 50Ce, amarela, 99, el
690km. Tratar: 9122-7311.

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

DT -vende-se 180, 85, prep. pltrilha,
motor e eaixà O, 2 paraiamas da

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

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

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

4 CORREIO DO POVO

DE·LAS' li SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
Atendimento 24 horas
(Após as 22:00hs, cJ hora marcada.)

fltendQmos Eles. Elas e Casais

I)ospodldas do Soltoiro.massClgons orótlcas

J'araguá do Sul e região

_Iade o�_J�_k!!»_�J!7) !991-8668,�,_�,_�,

MERCEDES - troca-se, eompl.,
trueado, por chácara. Tratar: 372-
0108, não importa a localidade.

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

PEUGEOUT - Vende-se, 96, eompl.,
verde met. CI 77.000 km oríg. R$
13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

9112-4950.

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

(

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

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

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

CAMINHÃO - vende-se, 1113,83,
turbinado, trueado, pneumático. R$
12.000,00 + finane. Tratar: 376-

2585, ae�ita-se troca.

CHEVROLET - vende-se, 78 com

guincho de 45 T., R$ 16.000,00 aceita-

se carro menbrvalor: Tratar: 373-2563

DOGE-vende-se, d400, 77, vermelho,
el baú e 5m. R$10.800,OO, aceita-se
Corsa na troca. Tratar: 372-0391 ou'
9965-8875.

F-4000 - Compra-se, 608 ou

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

F4000-vende-se, 78, em bom estado.

Valor a eomb. Tratar: 373-2563.

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

vw - vende-se, 8.150, 00, baú, el
6,20m, he. R$ 35.000,OO,entr. T 47x
R$ 470,00, parto Tratar:,9979-1437.

BIZ2001- vende-se 01 el 3000
km. R$ 3.200,00 nego Tratar: 9124-
0828 el Elaine.

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

Tratar: 9104-2336, el Wi,lson.

BIZ - compra-se, usadaf'Paga-se a

vista. Tratar: 370-7189, el Gisele.

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

...A"ld'�"A,1
1!�����'

(047) 376-0251
. )

Ruo Angelo Rubin� 900 - Borro do Rio Cerro - Joroguá do Sul- S

/

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos'

Graxa

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

997SOO05. 374-1529 (ree. Vanderlei).

CG TITAN - vende-se 2000, prata,
semi-nová. R$ 3.500,00 el 6.200km.
Tratar: 9952-7084.

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

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

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

CG TITAN - vende-se, 98, verde,
Tratar: 9992-4166. CGMAN-troea-se, 96 porrroto cerneor

valor. Tratar. 373-0335 ou 9992-6016.
CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar: COMPRA-SE - 84 a 90. Tratar:

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

,

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

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

'KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:
370-2227, el Anderson.

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

NX - compra-se 400 faleon, 00 ou

01 de parto Tratar:,9902-0033.

PIAGGIO - vende-se ou troca-se

Vespa PX 200. Tratar: 371-1335.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada el motor feito. R$
1.400,00. Tratar: 370-9134, 9122,
7341 ou275-0051, el Jussara.

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

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

BOA NOTíCIA
Empréstimos pI servidores públicos

estaduais, federais, atiloO ou inativo, c/
desc. em folha de pgto, si cons, ao
SPC ou SERASA, também temos
empréstimos el cheque pré em até

1ix e financiamos veículos. Atendemos
Jaraguá do Sul e toda a região.

RuaJoão Planinscheck, 293 sala 6.
Tratar.370-626' ou 999' -6366, junto cf

VRAutomóveis
'

SCOOTER - vende-se, Sundonw
Super Fifty, 98. Tratar: 9953-1878,
el Leonardo.

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

TENERÉ - vende-se 600, 88, ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar: 9103-
1:611 ou 275-1204.

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

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

VIR'AGO - Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira. Tratar: 371- f:
7390 ou 9125-2722.

'

V,RAGO - Vende-se: 250, 01. R$
6.000,00 + 20 pare. de R$ 266,00.
Tratar: 372-3970.

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

275-0817.

XLR - Vende-se, Holo, 02.
R$ 1.000,00 + 20x R$ 266,00.
Tratar: 9102-9593, 61 Julio.

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

9104-2775.

XT 225 - Vende-se, 01, verm., c

19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R.

164,10. Tratar: 372-3673, após 15hs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..

QUINTA-FEIRA, 12 de setembro de 2002
2
�,

YAMAHA- vende-se, YBR 125E, 01,
cl 7.566km, emplacada. Tratar: 371�
9804, el Celia.

YAMAHA,-vende-se, RD 350, 90. R$
2.400,00 + doc. Tratar: 910Hi766.

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

-

APARELHO CO - Vende-se, novo,
original, pI Golf ou Gol GIII. R$
450,00. Tratar: 9975-2574.

AROS C/ PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, c/ pneus liga p/ Fusca. Tratar:
370-0670, c/ Paulista.

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

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

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

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

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

CARRE11NHA-vende-se inteira p/ carro.
R$ 300,00. Tratar: 370-1225 c/ Robson.

CARRETINHA - eompra-se, usada, p/
miçrotatortobatta, em bom estado. Pago
avista. Tratar: 379-1538, c/ Maisa.

CARRO DO ANO - Compra-se, acima

c

1$

de 95 p/ frente, 4p, eompl., pref.
finaeiado. Tratar: 371-0695.

ENGATE PARA CARRETINHA - vende-
,

se, R$ 50,00. Tratar: 372-1817.
JOGO DE ARO - vende-se, p/ Fiesta
(aro convencional). R$ 100,00.
Tratar: 376-0409.

diversos
ACARAí - vende-se, título do clube.

R$ 150,00. Tratar: 9979-4455.

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

AGENDA - moça perdeu agenda
2002 de Paulo Coelho, cinza/azul,
na Rua Bernardo Dornbuseh. Tratar:
371-6288 ou 373-2699, c/ Patrícia.

BAZAR _;_ vende-se, eornpl., no
bairro São Luiz. Tratar: 376-0330 ou

9902-5620.

BEBÊ - vende-se, 1 mosquiteiro de

teto, 1 par de protetor de berço, verde
água e 1 cad. De refeições vime, todos
seminovos. R$ 120,00. Tratar: 371-
1271, c/ Dalva, hor. ComI.

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

BEBE CONFORTO - Vende-se, da
Burlgotto, 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: 9903-1898.

BERÇO - vende-se novo c/ colchão,
cobertor, edrédon e protetor. R$ ,

90,00 (negociável). Tratar: 371-3459
ou 9902-4035. C/ Estela.

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

CACHORRO - compra-se, filhote de

qualquer raça. Tratar: 9993-0623,

CACHORRO - vende-se, filhotes Bagles
mestiços. R$ 50,Oq. Tratar: 31-1-6021.

CORREIO DO POVO 5

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

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

APARELHO DE SOM - vende-se,
3.200 watz, Aiwa, 3 ed's. Valor a
eomb. 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, serninovo, Tratar: 371-8507,
c/ Fabiane.

CADEIRA DE BEBE - vende-se, p/
carro, c/ 2 meses de uso. R4 60,00.
Tratar: 376-0345.

CADEIRA DE BEBE - vende-se, p/
carro, seminova, cf cinto 3' pontas.
R$ 60,00, Tratar: 370-1225, c/ Robson.PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,

p/ Uno turbo. R$ 150,00, Tratar:
(47) 9105-9172, c/ Jeferson.

BAZAR - vende-se, estoque e

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

CALCULADORA -eompra-se, HP 48G

Ou HP 48 GX ou HP 48G+, c/ urgência.
Tratar: 370-0816, c/ Silmara.

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

CALCULADORA - Vende-se, HP
12C, financeira. R$ 200,00, nego
Tratar: 273-0223, c/Wagner.

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

c/ Mara hor.eoml.

CARRINHO DE BEBE - vende-se,
seminovo, c/ cadeira de bebê
conforto e andador. R$ 180,00.
Tratar: 9903-1900, c/ Tavares.

CARTA DE CRÉDITO -.eompra-se,
contemplada, c/ no máximo 10 pare.
pagas. Tratar: 276-0476.'

CART� DE CRÉDITO - vende-se

contemplada. R$ 11.500,00, e/s
pare. pagas. R$ 2.000,00 + 55x R$
223,00, Tratar: 9123-7514 c/
Matheus.

CARTA CRÉDITO - vende-se Cons.
Nae. Sulamériea. R$ 14.318,00 pare.
R$290,46 (c/ 6 pagas). Tratar: 371-
1244 c/ Naiana.

CELULAR - perdeu-se no big bollng,
Baby Fashion Sansug, cinza. Tratar:
371-1919.

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

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

9103-9157.

Usados com garantia de procedência e com cara de zero quilômetro.

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

COMPRA-SE - Rat 147, Rorino ou

Oggi inteiro até R$ 1.200,00. Tratar:
370-1225 c/ Ro'bson.

COMPRA-SE - Carro, paga-se R$
1.000,00 de entrada e assume fínanco,
Tratar: 370-7321 c/Dorlval.

SOM P/ CARRO - vende-se, 2 sub

12", modelo novo Pioner, 1 módulo
Boss 1600 wats, frente de acrílico,
1 par 69 Pioner, caixa selada pára
os sub, R$ 820,00. Tratar:
376-2593,

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não contemplado. Tratar: 373-4018.

Você ainda vai ter esta mare,a no seu carroU!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagos.con1.bJ:

• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecâniCa geral
multi marcas.

'

• Temos finnnclomerrto.

2001/01, preto.
Completo+ couro +câmbio
semiautomático + rodas + CD player.

2000/00, branco, 27.000 km.

Completo + couro +

teto solar + rodas M3.

1997/97, verde�
(Impecável estado.

1998/98, preta.
Excelente estado"

Completo.

�
I

azul.

Completop

2001/01, preto.
4x4 + a/c + dir. hidráulica

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribelrc, 658

CONCESSIONÁRIA SSANG YONG

Tel. (47) 372.0676 dreamcar@netuno.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotoran'lim I finanças

Siena
Goll.0

Fiesta,4p
Ranger, cornpl,
Corsa Super
Gol Plus
Blaser DLX
Corsa
S-10

Logus 1.8, cornpl.
Omega, cornpl.
Pampa
D-40, baú
C-20

02 Cinza

99 Verde E.

99 Azul
97 Cinza

97 Bordô
96 Preto
96 Cinza

96 Preto

95 Bordô
93 Preto

93 Grafite

93 Azul

90 Branco

88 Bege

Gas. R$ 21.000,00
Gas. R$ 11.500,00

,

Gas. R$ 11.300,00
Gas. R$ 17.500,00
Gas. R$ 10.300;00
Gas. R$ 9.800,00
Gas.
Gas. R$ 9.300,00
Gas. R$ 14.800,00
Gas. R$ 9.800;00
Gas. R$ 11.900,00
Gas. R$ 7.800,00
Die. R$ 21.000,00
Alc. R$ 14.500,00

VEICULOS

Vectra Chalinger
Grand Blazer OL)\ 4p
Kadett GLS

Vectra GL

Vectra CO .

Corsa Sedan compl. - dir

Santana 2.0 compl.
Tempra 16V 4LX

Omega GLS

S·10 Cab Simples
Tipo 1.6 compl.
Kadett GSI
Vectra GSI 16V
0·20 Cab Dupla
Parati 1.8
Chevette DL

Caminhão 113 MB

Caminhão 2013 MB

Cinza

Verde

Branco

Cinza

Azul

Branco

Branco

Cinza

Cinza

Branca

Prata

Branca

Vermelho

Bordô

Branca

Azul

Vermelho

Branca

01

99

98

98

99
99

99

97

97
96.

95

.95
94

93

91

91

84

78

G

G
G

G

G

G

G

G

G

O

G

G

G

G

G

G

O

O

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - FONE: 370-0013

Marea HLX, 20Vv 99
Fiesta 2p. 97
Corsa Super, 4p 97
Palio EO, 2p 97
Fiesta 1.3 96
Uno ELX, 2p 95
Escort Hobby 95
Uno CS 95

Tempra, 8V, compl. 93
GolGL 93
Verona 92
Uno ELX, 4p 94
Parati CL 95
Renault RN 19, 4p, compl. 96
Monza SLE 90
Tempra Stile, turbo 95

OFERTA
01

R$ 25.000,00
R$ 8.900,00
R$ 11.000,00
R$ 9.900,00
R$ 9.500,00
R$ 7.400,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 6.900,00
R$ 6.500,00
R$ 8.200,00
R$ 8.900,00
R$ 9.500,00
R$ 5.900,00
R$ 10.800,00

R$ 11.800,00

Escort Hobby, 2p

Corsa Milênio, 4p
Corsa Sedan, 4p
Vectra GLS compl., 4p
Monza SUE, 2p

Gol CLl1.8, 2p
Gol CL 1.6, 2p

Mille Smart, 2p
Uno Mille, 2p
Palio EDX, cf d.h., 4p

Okm
01

94
88

Branco
Cinza
Dourado
Cinza

.G
G
G
G

96
93

Vermelho
Branco

G
A

01

91

97

Branco

Cinza

Vermelho

G

G

G

Dourado G

011 VEíCULO$)

vw
Gol 1.0. MI. parachoque pers. 98
Gol 1.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. aerof6lio 96
GoI1.6. CU. para-choque pers. 96
Kombi Stander 1.6. envidraçada 95
Parati ct, 1.6. gas. 91
Fusca 1300 81
GM
Kadet Gl. 1.8. 96. cl trio. e para-choque pers. 96
Kadet Sll.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Chevette'Oll.6, gas., ar-quente, desb. Tras. 92
Kadet Sll.a, desemb., aerofólio, para-coque pers. + CD 91
F1AT
Uno Mille, EX, 1.0� 4p, gas., Lp., ar quente, compl.. ar 98
Uno Mille. 'SX. 1.0. v.e .• tv. e .• Ip. e d.t.• gas .• ar quente 97
Palio EDX 1.0. 2P. compl .. - ar 97
Palio Et., 1.5. 4P. T.E .• pare-choque pers .. + CD 97
Uno ELX. 1.0. 4p .• ar completo 94

Pick-up Fiorino aberta 1.0, longa 94

Tipo compl. 4p.. 95

Tempra 2.0. azul. 8V. compl. 98
FORD
Escort GLI, 1.8, limpo desemb., ar-qte, dir. hidr. 96
F·1OCO. motor MWM Turbinado. hidr. 86
PEUGEOT
Picape aberta 504 diesel 95
MOTO

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

Kawasaki 50 cc, Okm. 2002 - R$ 2.500.00
CG Tinam 125. cl P. E.
Honda CBR 450

Vectra GLS 2.0 95

Vectra GL 98

Escort Sedan 16V 98

Uno 1.0 Faire 02

Escort GL 1.6 96

Passat Village 1.8 89

Gol1000 98

Fiesta 4p 95

Peugeot 106, 4p 99

Ka 98

Fusca 85

Chevette 86

Azul G

Prata M. G

Bordô G

Branca G

Bordô G

Azul A

VermelhoG

Branco G

Prata G

Prata M. G

Branco G

Prata G

prata
Prata
branco
branca

prata
bege

bordo
cinza
dourado

I

verde meto

bordõ
bordõ
bordõ
branco
Azul meto
Branca
Preto onix
azul

azul meto
branca

bordõ

02
01
90

azul

preta

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

R$ 14.500,00 '

R$ 20.500,00

R$ 13.000,00

R$ 12.700,00

R$ 10.300,00
R$ 5.150,00

R$ 12.300,00

R$ 7.800,00

R$ 13.000,00

R$ 6.000,00 +fin.

R$ 1.500,00 + fin

R$ 3.800,00

HondoSIoES
CG,",,",
lII.3I5O

DoIoI!a S'l1l
"""POI- SR! oompI.

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

vw
a _
a _
a Verde
a _
a Verde
a Cinza
a _
a Cinza

F1AT
a Azul
a Prata
a Verde
a Prata

III
a v......1ha
a Vermelho
a Prata
D _
a _
a Verde
a Verde
-

a _
a Cinza
a _
a .Vermelho
a Azul
a Vermel'1O

MCII'O
a Verde/Br81CO
a Cinza
a Prata
"PORI'_

a Vonnolha
a Azul

GoICU1.8
SantwlaCL1.8, .,eflr.
_.CL1.8.dlrt.
GoICl1.8
Gol Cl1.8AP
Apoloal 1.8
GoICl1.8
VorIlI1tll

1998
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1980

1998
1998
1995
1993

2002
1997
1998
1995
1995
1993
1979

1998
1998
1995
1994
1990
1990
'-..
2001
2002
1987

1999
1995

Unosx
UnoCS1.5.o4p
UnoCS1.5.2p

.

_1'.5

Colla,opc.
VeoInIGLS_.
&102.2
D-20ConqueIt, oompI....
_Gl
�GLS30oompI.
a-S1.

EIcortGl1.8VII'+cIr.
P1mpal1.8
V......1.8
EIcortlCR3
EIcortl1.8
EIcortl1.8

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Financiamos
seu veículo!

Gol, 4p. Vermo cf roda 16v

Gol4p 16V
Saveiro fechada,
Uno Mille
Gol CU1.6
Gol 1.8 CU

Uno, 4p. compl., ELX
Gol alc

GoI1.6, gas.,
F-1000 Dupla Cornp .

Parati

Escort, ai, 1.6
Fiorino
F-1000

R$1'4'.ÓOCJ,ÓO
...

.

R$ 13.500,00
R$ 15.000,00
R$ 7.200,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.20,0,00
R$ 30.000,00
R$ 6.500,00
R$ 5.000,00
R$ 4.500,00
R$ 17.500,00
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00

99

99
99
95

95
95
94

94
93

91

91
90

89
87

87
83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Escolh:Q Agora

Sua Carto de Crédi�o11!

PLANOS 37 A 60 MESES

ESCOLHAA MARCA E O MODEiLO 'DE SUA PREFERÊNCIA'

[ft.-...&;L'..-,..iMINaaDl
. ·Or "/lI\R\'-':

•• _ • .c �"""'_.""" , .....,6

PLANOS 32 E 43 MESES·

r

! I

: ,

1 I

: !

* Portas abertas' para você e sua família
* Sua casa pró.pria sem complicação .

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

casa ou apartamento na' .eldade, campo ou praia, com o ,

(,

PANAMERICANO você terá benefícios' especiais.

27S�·047S/9·97S-7/602
Rua,Jacob Buck" 120 • Centro • :�o: lado do, Besc • Jaraguá do Sul • se

Anexo à PLUS: COMPUTADORES
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VENDE-SE: ii ponto comercial, estoque e os equlpamentlls da loja.
ALUG.A-SE: ii sala c170,Olhll", ti carência de lrês meses para o 1· pagamento I
__ _._

RS 376!_Q703 __ ._.�__ _j
CELULAR - vende-se, Pronto, Nokia
2155. R$ 180,00. Tratar: 9124-0512.

COMPUTADORES - vende-se, novos
com garantia, AMO DURON 950MHZ,
R$ 1.498,00. Pentium 4 1.6 GHZ, R$
1.910,00. Outras configurações.
Tratar: 275-1334 ou acesse o site

www.mierowebbr.hpg.eom.br

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

CELULAR - vende-se, Pronto Gradiente

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

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

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de
crédito. Valor a eomb. Tratar: 275-1676.

COMPRESSOR - vende-se, Sehultz,
3.6. R$ 450,00. Tratar: 376-0971.

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

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

CELULAR - vende-se, Baby Fashion,
vermelho. R$ 300,00. Tratar: 371-
0002, el Mareio.

CONSÓRCIO - vende-se de moto

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

60 x R$ 193,34. Tratar: 392-3050.
CHAPA ELÉTRICA - vende-se,
portátil, el duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

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

CURSO DE INGLÊS - vende-se, kit
composto por 4 CD's, 3 fitas de
video e livros de exercícios.
Fantástica met. de ensino através
de rnsgs subliminares. Indicado
também para estudos eompl. a
outros cursos. Tratar: ;371-7529,

CLUElE ElAEPENDI- vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:
9965-1347 el Osnildo.

COLCHÃO - vende-se, magnético,
usado. R$ 800,00, 2 balcões de rnad,
el vidro pI loja. Tratar: 371-8734. DESUMIFICADOR DE AR - vende-se.

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

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

DREAN QI,JEST - vende-se, el CD orlg.
Tratar: 9117-9897, el Emerson.·

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

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

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370-
1913 ou 9975-1299. el prof. Ademar.

EQUIPAMENTO PI PROPAGANDA
VEICULAR - vende-se, novo, CarÁudio
System, el exa de mad. naval, a prova
de chuva, eq. el 4 fal. e 4 super·
tweeters, som de excelente qualidade,
amplif. 800 watts, eq. pI uso de fita
kassete e mixer pi 2,microfones,
podendo ser utilizado el CD. Tratar:
371-2898 ou 9955-5858, el Lodemar.

FARMÁCIA - vende-se ai clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.
'

FOGÃO - vende-se 4 bocas, cor
branca, Dako, semi-novo. R$
120,00. Tratar: 371-1080 el Daiane.

FOGÃO - vende-se 4 bocas, Daho.
R$ 50,00. Tratar: 370-2280.

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

GUITARRA - 'vende-se, strlrnberg

stratoearter. R$ 250,00. Tratar: 370-
6596, el João Carlos, após 18hs.

QUINTA-FEIRA, 12 de setembro de 2002

próx. Posto Mime IV. Valor a eomb.
Tratar: 376-0703 ou 273-0203,.

MÁQ. DE MONTAR PNEUS - vende

se, marca Autoffieine A 210. R$
1.500,00. Tratar: 370-7942, c/Lsérclo.

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

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

duas ou troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 375-1080.

MÁQ. DE TRICO - vende-se, Engel
Brodul, eompl. R$ 1.000,00. Tratar:
376-3538.JANELAS - vende-se, 2, industriais e

uma fechada de marmitex. R$
160,00. Tratar: 9118-2880. MÁQ. LAVAR ROUPA - vende-se,

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo
reta, Yamata. Valor a corno. Tratar:
9113-7636.

LAVATÓRIO PI SALÃO DE BELEZA

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

L1QUIDIF.ICADOR - vende-se, valor a
eomb. Tratar: 373-3787 el Noeli.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a eomb.

Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

MÁQ. REBATER ELÃSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou entro R$
2.000,00 e o resto pare. Tratar:

9975-4523, el Rosa.
LINHA TELEFONICA - vende-se, prefixo
371. R$ 200,00. Tratar: 437-3523.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte
de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
(pacote el todos tem dese. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MÁQ. SACOLAS - vende-se pI
fazer sacolas plásticas.Tratar: y76-
1042 el Lurdes.LOJA - vende-se, na R. José Narlok,

CRÉDITOS
Para compra de imóveis,
construção,' reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00,. prestações a

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

liêit1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autoriiação BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

LaY�nJM'" Locação ,Higienização
tocoçõo e higieniZação de toalhas e capas
pom salóes dê Cabelekelrbs

locação e higieniZação de lençol. jaleco., roupão e
sapatinhos para Clinicas de'Esteticas El Medico

HiglêniZ'ação. de roupas
de coma e banho poreHoteis

HigieniZação de toalhas de mesa, gudradonapas
e copas de cadeiras para Restaurantes

Higíenliação dé Edredons e Cobertores

COMPRA - VENDA;.TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999

CONSÓRCIO REGATA
Indiscutivelmente o melhor

Plano Super Fácil
No mínimo 05 motos todo mês!

Você só paga metade do valor da

parcela até a cont'emplasão

A maneira mai's fácil
de adquirir sua motol,

370-5999

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AUTOMÓVEIS
373-0131

93 cinza G

00 branco G

96 cinza G

95 preto A

95 verde G

00 prata G·

96 preto G

96 vermelho G

96 bordô . G

96 branco G

95 branco G

96 azul G

97 verde G

89 branco G

86 branco A

84 vermelho A

86 amarelo G

ok vermelha G

� 370·3113
Y. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

VOLKSWAGEN
Gol 1.0 16V Prata 00
Go11.6MI Vermelho 98
Gol 1.0 16V Verde 98
Logus GL, comp. Prata 94

FIAT
Palio ELX, compl. Cinza 01
Palio EX Vermelho 98
Tempra 16V Branco 95
Uno ELX Vermelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95

FORD
EscortGLXSW Azul 98
Escort GL Dourado 90
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa 4p, compl. Branco

r
01

Corsa Sedan Super 16V Branca 00
Kadet! GL Prata 97
Kadet! SL Prata, 91
Monza SLE Vermelho 91
Astra GLS Preto 95

Mercedes Classic A 190 Prata 01·
Peugeot 205x51 Vermelha 96
Peugeot 405 SR Çinza 95

Financiamos
seu "eículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Fone (47) 371-2111 '

Fax: (47) 275-2076
Veículos. peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br'

VIVotorantim I Finanças

Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

VEíCULO ANO COR COMB.
Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.
Gol GIII, 4p, 16Y 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, compl. 98 Cinza Gas.
Vectra GL, comp!. 97 Azul Gas.
Uno SX, 4p 97 Cinza Gas.
Mondeo CLX 96 Preto Gas.

TempraSX 96 Preto Gas.
Gol CLI.6 96 Branco Gas.
Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.

Uno ELX, ip 95 Verde Gas.
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.
Vectra CD 94 Prata Gas.

VoyageGL 89 Cinza Ale.
CB400 84 Azul Gas.
CBX 200 Strada OI Azul Gas.

Financiamos
seu veículo!
9981-5840

'

9979-0113
Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
Veículos 371·4225

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

Q) 370-2227 119975-1804
.

Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 - Jarag�á do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEGOCIO
DE PRIMEIRA

Vendas e Serviços

Int.elbta,

111111 HD�
:...
11;11"

VENDO EMPR
PUBU,CUJADE EM,

PltI I rtgi!o, dI lltl9·iL" do SUl.
E'mPrttl� m�ll M 2: Ino� dlltUlClo.•

\ .

� Contratos, dê f)ublididade
fechado.! d.a IM
um ano tom dientes.

c> FaturamentQ mel15al garantido.
-=> Ótima carterr8, de diente.

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Estou colocando a disposição a

quem interessar, uma pizzaria e

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 proposta.

Tratar: 275-2825, cj Osair

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

cad. de barras. Tratar: 9993-5833,R$ 590,00. Tratar: 372-1274, nego
/

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

PAPELARIA - vende-se saldo em

geral. R$ 1,300,00, Tratar: 274-8329
ou 274-8264, cl Simone,

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

MONITOR - compra-se, colorido ou

PS. Tratar: 371·5691.

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBOR.IU

Apto frente pi mar - 3 suítes, 2 gar., novo.

RS 350.000,00. Buratto - Tratar: (47)
9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU·

Apto cl 3 dorm -. (suíte), + dep. empregada, gar., situado
no Centro - R$ 125.000,00. Buratto - Tratar:

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

RS 95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920. ou
367 -1993. CRECI 296

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

MÓVEIS - vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121·231'12, cl Jollce.MÁQ. SOLDA - vende-se maq,

solda elétrica, lixadeira, furadeira de

impacto (industrial) e caixa de
ferramenta completa. Tratar: ;l70-
9172 ou 9975-0102.

de vidro, p/6 cad. estofadas. R$
200,00. Tratar: 372-4153, cl Alex ou
3706278. MÓVEIS PI LOJA - vende-se,

provdor cl cortina, balcão rnad, cl
prateleiras, cabides pI calças e

blusas, balcão de vidro cl cabideiro,
cabideiros grandes e pequenos.
Tratar: 371-7529 ou 9102-7055.

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

MESA - vende-se, de musculação,
sem equipamento, somente a mesa,
novinha, sem nenhum dia de uso.

R$ 200,00. Tratar: 372-3970f"

PINCHER - vende-se, n· O. Tratar:
276-3206.MATERIAIS PI CONSTRUÇÃO -

vende-se, diversos, novos. Tratar: 370-
6432, após 15 horas, cl Fernando. PINTURA =, fazemos pintura em

móveis (pátina, decapê, eto.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229.

MESA DESINUCA-vende-se, compl.,
4 tacos, bolas, giz, tampo de marmore.

PANIFICADORA - vende-se e confeitaria

cl 40 pontos de venda registrado clMESA - vende-se, marfim, cl tampa
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GRUPO ESPECIAL
MOTO/CARROS

R$ 79,65
R$' 83,52
R$ 9�,22
R$ 10L50
R$ 120,83
R$ 145,96
R$ 160,08

C100 Biz
CG 125
YBR 125
XLR 125
CBX 200
Twister
Tornado
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RS 8.504,00
RS 9.408,00
RS 9.684,00
RS 10.679,00
RS 11.394,00,
RS 11.810,00
-RS 12.178,00

RS 126/49
RS 139,94
RS 144,04
RS 158/85
RS 169,48
RS 175,67
RS181,14
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Cafl da manhã
Chá da tarde

�peritivo�
Cxecutioa
(.}l!taternldnde

:;frutas e :;flores
Eicor e Chocolate
'�specialmia das c..JWães

\ . '.
'

especial (1)ia dos !:Namorados
Outras ocasiões especiais ••

PNEUS - vende-se, 4 Miehelin, ej
aro de ferro 16 - 215j75, pj piek
up, aro ej 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 37"2-4492, ej Zlgue ou 372-

1693, ej Zlco.
'

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

TOLDO-compra-se, usado, 3mx4rll
ou maior. Tratar: 379-1750.

TECLADO - Vende-se. Cassio, modo
CTK 500, seminovo. Tratar: 370-
1462. até 19hs, ej Flávio ou Miriam.

TV :1.4' - vende-se. semp. R$
200,00. Tratar:_376,3434.

TV :1.5' - vende-se. tela plana. R$
500,00. Tratar: 370-3207. r

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

v, \

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
seminovo. Tratar: 371-8507, ej Fabiane.

VIDEOGAME - vende-sé Play
Station 2, destravado ej 6 ed's.
'Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME-vende-se. Nintendo
Game Cubo Americano. ej 5 jogos
originais, 1 mlmory eard e 2
controles. Tratar: 376-2206.

VIDEO-GAME - vende-se Nintendo

64. ej 11 fitas orig .• 4 controles, 2
rambos paek, 1 rnemory eard. Tratar:
376-2206.

/

VOLANTE - vende-se, da momo + cubo

pjGM. R$ 450,00, nego Tratar. 372-1274.

CORREIO DO POVO 11

. -- .

unovers

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

PROCURA-5E - casa próx, cento pj
alugar. Tratar 9975-682� ej Isolde

/

CZERNIEWICZ - vende-se, sobr�do
cf 267m, 3 qtos., 2 bweq2 salas,
coz., área de serviço, gar., pj 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao

n2134. Tratar: 275-0845.

',I

ESTRADA NOVA - vende-se, mad.,
nova, 50m2, terreno ej 14x29m, 2 qtos
e demais 'dep. R. Felix Riehert, 116,
lote 3. R$16.000,OO ou R$12.000,OO
+ finanec ,1 sal. mín. Tratar no local.

PORTAS (4) - veride-se, mad.
Maciça (cedro), cj almofada e canto

superior em meia lua. R$ 400,00 ou

1 por R$ 120,00. Tratàr: 9104-4588.

PRANCHA - vende-se, pj cabelo. R$
,40,00 + transformador. Tratar: 3706650.

PRANCHETA/AQUITETURA - vende

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

cadeira. Tratar: 370-9172 .

PRODUTORA I)E fELO - vende-se de

gelo em cubos cf depósito e uma maq.
De gelo em barra ej 50 formas de ínox,
Tratar: 376-1496 ou 9873-8743.

PROTETORES DE BERÇO (3)
vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

370-9228. ej Rosane.

QUADRA DE TÊNIS 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, cf
Junior.

ROUPAS - n�eessito dê roupas pj
crianças de 10, 7 e 5 anos. Tratar:

27�5086, ej Marcia.

ALUGA-5E - quarto mob. ej coz., lav.
Tratar: 370-3561 ej proprietário, ou R.
Fidêlis sttngnen, 64, próx. Portal. '-

ALUGA-5E - quartos em casa de
família pj rapazes, O local já possui
eoz., área de lavação e o próprio qto
rnob. De fronte a Metalúrgica Trapp,
no centro. Tratar: 275-0423.

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

COMPRA-5E - casa prox. Centro.

Paga-se 55.000,00 sendo

R$34.00,OO (em dinheiro) e R$
21.000,00 (carro). Tratar: 370-1161

CORUPÁ - mista, no centro, troca-se
por casa ou apto em Jguá ou Sal.
Camboriú. Tratar: 9133-7539 .

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

alv., ej 70m2 aprox., terreno ej 533m2•
R$ 15.000,00. Tratar: 370-5432.

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam móveis, geladeira, fogão.ietc.
R$ 12.000,00, neg., aceita-se carro.
Tratar: 370-0075 ou 9975-0601.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
mad., ej 150m2 e terreno ej 600m2, '

situado a rua l.uiz Gonzaga - R$
70.000,00. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468, ej Tina. CRECI 9839.

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

MASSAS - PIZZAS

\

Huum""" que delícia.'
Experimente
nosso rodízio
de massas!

v
I fIlIÁ

mesatê su I
•L
/

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
ej 3 qtos, 2 salas, gar. e demais
dep. Terreno ej 508m2, todo
murado. R$ 50.000,00, neg.; ou
troca-sepor chácara. Tratar: 371-
2599 h.e. ou 370-5967, a noite.

LOT.' SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, ej 160m2, por resido
mais próx. ao Centro. Tratar: 276-

0645; ej Altair.

c
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RIO MO�HA - Vende-se, el casa de 5

qtos, terreno de 3.900m2, 2 lagos el
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se

proposta. Tratar: 370-1401, el Flavio.

RIO MOLHA - Vendo' chácara
ecológica el área de 20. 850m2 R$
130.000,00 ou de 40.850m2.
R$160.000,00, À 6km do centro perto
de tudo que ve precisa. Local el toda
infra-estrutura, chalé e edícula no

estilo suíço el gar., ehur:, eser.,
telefone, circuito de tv, aquecimento à
lenha e parabólica, rede sanitária

septiea, rede hidr. direto da

nascente, rede elétrica el iluminação
externa, galpão el quitinete, canil,
lagoa, e mais terrenos prontos I
construir. Tratar: 370-8563 I
9975Dl02.

Terreno avaliado por corretor de
.

imóveis em R$18.000,09. Aceito
carro no nego Tratar: 371-2898 e

9955-5858, el Lodemar.

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

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, el
toda infraestrutura montada e

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

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

CHAMPANHAT - vende-se, el 600m.
Tratar: 9111-1996, el Fabio. Roy�
COMPRA-5E -. terreno de arroz, aqui
na região, pago a vista. Tratar:

379-1538, el Marisa. ,

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

Vendas ou loca ãoCENTRO - procura-se, el 200m2, pI
alugar, próx. ao INSS de Jaraguá do
'sut, Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

• Loi�s é S«aI�1 Comerci�is
(CI diversas metragens)

'IPr.�. deAllmerel.,io
• IIp.,o p/lverelol

3.080m2
(com Garag�m) _

:LOCALlZACAO:
Ruo Marechal Oeodoro

.��_E����.���!2L�.:_f.!���

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes
finane., prontos pI eontruir, próx.
escola, creche e mercado. Tratar:
99936992.

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

CENTRO - aluga-se, salas confortávels,
el ar, mob., fax, ramal exclusivo e

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

ITAJUBA - vende-se, el 500m da

praia e 300m2. Tratar: 370-5187.
SCHROEDER I-vende-se casa alv.,
zctos, gar., demais dep., R: Carlos

Fossile, 196, Vila Amizade. R$
9.500,00 (aceita carro até

R$7.500,00). Tratar: no local ou 374,
5248 (pI recado).

JARDIM FIRENZE - vende-se.

Trater: 371-7061.
VILA LENZI - vende-se, locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937. VENDE-5E - terreno pI chácara, el

40.000m2, sendo 10.000m área

plana, cl 2 riachos, el água
cristalina, lago, caminho pI
Pomerode. Próx. Parque Aquático
Paraíso, 12km do centro.

R$ 35.000,00. Tratar: 370-8928, el
Marcus.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
auto cilindrada. R$ 15.0QO,00.
Tratar: 370-7390 ou 9125-2722.

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

PiÇARRAS - vende-se, a 50m2 do

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

ESCRITÓRIO - vende-se Central, ei
toda' infraestrutura, montada, sala el
div., bwe, dep., 2 eomp., fax,
internet, telefone, ar eond. R$
10.000,00. Aceita-se carro' ou moto.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

RIO DA LUZ - vende-se, el 320m2.
R$ 10.000,00 nego Tratar: 370-8097
ou 9104-5468, e/Tina. CREC19839.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
.
casas no mesrr\o terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, el João.

filhos. Tratar: 9973-8449 .

COMPUTADOR - Coneerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, el Eloi.
SÃO LUIS - vende-se, el 425m2,
bonito, 17x25. R$12.600,00. Tratar:
370-2995.

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

chácara no nego Tratar: 276-0070.

ESCRITÓRIO - vende-se, Central de
Prestação de serviços, com toda infra
estrutura montada, sala el divisória,

,

bwe, 2 eomp., fax, internet, telefone,
ar eond. R$ 10.000,00. Aceita-se carro,
oumoto. Tratar: 372-3970.

COSTUREIRA, - precisa-se pI
overloque e reta el prática, residir na
Vila Nova ou próx. Tratar: 370-7963.

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

Marisol S/A. Tratar: 9133-7539.'

I

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colégio, el 125m2, el gar., 1 suíte, 2
qtos e demais dep., cortinas fica na

casa: R$ 75.000,00, aceita-se carro
ou R$ 60.000,00 + finane. Tratar:

370-9050, el Simone)
I empregos

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

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

LOJA 1,99 - vende-se montada cl
120m2. Tratar: 997'5-0993.

DIARISTA - Ofereço-me pI
trabalhar, ou empr, doméstica, el
ref. Tratar: 9902-1378.

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

pare. Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

VILA LENZI-vende-se, alv., e/70m2,
2 qtos e demais dep., R. Marcelo Barbi,
terreno el 720m2. R$ 28.000,00. Tratar:'
372-3922, elWalter.

VILA LALAU .; vende-se, próx.
Marisol, el 322m2, livre de enchente.
R$ 23.000,00. Tratar: 9963-,!i)445.

VILA LENZI - vende-se,"el área total
de 644,00m2, próx. ao Colégio
Giardinl Lenzi, na Rua Jaime Gadotti.

R$19.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 371-6310"eoml:, ou
9975-9543, el pátrieia.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar:370-7321, c/Dorlval. FACÇÃO OVÉRLOQUE - Tratar: 275-
1962. \

VILA LENZI - vende-se, el 1 apto \

conjugado, ideal pI 2 famílias. Ótima
localização. R$ 78.000,00. Tratar:
371-3159.

MOTORISTA - precisa-se pI
caminhão. Tratar: 370-3320.

VENDEDOR - Precisa-se, pI'área de

informática, requisitos, idade acima
de 22 anos e conhecimento na área
de informática, hardware. Tratar na
R. Epitáeio Pessoa, 723, centro.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar el exp, ou Contino. Tratar:
9902-0063 el José.ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, el

aprox. 30.000m2, próx. ao Centro,
cl luz, água e ehopana, ideal pt
clube. Tratar: 370-4992.

PANFLETOS - precisa-se pessoas
para entregar, período integral.
Tratar: 370-3320.VILA LENZI - vende-se, em alv., el

200m, 2 pisoie demais dep., próx.
Mercado Lenzi. R$ 60.000,00. Aceita
se casa até R$ 30.000,00, em Nereu
ou Jaraguá, Tratar: 9963-9445.

"

MOTORISTA - procuro serviço,
possuo curso de mope e direção.
Tratar: 27&3339.

VENDEDORA$ - Precisa-se, el
experiência. Tratar: 371-5353.

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

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

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, el 1000m2 eontr., salão de

baile; laneh., rest., cancha bocha, 2
campos fut. Suíço, 1 el iluminação,
lagoa de peixes el 400m2 e pista de
motoeros. Área de 20.000m2 a 16km
do centro de Jaraguá, Aceito troca
por outro imóvel de menor valor.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

VENDEDORES - oferecemos 10

vagas, sexo mase. ou fem., 18 a 35
anos. Tratar: 372-2852.

PRECISA-5E - moça para trabalhar em

casa de família, da-se pref. que possa
pernoitar na casa. Tratar: 276-3206.VILA NOVA - vende-se, R. Eugênio

Piaz, 135. R$ 35.000,00, aceita carro

no nego Tratar: 273-1545, el Valdir.
VILA RAU - vende-se, área de 3.646m2,
frente 40m pI Rua José Bauer, ao

lado da Transportadora Planalto.
,

R$ 110.000,00. Tratar: 275-2163:

REPRESENTANTE COMERCIAL -

Empresa de serviço de proteção ao

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

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se,
na área de construção civil. Vir

acompanhado de eurrieulum. Tratar:

370-6533, el Marina.

PROCURO EMPREGO - el
cozinheira, aux. de cozinha ou

camareira, cl exp, Tratar: 276-0545.

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,

faço faculdade de Administração·
Recursos Humanos, possuo exp. em

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

estágio. Tratar: 372 3922, el Karen.

VENDEDORES-Preeisa-se, autônomos \

el carro, pI venda de pronta entrega
nas resid., produto inédito e de ótima

aceitação. Tratar: 9978-4077.

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

restante páreo Tratar: 9992-6045. BARRA - vende-se, em alv., el piso
e 'Iaje, el terreno de 980m2. R$
23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita
se terreno de menor loe. no Jguá
Esquerdo.

BARRA DO RIO CERRO - 'vende-se

el 303.000m2, próx. Pref. (frente
eortume Sehimit). R$ 60.000,00.
Tratar: 370-9365 (aceita-se troca).

SERVENTE DE PEDREIRO - precisa
se, cyexp., horário normal. Tratar:

372-3214, el Tatiane.AUX. ADMINISTRATIVA - precisa
se, el exp. E el habllltaçào. Tratar:
370-8237, el Ana Lúcia.

CENTENÁRIO - aluga-se, defronte
pI BR, na rua da entrada da Apae,
1ª casa. Tratar: 370-3561, cr-:
proprietária. Trat�r: 370-3561.

I BLUMENAU - vende-se, el área de

2.755m2, local. na R. Hermann

Barthel, bairro Velha Central.

SERViÇOS JARDINAGE� - Tratar:
---------�---- 9104-5332, el Inésio, d-ª? 12 às

13h30, ou à noite.Rua Major Júlio Ferreira, 268, ao lado da Oemicar - Vila lalau - Jaraguâ do S�ul CHACREIRO - precisa-se, sem

acessórios autornotivosI
••

<

\ '

- -

•

. I

Come!cializa.mos peças mecânicas para pick-up e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS e TOVOTA
* Aplicação de películ� automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

,

'�ua 2S de Julho, 300 • Vila Nova - Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.outopecas@terra.co'm.br - Tel. 372-2.900 Te•./Fax: 372-0170

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

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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toldos
&

coberturas

Rua Pastor Ferdinando Sehlüzen, 144 - Centro 371-8414

Cargas aéreas nacionais e internacionais

R: Cei. Procópio Gomes, 246 E-mail: brasil@brasilaerocarglo.com.br

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

-

16h 16/9 a 20/9
ORATÓRIA

2Qa6º 19has22hlS RS140,00oul +1 RS71,00

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
30h 23/9 a 14/10 2Q,4º e 6º 19h as 22h RS 180,00 ou I + I RS 91,00 ou

I

I + 2 RS 6S,00

APERFEiÇOAMENTO P/ SECRETÁRIAS
60h 24/9 a 28/11 3Q e Sº, 19h as 22h RS 300,00 ou I+ 2 RS 10S,00

ISh
.NEGÓClOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

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

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

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

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

SESC TRAZA JARAGUÁ DO SUL
O MELHOR DA MÚSICA DE VIOLA

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

PROJETO SONORA BRASIL - CircuitoNacionalSESC deMúsica

Apresenta:
VIOLA DE COCHO, VIOLA DEARAME, VQZ e SAPATEADO
com osmúsicos: Roberto Corrêa, Paulo Freire e Badia

Medeiros

I:

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

Ingressos no SESC e SCAR:
R$ 5,00 (inteira) ou R$ 2,50 (meia)

Informações e Reservas: (47) 371-9177

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

ABANDONE O ALUGUEL
PODENDOUnL�ARSEUFGTS

Credito

20.000,00
32.000,00
40.000,00
48.000,00
56.000,00

120X

215,00
343,00
429,00
514,00
600;00

Temos outros valores, consulte.

, (47) 322 7387
Plantão Sábados,Domingos e Feriados

(47) 222 2007
Horário Comercial, Com Guilherme

Trabalhamos com autorização do

BACEN pi consórcio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preparem seus óculos' pois �did
21/09, s6bado o Barcelona realiza a
festa:

CRAZY
�

GLASSES, (use your

imaginations ... )
. Com premiação para os óculos mais

estilizados e mais malucos, com a

presença inédita do DJ Alex Dias de
Curitiba

Fotos

Thiago Markiewicz

. rUlaa.,MM_IsêiCit ,;V� ••�"='

Quinta Feira
Big Bowlling - Big Bistrô com c banda Torre
de Babel

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo com a

banda Trilhos Urbanos
\

Sexta Feira

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo com
""

Sérgio Guimarães
Sábado
Barcelona Lounge Bar - Sprinq Dreams

/

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo com

Daniel Lucena

Free' .Road

.t1De _.tI �tl,.". <

S de Hollywood e da' teve as participações de Chris
Pop prestaram lsock, Angelo Bassett, Enrique
agens às vítimas dos Iglesias, James Earl Jones, Reba
dos terroristos de 11 de Mclntyre, Alan Jackson, AI
ro em um concerto Green e India.Arie, entre
ai realizado segunda-feira .outros.

\ ,

em Washington, D.C. Na platéia, estavam o

Co 'Concert for presidente George W. Bush e a

1°'1 no Kennedy-C�riter, primeira-dama Laura Bush,

'i!��tR'W
além do Secretário de Estado,
Colin Powell e suo mulher,
Àlma. Este é o sequndo
'Concert for America '

; o

primeiro foi realizado em 24 de
setembro do ano passado. O
evento vai ao ar na emissora de
TV cmericcno NBC amanhã à
noite.

(

Nessa sexta, dia 13, nossa vizinha
cidade de Joinville vai poror para
relembrar uma década que ficou
marcada para sempre como uma

das melhores para curtir a noite e

tbm como a melhor em qualidade
musicai... ,

De VOLTA AOS ANOS 80 'no
Joinville Tênis Clube espera receber
2500 pessoas e entror de vez para
o calendário anual de eventos da
cidade. Nas duas primeias edições "

mais de 5.000 pessoas prestigiaram
os eventos. Informações no site da
festa:

I

www.lookhere.com.br/anos80

Realização: Lookhere Eventos e

André Manteuffel

Aluguel de Trajes Ltda
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cola grau em Turismo,' sábado, Viviane
Pradi. Parabéns dos familiares

GENTE & INFORMAçÃO

Completa 20 anos, hoje, Deise Konell.

Parabéns e sucesso é o que desejam seus

pais, Adolar e Edir, e seu irmão, Darlan

)

QUINTA-FEIRA,12 de setembro de 2002

Aniversaria nesta semana o casal Onesio
(11) e Enadir Garcia (12). A família

deseja aos mesmos muitas felicidades

pela passagem de mais uma data tão

especial

.,,'-

Na última sexta-feira, no Parque Municipa'l de Eventos,
aconteceu a escolha da Rainha da 14a Schützenfest Da "E" para
"D": Patrícia F. H ille (Simpatia), Lorena Silvério (2a Princesa),
Bruna M. Nunes (Rainha) e Marisa Piske (P Princesa)

No próximo dia 16, Ana Raquel
Witthoft completa 17 anos. Parabéns!

Áries Hoje, você desejará aprender coisas
novas e se dedicar a atividades criativas e

originais. A<!J'fr'a Stt'<1ida social e

surpreenda a� pe\soas à sua volta.

Touro Um climadde generosidade tende a

tomar conta 'tla� sua}'felações, inclusive na

vida profissional: UtiQ encontro inesperado
despertará fortes e�d)ções;
Gêmeos Boas perspectivas para reciclar os
seus

conhecimei1,tos e1conquistar o cargo que
merece. Não te�ha receio de abandonar
conceitos ultrapassad.os.

'

Câncer Não tenha receio de ampliar os seus

h�rizontes corn'attvidàdes desconhecidas.
Acordo ou so�ie�ad,e e�á êxito. Solte as

suas fantasias na intfmidade.

No último sábado, o casal Lili e Bertoldo l.lndner comemorou

Bodas de Esmeralda (60 anos de união). A cerimônia real izou

se na Igreja Evangélica da Paz, em Schroeder. Após, os
convidados foram recepcionados na Sociedade dos Idosos

Reginaldo Arruda, do CORREIO DO

POVO, foi terceiro colocado no "Tiro

Imprensa", realizado na última sexta

feira

leão Você estará mais sensível e preocupad
com o bem-estar dos outros. Fará de tudo

para agradar as pe �oa com as quais se

relaciona diariam n �I
J ,

Virgem Busque' maneiras de renovar as suas

técnicas

profission�'l".,Bom
diapara

?ese.nvolver atívidâdl Si'" tísticas. Estará
Inspirada para aqra a� eu par.

libra Lua e Netuno sinalizam um dia

perfeito para amar e 5 divertir. Sua alma de

artista deverá se revelar.aDeixe a sua

imaginação fluir. Paquerà inspirada.

Escorpião A sua criatividade estará nas

alturas: use-a pan sol cionar impasses em

família e mexer n le oração do lar. Clima

-ideal para fazer planos côrn a turma.

Aniversariou no dia 6 Rosangela Maria

Dematte. Quem lhe homenageia são
suas filhas. Felicidades!

Sagitário Lua e Netuno inspiram o seu

astral, melhorando as suas relações. Esbanje
ternura e receberá muito J,arinho em troca.

Diálogo cheio de magi!com o seu par.
'"

Capricórnio Será hora de romper com

padrões ultrapassaém� 'Use a sua
• 1 .

criatividade para conli!ui�téÍ! a tão sonhada

segurança. Coração umJpouco possessivo.
\

Aquário Com a sua inspira\ão artística
fluindo livremente, você trá se surpreender
com o que será capaz décriél' . Astral de
muito romantismo a doís.

Peixes Aproveite os om ntos de solidão

para aval iar melhor a ua ""ida. Pense,

positivo e não tenha reeeio de afastar o que
já não tem mais sentiâ'o. \

Nesta sexta-feira (13), acontece a

"Convenção das Brux�s; a Festa", na
Casa de 'Eventos EI Cabron, em

Pomerode.

FEIJOADA
As senhoras voluntárias da Oase <Ordem
Auxiliadora de Senhoras Evangélicas)
convidam a comunidade para participar
de sua tradicional feijoada, neste

sápadoJ a partir das 11 horas, no Salão
da Comunia.ade Evangélica Luterana

Paróquia:Pedro, [la Gentro. A renaa será
revertida para a instalação do Parque
Infantil "Paraíso da Criança", nas

dependências do Hospital e Maternidade
Jaraguá.

SEXTA-FEIRA
manhã, a Banda Terra Capital (pop
ock) apresenta-se no Trapp Lanches, ao
ado da ponte de Schroeder, a partir das
2 horas. Venha a ponte vai tremer!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESAFIO

CINEMA
Desde o início deste mês, a Dnerj promove exibições
de filmes nacionais através do Projeto "Cinema BR

em Movimento", patrocinado pela Petrobras e que
tem por objetivo a valorização da cultura, nacional. O

primeiro filme exibido foi "Bicho-de-sete-cabeças",
dirigido por Laís Bodansky. As próximas exibições
estão programadas para a segunda quinzena de

outubro, com a apresentação de "Um copo de có

lera", "Xangô de Baker Street" e " Sonhos Tropicais".
As exibições acontecem sempre em dois horários, às
9 e às 14 horas, no Bloco E.

Esta semana, a Secretaria de Estado de Santa Catarina

realizou,na Fiesc (Federação das Indústrias do Estado

de Santa Catarina), o encontro "Desafio do controle

do câncer em Santa Catarina", com o objetivo de

ampliar o debate sobre a importância do diagnóstico
precoce no tratamento do câncer para reduzir a taxa

de mortalidade. O câncer é a segunda causa de morte
no Estado, perdendo apenas para as doenças do apa
relho, circulatório. Segundo o Instituto Nacional' do

Câncer, Santa Catarina terá, este ano, 9.540 casos novos

de câncer registrados, e ocorrerão 4.850 óbitos por
algum tipo de câncer.

PÓS-GRADUAÇÃO
Os interessados em fazer o curso de pós-graduação
em Moda, oferecido pela Unerj, tên:. até o dia 20
deste mês para providenciar a inscrição. O curso é

direcionado a profissionais graduados no Ensino Su

perior que trabalham na área na condição de estilistas,
consultores de moda, lojistas, empresários da área da

I

confecção e setor têxtil.

• MERECIMENTO: ALUNos E PROFESSORES TERÃO MAIS ESPAÇO PARA ATIVIDADES VARIADAS

EscolaBásica Duarte,Magalhães
:

comemora Prêmio 'Referência'
]ARAGuA DO SUL �

Dentro de algumas sema

nas, os alunos da Escola

Duarte Magalhães terão

um espaço para atividades

variadas, uma sala para

múltiplos usos, conforme

definiu a diretora do esta

belecimento de ensino,
Eliane Fischer. Esta sala es

tá sendo construída com

dinheiro (R$ 5 mil) recebi
do com o prêmio do con

curso "Escola Referência",
concedido pelo Governo

do Estado a escolas que se
.

destacam na execução de

projetos pedagógicos. A
construção da sala, segun
do a diretora, vai consumir

,

apenas 20% do valor do

prêmio. O restante será uti

lizado na compra de mate-
.

rial pedagógico, como am

pliação do acervo da bi

blioteca, com a aquisição
de mais titulos.

O prêmio, troféu emais

R$ 5 milem dinheiro fo

ram entregues em junho
deste ano, e refere-se ao

ano letivo de 2001, mas
continua servindo corno

estimulo para que profes
sores e alunos prossigam
na busca por uma melhor
educação. De' acordo com
a diretora, a Duarte Maga
lhães foi a única deJaraguá

�

. ,Ces.r Junkes ICP

Diretora mostra a construção da sala para multiuso, que será inaugurada em breve

do Sul a conquistar o titulo
de "Escola Referência",
numa competição que en

volveu 260 escolas do Es

tado de SantaCatarina, sen
do que a "Duarte" ficou

entre as cinco melhores.

Além da Duarte Maga
lhães, o mesmo prêmio foi
concedido para a Escola
de Ensino Fundamental

LuizDelfmo, de Schro�der:
O prêmio "Escola Re

ferência" foi instituído em

1999, pelo Governo do

Estado, com a finalidade

de estimular professores e

alunos a realizarem proje
tos pedagógicos que am-

belece parcerias com líde
res da sociedade civil e do

empresariado em suas ini

ciativas pará o desenvolvi

mento sustentável nos

países ibero-americanos,
com destaque 'para a res

ponsabilidade social e res

peito pelo meio ambiente.

Além de conhecerem o

pliassern a qualidade do

ensino e a participação da

comunidade. ' "Representa
um incentivo aos profes
sores e uma oportunidade
de trabalhar com liber

dade, sempre buscando a

participação da comunida-
.

I

de e da família", ressalta a

diretora.

A Escola Duarte Ma- '

galhães tem 1.276 alunos,
oferece desde a primeira
.série do Ensino Funda

mental até o Ensino Mé

dio. É o mais antigo do

Município, com 102 anoi
de funcionamento. Na

avaliação da diretora, a

Duarte Magalhães tem

avançado 'muito nos últi

mos anos, no que se refere

a projetos pedagógicos,�
que são trabalhados em

conjunto entre os pro
fessores das mais diversas

disciplinas. ''As metas e, os
objetivos específicos são os
mesmos, o que muda são

os objetivos específicos",
explica a diretora, que tam
bém comemora a amplia
ção da escola em mais qua
tro salas de aula, e ginásio
de esportes coberto, obras

que serão inauguradas em

.
breve.

'
.

(MARIA HELENA DE MORAES)
) ,

Santuário Rã-Bugio recebe diretor do Boticário
GUARAMIRIM - O di

retor da Fundação Boticá
rio de Proteção à Nature

za, Miguel Milano, visita,
amanhã, o Santuário Rã

Bugio.Milano estará acom=:

panhado de diretores da
Fundação Aviria, uma

ONG (Organização Não

Governamental) que esta-

Santuário, pioneiro na pre
servação dos sapos da re

gião, os visitantes também
assistem à peça "Sapo, o
amigo do homem", que
será encenada pelos alunos
da Escola Padre Mathias

Stein, nas dependências da
própria escola, localizada
no Bairro Caixa D'Água,

\

às 9 horas.

Segundo os idealizado
res do Santuário, Germano
e Elza Woehl, o Santuário
tornou-se um ponto de

atração turística e, além da

Fundação Boticário, conta
ainda c�m o apoio da Pre

feitura de Guaramirim,
Weg eTelesc BrasilTelecom.

·ARTE· LAJE Promoveu dia 27.08.2002, palestra· para
.

Engenheiros e Arquitetos com os Temas Soluções Construtivas
e Estruturais com Laje Treliçada. (Palestrante: Engenheiro
Bernardo da Empresa PUMA Armação Treliçada).
Esta foi a 3a Palestra numa série que será feita em toda a região.

ARTE LAJE
"O nosso negócio é concreto"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ENSINO: "JORNAL NACIONAL" BASEOU-SE EM DÀDOS DO IBGE AO DESTACAR fNDICES CONQUISTADOS

"Globo" cita Jaraguá do Sul
como destaque, na Educação

]ARAGuA DOSUL-Em

reportagem exibida na últi
ma segunda-feira (9), pelo
'Jornal Nacional", da "Re
de Globo", enfocou as de

sigualdades regionais em

Educação. A matéria faz

parte da série ''Realidade so

cial", e baseia-se em dados
fornecidos pelo IDGE (Ins
tituto Brasileiro de Geogra
fia eEstatistica), o qual desta
ca que, apesar.de 95% das

crianças entre 7 e 14 anos

estarem na escola, as condi
ções de ensino no Norte e

no Sul do País sãomuito di
ferentes.

Quem 'teve a oportuni
dade de acompanhar 9 no

ticiário, sem dúvida, se or

gulhou em fazer parte da re

gião com um dos menores
.

índices de analfabetismo do
País.com apenas 2%.

De acordo €om o con

tador Jaime Pedrotti; que
concedeu a entrevista à emis

sora, a reportagem trouxe

um reconhecimento não

somente para a população
de Jaraguá do Sul, como
também para o Estado de
Santa Catarina, normalmen
te �squecido pela mídi� na

cional. Pedrorti é integrante
daAPP (Associação de Pais
e Professores) da Escola

Fotos: Cesar Junkes/CP

Para Jaime Pedrotti é um reconhecimento para todo o Estado de Santa Catarina

Municipal de Ensino Fun

damental Ribeirão Molha,
que foi indicada pela Secre
taria de Educação doMuni
cípio como um exemplo de

dedicação e seriedade em

prol da educação. ''Todas as

escolas de nossa região estão
neste nível, não é um privi
légio único. Se outra escola
fosse indicada, da mesma

forma estaríamos bem re-
.

,

presentados", enfatiza.
A receita deste reconhe

cimento, segundo Pedrorti,
é fazer com que a educação
não fique somente sob a res

ponsabilidade do Governo,
mas seja assumida por toda

-....

a sociedade. A aliança' pela
educação inicia no seio

familiar. "Não concebemos

que nossos filhos fiquem
longe das escolas, o que dife
re de outras regiões do País,
como é o caso citado na re

portagem, que identifica a ci

dade de Codó, no Mara

nhão, com o índice de 40%
de analfabetos, sendo que,
no interior doMunicípio, há
casos em que o índice de

analfabetismo chega a 90%",
ressalta o contador.

Na opinião de Pedrorti,
"para mantermos estes ín

dices expressivos' em maté

ria de educação é imprescin-

dível o engajamento da fa

mília, para' que acompanhe,
diretamente nas escolas, os
ensinamentos repassados aos
filhos, pois, assim, haveráum
despertar para a importância
da construção da cidadania,
por todos". As desigualda
des regionais noBrasil são he
ranças da concentração de

renda. Um problema que
cresceu ao longo de cinco sé

culos de história e que preci
sará de muito mais do que

quatro anos de mandato pa
ra ser resolvido - seja quem
for o próximo presidente que
se dispuser a enfrentá-lo..
(JULIANA ERTHAL)

Weg promove a 7a Ação Comunitária, no domingo
]ARAGuA DO SUL - o

Grupo Weg promove, pelo
sétimo ano consecutivo, o
Projeto "Ação Comunitá-'

.

ria", que acontece neste do
mingo, das 9h30 às 16 horas,
no Parque Municipal de
Eventos. O e�nto faz parte
do calendário anual da em

presa em comemoração ao

aniversário de fundação, que
neste ano completa 41 anos,
na segunda-feira, dia 16. São
500 voluntários, entre cola
boradores âa empresa e

pessoas ligadas as 48 entida
des que formaram parceria
com a Weg.

A expectativa dos orga
nizadores do evento, de
acordo com o gerente de

RecursosHumanos,Afonso
Bortolini, é proporcionar
mais de 15 mil atendimen
tos à comunidade. "As em

presas com o apoio de ou

tros segmentos da socieda
de devem ter uma visão es

tratégica social bastante

evoluída, com vistas à qua
lidade de vida", enfatiza.

No Parque, o� ate�di
mentos estarão distribuídos

I

em três pavilhões distintos.
O Pavilhão A foi destinado
à saúde; o Pavilhão B, aos
serviços, e o Pavilhão C às

atividades de lazer, totalizan
do cerca de 45 estandes. Se

gundo Bortolini, desde a

implantação da Ação Co

munitária, em 1996, foram

realizados em tomo de 50
mil atendimentos.
Ao Núcleo de Cabelei

reiros da Acijs (Associação'
.

Comercial e Industrial deJa
raguá do Sul) foram disponi
bilizadas, neste ano, seis salas
para o corte de cabelo, o ser
viço mais procurado pelas

I

pessoas no evento. De acor-

do com o consultor de nú
cleos daAcijs, LuizAntônio
Dalri, este é o quarto ano

de parceria com a Weg, e a

expectativa 9,0 grupo, com

posto por 40 cabeleireiros,
é atender aproximadamente
SOO pessoas.(JE)

Pavilhão A

l-QG, 2:Sala de espera veríf. Pressão, 3-Verificação de pressão, 4-Sala de

espera de exames, 5-Exames laboratoriais, 6-Avaliação estresse; 7-Avaliação
física, s-onentações nutricionais, 9-Exame de mama, lO-Oriento prevenção
do câncer, ll-Serviço social, 12-Exame do pulmão, 13-Sala espera exame

pulmão, 14-Apae, 15-Sesi fisioterapia, 16-Exame de vista, 17-Exame de

vista, 18-Plantas medicinais/, 19-5ecret. Saúde/Vigilância Sanitária, 20-
Secreto Saúde/Vigilânci� Sanitária, 21-Exame de ouvido

Pavilhão B

l-INSS, 2-Pol1cia Militar,3-Ajadefi, 4-0rientaçõés Jurldicas - OAB, 5-União

Saúde/Odonto Jaraguá, 6-11-Corte de cabelo, 12-Detran,13-AEAJS/CREA -

Moradia Econômica, 14-TItulo de eleitor, 15-Unimed, 16-Carteira de Trabalho,
17-Xerox, 18-Sala de espera Cart. Identidade, 19-Carteira de Identidade, 20-
Carteira de Identidade, 21-Foto, 22-Sesi Farmácia, 23Corpo de Bombeiros

Pavilhão C
Área de Alimentação e Atividades de Lazer/Recreação ,

Paz mundial é prioridade
]ARAGuA DO. SUL - Os

atentados terroristas que
aconteceram no dia 11 de
setembro do ano passado
contra oWorld Trade Cen

ter, em Nova York, moti
varam os integrantes dos

l'

dois clubes doRotary de

Jaraguá do Sul e da Casa

da Amizade, a realizarem
uma manifestação em fa

vor da paz no mundo. A

atividade aconteceu ontem,
às 18 horas, na Praça Paul

Harris, localizada nas proxi
midades da Marcatto, e en
volveu cerca de 50 pessoas.

De acordo com o go
vernador eleito do Rotary
de Jaraguá do Sul para a

gestão 2003/2004, Walde
ma.r Behling, o Rorary,
entre outras atividades e

funções, sente-se na obri

gação de lembrar à popu
lação da tragédia ocorrida
ano passado, e tentar cons
cientizar _as pessoas da ne

cessidade de se preservar
a paz. Os manifestantes dis
tribuíram material infor
mativo e balões aos moto

ristas e pedestres que passa
ram pelo local.

Adultos e crianças aderiram à manifestação pela paz

São Luís promove 2° Rebuzão
Q Programa Marista

Vida feliz, promove no dia
I

14 de setembro, a partir
das 8h30 no Complexo
Esportivo do Colégio Ma
rista São Luís, mais um Re
buzão. Dessa vez o evento
será direcionado para os

adolescentes de 5a e·6a sé

ries das escolas da região.
Tendo como tema "Por

um mundo de 'Paz!", a se

gunda edição do Rebuzão

tem como objetivo integrar
as escolas e facilitar a convi

vência entre grupos. O

evento ainda visa a troca de

experiências através de sau
dáveis atividades propor
cionadas aos adolescentes.

10 Sul, :lorte,'ili.Sle:e1tOeste i

dI EStad. O'P,OdO;. aslí 0.'S.anI8
. i 4c!Ltt�!?1®
LIIlYJj9""��;;;;;; fe_t);;. �ê)ll�

"No Rebu também te

mos momentos de refle

xões sobre temas da atuali

dade, pois acreditamos ser

de fundamental importân
cia esse tipo de atividade

para o crescimento e de

senvolvimento dos ado

lescentes", destacou Irmão
Cezar, coordenador do

, Programa Vida Feliz.
As inscrições deverão

ser feitas nas secretarias das

escolas ou com as pessoas res

ponsáveis de cada colégio.
O Rebu 2002 é uma

promoção do Programa
Vida Feliz, através da Equi-

I

pe de encontros do Juve-
nato Marista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A vida tem sido marcadapor desafio."!.
É verdade que atépodemos ter conquistado muito,

Mas tambémtem sido um caminho de ameaça."! e solidão.
As vezespedimos água. Precisamos de um "Oasis"!

Palestras de Consolo' e Orientação
LOCAL: Paróquia Evangélica Luterana Apóstolo Pedro
Centro - Rua Estheriã Lehzi Friedrich, 62 Jaraquá dó'SIJI

PALESTRANTE:Te0Iogo e Pastor Bruno Jansen
DATAS E: HORÁRIO: 12, 13 e 14 de setembro, às
19h30min. "Partlclpação do Grupo MusiCai "Água da
Vida" da Ápostolo Pedro
DATAE HORÁRIO: 15 de setembro, ás 9:00 h

"Quem tem sede, venha a mim e beba" - Jesus Cristô
João- .7.37

CENTRO DE FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA

, , , ,
R, Reinoldo Hau, 500 safá 2 e 3,. Centro Comercial Maiochi 310-1215·371·5925 - Fax: 371-5933
defronte Smurl's Lanches Iara ã do Sul· SC cfclessmann uoLcom.br

LOTERIAS
\

Megasena
concurso: 395

1{)-11 -14 -20-31 -58

Quina
concurso: 1 043

12 - 28 - 73 - 18 - 80

Loteria FederalLotomania
concurso: 248

01 - 05 - 1 o - 1 2 -

1 6 - 1 8 - 22 - 31 -

38 - 42 - ,44 - 48 -

52 - 66 - 69 - 74 -

81 - 82 - 86 - 89

A extração n° 3670 terá

o sorteio realizado no

dia 14/9, em Feira de
Sanfona (BA)

CLASSIFICADOS DO CORREIODOPOVOÉ
NEGÓCIO CERTO!

LIGUE 371-1919, E CONFIRA

POLÍCIA

I SOLENIDADE: ENTREGA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS E VEfcULOS ACONTECEU ONTEM DE MANHÃ

Delegacias da região recebem

novas viaturas e equipamentos
}ARAGuA DO SUL - A

1Sa Regional de Polícia, que
corresponde às cidades de

Jaraguá do Sul, Schroeder,
Guaramirim,Massaranduba
e Corupá, recebeu, ontem
pela manhã, seis viaturas
novas, além de oito compu
tadores e três impressoras.
O material e os carros fo

ram adquiridos com recur

sos provenientes do Fundo
de Melhorias de Segurança
Pública do Governo do
Estado de Santa Catarina. A

solenidade de entrega acon
teceu ontem, em frente à

sede da Delegacia de Polícia
Regional, e contou com a

presença dos prefeitos e

delegados das respectivas
cidades beneficiadas, repre
sentantes políticos do Esta

do e imprensa.
.
Na oportunidade, o se

cretário-adjunto do Estado
de Segurança Pública, Wil-

.

sonDotta, diz que esta doa

ção faz parte do ciclo de in

vestimentos estipulados para
a segurança. Questionado
com relação à contratação
de novos efetivos, o secretá-

I
CesarJunkes/Cf'

Prefeito Vitório Lazzaris (E) passa documentos ao delegado IIson José da Silva

rio argumenta que, nesta se

gunda-feira, começa um cur

so preparatório para dele-
I

gados de Polícia Civil. "O
treinamento destes profis
sionais deve se estender até

o mês de janeiro. Quando
estiverem devidamente ca

pacitados para exercer a fun
ção, os delegados serão eaca
minhados às delegacias que

precisam de material hu

mano", garante Dotta, enfa
tizando que a criminalidade
"

bl '

e um pro ema que tem

preocupado não apenas San-
-

ta Catarina, mas todo o País.

''Para amenizara criminalida

de, estamos investindo na

qualificação dos profissionais
que atuam na área de segu
rança, aplicandomelhoriasna
estrutura e proporcionado
condições de trabalho, além
de solicitar o envolvimento

da comunidade, que exerce

papel muito importante na

coibição do crime", ressalta.
Informações do delega

do regional, Adalberto Ra

mos, apontam que a Dele

gacia de Polícia Civil deJara-

guá do Sul vai contar com a

atuação de novo delegado,
transferido da' Região Oeste

do Estado. "O doutor Pedro

Pereira Filho está de licença
médica, mas assim que me

lhorar começa a atuar emJa
raguá do Sul", garante Ra
mos. Ele explica que estes no
vos veículos vêm para re

novar a frota e que, para o

próximo ano, a região vai

contar com seis novos inves

tigadores, mais um médico

legista e um técnico crimi

nalista. (FABIANE RIBAS)

ERRAMOS

OJornal CORREIODOPOVO publicou na edição de terça
feira, dia 10, uma reportagem sobre o acidente ocorrido

no sábado passado, onde um Escort atingiu um caminhão

que estava estacionado na Rua da Abolição, no Bairro

Vila Rau. O incidente acarretou na morte de um dos
caroneiros do carro, o jovem Marcos Voelz, 21 anos. A

matéria informa que o condutor do Escort foi a vítima

t P'REFE·ITURA DE
GU��AMIRIM .

fatal. Segundo informações de Márcio Camargo, o mo

torista do veículo-era o Cassiano Gomes .de Lara, 19 anos,
que sofreu lesões leves. Voelz estava no banco de trás,
sofreu corte profundo na cabeça e destroncou o pescoço,
entrando em óbito no local do acidente. Darci Domingos
Junior quebrou a clavícula do lado esquerdo, teve lesões

no rosto, mãos e pé direito. O outro caroneiro, Crosbi de
Oliveira Motta, 17 anos, sofreu traumatismo craniano e

está internado no Hospital São José.

'GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO MUNICfPAL 2001/2004

Trabalho,e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPETIÇÃO: PILOTOS SE PREPARAM PARA AS DISPUTAS DA QUARTA ETAPA--DA COPA MALWE�

Equipe Malwee de Bicicross
, ,

trouxe mais 43 troféus a JS
}ARAGUÁ DO SUL - Pi�

lotos' da equipe Malwee de

Bicicross participaram da

quarta etapa do Campeona
to Estadual de Bicicross

2002, realizado neste final de
semana, na cidade de São

José, naGrande Florianópo
lis.Comgrupo bastante reno

vado e boa atuação, o time

jaraguaense conquistou seis

títulos, garantindo 43 troféusI

entre os oito melhores colo-

cados nas 35 categorias dis
putadas. "Infelizmente, este.
número não foi suficientepa
ra ficar com a primeira colo
cação na classificação geral",
destaca o diretor de bici

cross, Valdir Moretti.

A cidade de Rio do Sul

participou com 85 pilotos e

_ garantiu o primeiro lugar,
com 76 pontos, ficando à

frente do grupo jaraguaense,
que somou 43. Em terceiro

lugar ficou B�sque, com 29

.
. Arquivo/CP

Atletas de todo o Estado vão participar, este fim de semana, da 4a etapa da Copa Malwee

pontos. "Ainda faltam duas

etapas para a finalização do ('

Catarinense, mas dificilmen
te a equipeMalwee alcançará
a primeira colocação, prin
cipalmente porque'nosso
grupo está reduzido entre 35

e 40 pilotos, sendo muitos

novatos", destaca Moretti,
enfatizando que não contava

com esta classificação do gru
po- de Rio do Sul. "Sabíamos

que seriadifícilpassar deBrus

que, mas agora o pessoal de
Rio do Sul resolveu investir

forte no time deles", ressalta.
A próxima etapa do

Estadual será disputada na

cidade de Joinville, no mês

de outubro. Neste final de

semana, acontece a quarta
etapa da Copa Malwee de

Bicicross, na pista do Parque
Malwee, Na primeira sema

na d� outubro, seis pilotos
jaraguaenses vão competir
no Campeonato Sul-ameri
cano da modalidade, em
Rio Quarto, na Argentina.
(FABIANE RIBAS)

Jaraguá do Sul está fora da Copa Brasil Sul de Basquete
}ARAGu'Á DO SUL - De

pois de vencer Umuarama,
por 70 a 64, na noite de quin
ta-feira, a Unerj/Duas Ro

das/PME precisava de

apenas uma vitória para se-

I guir adiante na Copa Brasil

Sul. Mas, diante das fortes

equipes da Ulbra/Rf e Pi

nheiros/Sl'; o grupo jaragua
ense sucumbiu, deixando es

capar a chance de disputar
uma vaga na _pga Nacional

_

de Basquete.

-

Na noite de sexta-feita, a
Unerj/Duas Rodas/PME
enfrentou a Ulbra/RS, em
jogo que poderia garantir

-

a

classificação antecipada à

próxima fase. Numa partida
atípica, onde tudo deu errado
para o quinteto jaraguaense,
a equipe gaúcha não encon

trou dificuldades para vencer

por confortáveis 95 a 67.

Já contra o Pinheiros, no
sábado, o time deJaraguá do
Sul teve uma atuação digna

do atual campeão dos Jase
(logos Abertos de Santa Ca

tarina).Ó jogo foi equilibrado
e o último quarto empolgou
a torcida presente noGinásio
�urMüller. Em desvanta

gem no placar, a equipe jara
guaense partiu para cima do
adversário,marcando�ressão
e propiciando momentos de

graride emoção. Mas, no final,
prevaleceu a escola paulista de
basquete, com vitória do Pin

heiros, por 94 a 82..

As atenções se voltam

agora para osJogos Abertos
de Santa Catarina, onde a

Unerj/Duas Rodas/PME
defenderá o título conquista
do em 2001.Jaraguá do Sul

ficouna ChaveA, junto com
.

as equipes de Garopaba,
Florianópolis e Lages, uma
das cidades favoritas ao tí

Mo deste ano. Já a Chave B

é composta por Brusque,
JoinviÚe, São Miguel do
Oeste e Concórdia.

Atividades disputadas no
Dia da Independência

MASSARANDUBA - No

fim de semana passado,
mais de 160 atletas que atu
am nas categorias Sub-15

até Adulto participaram de

atividades I esportivas em

comemoração às festivida

des do Dia da Independên
cia. Promovidos pelo
DME (Departamento
Municipal de Esportes), os
jogos foram disputados
nas modalidades de volei

bol, futeboÍ e futsal, inclu
sive com a participação de

equipes vindas de outras

cidades do Estado. -

Entre os destaques, no
voleibol feminino, o time

daMarven entrou em qua
dra para enfrentar o Da

Hora e superou os adver

sários, por 3 a O. No mas

culino, o Sub-17 venceu o

Sub-15, por 3 a 1. No fute

bol feminino, primeiro lu

gar para o Santa Luzia, que
entrou em campo contra

o Campinha e ganhou o

confronto, por 2 a 1. No

futebol infantil, a equipe
que representa oMunicípio
na competição do Mole

que Bom de Bola - fase

Regional - Escola Muni-

cipal Pedro Aleixo venceu
\

o Atlético, de Blumenau,
por 1 a O. No futebol jú
nior, o CME Cruzeiro

(Massaranduba) foi derro
tado pelo Metropolitano,
de Blumenau, por 2 a O. No
Futsal masculino, a CME
Massaranduba perdeu para
o Ewald Esportes, de Blu

menau, por 6 a 3.
A coordenadora de

Esportes do DME, Miria
ne Jacobowski, diz que
houve também desfile cí

vico onde o departamento
participou com os alunos '

das escolinhas de vôlei, fut
sal, futebol de campo,
além dos alunos-atletas que

participaram da Olesc

(Olimpíadas Estudantis de

Santa Catarina), em Rio

Negrinho.
Esta semana começam

as reformas no ginásio de

esportes do Centro Espor-
. tivo Erich Rode, que de

vem prosseguir nos próxi
mos dois meses. ''A estrutu

ra receberá melhorias na

quadra, na parte elétrica e

banheiros", informa a co

ordenadora.
(FABIANE RIBAS)

I

NOTAS--------------

TÊNIS DE MESA

No sábado, dia 31 de agosto, alguns alunos do Colégio
São Luís participaram do Torneio Norte Catarinense de

Tênis deMesa e conquistaram as seguintes colocações:Wag
nerRicardo Senff, 6° colocado no Pré-mirim 11 anos mascu

lino; Bárbara Bertoldi, campeã no Mirim feminino; Darlon

Rôper, 7° no Mirim masculino; Eduardo Schwartz, vice

campeão no Mirim masculino;Juliane Nunes, vice-campeã
no Juvenil feminino; CamilaHeck, 3" no Juvenil feminino.
O ColégioMarista São Luís conquistou a 3" colocação geral.

--
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