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Comboio que transportava motor da Weg para hidrelétrica no interior de São' Paulo teve problemas mecânicos e

interditou a BR-280, no Km 85. O acidente aconteceu no domingo e a pista foi liberada ontem à noite. Página 5
'

\

blemas de ordem financeira e com a neces-
I

A AMA (Associação de Amigos do Au

tista) de Jaraguá do Sul completou, ont�m, 11
anos de fundação. Prestando atendimento a 17 .

Í!?=======....." alunos, com idade entre 4 e 20 anos, a entidade
luta para manter o serviço que presta aos

.

portadores da síndrome. Com um déficitmen
sal de R$ 3 mil, a diretoria sofre com os pro-

'A
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sidade de construir uma sede que atenda um

número maior de alunos e ofer�ça mais espaço
para as atividades. Atualmente, segundo a

diretoria, cada aluno custa para AMA quase
R$ 500,00 por mês .

PÁGINA 6
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Presidentes de mesa e mesários
convocados para esta eleição
participam de treinamento no

auditório do Sesi. Ao todo" cerca
'de 300 pessoas devem fazer o

curso. Página 3

Rejane Wulf, 19 anos, mostra os

ferimentos que sofreu durante
assalto ocorrido ao meio-dia de
sábado. O fato foi registrado no

Foto Wulf, no Bairro Vila Lalau.

Página 7
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Tumulto em jogo ,na
Divisão de Amadores

Confusão no jogo entre, Cru

zeiro e Vitória, realizado no sábado'

passado, válido pela quinta rodada

do Campeonato da Primeira Divi
são de Amadores 50 Anos da Liga
Jaraguaense de Futebol.

PÁGINA 8

. Weg faz aniversário
e comemora 40 anos

Proprietário do Bar do Padilha, localizado na Rua Adolfo Antônio Emendoerfer, Aldo Padilha, está ./
de sucesso econômico

revoltado com a atuação de vândalos. No domingo, quebraram o vidro do bar. Página 7 PÂGINA 6
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11° Encontro do Motoclube

Motogiro _'_ Um dos piores do País

Mais uma vez a saga se repete.jaraguá do Sul virou "terra sem lei" no
110 Encontro de Motos promovido peloMotoclubeMotogiro.

Imperou a desordem, a zoeira e a pornografia, e os promotores do
evento acharam que era a coisa mais linda e natural domundo.

Que pensamentos estas pessoas têm??? Que tudo mundo gosta
daquilo???Que toda a cidade tem que ficar aturando uma bagunça dessas por
causa deles??? Que tipo de filosofia motociclística esses caras têm????

'

, Creio que eles não têm filosofia:nenhuma, a não ser a da bagunça total.
Vieram inuitos motociclistas de outras cidades com suas poderosas

máquinas pra poder mostrar não sei o quê, talvez mostrar as habilidades
deles de acelerarem as suas motos nos ouvidos dos outros, paramostrarem
que sabem fazer zerinhos nomeio da população, pramostrarem que eles não
têm escrúpulos, trazendo prostitutas para fazerem strip-tease e outras coisas

bem piores em plena via pública.
'

Que eu saiba, isso se considera atentado ao pudor, gravíssimo.
E onde ficam as pessoas que vêm prestigiar o evento com suas famílias???

Onde ficam as crianças que geralmente tiram exemplo dos adultos??? Elas
devem estar achando que isso é, normal, pois os marmanjos ficavam

"\ aplaudindo e incentivandomais emais as tais "mocinhas" a se "apresenlftem".
Isso sem falar nos "ca:rros de apoio", que vêm junto trazendo uma

parafernália de som, quebagunçamais ainda o evento, pois ninguém ouve o

som do show que se realiza no palco e, pasmem vocês, houve até uma picape
cinza grafite comDVD pra passar filmes pornográficos.

"

E nós nos perguntávamos onde andava a polícia, aj,.um certo inte!?!ante
dó Motogiro se vangloriava que a polícia fechou os olhos, que eles tinham
solicitado à PM que não fosse tão' rígida com o pessoal,mas a que ponto????
Pra virar essaSodoma e Gomorra que foi o evento??? Pra deixar rolar esses
atentados aos bons costumes da população deJaraguá do Sul, que é elogiada
por qualidad,e 'de vida.por ser uma cidade tranqüila, ondemuitos gostariam

\
demorar???

.

Há comentários na cidade quehouve dois acidentes fatais commotociclistas
de outras cidades, perguntamos a um dos integrantes doMotogiro e-ele disse

que "sómorreu umamoça de 'cebezinha' deJaraguá do Sulmesmo", como
se ela fosse alguém insignificante.

Onde iremos parar???
Já se sabe que há muita discussão sobre esses encontros que acpntecem

pelo Brasil a fora e quemuitos sãomercantilistas, só vis� lucro, imperando
a zoeira e a bagunça,mas temmuitomoto clube consciente que está realizando,
bons encontros, onde eles conseguem controlar osmotoqueiros baderneiros,
sim, motoqueiros, porque não são e nunca foram motociclistas � também
nunca vão ser.

Por que os integrantes doMotogiro não tiram exemplo do evento realizado
em Londrina? Em Brasília? Em Foz do Iguaçu? Em Pont� Grossa?

Houvemuito maismotociclistas e pessoas participando desses eventos e
não houve zoeira.

Mas o problema é que eles não querem controlar nada, com medo que
essas, pessoas não voltem mais pra Jaraguá, o que, pra nós, seria 'algo
maravilhoso, não precisamos deles aqui bagunçando nossacidade,

A. moto é só um meio de transporte como tantos outros, mas alguns
acham que serve só pra ficar se exibindo, pra ter status, pra sei lá mais o que
tudo. Isso só servemesmo é pra denegrir a imagem do verdadeiromotociclista

que gosta de viajar, de rever QS amigos e chegar num lugar onde esteja
ocorrendo um evento e poder-conversar com os amigos que lá encontre.

É claro que o comércio local (bares, restaurantes e hotéis) ganhoumuito
com este evento, toda a cidade ganhou,mas que poderia ter sido um evento

muito melhor, isso poderia, era só não permitir a zoeira que reinou nesses

dias e eles iriam atrair muitosmotociclistasmais.
Não queremos que iacabem com o evento, pois somos motociclistas

, também e gostamos de ter outros moto?clistas visitando nossa cidade, mas
que poderia ser mudado a forma de se gerenciar esse evento; isso poderia,
sim. A cidade inteira ganharia com isso e os motociclistas também.

Quem sabe um dia essa anarquia acabe ... será???

MU.ENE FISCHER MARTINS -Jaraguá do'Sul/se
i '

Com o apoio de José Carlos Warmling (Jaraguá do Sul/Sf"), Julian�
Krueger (Campo Largo/PR), AlexanderLuizMarques (Curitiba/PR),Marcus
Vinicius Anselmo (São Carlos/SP), SylviaPrestes Valarelli (São Paülo/SP}e
Domingos Benedito Valarelli (São Paulo/SP)
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou 'telefone para contato.
O jorna� reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessártas,

I

Primeiros frutos
A instalação do 140 Bata

lhão da Polícia Militar em Jara
guá do Sul rende os primeiros
frutos. A chegada de 78 novos

, policiais militares, para presta
rem serviços no Município e

cidades vizinhas no Vale do

ltapocu, atende antiga expecta-
I
tiva da região de contar com

um efetivo maior daPolíciaMi

litar, que, agora, se concretiza.

Jaraguá do Sul e cidades pró
ximas têm históricos lamen

táveis de abusos contra o patri
mônio, com furtos de automó

veis, caminhonetes e motoci

cletas, além de número enorme

de furtos em estabelecimentos
comerciais e residenciais. Du
rante muito tempo foi também
área de ação preferida de as

saltantes de banco, ocorrên
cias que só arrefeceram com o

I desmantelamento de algumas
das principais quadrilhas que
agiam no Estado, mas que
ainda não cessaram de todo.

Existem também os proble
mas do trânsito, que são preo
cupação constante, e que, ao

,

que tudo indica, merecerão es

pecial atenção do comando do
I

batalhão, tendo em vista a in

formação, já publicada pelo

J";6 did,
'

mas a me 'l a mais

importante está

na educação de
motoristas e

pedestres

CORREIO DO POVO, de que se

cogita 'a formação de um pe
lotão especializado para atuar

no setor, além da designação de
um oficial, tenente Ricardo

Alves da Silva (que veio de

Chapecó com missão espe
cífica), experimentado nessa

área.

O trânsito local tem como

peculiaridade a existência de

uma frota bastante considerável
de veículos em circulação, que
toma o tráfego bastante intenso
e exige soluções técnicas do
setor público, que podem ser

bastante úteis para diminuir os
índices de acidente na cidade,
como a construção,da via para
lela no Bairro Ilha da Figu�ira.
Mas a medida mais importante
está na educação de motoristas
e pedestres, para que o trânsito

funcione em, sistema harmô

nico e com responsabilidade
mútua, facultando a todos as

_J

melhores condições para loca-
o moção, e com menor risco.

Não faltam iniciativas bus

cando maior conscientização
da população, como campanhas
educativas, como a recente

mente iniciada pela Prefeitura,
mas a eficácia das mesmas não

acontece com a rapidez e

intensidade desejadas, porque
mexem diretamente com a

mudança de hábitos dos usu ,

ários, exigindo mudanças de'�
\ atitudes. É oportuno destacar

que houve progresso decoro
rente de realizações já con

cretizadas pelo governo muni

cipal, para garantir melhor fun
cionamento para o setor, como

por exemplo com' a instalação
de equipamentos eletrônicos e

melhor sinalização, mas sempre
existe algo mais para fazer. Só

,

estaremos chegando ao objeti
vo quando as estatísticas, en

v�lvendo acidentes com víti
mas fatais ou pessoas feridas em

qualquer grau, não fugirem ao

controle. Para chegar a isso, a

Polícia Militar e a comunidade
.

precisarão agir em sintonia. !-li
muito trabalho a ser feito para
tomarJaraguá do Sul apreciivel
também neste' aspecto.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919
I
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o Sindicato dosJornalistas, com o aval da Comissão

Eleitoral do TRE e TSE, promoveu uma votação
- junto com a eleição para o sindicato - para

governador e presidente da República. Foram
computados 169 votos para presidente, com apenas
um em branco. o. resultado foi o seguinte: Luiz Inácio
Lula da Silva, 133 votos;José Serra, 26; Ciro Gomes;
6; Anthony Garotinho, l;JoséMaria de Almeida 2, e.
Rui Costa Pimenta, nenhum voto. Para governador,
dos 169 votos, cinco foram em branco e os demais
ficaram assim: Fritsch, 102 votos; Amin.Z? votos;
Luiz Henrique da Silveira, 24votos, e Sérgio Grando,
11 votos. Gilmai Salgado dos Santos eAntonio Bello

Júnior não obtiveram voto.

PPS
I

PMDB
J

O candidato a deputado
estadual pelo PPS deJa
raguá do Sul, Luiz Felipe
Martins Cavalcante, con
firmou presença no de
bate a ser realizado na

Unerj, no <fia 19 deste

mês, e também no en

contro de candidatos a

deputado, que vai acon
tecer no dia 20, na Barra.
O primeiro debateé uma
iniciativa do Diretório

Central de Estudantes e
-

o outro uma promoção
daAssociação de Mo�a
dores da Barra do Rio
Cerro.

o deputado estadual e

candidato à reeleição Ivo
Konell (pl\1DB) está con
fiante em um resultado

favorável em relação ao

,

recurso impetrado junto"
aoTSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral). O julga
mento deve acontecer

hoje à tarde, em Brasília,'
Konell disse ontem que

,
'

acredita naJustiça é não

, teme a impugnação de
seu n�me.No dofumgo,
o PMDB de Jaraguá do
Sulparticipou ativamente
de diversos tipos de ma

nifestações pela régião.

ENTRE ASPAS
"Foi um sinal de Deus." (A afirmação é do
deputado estadual e candidato à reeleição pelo.
P M D B Ivo Konell, ao referi r-se ao fato de ter

�
ganho um carro. zero, em sorteio realizado no.

sábado).

Dr. Pedro Chuji Nishimorj
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I INFORMAÇÃO: PRESIDENTES DE MESA E MESÁRIOS RECEBEM TREINAMENTO PARA ELEiÇÃO '.

Convocados pelo TRE fazem
. \

curso até o final deste mês
\

JÀRAGUÁ DO SUL -'

Desde ontem, que os pre
sidentes demesa e mesários

convocados para trabalhar
nesta eleição junto à 17a

Zona Eleitoral estão rece

bendo treinamento. O

curso, que está acontecen

do no Sesi (Serviço Social

zlaTndústria), da Walter

Marquardt, envolve apro
ximadamente 300 pessoas,
todas convocadas pela
Justiça a participarem des
se processo eleitoral COqlO

. presidentes de mesa e me

sários.

De acordo com o che
fe do cartório da 17a Zona

Eleitoral, Pedro Kremer, o
treinamento é uma prática
normaI e acontece sempre
que tem eleições. "O trei-

.

namento é necessário para
que as pessoas sintam-se se

guras em relação à ativida-
_

de que.devern desenvolver
e também para a Justiça
Eleitoral, que precisa de
uma certa garantia em rela

ção. ao conhecimento que
as pessoas têm sobre o as

sunto", arguménta Kre

mero

O treinamento aconte

ce durante todo o dia,
sempre a partir das 9 horas,
no período da manhã, e a

partir' das 14 horas, no

Cesar Junkes/CP

Treinamento para presidentes/de mesa e mesários vai até o dia 29 deste mês

período da tarde. "Como
são muitas pessoas, há ne
tessidade' de i� for�ar
grupos para não atrapalhar
o entendimento",. explica
Kremer. As instruções são

repassadas pelo próprio
chefe

c

do cartório, que faz

uso de uma fita de vídeo,
,
bastante esclarecedora, e

tambémde transparências,
método utilizado para in

formar sobre o 'procedi
menta dos presidentes de
mesa e dos mesários no

dia da eleição.

litantes da Frente Popular
visitam Schroeder, com re

cepção prevista nas proxi
midades da Prefeitura, e

visitas ao comércio. Após
o almoço, Fritsch será re

cebido na sede do comitê
do PT de Massaranduba,
onde também realiza pan-\

,

fletagem no comércio, As

o chefe do cartório ex

plica que a intenção é não

deixar dúvidas sobre as

funções que os convoca

dos devemexercer quando
assumirem a responsabili
dade. Dos seis integrantes
da mesa, apenas os presi
dentes e os mesáriosparti
cipam do treinamento.

Kremer explica que o pre
sidente de mesa é o prin-

.

cipal responsável pela se

ção. O treinamento, segun
do ele, é basicamente, para
orientar sobre o funciona-

17 horas estáprevista ainda
uma reunião .corn a mili

tância em São Francisco do

Sul, e, às 20h30, um grande
comício no centro de Gua
ramirim. No último sá
bado, militantes e simpati
zantes das candidaturas Lula

presidente, Fritsch gover
nador, ldeli e Milton sena-

menta da eleição, procedi
mento e funcionamento da
urna e também para re

passar as novidades.dessa

eleição, como a necessidade
de lacre da urna após a

retirada do disquete.
Ainda de acordo com

Kremer, este ano, cerca de
2% dos convocados fo
ram dispensados por pro
blemas de saiíde, gravidez,
mudança de cidade ou por

pe�tenceram a diretoria de
. algum partido político.
(MARIA HELENA DE MORAES)

-

Candidatá ao governo pelo PTvisita Corupá hoje
CORUPÁ - o candida

to ao Governo do Estado

pelo PT,José Fritsch, estará
hoje ria região. Ele visita o

município de Corupá, on
de' chega por volta das 9

horas, e participa dei u�
corpo a corpo no comér

cio local. Às 11 horas a co- '.

I
,

mitiva do candidato e mi-

I

dores, e a deputados esta-

dualDionei e a federal Scar

pato promoveram, às 14

horas, a primeira carreata da
campanha eleitoral2002 na
microrregião. No domin

go, os candidatos Dionei e

Scarpato realizaram panfle-
/

t�gem no centro de São
Bento do Sul. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPREMIAÇÃO: MARISOL FICA EM TERCEIRO LUGAR NA ETAPA ESTADUAL DO PRÊMIO CNI/FIESC

Marisol apresenta aparelho
para fazer bainha aberta

,

SCHROEDER - A

empresa Marisol, unidade
de Schroeder, foi premia
da na etapa Estadual do
Prêmio CNI/Fiesc 2002,
(Confederação Nacional

da Indústria / Federação
das Indústrias do Estado

de Santa Catarina), no dia
6 de setembro, na sede do
Sistema Fiesc, em Floria

nópolis, na modalidade de
Melhoria 80 Processo Pro
dutivo, categoria Qualida
de e Produtividade. Repre-'
sentando o Senai (Serviço
Nacional de Aprendiza
gem Industrial) de]araguá
do Sul, a Marisol apresen
tou aos jurados o aparelho

.

para fazer, bainha aberta,
que classificou-se em ter-

'ceiro lugar. Estavam con

correndo ao prêmio 13

empresas do Estado, sen
do que em primeiro lugar
ficou a Karsten, de Blume
nau, e em segundo a Meta

lúrgica Riosúlense, de Rio

do Sul.

De acordo com a res

ponsável pelo departamen
to de Marketing e Comu-'

nicação do Senai,Morgana
Tezza, o prêmio visa reco

nhecer e estimular boas prá
ticas empresariais em busca
da redução de custos.

PROJETO - Desen

volvido por mecânicos da

Divulgação

Marisol, de Schroeder, ficou em 3° lugar com a máquina para fazer bainha aberta

própria empresa, 8 apare
lho para fazer bainha aberta
foi implementado visando

facilitar o trabalho das cos

tureiras que, devido ao pro
cesso anterior, sofriam de
lesão por esforço repetiti
vo, em razão do trabalho

I de posicionar as bainhas/e
,

de dobrar as peças. Outro
fator determinante, de'
acordo com o coordena
dor do programa de Cír
culos de Controle de Qua
lidade da Marisol, i}rthur
CavalcantiLadenthin, era o
custo para a empresa de"
corrente da devolução de

peças com defeitos nas

bainhas. "Em 2001, foram

304 peças devolvidas, re
presentando um� perda de
R$ 16 mil. Até o mês de

julho deste ano, somente

24 peças foram devolvi

das, gerando uma econo
mia de R$ 11 mil", acres
centa o coordenador: Se-

,

gundo ele, o maior incenti-
vador da utilização deste

aparelho ocorreu depois
que a Marisol visualizou

uma pesquisa publicadana
revista "Banas Qualidade",
que chegou a seguinte con
clusão: se 4%'das pessoas
ficarem insátisfeitas com

algum produto, essa insatis
(ação será repassada para,
mais dez pessoas, dene-

grindo e prejudicando a

imagem da empresa.
"Mensalmente, a empresa
coloca dois milhões de pe
ças no mercado, sendo o

'

consumo médio de 1;4 pe-'
ça por pessoa, o, que cor

responde 1,4 milhão de
clientes que adquirem nos

sos produtos neste perío
do.

Por isso este projeto,
além da facilitação do tra

balho, defesa do custo, e
I

aumento da produtivida-
de (em torno de 15%), a

maior vantagem, sem dú

vida, é a satisfação do

cliente", completa Laden

thin, (JULIANA ERTHAL)

Empresas de confecção vão se apresentar, em Brasília,
.

,

]ARAGuA DO SUL - As

empresas integrantes do
Consórcio de Cornpetiti
vidade do Setor Têxtil da

Acijs/Apevi (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul/Associação
das Micros e Pequenas
Empresas do Vale do Ira

poc�), selecionadas .no
'

workshop de design do
IPT (Instituto de Pesquisa
e Tecnologia) da USP (Uni
versidade de São Paulo), .

realizado em Jaraguá do

Sul, em abril deste ano, fa
rão a divulgação de suas

criações em exposição
promovida pelo Ministério

do Desenvolvimento da
Indústria e Comércio Ex-

. terior. O evento será reali
zado no dia 19 de setern- .

,
' \

bro, às 19 horas, em Brasí-

lia, e contará com a presen
ça de representantes da Ca
deia Produtiva da Indústria
Têxtil e de Confecções e

do ministro Sérgio Amaral.
A realização da exposi-

\
.

ção, segundo c; coordena-
dor do Fórum de Compe
titividade da Cadeia Pro

dutiva Têxtil e dê Confec

ções, Samuel Antunes An
tero, tem o objetivo de di

vulgar o resultado dos tra
balhós desenvolvidos pelo

projeto 1FT, enfatizando a

capacidade criativa de mo-
.

da de todos os pólos pro
dutivos. Na ocasião será as

sinado o contrato de com

petitividade da referida

Cadeia Produtiva,
De acordo com o con

sultor da Apevi, Osni Pin
cegh�r, dois grupos de Ja
raguá do Sul e região parti

.

cipam da exposição, apre
sentando uma

\

coleção de

moda exclusiva. O grupo

"Imaginação", formadJ
pelos profissionais das em
presas Explore Fashin, To
mazelli Têxtil, Confecções
Miveste, Karlache e Puro

Fio com moda íntima, e 'o

grupo "Txubiloo", for
mado com profissionais
'da Amvali Têxtil, Confec
ções Nicodelli, Jojuka,
Daccoli e Reflexo Malhas,
moda infantil.

A exposição se realizará

em função do adiamento

da Casa Moda - Espaço
Abit, que aconteceri� em

28 de agosto a 1 de se�

tembro, em Brasília, e pre
vista agora para abril de
2003. Nesse evento, os
dois grupos também apre
sentarão seus trabalhos.

Mais informações pelo
telefone 371-1044. (JE)

Risco e corrupção
MAu,RIcI' ZANGHELINI - Presidente da

Associação Comercial, Industrial e AgrÍ'cola
.

De Guaramirim (zanghe@terra.com;br)

Como já sabemos, o "Risco-País" é medido por
investimentos efetuados emum país pelos investidores

, e pelos "especuladores". Esses mesmos investidores
e os especuladores, acrescidos de administradores de

multinacionais e de analistas externos, opinam na

formação da classificação dos países quanto ao nível

de corrupção, que varia de zero a dez.

Porém, quem faz o julgamento final e quematribui

a nota conforme o grau de. corrupção é uma
,

Organização Privada de Transparência Internacional,
com sede em Berlim, capital daAlemanha.

·
EstaONG coleta dados de 102 países e considera

os países com nota a�itna de 7 como de pouca

corrupção..
Na América Latina, dos 21 países que foram

"agraciados" com notas, somente o Chile obteve nota

7,5 e encontra-se no contexto total como o 17° país
menos corrupto do mundo. Entretanto, o Paraguai
foi auferido com anota 1,7, a pior daAmérica do Sul

e uma das piores do mundo.
(E o Brasil?? \

Conseguimos "receber" nota 4,0, ao lado do Peru
e Jamaica, e estamos no 45° lugar, enquanto que a

Argentina despencou da nota 3,5 parfl2,8, parando
no 70°, lugar. Na escala da corrupção, juntos, estão no

.

patamarmais crítico: Panamá, Honduras,Guatemala,
/

Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Equador eHaiti.
Os argumentos utilizados pela ONG são a

confiança nas "elites políticas" (suborno), empresários
inescrupulosos que subjugam nações inteiras pela
pobreza. Segundo a ONG, 70% dos países
pesquisados ficaram abaixo da nota 5, e países como
Quênia, Paraguai, Angola, Nigéria, Madagascar,
Bangladesh, Rússia, Geórgia, Ucrânia e outros

aumentaram a corrupção, ficando também abaixo da

notaô.

Na UE (União Européia) também existem

problemas, como Grécia (nota 4,2), Itália (nota 5,2) e
Irlanda (nota 6,9).

E os primeiros, ou ,seja, menos corruptos do

Planeta? Comnota 9,7, a Finlândia; Dinamarca, 9,5;( 'I
.

.

Nova Zelândia, 9,5; Islândia, 9,4; Cingapura, 9,3, e os
Estados Unidos, com 7,7 (menos mal!).

·

Bons e maus exemplos, porém, os políticos e alguns
empresários do mundo inteiro continuam pregando,
cada vez mais, a 1uta contra a corrupção; rompendo
com este cenário de pobreza e suborno. Também já
estána hora de "certos" países mudarem sua forma
de fazer política, emmanter alguns subjugados.

·

A escravidão, o racismo, os interesses e o domínio

não têm m'ais sentido em ummundo globalizado.

.

&��ação: IIúspiful de Clúticas Es'm{ln do.Río de JUllCfrp ,

e Curso na Socíedáde Brastleita deOftalmolpgi� do Rio de Janeiro
. .

Fone: (047) 275.'1150.
'

I Av. Mal. Deodoro, .176 • Sah:J 12 • Ed.;Maximvnn Center
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SEJA COMP'ETITIV·O 'NESTE 'MERCADO GLOBALIZADO

.
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

'POR: EGON JAGNOW

\

Viajar de Jaraquá do Sul a Blumenau, hoje, (não leva' mais de uma hora. E nem é possível
. imaginar que nos anos 30 e 40 se levava mais de quatro horas, em época de tempo bom. Quando

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

.

-- "-

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

. \

-/
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28 CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL
, ,

'

'\

<.ti História de nossa gente não podeficar só -

'na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

HÁ68 ANOS
Em 1934, o caso do Grupo Escolar, de linhas atrás, era posta às claras

pelo Jornal CORREIO DO POVO, mesmo debaixo de xingamentos.\

"Quando no penúltimo número nos referimos à neg;ociata do Grupo
Escolar, não tratamos de sindicar a quem pertencia o terreno a ser

�
. \

trocado, mas unicamente evitar que se fizesse um negócio onde todos
saíram ganhando, menos o governo. 'Vejamos: tomando por base o
preço que �ale 10$ o metro quadrado, o que perfaz 16:000$, com
mais 5:500$ de volta faz o total deRs)l :500$. O terreno que estava
em vista, dista da rua cerca de 1 00 metros ou mais, tendo o valor de
mil réis ometro quadrado, num total de Rs. 4:500$"'. Daí se vê que a

intervenção do CORREIO DOPOVO sempre valeu alguma coisa ... O
que/deveras lamentável, é que o sr. Prefeito Municipal deJaraguá e o

sr. InspetorEscolar, que segundo declaração de um dos interessados,
foram os pais desse mau negócio, não tivessem antes tomado de um

lápis e feito o cálculo. Não passariam pelo dissabor de ver seus nomes
envolvidos 'em um negócio prejudicial ao Estado, um negócio "de pai
,para filho",:fomo ger�ente se diz... <,

'
'

\
.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, uma nova entidade filantrópica nascia emJaraguá do Sul.
Era a Redé Feminina de Combate ao Câncer, que era fundada no dia

,
5 demaio, nas dependências daAABB, apoiada pelas demais redes já
existentes. A Rede, que contava com o apoio da Prefeitura, iniciava
atividades, atendendo naUnidade Sanitária daRuaReinaldoRau, através, '

domédico dr. Fernando Springmann. I

Jaraguá do Sul sediava, de 21 a 23 de maio, o 21°'Congresso Estadual
do Comércio Lojista, realizado nas dependências do ClubeAtlético
Baependi. Da programação constavam a visita dos congressistas às

empresas Marisol, Kohlbach eWeg, com palestras, quando aMarisol
oferecia coquetel em sua recreativa. O congresso terminava com as

presenças do governadorPedro Ivo; prefeitoDurvalVasel; o presidente
. I <, -......:

da Federação dos Diretores Lojistas, Lothar Maas; presidente da

Federação do Comércio, Charles EdgarMoritz; diretor Regional do
, Senac, Cláudio Alexandre Füllgraf, entre outras autoridades.

HÁ 3 ANOS
I

Em 1999, realizava-se, n�,Autódromo Rio Represo, em São Bento do

Sul, a 6a etapa do Estadual de Automobilismo (Novatos), na qual
Douglas Boga, daBoga RácingTeam, Paulo Ronchi e Paulo Krutzsch
fizeram a festa ná cidade serrana.

Três detentos, dos 20 rebelados na galeria A da ala A do Presídio

Regional, deveriam ser transferidos do prédio, no BairroJaraguá 84,
rumo à Penitenciária de Florianópolis.A rebelião acontecia um pouco
antes da visita de uma comitiva de empresários, políticos e secretário
deJustiça e Cidadania, Paulo CésarRamos de Oliveira. Na visitaprevista
ao presídi,à, o diretor do Conselho da Comunidade, Nilton Roque
Zen, entregaria pauta de sugestões para oferecer alternativas de trabalho

I .

aos presos. Além de projetos que prevêem a construção de pavilhão e

de granja de suínos, o documento reforçava a preocupação em relação
à lotação do prédio. Opresídio tinh� c1pacidade para 76 detentos, e
então abrigava 98. O diretor Ivo Ronchi tomava providências,
comunicando o fato à Secretaria deJustiça e Cidadania.

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2002

o
)

,

,\

UE SE FALA NO SENADO
'Oitava língua mais falada no mundo

Em 1994 foi decidida a criação da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa),
com o propósito de uniformizar e difundir o uso do idioma e aumentar o intercâmbio, cultural
entre as nações que a integram. O mundo lusófono, que fala português, tem hoje cerca de 210

milhões de pessoas. O português, oitava línguamais falada no Planeta (terceira entre as ocidentais,
após o inglês e o castelhano), é a língua oficial em oito países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné
Bissau, Moçambique, Portugal, Sã? Tomé ,e Príncipe e Timor Leste.

Em Macau (China) e Goa dndia), parte da população fala a língua, pelo fato de terem sido
colonizados pelos portugueses. Em Galiza (Espanha), a língua oficial, galego, possui a mesma

origem do português. OORNAL DO SENADO, EDIÇÃ0I 1.543, PÁGINA 2)

Apae de Guaramirim
A Escola Especial Maria AnnaMalutta, mantida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) de Guaramirim, comunica que necessita de professor(a) de EducaçâoFfsica (10
horas no período matutino e 10 horas nó vespertino). Solicitamos que o professor seja habilitado.
Mais informações no telefone' OXX47 373-0140. ' I

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
ANOMALIA FINANCEIRA (204)
Certa vez, ia Emílio de Menezes em um bonde, quando se sentaram no banco imediato, em frente,
duas senhoras dê grandes banhas, que dificilmente puderam entrar no veículo. Com.o peso das duas

matronas, o banco, que era frágil, range, estala, geme, estranhando a carga. O poeta, que observa
o caso, leva a mão à boca, no seu gesto característico, e põe-se a rir em silêncio, no seu riso sacudido
e interior. E como o companheiro o' olhasse, explicou: I ,

- Sim, senhor! É a primeira vez que eu vejo um banco quebrar por excesso de fundos! ...

- \

Humberto de Campos - Discurso de recepção na AcademiaBrasileira de Letras, 1920

ttlírculo
Italiano

Jantar Mensal
, Dia 27 de setembro de 2002, na Sede-Social do Círculo Italiano, Rua dos Imigrantes Italianos, 33 (Próximo a

Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz), com início às 20:00 horas.
Venha saborear o prato típico italiano, regado a um bom vinho.

Ingressos limitados.-
Venda com os membros da Diretoria, Conselho e Coral, ou na Sede Social do Círculo (370.8636)

P Exposição da Cultura Italiana
Esta aberta até o final do mês de Setembro/02, no Museu Histórico "Emílio da Silva".
Venha prestigiar e resgatar um pouco da nossa história.

'

2a Festival Estadual de Música Itafiana
Data: 22 e 23 de novembro de ,2002
Local: Pavilhão ''N' da Proeb

B lurnenau - S C

Inscrições: Até dia 30/09/02
Regulamento e Ficha de Inscrição no site: www.patricioeventos.com.br ou (04 7) 333�1965

Programação
Dia 2,2 de Novembro

19:30 horas - Show de Abertura com Vecchio Scarpone;
20:00 horas - Apresentações das 22'músicas selecionadas;
22:30 horas - Show com Finestra dei Cuore;
23:30 horas - Divulgação das 12 (dozei'múslcasflnallstas.

Dia 23 de Novembro
'

- Show de Abertura com Vecchio Scarpone;
,

,
- Apresentações das 12 músicas finalistas;
- 'Show com Jaime Pastre;
- Premiação dos Vencedores e encerramento.

19:30 horas
'20:00 horas
22:30 horas
23:30 horas

Irigresso: OI (um) produto não perecível.
371-8222

Grazie! Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7

\Aa'ldir José Bressan
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,'lmovelS
CZERNIEWICZ - vende-se, sobrado
cf 267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 salas,

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

n9134. Tratar: 275-0845.ALUGA-5E - quarto mob. cf coz.,
lav. Tratar: 370·3561 cf
proprietário, ou R. Fidélis Stlnghen,
64, próx. Portal.

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

ALUGA-5E - quartos .em casa de ESTRA,DA NOVA - vende-se, mad.,
família pf rapazes. O local já possui nova, 50m2, terreno cf 14x29m, 2 qtos
coz., área de I'avação e o próprio e demais dep. R. Felix �ichert, 116,
qto mob. De fronte a Metalúrgica lote 3. R$16.000,00 ou R$12.000,00
Trapp, no centro. Tratar: 275-0423. + flnanc. 1 sal. mín. Tratar no local.

/

AMIZADE - vende-se 2 lotes, 350m2 ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

:- (cd), na Rua Ewaldo Schwarz. Valor à' alv., cf 70m2 aprox., terreno cf 533m2.
comb. Tratar: 376-2092. R$ 15.000,00. Tratar: 37Q.5432.

AMIZADE - vende-se casa em ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m
alv., nova, cf 144m2, gar. pf 2 da praia, próx. da Erivelto.lrnôvels.
carros, 1 suíte, 2 qtos, bwc social. Ficam móveis, geladeira, fogão, etc.
Tratar: 371-0742. R$-12.000,00, neg., aceita-se carro.

Tratar: 37Q.0075 ou 9975-0601.
BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
após corpo de bombeiros. Tratar: JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
9133-7539. mad., cf 150m2 e terreno cf 600m_2,

situado a rua Luiz Gonzaga - R$
BARRA DO SUL - vende-se. R$ 70.000,00. Tratar: 37Q.8097 ou'
25.000,00. Aceita-se carro até R$ 9104-5468, cf Tina. CREC19839.
5.000,00 no nego Tratar: 392-3050.'

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
COMPRA-5E - casá prox, Centro. alv., cy 3 qtos, semi-acabada.
Paga-se 55.000,00 sendo Tratar: 3!Q.8079 ou 9104-5468, cf
R$34.00,00 (em dinheiro) e R$ Tina. CRECI 9839.
21.000,00 (carro). Tratar: 37Q.1161 ,

JOÃO PESSOA - vende-se, em alv.,
CORUPÁ - vende-se casa no Ano cf 3 qtos, 2 salas, gar. e demais ;1
Bom, e terreno cf 1.000m2Q'u troca- dep. Terreno cf 508m2, todo
se por carro. R$ 15.000,00. Tratar: murado. R$ 50.000,00, neg., ou '

273-9082 ou 9103-6554. troca-se por chácara. Trotar: 371-
,

25,99 h.c. ou 37Q.5967, a noite.
CORUPÁ - mista, no centro, troca-
se por casa ou apto em Jguá ou LOT_ SANTO ANTÔNIO - troça-se,
Bal. Camboriú. Tratar: 9133-7539. residência, cf 160m2, por resido

mail prOx, ao Centro, Tratar: 276·
CZERNIE)IIIICZ�vende-se casa em 0645, cf Altair.
alv, cf 270m2 e terreno c/l.400m2 cf
3 qtos, 2 bwç, gar. Pf 2 carros a NOVA SANTA ROSA (PR) - vende-se
800mts do Pama. Tratar: 371-0742. ou troca-se por outra em Jaraguá do

, ,

Sul. Tratar: 27,?-3257.

PROCURA-5E -'- casa próx. cento pf
alugar. Tratar 9975-6823 cf Isolde

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

I
, SCHROEDER I - vende-se casa
alv. 2 qtos, 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 (pf recado).

SANTA LUZIA - vende-se, em alv.,
terreno de 855m2, 1 km após Friguns.
R$ 33,000,00, aceita-se carro até R$
10.000,00. Tratar: 372-3922.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, 2
casas no mesmo terreno, R$
20.000,00. ty1otivo de mudança.
Tratar: 276-1044, cf João.

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

, chácara no nego Tratar: 276-0070.

VILA LENZI' - vende-se, frente pf
colégio, cf 125m2, cf gar., 1 suíte;
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.'000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + financ.
Tratar: 37Q.9050, cf Simone.

VILALENZI-vende-se, alv."cf 70m2,
2 qtos e demais dep., R. Marcelo
Barbi, terreno cf 720m2.H$ 28.000,00.
Tratar: 372-3922, cfWalter.

VILA'LENZI - vende-se, cf 1 apto
conjugado, ideal pf 2 famílias.
Ótima localização. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-3159.

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

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

VILA RAU � vende-se ou troca-se

por Trator de Esteira ou Caminhão

Caçamba cf 160m2. Tratar: 273-
5082 ou 9103-6554.

BAEPENDI - vende-se apto., cf 2
suites, bwc, sala em gesso, lav., cozo
compl. da Berlim,_cf granito. Tratar:
9976-8066 cf Léia ou 9996-2266 cf
Vanderlei.

CZERNIEWICZ·- vende-se apto rua

Jorge Czerniewicz, próx. garagem da
Canarinho, R$ 45,000,00. Tratar:
370-2714.

CENTENÁRIO - aluga-se qultlnete.
mob. Tratar: 37Q.3561, cf proprietária.

,

CENTRO - vende-se ou troca-se

apto 2 qtos, por casa de alv. cf 3
qtos e garagem. Tratar: 371-6069
após 18horas.

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

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

';
CENTRO - procura-se moçaspara

-

dividir, defronte Posto de Saúde da
Reinoldo Rau. Tratar: 275-0373 as

12hs ou após 19hs.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se. Tratar: 37OC5432, após 18hs.

JOINVILLE - troca-se por apto em

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

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

PROCURO - lugar para dividir
aluguel ou pensão, próx. a Unerj.
Tratar: 375-2177.

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em

constr., cf 2 qtos., gar., chur. e salão
de festas, no Res., Jardim das
Mercedes. Entr. de R$ 8.000,004- lf
2 c'UB por mês'. Tratar: 370-7698, cf
vuson..

SANTOS '7 vende-se ou troca-se,.
100m da Praia Grande. Aceita

proposta. Tratar: (11) 6976-9448.

10.3 ::, '

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

restante parco Tratar: 9992-6045.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se

cf 303:000m2, prõx. Pref. (frente
cortume Schimit). R$ 60.000,00.
Tratar: 370-9365 (aceita-se troca).

BLUMENAU - vende-se, cf área de

2.755m2, local. na R. Hermann Barthel,
bairro Velha Central. Terreno avaliado

por corretor de imóveis erri R$
18.000,00. Aceito carro no nego Tratar:
371-2898 e 9955-5858, cf Lodemar.

CHAMPANHAT - vende-se terreno,
cf 600m2, ótima localização pronto
pf construir. Tratar: 371-9993 ou

911:).-19�6, cf Fabio.

COMPRA-5E - terreno de arroz,

aqui na região, pago a vista. Tratar:

379-1538, cf Marisa.

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes,
financ., prontos pf contruir, prõx.
escola, creche e mercado.
Tratar: 9993-?992.
ITAJUBA - vende-se, cf 500m da
praia e 300m2. Tratar: 370-5187.-

JARDIM FIRENZE - vende-se.

DE,PRIME.IRA

Estou colocando a disposição a

quem interessar', uma pizzaria e

restaurante numa das cidades
.que mais cresce em Santa

\ /'

Catarina, localizada no centro,
nome patendiàdo, com uma

\

infraestrutura de primeira,
faturamento aproximadamente

R$ 28.000,00, completa.
Aceita proposta.I

Tratar: 275-2825, cf Osair

Tratar: 371-7061. de frente pf asfalto. R$ 22.00Q,00.
Aceita-se carro ou parco Tratar: 275-
3900 ou 0113-0900.JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se

,

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

\'llA RAU ,ellde-se, Íllea de 3.64611 "",
frente 40m pf Rua José Bauer, ao

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

RIO DA LUZ - vende-se, cf 320m2.
R$ 10.000,00 nego Tratar: 37Q.8097
ou 9104-5468, cf Tina. CREC19839.

SÃO LUIS - vende-se, cf 425m2,
bonito, 17x25. R$ 12.000,00.
Tratar: 37Q.2995. BARRA - vende-se, em alv., cf piso

e laje, cf terreno de 980m2. R$
23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita
se terreno de menor loc. no Jguá
Esquerdo.

SCHROEDER -vende-se, lotes fínanc.,"
cf área acima de 450,00m2, próx. a
Marisol SfA. Tratar: 9133-7539.

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

CENTENÁRIO - aluga-se, defronte
pf BR, na rua da entrada' da Apae,
l' casa. Tratar: 370-3561, cf
proprietária. Tratar: 37Q.3561.

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

CENTRO - vende-se, escritório, cf
infra:estrutura montada. R$

"

20.000,00. Tratar: 371-3216.

VILA LENZI - vende-se, cf área
total de 644,00m2, próx. ao Colégio
Giardini l.enzi, na Rua Jaime
)Gadotti. R� 19.000,00. Açeita-se
proposta. Tratar: 371-6310, comi.,
ou 9975-9543, cf Patricia.

I

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro d� cidade, cf
t9da infraestrutura montada e

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

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

VILA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, cf 562,87rr2, sendo 29';1

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

15h

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

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL
30h 23/9 a 14/10 2º, 4º e 6º 19h as 22h RS 180,00 ou 1 + 1 RS 91,00 ou

1 + 2 RS 65,00

APERFEiÇOAMENTO P/SECRETÁRIAS
60h '24/9 a 28/11. 39 e 5º 19h as 22h RS 300,00 ou 1 + 2 RS 105,00

15h
NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

21/10 a 25/10 2° a 6º
.

19h às 22h RS 130,00
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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 JARÀGUÁ DO SUL

SESC REALIZA

De 16 a 27 de setembro
\

. I

Das 8h às 20h

No Shopping Center Breithaupt, G2

A Mostra SESC Ciência - "Perfumes, Aromas e Sabores: Uma'
Química Inesquecível"

I

Agende sua escola e venha visitar.

Para visitação de público em geral, não há necessidade de

agendamento.

\, Valor cobrado para visitação: R$ 1,00 por pessoa
I

Informações SESC 371 9177 ou 371 8930

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

10.4 .

," ..... : ....
campos tut. Suíço, ;1 cl iluminação,
lagoa de peixes ci 400m2 e pista de
.motocros. Área de 20.000m2 a 16km

. do centro de Jaraguá. Aceito troca

por outro imóvel de menor valor.
Tratar: 999�623 ou 276-3602.

edícula no estilo suíço cl gar.,
chur.iescr., telefone, circuito de tv,
aquecimentoà lenha e parabólica,
rede sanitária septica, rede-hidr .

direto da nascente, rede elétrica cl
iluminação externa, galpão cl
quitinete, canil, lagoa, e mais
terrenos prontos I construir. Tratar:

.

37O-B563 I 9975-{)102.

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

Odontológico, 3" andar. Rua
GuilhermeWeege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

/

RIO MOLHA - 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, cl Ravio. VENDE-5E - terreno pI chácara, el
40.000m2, sendo 10.000m área

plana, el 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.

VILA LENZI - vende-se, locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937. 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 vc precisa. Local
el toda lnfra-estrutura, chalé e

ESCRITÓRIO - troca-se Central,
por bar, lanchonete ou por uma
moto de auto cilindrada. R$
15.000:00. Tratar: 370-7390 ou

9125-2722.

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

ESCRITÓRIO - vende-se, Central
de Prestação de Serviços, com toda
infra estrutura montada, sala el
divisória, bwe, 2 cornp., fax,
internet, telefone, ar eond. R$
10.000,00. Aeeita-s� carro ou moto.
Tratar: 372-3970. .

, VENDO EMPRESA DE
.. .

..;e....

PUBLICIDADE EM 'ONIBUS1
�Im I rcgilo d� lamgud do SUl.

EmP�1 Con'I mllj,� 21� dtl �tuldo"

c> contratos de Publicidade
fechados d� até
um ano com c�ien�,;

,

c> FaturamentQ �ensal gi{3jrantidb.�
. ,. .

.

� Otima eartei:ra de diênte.

LOJA 1,99 - vende-se montada el \

120m2• Tratar: 9975-{)993.

SALA COMERCIAL - vende-se no

Ed. Tower Center, 4" andar, 101m2,
el gar, R$ 40.000,00. Aceite-se carro
e pare. Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

10.5 t-;
,

-

w

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

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

baile, laneh., rest., cancha bocha, 2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruto e seleciono poro admissão
imediato os seguintes vogas:

• AÇOUGUEIRO (4714/4759/4706/4783/4795/4739) -Sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas
para Jaraguá, Guaramirim eMassarapduba)
• AUXILIAR DE SERVIÇDS GERAIS/ATENDENTE (4808)- Paraflorirultura, Sexo masculino, primeira grau, com
habilitação, e que goste de plantas
• VENDEDOR (48Q8)'- Para florirultura, sexo masculino, habilitação, primeira grau
.IAVADOR DEVEICULOS (4809)-sexo masculino, segundo grau
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (4791 )-sexa mosculino, primeiro grau
• REPRESENTANTE COMERCIAL (4790) -1 O vagas, ambas ossexes, possuir firma registrada e clientela na área
deco.nfllC!ÜO '

\. ASSISTENTE DE MATERIAIS (4806) - sexo masculino, segundo grau
• VENDEDORA (4285/4325/4792/4793/4774/4778/4790/4761/4762/4763/4764) - ambos os sexos,
segundo grau, vagas parti Joraguá, Guaramim '

• ATENDENTE DE FRIOS (435V4780) 18 anos, atender dientes fazer reposição de Irios (queijo, presunto e outros)
• CONFERENTE (4488/4734/4758)· horário comi. irá receber produtos de fornecedores e conferir e ajudar nas
organizações do setor, conhedmento em informático
• SUPORTEA ClIENTES (4596) - ambol osSexos, irá dar suporte e treinamento na implantação dos sistemos de
gestão administrativa, solução de dúvidas, sugestão de processos administrativos, acompanhamento do utir�ação dos
sistemas. -

• AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4641) Fazer escola de serviço; soliàtarvale transporte; vale refei!ÜO; allJuivo; lazer
solicnução d� compras, entre outros atividades, conhecimento em infonnática
·INSTRUTORA DE TREINMlENTO COSTUREIRAS (4676 PARATRABALHAR EM JOINVIllE) Deverá terconhedmento
em métodos e tempos, costurar em todos asmáquinos, modelagem
• RECEPCIONISTA (4732)-20 gra�, conheámento em infonnátilD, sexo feminino, dá-se preferenda para quem
resida próximo a �UMANA.
·AUXllIAR CONTA81L (4371-S)- Experiência em Escrita Fiscal/Contabilidade/Luao Real. Irá codificar Natos
F�cais, fará a emissão do Relatório e da GIA. _

• CALDEIREIRO (441 5-E):- 'l! grau completo ou cursando.
·ELETRICISTA OE CAMINHOES (4702)-Alémda parte elétrilD deverá entender de altêmador. Experiênda minima
de dois anos. Não exige escolaridade.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699)-sexo feminino, conhecimento em informátilD, preferencia condidatas
com experiência em material de construção

.

• EMPACOTADOR (4701/4719/4776) ambos os sexos
• TElEFONISTA (4709) sexo femino, experiên.cia em PA8X

I
• ZElADOR (4713/472074722/4775/4781) ambos os sexos

,
· • ATENDENTE (4744) - sexo feminino,solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no final do ano
·INSTAIADOR DE CALHAS (4745)- experiência na função, ter habilitação
• SERRALHEIRO/SOLDADOR (4746)· Saber ler e interpretar desenho,'saber soldar - solda mig, experiência em
serrúlheria
• AUXllIARDE ALMOXAFIRE (4747) - (onhedmente em peças hidráulicas, pneumáticos, polegados, bitolas,
parafusos, conhetimentos gerais na área de almoxarifado, em recebimento de materiais, contrale de estoque
• COSTUREIRA (4749) - experiência em máquina reta, overlock, bainhas 2 agulhos, residir na Ilha da Figueira
ou imediocoos
• MARCENEIRO (4752)-experiência em móveis sob medida
• SOLDADOR/SERRALHEIRO (4753) - experiência em soldar ferro, cortarferro, pintura, auxiliar na montagem,
acabamentos e demais serviços quando necessário, se passivei uma pessoa que passo trabalhar nas três funções, ou
que timho nocão .

• ASSISTENTE 'DE INFORMATlCA (47S4)-sexo masculino, 20 grau, bans conhecimentos em software e hanfware,
internet, cenhedmento em redes, habilidade cO!llI, possuir veículo
·SUPORTETECNICO (4755) ·-sexo masculino, 20 grau, bons conhecimentos em software e hanlwure, intemet,
conhecimento em redes, habilidade comi, possuir veículo

.

• FRESADOR FERRAMENTEIRO (4765)-
·MARCENEIRO (4766)-experiêncja COmo encarregado de.marcenaria •

• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TECNICO (E)- Experiência em Tratamento de Agug, Efluentese Caldeiraria.
Ambas os sexos.
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(445H) - Segundo grau completo ou cursando. Idade a partir da 22 anos.
Experi�náa camprovOdq.
.ME(#IICO DEAUTOMOVElS (4731·S)- Experiênáa em mOntugemde PIl!OS, pneus e rodas. Não exige escolaridade.
• MECANICO ElETRICISTA (4690·E) (Massaranduba) - Experiência mínima de um ano na área automobilística.
• SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda mig e experiência em serralheiria e caldeiraria.
Todo o trabalho é feno com alumínio.
• TELE-VENDAS (4728·S) - Com experiência na área, legunda grau completo e sexo feminino.
• CAIXA (4741 ) - Experiêpcia anterior, sexo feminino, 20 grau, horário comércio
• ElETROTECNIWENG.ELETRICO (4743) conhedmento no área de exportação, Inglês fluente e conhecimento
em espanhol, InformátilD, Fannoção técnica em Eletrotécnica e ou Superior de Engenharia Elétrica, ambas os sexos, .

con.hecimento na arte de. negador .

• TECNICO DE 1A80RATORIO (4632-E) - Curso Superior. Desenvolverá pradutos de segmento'Frigarífico.
•AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Massoranduba) - com conhecimento em ward, excel, careldraw, ambos os sexos

08S.: Necessnamos de prafissional (ambos os sexos), com fonnaçiio supetiGr (Engemeiro), que tenha experiênda
de no mínimo dois anos em EMBAlAGENS, habilidade em Compras, controle de qualidade, entre outros.

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

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DEAÇOUGUE (4735)- Acima de dezono anos, rursando o segundo grau e sexomasculino. primeira
turno.
·ATENDENTE DE PADARIA (4805)-sexo feminino;segundograu
• REPOSITOR (4794)-sexo masculino, segundo grau,
.• OPERADOR DA CAIXA (4796 a 4803) - 08 vagas, sexo feminino, segundo grau

.

• ATENDENTE DE VERDURAS (4736) - Sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando a segundo grau.
• EMPACOTADOR (4712) - Acima de dezoito anos, sexo mosrulino e segundo grau completo ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPOSITO (4695-4489-4649-4695·4733)- primeiro grau ou cursando.
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA (4683) - Saber operar empilhadeira, ter carteira de habilitação para tal, sexo
masculino e primeira grau completo •

• PADEIRO (4721/4777/4760) - Vaga para Jaraguá, sexo masculino, primeira grau ou cursando o segundo.
• PADEIRO (4395)- Vaga paró Guaramirim. Primeiro Grau completo ou cursando e experiênda na área.

RuaJorge Czemiewia,. 1245 (Rua do HospitàlJaraguá).
Cx. Postal 200 - CEP 89.255-000

Fone (4l) 371-4311 Fax (4l) 275-1091
reclíutamento@humana.com:br www:.humana.com.br

\
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DESTRAMED - está cadastrando
estudantes do Ensino Médio, técnico
ou superior, comparecer na

Destramed, Av. Getúlio Vargas, 99,
sala 7, piso superior. Tratar: 275-2088.

/

EMPREGADA - precisa-se,
doméstica, preferéncia que pernoite
no emprego e goste de criança.
Tratar: 275-0857, c/ Regina.

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

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

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

REPRESENTANTE COMERCIAL -

Empresa de serviço de proteção ao
crédito, precisa-se p/ atuar em Jaraguá

. do Sul e região!, Tratar: 370:6615.
REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratàr: 370-7321, c/Doríval,

VENDEDOR - Precisa-se, p/ área de

informática, requisitos, idade acima de
22 anos e conhecimento na área de

informática, hardware. Tratar na R.

Epitácio Pessoa, 723, centro.

VENDEDORAS - Precisa-se, c/
experiéncia. tratar: 371-5353.

VENDEDORES - oferecemos 10
vagas, sexo masco ou fem., 18 a 35
anos. Tratar: 372-2852.

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

,

VE:NDEDORES - Precisa-se, autônomos
c/ carro, p/ venda de pronta entrega'
nas resid., produto inédito e de ôtlrna

aceitação. Tratar: 9978-4077.

* Centrais TelefÔnicas PABX
* Telefones * Fax
* tdentificador de Chamadas
* Atendedor Automâtico
* Espera Telefônica personalizada

* Soluçôes em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

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

CHACREIRO - precise-se, sem
filhos. Tratar: 9973-8449. /.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

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

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

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

DIARISTA - Ofereço-me p/ ..

trabalhar, ou empr. doméstica, c/
ref. Tratar: 9902-7378.

�

FAcçÃOOVERLOQUE-Tratar. 275-:l,962.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar c/ exp. ou Co�tino. Tratar:
9902-0063 c/ José.

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

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

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

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

PROCURO EMPREGO - tenho 18 anos,
faço faculdade de Administração - RH,
possuo exp. em escritôrlo, cursos na

área adm. e connectrnentos de
informática e Internet. Também aceito

estágio. Tratar: 372 3922, c/ Karen.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, c/ lnêslo, das 12 às

13h30, ou à noite.
.

SERViÇOS JARÓINAGEM - Tratar:
91134116 ou 370-1531.

Vendas e Serviços

f) intelbR"
111111 HDL

�....
li � I , I'

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

Tratar: (47)j9983-5920 ou 367-1993. CREC1296

} VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
.

Apto c/ 2 dorm., mob., gar., situado no Centro - R$ 53;000,00.
Burallo - Tratar: (47) 99�3-5920 ou 367-1993. CRECl 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

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

367-1993. CRECI 2.96

I_OO�IRíIII��147.ClnIro·1��,,���.a do �I: ,�Rlla POOm Foo} ,Ho��E��,!�22�OO
CRÉDITOS PARA IMÓVEL

PARA COMPRAR, CONSTRUIR,
.

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA Sj SEGURO�
18.600,00 :., R$ 154,00/
24.700,00 ;. R$195,00
31.300,.00 � R$ 258,00

37.400,00 : R$ 310,00
43.500,00 R$ 355,00
50.000,00 : : : R$ 410,00
56.000,00 � R$ 460,00
62.100,00 R$ 515,00

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

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, ej Paulo
I

ou :t981�3627, pare. reduz.

CIRURGIÃO ...DENTISTA
Especialista em p..ótese
Dr. t\CY r. eMr(;o-'D&Y:�
Fone/Fax: 371: ...7235 -Sala804
E-mail., draii@n;efà.1'l.o.cop'.'hx

ENDOCRINOI,;OGIA
·'Or. CUwer$OfV.s�
Fone/Fax: 275;,-3186 � Sala 801

Rua Gtlilherm�Weege, 50" Ja�guã do Sul ;Oe SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos

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

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

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

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

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

CHEVETTE-vende-se, 79, verde meto

R$ 2.300,00. Tratar: 9903-3526 ou

273-0454.

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

CORSA - vende-se, pick-up compl.
(-d.h.), prata. R$ 10.500,00 à vista
ou R$ 7.000,00 de entro +12x
R$ 351,00 fixas. Tratar: 9955-5572,
cl Jucélio.

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

CORSA - vende-se, 2p, preto, 02,
cl ar cond., cl 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:371-13651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - Compra-se, 96 ou

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

CORSA SUPER - vende-se, 4p, trv.e.,
desemb., limp. e ar quente. Imp. R$
11.300,00. Tratar: 373-2563.

CORSA WIND - Vende-se, 95,
vermelho, desemb. tras., pneus
novos, int. impecável. Tratar: 37:?-
4360, cl Marcos. R$ 7.800,00.
Aceito carro menor valor.

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

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

.

275-2860, cl Sandro.

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

KADrn - Vende-se, sport, 95,
gas., compl. Ótimo estado. Tratar:
9979D585.

KADETT - Vende-se, 96, compl. -

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

KADETT - vende-se, GSI, convers.,
93, vermelho. R$12.500,OO. Aceito

troca por carro no vaiar. Tratar:
9111-7033.

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

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

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

caçamba, cap. Marítima, V.E.,D.H.
R$ 14.900,00. Aceito Troca e financ.
Tratar 275-0777.

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

9975-1724, cl Fernando.

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

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

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

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

4p, insufilme, doc. pg até julhol03,
aceita carro 1000 na troca. Tratar:

370-4622, cl Edivino.

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

FlORINO - 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.

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

financio. Tratar: 273-1001.

Rua Major Júlio Ferreira, 258.- ao· lado da Oemicar - Vila Lalau - Jaraguâ 00 Sul

MONZA - vende-se, SLE, 92,
prata, cl trio e., 4p. R$ 3.500,00 +

28 pare. R$ 237,00, aceita troca.
Tratar: 273-5082 ou 9103-6554.

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

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

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

5-10 - vende-se cabine est., 97,
cornpl., 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, cl d.h.,
valor a comb. Tratar: 376-1772, cl Nei.

S:10 - vende-se, 95, prot. de

TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2002

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

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

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

MAREA - Vende-se, I:lLX, 98/99,
compl. R$ 20.000,00. Tratar: 9979-
114.37, cl Giovani.

PAUO - vende-se 2000/2001, vidro,
trava, limp., desemb., 4p. R$15.5oo,oo.
Tratar: 370-4208 cl Ademir.

.

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

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

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

PALIO - vende-se Weekend ELX,
2002, azul, OH, TE, VE, DT, 4p. Tratar:
9111-1996 ou 371-9993 cl Fábio.

PALIO � vende-se EDX, 97/97. R$
10.000,00. Tratar: 371-1865 cl Denis.

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

PALIO - compra-se, branco, 4p, 99
a 2002. Tratar: 376-0081.

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

9102-6896 cl Rejane ou Mauro.

PREMIO - vende-se, 91, gas.,
motor 1.6, 4p, verde. R$ 4.100,00
ou troco por CG até R$ 2.500,00.
Tratar: 371-4809.

TEMPRA-vende-se, 99, compl., cl
kit de gás instalado, ótimo estado.
Tratar: 9963-0023 ou 371-5361.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$

8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

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

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

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

371-8410, cl Franciele ou Edione.

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

TIPO - vende-se, 99. R$ 2.750,00 .

Tratar: 9123-9011.

TIPO - vende-se ou troca-se, 95,
compl. - ar. Valor nego Tratar:

371-8153, cl Eleio.

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

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

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

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,'00 ou

R$ 2.500,00 entro + 36x R$ 269,00, cl
Tratar: 376-1772.

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

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

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e 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 9992-13016.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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17.000,00. Tratar: 371-5343.CORCEL II - vende-se, 81, valor a
eomb. Tratar: 9965-9318 el Leandro.

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

,

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

Especializada
em estofamento

automobilístico

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

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

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

Gol Speeial I 00 branco
Corsa Sedan Super 99 azul

Gal MI, 4p 99 branco

Corsa Wind, 4p 98 prata
5-10 Deluxe, 4.3, compl. 97 azul

GolMi 97 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p , 97 azul

Goll Plus 96 branco

Escort Hobby 95 cinza

ESCORT - vende-se ghia, 93,
bordô, 1.8, gás., R$ 7.000,00.
Tratar: 371-1244 el Naiana. F-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,

único dono, branca; ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.ESCORT - vende-se 88, vermelho à
aleool. R$ 4.000,00 nego Tratar: 371-

7529 ou 9102689601 Rejane ou Mauro.
;

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

orlglnais, Tratar: 373-0263.
Dl, XLT, 4x4, preta, top de linha.

R$ 50.000,00. Tratar: 379-1342.
por moto CG ou mato de eonstr. R$
1500,00. Tratar: 376-3666 el Paulo.

ESCORT - vende-se, 88. Valor à
combinar. Tratar: 373-2563. VERONA - Vende-se, 90, ale., em

ótimo estado. R$ 5.500,00. Tràtar:
2748550.

BRASILlA - Vende-se, 81, imp., 2'
dono. R$ 2.8,00,00. Tratar: 370-7481.

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

FIESTA - vende-se ou troca-se 4p,
vermelho, 98/98, rodas, som,
alarme, insulfilme, TE. Segundo
dono. Por Gol GIII. Tratar: 9903-5885
ou 275-0845 após 18:30hrs.

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

VERONA - Vende-se, 95, branco, GL
1.8. Tratar: 373-2545.Saveiro CL 94 bege

Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

.

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

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

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

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

7703, el Jacob.
Rod. BR,280 km 58 sino - Guaramirim-SC - tl373-0504 FUSCA �vende-se, 83. R$

2.800,00. Tratar: 373-3001.
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.,el NF e manual já licenciado até 03.
R$ 8.700,00. Tratar: 371-8056.

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

'VERSAILES - vende-se, 95, 2.0,
cornpl., azul met..R$10.000,OO.
Tratar: 371-0843, el Nairo.

FUSCA - vende-se, 73, bege. R$
1.700,00. Tratar: 9909-05Ó2.FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde

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

UNO - Vende-se, 95, ELX, el vd.,
trv., ar qte e 4 pneus novos. R$
7.800,00. Tratar: 9123-9011.

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

ESCORT - Vende-se, XR3, eonv.,
amarelo, 88. R$ 6.300,00, ou aceita
carro de_rnaior valor finane. Tratar:
379-1571 ou 9121-4703.

UNO - vende-se Mille EP, 96, 2'0
dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:
9973-9432, el Douglas. UNO - Vende-se, 96, 4p., eompl.

Tratar: 373-2563.
FUSCA - Vende-se, 83, 1.3001,
'batido na frente. R$ 1.500,00.
Tratar: 274-8141, após 16h.

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

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

APOLO, - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, el aro d� liga, em perfeito
estado. Tratar. 37Q.0277 ou 9121-1320.

ESCORT - vende-se, 'L, 93, azul

petróleo, gas., 20 dono, pers.
Tratar: 370-9172 ou9975-0102.

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

FUSCA - Vende-se, 72, modo 80,
ótimo estado. R$ 1.450,00. Tratar:
999Hi637.

MONDEO - troca-se, 00, por apto
ou casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
(021-11)6976-9448.

UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00 + 7x
R$ 246,00. Tratar: 373-2563.

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

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

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

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

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

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

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

F-1000 - vende-se, 94, eompl. R$
27.000,oo.Aceitotroca. Tratar. 376-1701.

FUSCA - vende-se �1 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

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

RANGER - Vende-se, piek-up XL,
caçamba pI 1.100 kg, 4Ce, gas.,
carro írnp. R$ 10.dOO,OO + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499 el Volnei.

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

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

por moto, 81, bra�ca. H$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, el João. FUSCA - vende-se, 78, branco, ótimo

estado. R$ 2.700,00, finane. Próprio.
Tratar: 370-7703, el Jacob.

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95, verde
met., cornpl. - ar eond., único dono,

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

F-1000 - vende-se, 86, branca, el
d.h., die, motor mwm-turbo. R$ BRASILlA - vende-Se, 79 ou troea-seRANGER � Vende-se ou troca-se,

" )
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VVotorah:tim I finanças

Siena

Gol 1.0

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

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

02 Cinza Gas. R$ 21.000,00
99 Verde E. Gas. R$ 11.500,00
99 Azul Gas. R$ 11.300,00
97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
97 , Bordô Gas. R$ 10.300,00
96 Preto Gas .' R$ 9.800,00
96 Cinza

96 Preto

95 Bordô

93 Preto

93 Grafite

93 Azul

90 Branco

88 Bege

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.

Gas.
Die.

Alc.

R$ 9.300,00
R$ 14.800,00
R$ 9.800,00
R$ 11.900,00
R$ 7.800,00
R$ 21.000,00
R$ 14.500,00 '

�·nlâ'r.�ra'·::

VEICULOS

Vectra Chalinger
'

Grand Blazer DO< 4p
Kadett GLS /

Vectra GL

Vectra CD

Corsa Sedan compl. - dir

Santana 2.0 cornpl.
Tempra 16V 4LX

Omega GLS

S-10 Cab Simples
Tipo 1.6 compl. .

Kadett GSI

Vectra GSI 16V

D-20 Cab Dupla
Parati 1.8
Chevette DL

Caminhão 113 MB

Caminhão 2013 MB

Cinza

Verde

Branco

Cinzai
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

D

G

G

G

G

G

G

D

D

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - F0I':IE: 370-0013

Marea HLX, 20Vv
\ Fiesta 2p.
Corsa

Palio ED, 2p
Fiesta 1.3

Uno ELX, 2p
Escort Hobby
Uno CS

Tempra, 8V, compl.
GolGL
Verona
Saveiro

99

97

97
97

"

96

95

95

95

93
93

92

90

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,pO
R$ q.900,00

OFERTA

Tempra Stile, turbo 95 R$ 9.800,00

\

G
G
G
G

Corsa Milênio, 4p
Corsa Sedan, 4p
Vectra GLS cornpl., 4p
Monza SL/E, 2p

Okm Branco
01 Cinza
94 Dourado
88 Cirza

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

96
93
90

Vermelho
Branco
Prata

G
A
G

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

01

91

97

Branco

Cinza

Vermelho

G

G

G

FORD

94Escort Hobby, 2p Dourado G

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

vw

Gol1.6, cu, para-choque pers.
Kombi Stander 1.6, envidraçada
Parati ct; 1,6. gas.
Fusca 1300
GM

96
95
91
81

branco
branca

prata
bege

Corsa MPA. 2p. 1.0 cl aro. Limp. des. TR. ar qte. 98
Corsa Wind 2p, verde meto Desemb. Alarme, T.E. 98
Kadet GL, 1.8, 96, cl trio, e para-choque pers. 96
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond. e ar qte 93
Kadet SL 1.8, desemb., aerof6lio, para-coque pers. + CO 91
Monza SlE 2.0 cl TE,2p' 89
Monza 1.8, 2p, compl., (-Ar) hldramátlco 88
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., Lp., ar quente, compl.· ar 98
Palio EDX 1.0, 2P. compl, •. ar 97
Palio EL, 1.5, 4p, T.E.; para-choque pers., + CO 97
Uno ELX. 1.0, 4p,. ar completo 94

Plck-up Fiorino aberta :1,.0, longa 94

TIpo cornpl. 4p, 95
FORD
Escort GLI, 1.8, limp. desemb., ar-qte, dir. hidr. 96
F·l000. motor MWM Turbinado. hidr, 86
PEUGEOT

Plcape aberta 504 diesel 95
MOTO
Kawasaki 50 Cc. Okm, 2002 . R$ 2,500.00 02
CG Tinam 125. cl p, E. 01
Honda CBR 450 90
Honda CB 450 DX 89

verde
verde rnet.
bordo
cinza
verde met.
branco

.

dourado

bordô
bordô
branco
Azul met.
Branca
Preto onix

azul meto
branca

bordô

azul

preta
axul

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

85 Branco G R$ l.500,00 + fin

Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00

98 VermelhoG 'R$ 12.300,00

98_ Prata M. G R$ 6.000,00 + fin

98 Prata M. G R$ 21.000,00

98 Bordô G R$ 13.500,00

96 Bordô G R$ 10.300,00

95 Azul G R$ 15.000,00

95 Branco G R$ 7.800,00

94 Roxo G R$ 15.000,00.

Gol 1000

Ka

Vectra GL

Escort Sedan 16V

Escort GL 1.6

Vectra GLS 2.0

Fiesta 4p

Golf GTI

Passat Village 1.8

Chevette

89 Azul

86, Prata

tI.. R$ 5.150,00.
\

G R$ 3.800,00

Fusca

1999
1995

Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra-do Rio Cerro· Jaraguá do Sul· SC

(47) 376-1772 - 273-1001
vw

Branco
Branco
Verde
Branco
Verde
Cinza
PnIto
Cinza

'FlAT
Azul'
l'nIta
Verde
l'nIta

11M
Vermelha
Vermelho
'1'nIta
Branco
Branco
Verde
Verde

FORD
Branco

GoiCU1.8
S_aCL1.8, .... dlr.
S_aCL1.8, d1�.
GoICL1.8
GoICl1.8AP
ApoIoaL1.8
GolCl1.8
Varfantll

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

1998
1995
1994
1993
1992
1991
1989
1980

UnoSX
UnoCS1.5.4p
Uno CS 1.5. 2p
FIortno1.5

CeIta,opc.
VOCInI aLScomp.
.&-102.2
[).20Conqu.t, c:ompI...
MonzaaL
0meCa aLS 30 """,pi.
ChoWIt18Sl

1998
1998
1995
1993

a
a
a
D
a
a
a

2002
1997
1998
1995
1995
1993
1979

EscortaL1.8Var+dlr.
�L1.8
Verona1.8
EscortXR3
EscortL1.8
EscortL1.8

G
a
a
a
a
a

1998
1998
1995
1994
1990
1990

Cinza
Branco
Vermelho
Azul
Vermelho

MOlO'
a VenlejBnlnco
a Cinza
a Preta
IMPORr_

a Vermelha
a Azul

HondaHIIES
COT1tan
Xl.350

llaIuJIa ST1>
Peupot 405 SRI cornjÍÍ.

2001
2002
1987

j

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-011'3

Operadoras Maga e Orsol�
\

Gol, 4p. Vermo cf roda 16v

Gol4p 16V
Saveiro fechada,
Fiesta 4p
Uno Mille,
Gol CU1.6
Gol 1.8 CU ,

Uno, 4p. compl., ELX
Gol ale
Gol 1.6, gas.,
F-1000 Dupla Comp
Patati

Escort, ai, 1.6
Fiorino
F-1000

Chevette, gas.,
Voyage,
Fusca

R$ 14.000,00
,

R$ 13.500,00
R$ 15.000,00
R$ 11.000,00
R$ 7.200,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.200,00
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
98
95
95
95
94
94
93
91
91
90
89
87
87
83
77

Rua Walter Marquardt, 1250 • Rio Molha· Jaraguá do Sul· Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2002

Qualidade e confiabilidade em acessórios

para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

CORREIO DO POVO7

Graadta
Comercializamos peças mecânicas para pick-up e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS, e lOVOlA
* Aplicação de pe,lícula automotlva
* Faixas refletivas .para 'caminhões

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

acessórios automotivos

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

9905-4105, c/ Fernando.

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

pare. R$ 159,00. Tratar: 370-2146. GOlF - Se o seu sonho é Ter um

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

PARATI - vende-se, 94, gas. R$
8.800,00. Tratar: 371-4845.

R$ 7.800,00. Tratar: 370-6348 c/
Jackson.

Tratar: 9952-7084. 370-1161 c/ Luís.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-9730.FUSCA - Vende-se, 80, amarelo claro.

R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.
GOL - vende-se, 99, 1.0, 16V,
prata, 4p, ar qte e desemb.,
20.000km, único dono. R$
15.000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se ou troca-se CU, 95/
95. Tratar: 370-4810. PARATI - vende-se Gl, 89, álc.

Tratar: 9963-7641 ou 371-7212.GOl- Vende-se, 1000, special, branco.
R$13.000,00. Tratar: 379-1342.

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

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

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

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

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

PARATI- compra-se 2000 geração
III. Tratar: 373-2563.GOl- Vende-se, 85, BX, branco, ale.,

c/ aros de liga, 3 ptas. R$ 2.600,00,
troca-se por moto. Tratar: 370-2275,

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

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 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.

PARATI- Vende-se, 85, 1.6, gas.,
carro todo original. R$ 2.700,00.
Tratar: 99003-0006.

FUSCA - vende-se, 78. R$
2.300,00. Tratar: 273-6176 ou

9112-5570, c/ Cristiano GOL - vende-se Cl 1.6, 91, gas.,
branco. R$ 5.000,00. Tratar: 9113-
3883 c/ Davi.

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

valor. Tratar: 370-8199, c/ Joel. PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514. PASSAT - Vende-se 74,

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

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

lOGUS - Vende-se, GU, 94, prata,
compl. R$ 2.500,00 + financ.
Tratar: 379-1342.GOL - Vende-se, 99, Special, em

ótimo estado. Valor a comb. Aceito
carro de menor valor. Tratar: 275-

- 3730 ou 370-1184.
lOGUS - vende-se togus C21, 1.8,
gas., ano 95, ar quente, desemb.,
som e alarme, verde meto R$ 9.000,00.
Tratar: 276-0031 ou 276-0440. PASSAT - vende-se Alamão, 95,

compl., automático. R$ 19.500,00.
Tratar: 273-1001.

GOL - vende-se, 1000 Plus, 95,
verde.R$ 9.500,00. Tratar: 9969-6002.

GOL - vende-se 92, 1.6, álc. R$
3.000,00 + fino Tratar: 371-6916,GOl-vende-se BX, 86, motor, ar. R$

600,00 + 10x 257,00. Tratar: 273-1001

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

GOL - vende-se, BX, 83. R$ 1.600,00,
aceito troca. Tratar: 911.1-7033.

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

371-5343. GOL - vende-se, 95 em ótimo estado.GOL - vende-se, 95, ar qte,'

INFORMA ÕES NA RUA: JORGE CZERNIEWICZ N° 145 DE FRONTE AO TEATRO seAR. - 371-3040 - 370-0061

: Consórcio

�Regata®
��teo-·��

Grupo Supe'r Fácil 500
Assembléia em Blumenau em '24/10/2.002
Escolha seu plano:

PL Bem Objeto Crédito Parcela até Parcela apôs
Contemplação Contemplação

CYT CRYPTON 3,71G,OO 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,00 51,95 98,92
C1 , C-100 8lZ '3.730,00 51,98 98,91
C8S C-l00 BIZ ES 4.120,00 57,41 109,32
YBK YBR125 K 4.15Q,QO 57,33 116,12
61 CG125 4.320,00 60,20 114,63
YOE Y8R 125 E 4.550,00 63,40 120,73
Cl+ C-100 OIZ+ 4,580,00 63,82 121,53
KSE CG 125KSE 4,74G,00 66,05 125,77
YBO Y8R 125 EO

.

4.770,00 66,47 126,57
CGS CGTITANES 4.980,00 69,39 132,.14
XL XLR 125 5,250,00 73,16 139,31
XlS XLR 125ES 5.590,00 17,89 146,33
63 CBX200 6,256,00 87,09 16;,84
TOM TOM 225 6,590,00 91,83 114,86
64 XR200R 6,910,00 96,29 183,35
XT2 XT225 7.490,00 104,37 198,74
cor CBX 250 rWISTER 7.550,00 105,20 200,33
XRT XR 250 TORNADO 8,280,00 115,38 219,70
NX4 NX-4FALCON 10.530,00 146,73 279,41
VRG. VIRAGO 250 10,890,00 151,74 288,96

3· - As,...mbléla,

� .. Assembléia:
" Vencimento, 14/11/2.002
• Assembléia: 18/11/2.002· RS

Cheque para dia
21/1Qj2. 002.

• Vonclmento: 13/1212.002
• Assembléia: 16/1212.002 • BNU

GOlF - vende-se 95, GlS, compl.,
preto, 4p. R$ 13.800,00 (aceito
carro ou moto de --<lU+ valor).

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

AGORA VOCÊ PODE
CONSÓRCIO REGATA LANÇA GRUPO SUPER FÁCIL 500 CARROS E
MOTOS. VOCÊ PAG.A SOMENTE A METADA DA PARCELA ATÉ SER
CONTEMPLADO. NO MINIMO 5 CONTEMPLAÇÕES TODO MÊS.

ESCOLHA dA O SEU PLANO.

Tabela válida até a assembléia de setembiol2002!
ASSEMBLÉIAS EM RIO DO SUL E BLUMENAU

1 VEICULO POR SORTEIO DEMAIS LANCES UVRES
1 LANCEMAxlMO DE 20 PARCELAS PARCELA PAGAANTECIPAOA VALE COM LANCE
1 LANCE MAxIMO DE 30 PARCELAS O LANCE pooERÁ QUITAR ATÉ 2 PARCB.AS VINCENDAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
ir Venda * locação * Conserto * Montagem

Irmáqulnas Indústria
,e Comércio Ltda.• ME .Bi'lIl!litj.,
Trabol.hamO$ com vendas e consertos:
• MoforH EsICldon6ríos
• LavaJ"fo
_, Aspí,ador
• Compressor

• MoIClSSera
• Roçadoi",
• .Mo!obomhos
.. Entre oulrot•••

* Assistência 24hs

R. CeI. Protó [o a.omes de Oliveira 1651". Cen.tro ". Jara uá do Sul

www.irma.qu:inas�cib ..net

irmoquinos@uol.com.br

PASSAT - Vende-se, 1,8,87, prata,
alc., super inteiro. R$ 3.800,00 ou

R$ 1.300,00 e resto neg, Tratar: 9963-
8002 ou 370-5504.

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

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

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

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

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8, 97,
vermelho per., cl manual, NF, compl.
-v.e. R$15.500,OO. Tratar: 37Hl056.

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

SAVEIRO - Vende-se, 99, verde. R$
13.800,00. Tratar: 376-111.6 ou

9118-0160, cl Valdir.

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

SAVEIRO - Vende-se, 95, CL 1.6,
gas. R$ 7.000,00 + 8x R$ 260,00.
Tratar: 373-2563.

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

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

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

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

valor no nego Tratar: 9121-4061.

VOYAGE - Vende-se, 82, gas, R$
2.�,00. Tratar. 376-3091, clAna Paula.

VOYAGE - Vende-se, 83, em bom
estado. R$ 2.700,00, aceito troca.
Tratar: 9111-7033.

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

CARONA - vende-se, 86, álc., 5

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

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

DAKOTA - vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23,000,00. Tratar: 376-1772.

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

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

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

L 200,.. vende-se, 95, compl., aceita-se
carro de menor valor. Tratar: 371-4446.

RURAL - vende-se, 61, 6 Cc, traçada,
barra reduzida, motorOkm. R$ 4.300,00.
Tratar: 370-7726 ou 9973-1738.

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

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

TOBATA - vende-se 14HP, 9.5. R$
4.500,00 (R$ 2.000,00 + financ.).
Tratar: 371-9186 cl Luiz.

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

30.6 ••. • , . .-'

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

0136, cl Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
LADA LAIKA - vende-se, 93, 4p, vermo Ferrari. Impec. R$ 21.000,00.
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.

.

Tratar: 370-7986.

MICROÔNIBUS - vende-se pI 16
passageiros, 2000. Valor á comb.
Tratar: 370-8102 cl Marcelo.

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

276-0373 ..

PEUGEOUT - vende-se 106,
Passion, branco, 99, cl todos opc.,
cl 45.000km. R$ 11.000,00. Tratar:
371-8860 ou 9962-9863.

RENAULT - vende-se Clio, compl.,
1.0, 8V, 4p., 4000. R$ 18.000,00.
Tratar: 370-2227.

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

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

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

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

PEUGEOUT - Vende-se, 96, cornpl., verde
met. CI 77.000 km ong, R$13.500,OO.
Tratar. 372-{)560 ou 9112-4950.

PEUGEOUT - Vende-se, 95, XS,
compl., branco. Tratar: 9955-{)504.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up 504,

TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2002 Jv/draçár/8

vvme
Nós queremos vender! Você-quer Comprar?

Vamos negociar! R

Fone: 371-0568

_//,

ii IVI.f:1 II

die., 95, bordô. R$ 14.000,00.
Tratar: 371-5343.

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

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

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

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

9965-8875.

F4OOO-Compra-se, 608 ouvolkswagem.
Paga-se a vista. Tratar: 9121-4061

F4OO0-vende-se, 78, em bom estado.
Valor a comb. Tratar: 373-2563.

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

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

COMPRA - VENDA - TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999

"

CONSORCIO REG,ATA
In.discutivelmente O melhor

Plano Super Fácil
No-mínimo OS motos todo mês!

Você só pag'a metade do valor da
parcel'o até a contemplação

A maneira mais fácil
de ádq.uirir sU'a·m'oto!

• 370-5999

.

BIZ2001-vende-seOlc/3000
km. R$ 3.200,00 nego Tratar: 9124-
0828 cl Elaine.

BIZ - compra-se, acima de 98, ou moto
Honda CG 125 acima de 88, pg a vista.
Tratar: 9104-2336, clWilson.

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

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.

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

CBX 200 - vende-se, preto, 00. R$
3.500,00 + 12 parc., aceita-se moto
ou carro no nego Tratar: 372-1978.

CG TITAN - vende-se 95, impecável.
R$ 2.200,00, a vista. Tratar: 9979-0605.

CG TITAN - vende-se 01,
impecável. R$ 2.500,00 + 8x R$
130,00. Tratar: 9979-0605.

CG TITAN - vende-se 2000, prata,
semi-nova. R$ 3.500,00 cl 6.200km.

. Tratar: 9952-7084.

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

---

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

�
,

BMW 3251A
I'

Gol 16V

Gol MI

Goll.6

Kadett GL 2.0
\

Corsa 1000

Escort L 1.8

Monza GL 2.0

Tipo SLX 2.0

Gol 1000
Goll000'

verona 1.8

.� . Uno 1.3

Parati GL 1.8

Buge Angra
Monza 1.8

YBR Yamaha
-

93 cinza G
Rua Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

00 branco G

97 . verde G VEíCULO ANO COR COMB.

96 branco G Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas,
Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

96 cinza A Gol 16V. 4p 99 Branco Gas.

96 bordô G Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.
Corsa Super, 2p 98

'

Verde Gas,
96 azul G Palio EO, 4p 98 Azul I Gas.

95 branco G Vectra GL, cornpl. 97 -, Azul Gas

verde
Polo Classic, compl. 97 Vermelho Gas ..

95 G UnoSX,4p 97 Cinza Gas.

95 cinza G Kadett GL, compL 96 Cinza Gas.

93· branco G
Monza GL, 4p, ar 96 éinza Gas.
Gol CLI.6 96 . Branco Gas.

92 grafite G Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale .

89 cinza G
Uno ELX, 2p 95 Verde -Gas .

Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas.
89 cinza G Vectra CO 94 Prata Gas

86 amarelo G Santana CL 1.8 4p. OH 93 Azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 Prata Gas.

84- vermelho, A Voyage GL 89 Cinza Ale.

ok vermelha G CB400 84 Azul Gas,
CBX 200 Strada OI Azul Gas.

<,

�

$JJG,EIÇM .370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

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

� Logus GL, comp. Prata 94

FI�T,
Palio ELX, compl. Cinza 01

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

FORD
Ka

-, Bege 00
Escort GLX Azuí .98
Escort GL Azul 88

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

Mercedes Classic A 190 Prata 01

Peugeot 205x51 Vermelha 96

\

/

I
I.

Financiamos
seu veículo!

9981�5840
9979-0113'

. Operadoras Maga e Orsola

Fone (4;7) 371-2111
Fax: (47) 275-2076

Veículos, peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br

Financiamos
seu ,,�iculo!
9981-5840
9979-0113

.

Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
Veículos 371·4225

FINAIa_

/

Q) 370-2227/9975-1804
�-Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul· SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

I -Persianas - Vidrosremperados
I . Box para banheiros - Cercas !

I . Esquadrias - Portões !

I Av. Pcet;_W,.J,Je,nar��_!!l?� I
COLCHÃO - vende-se,
magnético, usado. R$
800,00, 2 balcões de mad.

cj vidro pi loja. Tratar:
371-8734.

COMPUTADORES - vende-se,
novos com garantia, AMO
DURON 950 MHZ, R$
1.498,00. Pentium 4 1.6

GHZ, R$' 1.910,00. Outras

configurações. Tratar: 275-
1334 ou acesse o site

www.microwebbr.hpg.com.br

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

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

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança" etc.
Tratar: 9979-060,5, cj Adir.

'

CONSÓRCIO - vende-se de
moto Honda, NX4, Falcon.
Valor pg R$ 5.200,00, vendo
por R$ 4.500,00 + 60 x R$
193,34. Tratar: 392-3050.

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

DESUMIFICADOR DE AR -

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

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

ELYSBELT - vende-se 1

aparelho cj 8 eletroldos (da
feiticeira). R$ 200,00. "Çratar:
371-419�, cl Estela 371-
4191.

ENCICLOPÉDIA ALEMÃ
(�ARIDADE) - vende-se, Der

Gross� Brock-Haus", cl 14

.MASSAS -

(��I "1)..��V, ••
arquitetura
de s tçn

Rua Augusto Mielke_, 120, - Baependi

TERÇA-FEIRA, 17 de setembro de 2002

(

2.
7
5

::I
5
4 Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

Rua Reinoldo do Sul - se

volumes, diretamente microfones, podendo ser canários de porte. R$ estado. Tratar: .9121-4061.

importado da alemanha. R$ utilizado cj CD. Tratar: 220,00. Tratar: 9118-2880.

250,00, nego Tratar: 370- 371-2898 ou 9955-5858, cj LIQUIDIFICADOR - vende-se,
0075 ou 9975-0601, cj Lodemar. GATOS - vende-se filhotes de valor a cornb. Tratar: 373-
Anderson. siamês. trrat�r: 275-0418 cj 3787 cl Noeli.

FARMÁCIA - vende-se cl Roseli.

ESCORREGADOR - Vende-se, clientela e convênio formado. LOJA - vende-se, na R. José

c/ playground. R$ 250,00. Tratar: 376-1949. HALK TALKIE - vende-se par, Narlok, próx. Posto Mime IV.

Tratar: 370-1973 ou 9975- motorola, R$ 160,00. 'Valor a comb. Tratar: 376-
1299. cl prof. Ademar. FILMADORA - Vende-se. l-71-0742, 0703 ou 273-0203.

-

Tratar: 9121-2362, cl Joilce.
ESTEIRA TRANSPORTA'DORA ISOPOR - vende-se, 135m2 MÁQ. COSTURA - Vende-se,
(2) - vende-se de 5m, motor . FOGÃO - vende-se 4 bocas, pI isolamento. Tratar: Inteloche (Yamaha) e tricô
e redutor, 1 balança 300kg cor branca, Dako, semi-novo. 9992-7162. (Elgin Brother Eletronic).
manual e um carrinho Jacaré R$ 120,00. Tratar: H$ 3.000,00 as duas ou

2T. Tratarx 9103-3143. 371-1080 cj Daiane. JANELAS - vende-se, 2, troca-se por moto de menor

industriais e uma fechada de valor. Tratar: 375-1080.

EQUIPAMENTO PI FOGÃO - vende-se 4 bocas, marmitex. R$ 160,00. Tratar:

PROPAGANDA VEICULAR - Daho. R$ 50,00. Tratar: 9118-2880. MÁQ. COSTURA - Vende-se,
vende-se, novo, Car Áudio 370-2280. modo reta, Yamata. Valor a

System, cj cxa de mad. naval, JOGO DE JANTAR - 'vende-se comb. Tratar: 9113-7636.

a prova de chuva, eq. cj 4 fal. FORNO - vende-se à gas, e a rústico, em madeira, mesa pj
e 4 super tweeters, som de vapor matca Venâncio. R$ '8 pessoas. Tratar: 371-0742 MÁQ. COSTURA - Vende-se,
excelente qualidade, amplif. 700,00. Tratar: 376-1090. reta e overloque cj cobertura.:
800 watts, eq. pj uso de fita LAVATÓRIO PI SALÃO DE Preço a comb. Tratar: 9993-

kassete e mixer pi 2 GAIOLAS (17) - vende-se, pi BELEZA - vende-se, em ótimo 4340 ou 370-5547.

PIZZAS
CARNE Bc FRANGO

Experimente
nosso rodízio
de massas!

Levamos até sua casa!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'" o

PLANOS 32 E 43 MESES

/

I /

•
�'

PLANOS 37 A 60 MESES'

. ESCQiLH'AA MAR:CA E O MOD!l" · ·A·.·.·.·'.···.········.

� ,.�
.

'>:_-'

\ �

. \
'. ,Portas· iabert8s·parll'vo'cê. é sua famíU:a,

,* Sua casa pr6'p stem co:m:pil:i.cação
�

* Construir .�. Adquirir ma.iis um i,móvel. ou .r�;aliizar sonha ;cJ'. aua
/ casa ou apartame.,to na, cidade" cam:po ou prala, �c:'om o'

PANAMERICANO' vatê te·ra. benefí�ios esp····.ec:iral:s.•,\ I

r ',,' I

.� ·7···..•�..
, "0',

..
,

...•. �i�S····
.

.T·t�·�,..,)E:!:···7·······················,·�:·O·:.,
.

�.. ','. � ...,'. ,,,,_.,. I',· ....

" ... :,--" (r::;:I:� .I �",' �'/
: ':

.

Rua Jac�b Buck. 120 .. Centro .. ,Ao lado do Bese ...
' Jaraguá do Su:I'" se

Anexo 'à PLUS 'COM'PtJTADOR:ES .

���tf rr'Ht.ii.'&..)$�idl. Ln

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

SALVITA - SOCIEDADE ASSISTÊN'ciA DO LAVRADO�
DO VALE DO ITAPOCÚ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os associados desta Sociedade,
quites com a tesouraria, nos anos de 2000; 2001 e

2002, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser

realizada ás 09:130h do dia 19 de 'outubro, no Posto

Agropecuário Ministro João Cléofas, sito na rua Walter

Marquardt, na forma determinada pelo Estatuto Social,
em seu artigo 42i a fim de deliberarem sobre a

seguinte ORDEM DO DIA: 12 - Apreciação de urna
proposta do Município de Jaraguá do Sul para 'o
encerramento de várias Ações Judiciais envolvendo a

SALVITA e o MUNiCíPIO; 22 - Encerramento das
atividades sociais e comerciais e dissolução da
Sociedade; 32 - Venda ou Doação do Ativo da
Sociedade ao Município de Jaraguá do Sul; 42 -

Assuntos de interesse social.
Não havendo númeró legal de Associados para à.
votação em fª convocação, a 2ª convocação será às
10:00h do mesmo dia e local com qualquer número
de Associados presentes.
Os sócios que não' estiverem em dia com as suas

anuidades dos anos 2000, 2001�e 2002, poderão
fazer o pagamento das mesmas, entre os dias 07 e

17 de outubro, na sede Social, na Rua Leopoldo
Malheiro n2 54, noperlodo das'08:00 às 11:30h. No
dia da Assembléia não serão aceitos pagamentos.
Na forma estatutária somente poderão discutír-e yotar
os Associados rigorosamente em dia com as suas

anuidades.
'

Jaraguá do Sul, junho de 2002.
A Diretoria

MÁQ. COSTURA'- Vende-se, 1
corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote el todos tem
dese. ou avulsa). Tratar: 275-0616.

_ vende-se, diversos, novos.

Tratar: 370-64;32� após 15

horas, el Fer�ando.
MESA _ vende-se, marfim, el
tampá de vidro, pi 6 cad.
estofadas. R$ 200,00. Tratar:

372-4153, el Alex ou 370-6278.

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

MÁQ. REBATER ELÁSTICO _

'Vende-se, 4 agulhas, marca

Hansai. R$ 3.500,00 à vista ou

entro R$ 2.000,00 e o resto pare.
TratGlr: 9975-4523, el Rosa.

MÁQ. SApOLAS --vende-se

pi fazer sacolas plásticas.
Tratar: 376-1042 cl Lurdes.

MESA _ vende-se, de
, musculação, sem

equipamento, somente a

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

MONITOR _ compra-se, colorido
ou PB. Tratàr: 371-5691.

MÁQ. SOLDA - vende-se

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

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

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

MÓVEIS � vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-

2362, el Joilce.MATERIAIS Pj CONSTRUÇÃO
I

VENjDE -SE LOJA
Jaraguá Esquerdo
Lot. Ana Paula.ll,
Roa Prindpai

VENDE-SE: O ponto êomercial, estoque'e os equipamentos da loja..
.A,-UGA-St:;: a sala ti 70,OOmt, tI tarência'�e três meses para o 1° pagamento i

................................................. •.. . R$�Z§.ºZº� . .. )
MÓVEIS ANTIGOS - vende
se restaurados. Tratar:
371-0742.

canhões de luz cl catraca e

40m fio. 'R$ 900,00. Tratar:
372-3598, cl Ane:

PÂNIFICADORA - vende-s� e

confeitaria cl 40 pontos de
vehda registrado cl cod, de
barras. Tratar: 9993-5833.

'PINCHER _ vende-se filhotes
R$ 80,00 .. Tratar: 373-3787.

el Noeli.

----------", PINTURA _ fazemos pintur-a
PAPELARIA _ vende-se saldo em móveis (pátlna, decapê,
em geral. R$ 1.300,00. etc.). Tratar: 9905-2929 ou

Tratar: 274-8329 ou 274- 275-2229.
I

8264, cl Simone.
PRANCHETAjA,QUrtETuRA -

vende-se cl 1,2OxO,90, cl regulagem
e cadeira. Tratar: 370-9172 .

PASSAGENS AÉREAS _ vende

se, para o nordeste ou qualquer
outro país dentro da América do

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

PRODUTORA DE GELO -

vende-se de gelo em cubos cl
depósito e uma maq, De gelo
em barra el 50 formas de
inox. Tratar: 376-149E{ou
9873-8743.PEDESTAL _ vende-se, 16

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

FUNDAÇÃO,DE SINDICATO

A Comissão pró-fundação do ,Sindicato dos Vigilantes e

Empregados em Empresas .de Vigilância e Segurança Privada
convoca todos os' membros categoria profissional dos

.

vigilantes, dos demais empregados de Empresas de
Segurança, Vigilância, Segurança Pessoal e Patrimonial, dos
Empregados de Escolas e Cursos de Formação Especialzações,
Reciclagem de Vigilantes, dos Empregados de Empresas de

Vigilância '-Orgânica, dos Empregados nos Departamentos de

Vigilância � Segurança de estabelecimentos ou Empresas de
outras atividades econômicas, públicas ou privadas dos

simllares anexos e afins e de todos trabalhadores que
compõem a categoria diferenciada disciplinada pela Lei 7;1.021
83 e Lei 8863/94 e seus decretos dos municípios_de Jaraguá
do Sul, São Francisco de Sul, São Bento do Sul, Araquari,
Balneário 'Barra Sul, São João do Itaperiú, Guaramirim,
schroeder; Corupá, Garuva, Itapoá, Massaranduba, Porto
União, Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, ltaiópólls,
Irineópolis, Canolnhas, Três Barras, Major Vieira, Papanduva,
Santa Teresinha e Monte Castelo para a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 de Setembro na

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 - Centro, Jaraguá do Syl,
em primeira convocação às 14:00 e às 14:30 em segunda e

ultima convocação com qualquer número de presentes, para a

fundação da referida entidade com a seguinte ORDEM DO DIA:

A) Fundação do Sindicato dos Vigilantes e Empregados em

Empresas de Vigilância e Segurança Privada; B) Aprovação do
Estatuto Social; C) Fixação das Mensalidades Sociais; D)
Eleição e posse da Diretoria, Conselho Fis'cal, Delegados
Representantes Junto a Federação Efetivos e Suplentes.
Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 2002.,

1
Ademir Edson Fernandes
COMISSÃO ORGANIZADORA

CORREIO DO POVO
Classificados Mais completos, .'
. �

Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

(
i

TERÇA-F�IRA, 17 de setembro de 2002

,
'<,

PROTETORES DE BERÇO (3)
- vende-se. R$ 20,00 cada.
Tratar: 370-9228. cl Rosane ..

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
_ aluga-se por hora: 1ª hora

grátis. Tratar: 37i·9603 ou

9104-2393.

QUADROS (3) - vende-se

coleção natureza morta,
antigos cl 80x65cm, 65x45cm,
1mx50cm. Tratar: 371-0742.

REDE DEVOLLEY OFICIAL _

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

ROUPAS _ necessito de roupas

pI crianças d� 10, 7 e 5 anos.

Tratar: 273-5086, cl Marcia.

SECADORA DE ROUPA - vende
se Brastemp, capacidade pI 8
K de roupa, em' ótimo estado.
Tratar: 371-0742.

TECLADO - vende-se Yamaha.
PSR -730 cl disquete, novo.
Tratar: 371-0742.'

TOLDO-eompra-se, usado, 3rn1<4m
ou maior. Tratar: 379-1750.

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

NOVO e

IMPERDIVEL!
Loteamentos na Rua
Walter Marquartd e na .

Rua Albina Kogus
Piazera: ambos na
Barra do Rio Cerro.

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

. \

VESTIDO DE PRENDA _ vende-

se, seminovo. Tratar: 371-

8507, �I Fabiane.

VIDEOGAME - vende-se Play
statíon 2, destravado cl 6
ed's. Tratar:, 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,

Ni?tendo Game Cubo America

.no, el 5 jogos orig., 1 m1mory
card e 2 controles. Tratar: 376-
2206.

VIDEO-GAME - vende-se
Nintendo 64, cl 11 fitas orlg., 4
controles, 2 rambos paek, 1

memory cardo Tratar: 376-2206.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

FUNDAÇÃO DE SINDICATO

À Comissão prô-tundação do Sindicato dos Empregados
em Empresas Prestadoras de Serviços Asseio e

Conservação convoca todos os trabalhadores em empresas
prestadoras de serviços asseio e conservação dos

municípios de Jarag�á do Sul, São Francisco do Sul, São
Bento do Sul, Araquari, Balneário Barra do Sul, São João
do Itaperiú, Guaramirim, Schroeder, Corupá, Garuva, Itapoá,
Massaranduba, Porto União, Campo Alegre, Rio Negrinho,
Mafra, Itaiópolis, lrineôpolls, Canoinhas, Três Barras, Majorc
Vieira, Papanduva, Santa Teresinha e Monte Castelo para a

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no

dia 28 de Setembro na Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345 - Central Jaraguá do Sul, em primeira convocação às
15:30 e às 16:00 em segunda e ultim� c-onvocação com

qualquer número de presentes, para a fundação da referida

entida-de com a seguinte ORDEM DO DIA: A) Fundação do
Sindicato dos Vigilantes e Empregados em Empresas
Prestadoras de Serviços Asseio e Conservação; B) Aprovação
do Estatuto Social; C) Fixação das Mensalidades Sociais;
D) Eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados
Representantes Junto a Federação Efetivos, e Suplentes; E)
Filiação da Entidade a FENASCON - Federação Nacional do
Asseio e Conservaçào.

.

Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 2002.

Márcio Leal dos Santos
\.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TOMOU POSSE NA QUINTA-FEIRAA SUPLENTEMARIA saletepatriáo dos santos (pmtlb}, No vogo DO VEREADOR vitória altair lazzaris Ippb). TAMBÉM RETOMOU ASSENTO, POR MAIS 30 DIAS, O SUPLENTE CELESTINO KUNKOSKI (PSDB}, NA VAGA DO VEREADOR lI0TlRONIIPSDB) E VOLTOU A OCUPAR ASSENTO O VEREADOR JEAN CARLO
LEUTPRECHT (PTB}, SAINDO O SUPLENTE ISAIR MOSER IPl),
NA SESSÃO DEHOJE09/09/2002, REALIZADA ÀS 11 :OOH, O VEREADOR íOSÉ_pZÓRIO DEÁVILA (PFL}SOllCITOU ENVIO DE OFíCIO, PARABENIZANDO AO SENHOR ONILDO BARTE� PElO TRABALHO OFERECIDO PELO SEU TABELIONATO, EM GUAIWdIRIM,

,
'

PALAVRA LIVRE:

INDICÃON'
333i02
334/02
336/02
337/02

VETO

VOTAÇÃO SECRETA

Projeto de Lei
N'

203/02 ,

2'Votocão
214/02'
2'Votacão
SECRETA
219/02
2'Votacão

, SECRETA
224/02
I' Votacão
225/02'
I'Votarão

226/02
I'Votacão
230/02' "

I' Votarão

Roberto Henrique Uc�ó"lz�
'!iereme de programaçlo Ahancelta:

Clrlo..Albldo'BertóldÍl.lIôs"JãidÓl,
" DI�r�l!�ffiiriIStnjÇió'FlnanceJi'àiim'�rcfçI,W

'RELATÓRIO DEATIVIDADES - "!l SEMESTRE
CÂMARA DE VEREADORES DEJARAGUÁ DO 'SUL

i
'

I
�

AUTORIA
Paulo Ademir Floriani (PPB}
PauloAdemir Floriani (PPB}
Lorifa Zanotti Karsten (PMDB}
Jean C. Leutprecht

VOTAÇÃO
11VOTOS FAV.

I

IlVOTOSFAV.

�.IlVOTOSFAV.
11VOTOSFA.V.

VOTAÇÃO

8VOTOSFAV.
7VOTOSCON
OI BRANCO

VOTAÇÃO

16VOTOSFAV.

\ '

ISV.FAV.
02CONTR.

14V.FAV.
03CONTR.

lSV.FAV.

lSV.FAV.
ISUAV.

9V, FAV.
7 CONTR, DOS VEREADORES PAULO
ADEMIR FLORIANI IPPB); LORIJA
ZANOTTl KARSTEN IPMDB); PEDRO
ANAClETO GARCIA IPMDB); MARIA
SAlETE PATRICIO DOS SANTOS IPMDB);
JOSÉ PENDlUK DOS SANTOS (PT); JEAN
CARLa LEUTPRECHT IPlB) E IVO PETRAS
KONELLIPMDB).

ASSUNTO
Implantar rede de esgoto de águas fluviais, nos dois lados da Ruo Prefeito José Bauer, nos proximidades da Reueativa da Caixa Ecanômko Federal, no Bairro três Rios do Sul
Colocar obrigo paro usuório de ônibus no ponto Iocatlzado no Ruo Augusto Demarchi, em frente à Eicola Erich Grutzmacher, no Bairro Três Rios do Sul '

Encontrar um local definitivo paro instalar o Arquivo Histórico de nossa cidade
Construir u'!1a galeria pluvial no ribeirõo que corto em dois pontos a RuaHenrique Marquardt, no Bairro Czemiewia

AUTORIA ASSUNTO

Executivo Veto parcial ao Projeto de Lein' 158/02, que - dispõe sobre aReforma da EstruturaAdministrativa da PrefeituraMuniápal de JaraguÍl do Sul
e dÍl outras provirlênciÍls

r

\

AUTORIA ASSUNTO

Executivo
\

Autorizo o executiva municipal a adquirir por permuto áreos de A1tamiro Aldravandi e Rito lsobel Bunde A1drovandi /Arno Aldrovandi e Roseli Mona Chiadini A1drovandV Posto Pérola do Vale LTOA

Paulo Ademir Florioni (PPB} Denomino Via Público - A Ruo de n' 1 070 possa a denominar-se Cesore Valentini
<,

Afonso Piazera Neto (PSDB) Denomina Vios Públicos
,

'/

Executivo Ratifico convênio celebrado entre o Municipio de Jaroguá do Sufe o Associaçõo Politécnico de Jaraguá do Sul :APOLITEC

Modifico dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metos Fisicas -LOA, do lei Municipal n' 2.969/2001, de 18/12/2001, e suas álteralões, que estimo o receito e fixa a despeso do
Municipia de Jaraguó do Sul, seus órgõos e entidades poro o exercido de 2002, suplemento e anulo dotações do Orçamento Vigente do FundopioMun,kipal de Esportes-FME e dá outros providências
Ratifico convênio celebrado entre o Municipio de Jaraguá do Sul e o Fundo Nadonal de Desenvolvimento do Educaçõo-FNDE

Executivo

Executivo

Executivo Altera parciálmente o anexo 34 do Lei Municipal n' 3.169/2002, de 13 de agosto de 2002 e dispõe sobre a Remunérapio doscargos que mendana. O VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANIIPPB) DISSE QUE, PARA FICAR CLARO, ESTE FOI
UM PROJETO, QUE BOA PARTE DOS VEREADORES ENTROU COM PEDIDO DE REDUÇÃO DOS SAlÁRIOS DOS GERENTES, SUPERINTENDENTES EASSESORES E O PREFEITO ASSINOU A LEI REDUZINDO EM I 0% EAGORAENCAMINHA OUTRO
PROJETO RESTABElECENDO OS VALORES. O V�READORAFONSO PIAZERA NETO IPSDB) EXPLICOU QUE NUM PROJETO COM EMENDA FEITA PELO LEGISLATIVO HOUVEA REDUÇÃO DE SAlÁRIOS DE CERTAS FUNÇÕES DA PREFEITURA,
MAS O ARTIGO 37 NÃO PERMITE E PARA NÃO PREJUDICAR O ANDAMEMNTO DO PROJETO DE REFORMA, O PREFElTO,NÃO VETOU A EMENDA EMANTEVE A LEI COMO FOI ENVIADA, ENCAMINHANDO AGORA ESTE NOVO PROJETO COLOCANDO
OS SAlÁRIOS COM OS VALORES ORIGINAIS. EM APARTE, O VEREADOR PEDRO ANAClETO GARCIA IPMDB) QUESTIONOU OS VALORES DA TABElA, DIZENDO NÃO FICAR O MESMO SAlÁRIO, AO QUE ESCLARECEU O VEREADORAFONSO'PIAZERA
NETO IPSDB) SER O MESMO SAlÁRIO SEMA EMENDA. O VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS IPT) AFIRMOU QUE NA CASA EXISTIU O ENTENDIMENTO DE QUE PODERIA HAVER A REDUÇÃO E AGORA OUVINDO AS EXPLICAÇÕES DOS
VEREADORES PAULO ADEMIR FLORIANIIPPBI E AFONSO PIAZERA NETO IPSDB), E COMO A BANCADA DO PlVOTQU A FAVOR DA EMENDA, PERMANECERIA CONTRÁRIA AO PROJETO.

'

,

\

\
O VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB}COBRQU DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL UM POSICIONAMENTO QUANTO AO REPASSE DA VERBA FEITA ANUALMENTE AOS CLUBES E SOCIEDADES ESPORTIVAS, UMA VEZ QUE QUANDO DA APROVAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS.AO FUTEBOL, DESAtÃO, BASQUETE E NATACÃO, FOI ASSUMIDO O
COMPROMISSq, MAS ATÉ AGORA NADA. EM APARTE, O VEREADOR PAULO ADEMIR FlORIANIIPPB) DISSRE QUE DA MESMA FORMA DEVESSE SER INClUíDA NA REIVINDICAÇÃO O VALOR,{ORRESPONDENTEA PARTE CULTURAL O VERADORJEAN CARLO LEUTPRECHTiIPlB) SOLICITOU ENTÃO O ENVIO DE OFíCIO, EM NOME DfI CÂl.ÍARA, NESSE SENTIDO.
NOVA SESSAO ORDINÁRIA, 12 DESETEMBRO, QUINTA-FEIRA, ÀS 19:'SHORAS' .
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CONFRATERNiZAÇÃO:

IMPRENSA X PREFEITURA

Futebol entre Prefeitura

Encerradas as'fintensas come- a imprensa na última semana. O evento

morações dos 53 anos de fundação esportivo e gastronômico foi organizado
de Guaramirim, que envolveu toda pelo assessor de imprensa da prefeitura,
a comunidade, e para festejar o Albino Flores. "O futebol foi só um

sucesso da programação, a ..Acl- _pretexto para fazermos uma grande
ministração Municipal organizou festa", confessa ele. Confira alguns
uma confraternização especial com flashes do animado encontro:

e Imprensa vai virar
evento beneficente

Futebol, caipirinha e feijoada' foram
os ingredientes de festa

,

Guararnirím - APrefeitura deGuaramirim voltou a réalizaruma confrátemização
com a imprensa da região, no dia 12 de setembro, a partir das 19 horas, naRecrea
tiva da EmpresaMannes. Cerca de 60 profissionais dos meios de comunicação
foram recepcionados commuitos aperitivos, cerveja e urna deliciosa feijoada, pre
parada pelo prefeitoMário Sérgio Peixer. Por causa da chuva, o jogo entrePrefeitura
x Imprensa quase foi cancelado. Mesmo com atraso, a partidaacabou acontecen
do,mas foi interrompidaporuma "pane" no sistema de iluminação, antes do término,
com placar de 3 a 1 para o selecionado da prefeitura. Os gols foram anotados por
Chiodini, Valério Verbinem eDuno (prefeitura) eRonaldo (RevistaNossa) para a

imprensa. No ano passado, o time da imprensa venceu à partida por 2 a 1. Devido
ao grande interesse que o evento despertou, ficou acertado, entre os organizadores,
que o próximo jogo (o tira-teima) deverá ser aberto ao público, com arrecadação
de alimentos não perecíveis, provavelmente noGinásio Rodolfo Jahn.

,

I

....
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HOMENAGEM
O Conselho Municipal de Turismo vai homenagear, no dia
30 deste mês, duas pesspas que têm prestado relevantes Ser

viços ao setor turístico doMunicípio. Oma delas é o empte
sário Aléssio Berri, proprietário do HotelNela, inaugurado'
em 1976, por ocasião do centenário de Jaraguá do Sul. A

empresária: Christiane Hufenüssler também será home

nageada. Ela tem colaborado com o setor de turismo atra

vés, entre outras coisas, da criação da marca do Comtur

(Conselho Municipal de Turismo), dos "Caminhos deJara
guá do Sul" e do Projeto ''Potira''. A intenção, segundo O·

diretor deTurismo daPrefeitura, LorenoHagedorn, é trans
formar a homenagem em evento anual, a-partir de 2003,
com a denominação de "Embaixador do Turismo de

Jaraguá do Sul".

TURISMO 1
O Comtur (Conselho Municipal de Turismo) está de
senvolvendo uma fita de vídeo institucional, com aproxi
madamente oitominutos de duração, enfocando o turismo\
de eventos culturais em área rural e ecológico.Com previsão
de ser concluído até final de outubro ou início de novembro,
omaterial será utilizado em feiras, congressos e outros even
tos nacionais e internacionais,�ém de instituições e empresas.
Também servirá como apoio nos cursos de conscientização
voltados para o turismo social - público interno do

Município, como entidades de ensino, por exe;nplo.

TURISMO 2
A Secretaria de Produção/Divisão de Turismo, em parceria
com o 140 Batalhão de Policia Militar de Jaraguá do Sul e

apoio do Comtur, promove, hoje e amanhã, o treinamento
dos 80 novos policiais militares da corporação, através do
programaPlvl-Tur, Divididos em duas turmas de 40 alunos,
os participantes conhecerão os principais pontos de interesse
turístico do Município e receberão quatro horas de aulas

teóricas, abordando os seguintes temas: "Atendimento com
qualidade parao turismo", "História eGeografia regionais",
"O sistema do turismo de Jaraguá do Sul" e "Os roteiros
dos caminhos deJaraguá do Sul". Consolidado desde 1996
na cidade, o PM-Tur já qualificou toda a corporação da

antiga 3a Companhia do 80 BPM.
-

FESTA
Aproximadamente 1,8mil pessoas visitaram a comunidade
deBenjaminConstant, emMassaranduba, durante a 4aPolsky
Festin (FestaPolonesa), realizadano dia 8 destemês, quando
foi realizado concurso para a escolha da Rainha da Festa,
representada porAndreia Lewandowiski; Ia Princesa, Carla
Patrícia Novak; 2a Princesa, Daniela Fátima Kasprowicz, e
Simpatia, Cíntia Galczinski. A próxima edição da festa

polonesa de Massaranduba está marcada para o dia 14 de
setembro do ano que vem.

. (

e demonstrar
pela fa�ília.

G:ê'JtlltliI1tiigg91(J Sol em suo.
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as tudo indica que
o extra virá dos seus

���!Th"n(to da sorte. Aposte
alto no paquera.
Câncer - Aproveite para
via' hecer lugares

feito em casa

bons lucros. Vida
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contra com

ge será repleto ·de

.TRANSTORNO: COMBOIO QUE LEVAVA TRANSFORMADOR PARA SÃO PAULO QUEBROU NA SERRA

Trecho da' BR-2,80 liberado
apenas na noitede oritem

CORupA - Somente
ontem à noite foi liberado

o trecho da BR-280, altura
do quilômetro 85, entre Co
rupá e São Bento do Sul, in
terrompido desde a tarde de

domingo devido a um pro
blema mecânico ocorrido
em um.dos caminhões do

comboio que transportava
o transformador de 500 mil
volts fabricado pela unidade
da Weg de Blumenau. A

carga, de 150 toneladas, esta
va sendo levada para a Usi

na Hidrelétrica Capivari, na
cidadepaulista de Taciba, há
400 quilômetros da Capital,
e � 1,2mil de Blumenau. Es
te foi o primeiro. transfor
mador de 500 mil volts fa
bricado pela unidade da

. WegTransformadores S.A.,
de Itoupava Central, em
Blumenau,

O acidente ocorreu no

domingo, depois que a

composição, com 75 me

tros de comprimento, 5,20
de largura e 5,60 de altura,
saiu do Posto Marcolla, em
Jaraguá do Sul. De acordo
com o assessor da diretoria

.
Cesar JUQkes/CP

Comboio atravessou na pista impedindo o fluxo do trânsito na BR 280, em Corupá

comercial da Transpesa
Della Volpe, Edeval Bacic,
o problema foi de ordem

mecânica, gerado pela que
bra da peça chamada de

flange do cardan. "Acredi
tamos que tenha sido óleo

na pista", afirma o assessor

da Transpesa, empresa res

ponsável pelo transporte,
com sede em São Paulo. Ba
cic disse ontem que, devido
a uma provável mancha de

óleo, o comboio patinou na
pista. "Tiveram que voltar

para umamarchamais pesa
da e, na metade da curva, a

peça quebrou, causando a

parada total do comboio,
que por pou�o não cai ri

banceira abaixo", comenta
o assessor,

A pista ficou interditada
durante toda a noite de do

mingo para segunda-feira.
Ontem pelamanhã, a passa
gem era feita em menos de
meia pista, com o auxílio da
Policia Rodoviária Federal.

O assessor daTranspesa dis-

se que a primeira providên
cia seria a de descer uns 800
metros (após o conserto da I

peça), e esperar o socorro

de mais um caminhão, um
Scania com 480 cavalos, que'
estava sendo esperado para
o final da tarde de ontem.

A previsão é de que a via

gem possa prosseguir ainda
hoje e a carga esteja em seu

destino no dia 30 de setem
bro. ''Não há necessidade
de alterar o cronograma'
(MARIA HELENA DE MORAES)

Produtores terão centro de apoio � agric�ltura
]ARAGuA DO SUL ,.- Os

produtores rurais do Bairro
Garibaldi vão conhecer, no
dia 28 deste mês, o projeto
doCentro de Apoio àAgri
cultura Familiar, que envolve
abatedouro de suínos e bo

vinos, miniusina de lei�e e

unidade de processamento
de conservas. O projeto; de
senvolvido pela Secretaria de
Agricultura eProdução, será

instalado no Garibalc:li para
uso dos agricultoresvincula
dos ao centro, que será admi
nistrado pelos próprios be
neficiados. De acordo com

O secretário-adjunto de Pro
dução, Alcides da Nova

Peixoto, a intenção é pro
mover o desenvolvimento
rural sustentável, com uma

produção de alimentos ins

pecionados e ecologica-

ão tenha receio de
seus horizontes e

ertas. Seu poder de
airá os homens,

inc USI comprometidos.
Cuido o.

Vir em - Tudo tende a

Itar às boas com os

estima. Segredos a

torão à sintonia no

mente corretos, contribuin

do para a geração de em

prego e renda e a conseqüen
te redução do êxodo rural.

O Centro de Apoio à

Agricultura Familiar será

construído em terreno de 50
mil metros quadrados. O
custo total do empreendi
mento é de R$ 730mil, sen
do R$.500mil doMinistério
da Agricultura e R$ 230 mil

da Prefeitura de Jaraguá dOI(
Sul. O abatedouro terá c��
pacidade para 300 suínos e I

60 bovinos pormês. Já a ca

pacidade inicial daminiusina
- que estará equipada Ipara
para processar leite in natura,
iogurtes e queijos - será de
mil litros de leite por dia,
com possibilidade de am

pliação para 3 mil litros por
dia.

que for preciso paro
ba lho render.

o erá conguistar uma

��sita de alguém vai

oleqror o seu coração.
• -

o � A alegria pedirá
ocê vai se entender
m com quem estima.
em casa será
oite perfeito para se

ueror e amor.

animará '0' clima
azul e muita

IVO.

Capricórnio - Sua
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ra parceriqs vantajosas.
talento' nos
severáo
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nceira. Use e

��a determinação
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Peixes - Dia superféliz e cheio

idade com a turma

01 e Lua mandam um

ere o seu romantismo
e nos ag itos de
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I DEDICAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE AUTISTAS CO�EMORA 11 ANOS EM BUSCA DA SUPERAÇÃO HUMANA Pré-adolescentes

participam do RebuzãoAMA,de .laraguá do Sul em
busca 'de apoio financeiro

Tendo fcomo tema

"Por um mundo de paz"
o Rebuzão, realizado' no
dia 14 de setembro, no

Complexo Esportivo Ma

rista, contou com a partici
pação de 2,3 mil pré-ado
lescentes.

Além das atividades já
programadas, o evento ain
da contou com apresenta
ções artísticas como ii dança
pela Paz, realizada pelo gru
po de dança do Colégio
Marista São Luís, show de

capoeira do grupo Corpo
eMovimento, apresentação
do Coral da AADAV (As
sociação Assistencial dos

Deficientes Auditivos e Vi-

suais), e uma convetsa com
os. representantes do Pro

erd (programa Educacional
de Resistência as Drogas-e
a Violência)

Direcionado para os

adolescentes de 5a• e 6a• sé

ries das escolas da região,
o' segundo Rebuzão teve

como objetivo integrar as

escolas e facilitar a convi

vência entre grupos e pro

porcionar a troca de expe
riências através de saudá

veis atividades.
O Rebu 2002 é uma

promoção do Programa
_Vida Feliz, através da Equi
pe de encontros do Juve
nato Marista.

JARAGuA DO SUL - A

AMA (Associação de Ami

gos do Autista) de Jaraguá
do Sul completou ontem

11 anos de fundação. Cria
da a partir da iniciativa de
três casais, cujos filhos são

autis�s, a AMA conta hoje
com 17 alunos, com idade

que varia de quatro a 20

anos, e que'recebern atendi
mento especializado. Por ser
uma entidade sem fins lu

crativos, trava uma luta in

cessante em busca de recur-.
sos para manter a qualidade
e ampliar o atendimento,
que hoje está restrito a apenas
17 alunos, também devido

ao espaço e ao número de

profissionais disponíveis.'
De acordo com a dire

tora da escola, Maria Lúcia

Kreelling, a AMA funciona
com uma proféssora para
cada dois alunos, respeitan
do as necessidades de cada
um, ''Nosso trabalho émais

dispendioso porque o au

tista, por seruma criança que

AMA, atualmente, é de R$
3 mil. ''Nossa maior preo
cupação na área administra-

o

tiva é a escassez de recursos.

Roupas e alimentos não esta
mos precisando. A nossa

necessidade é de dinheiro

mesmo, potque o tratamen
to é caro. Exige profissionais
capacitados e atendimento

personalizado", enfatiza a

diretora.

Na semana que vem, a

AMA pretende realizar, a

partir de segunda-feira, pa
lestras para os pais e ainda

convidá-los a passar o dia
com o filho, na escola.

"Queremos que os pais par
tilhem a convivência aqui na
escola e aprendam a: traba

lhar com eles, usando as

mesmas técnicas utilizadas na

escola", éxplicaMaria Lúcia:
Ela argumeríta que alguns
pais são novos ha escola e a

integração é necessária para

que os resultados sejam satis

fatórios.
(MARIA HELENA DE MORAES)

ii.

Ivan, 12 anos, acompanhado da professora Aline Pacheco

se isola, precisa de aten

dimento quase que exclu

sivo", explica Maria' Lúcia.

Segundo 'ela, cada aluno
custa à instituição exatamen
te R$ 470,00 por mês, um
valor bastante alto para ser

bancado apenas pelo traba
lho de voluntárias e pela aju
da de custo que recebe de

órgãos municipais,
Um dos recursos utiliza

dos pela direção da AMA,

para aumentar a receita, é a

contribuição através da con
ta de luz.

As p�ssoas, tanto físicas

quanto jurídicas, que tenham
interesse em colaborar, po�
dem debitar junto da conta

de luz valores de R$ 1,00 a

R$ 10,00 (pessoa física) e de
R$ 5,00 a R$ 500,00 (pessoa .

jurídica). Mesmo com tanto

empenho, à diretora infor

ma que o déficit mensal da

ESTADO DE SANTACATARINA
Prefeitura MUl1icipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2002-FMS

SECRETARIA DESAÚDE
FUNDOMUNICIPAL DESAÚDE

TIPO TÉCNICA EPREÇO

OBJETO:'Aquisição de:

125 (Cento e vlnte e cinco)
Microcomputadores de mesa

125 (Cento e vinte e cinco)
Impressoras.a Jato de tintaWeg completa 40 anos 'de participação econômica 125 (Cento e vinte e cinco)
Nobreak Mícroproceesado de 0,65 kVA

JARAGUADO SUL-Do
na de 75% do mercado de

motores elétricos no Brasil,
líder no setor na América
Latina e figurando entre as

cincomaiores fabricantes de
motores do mundo, a Weg
S.A. completou, ontem, 40
anos de atividades. Fundada
em 16 de setembro de

1961, por Werner Ricardo

Voigt, Eggon João da Silva

e Geraldo Werninghaus (in
.

memoriam), a Weg tem

uma trajetória de sucesso. É
a maior fabricante latino

americana demotores elétri

cos, atua nas áreas de co

mando e proteção, variação

bilhão, um crescimento de

21% em relação a 2001.

AÇÃO COMUNITÁRIA

Neste domingo, aWegpro
moveu a T' edição da Ação
Comunitária Weg, durante
todo o dia, no ParqueMuni
cipal de Eventos, com uma

oferta de 50 serviços dife

rentes.

Nesta edição foram

realizados nada menos que
16.491 ai:endimentos, supe
rando ameta de 15 mil atin

gida ano passado.Com ,esse
resultado, a Ação Comuni

tária superou os 64 mil aten

dimentos realizados nas

edições anteriores.

de velocidade, automação
de processos industriais, ge
ração e distribuição de ener

gia e tintas e vernizes indús
triais.

A produção está con

centrada em cinco parques
fabris localizados no Brasil

(Guaramirim, Bluinenau,
São Paulo.e dois emJaraguã
do Sul, sede da empresa),
dois na Argentina, no Mé

xico e um em Portugal. As
filiais no exterior são 13:

EUA, México, Argentina,
Venezuela, Espanha, França,
Itália, Inglaterra, Alemanha,
Suécia, Bélgica,Jap.ão eAus

trália. Já exporta para mais

de 60 países e conta com fi

liais e assistência técnica nos
cinco continentes.

Totalmente nacional

(conta com cerca de 9,6 mil

colaboradores), a Weg já ul
trapassou a barreira de 1 bi

lhão de faturamento em

2001, atingindo R$ 1.268,9
, bilhão, um crescimento de

32% em relação ao ano de

2000 (R.$ 962 milhões). As
exportações são responsá
veis por 35% da receita ope-

I

racional líquida, com o fatu-

ramento de US$ 175,6 mi

lhões no mercado externo.

Para este ano, aWeg projeta
um faturamento deR$ 1,526

17 (Dezessete)
Hub não gerenciável e cascateável em até 02
unidades

01 (Hum)
Gravador e Leitor de CD Externo

TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIMENTO: Lei Fe�eraI8.666/93 e suas alterações posteriores
e Decreto nº 1070/94.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

11 :00 horas do d.ia 02 de outubro de 2002, no Serviço de
Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 13:30 horas do dia 02 de outubro
de 2002, no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nº
1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaráquá do Sul

SC, ou vla.fnternet no ,endereço:
www.;araquadosul.com.br/prefeitura.

.Jaraguá do Sul (SC), 13 de setembro de 2002

VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS
Prefeito Municipal em exercício

�j
1

��
UNERJ

Centro Unlvenltárlo d. Jaragutl do Sul

INSCRIÇÃO
até 619/2002
INiCIO PREVISTO

13 de setembro de 2002 '

DIAS E HORÁRIOS DO CURSO

sextas-feiras, das 18h30min às 22h; sábados. das 8h às 12h30min.
e em algumas disciplin�s das 13h30min às 17h30min

LOCAL DO CURSO

UNERJ - Centro Universitário de Jaraguá do Sul

f

�),)J.\
•

bwww.unel). r .

Tel.: (47) 371-D983
o

posgra@une�,br
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IROUBO: VfTIMA FOI AMARRADA E COLOCADA DENTRO DO BANHEIRO PELOS ASSALTANTESTamires convocada para
a seleção catarinense

]ARAGUA DO SUL _'

A atleta da ADV/FME/
Divina/Marisol Tamires
Welter está convocada

para o selecionado cata

rinense que disp�tará o

43° Campeonato Brasi

leiro Infanto de Seleções
de Vôlei, de 8.a 12 de

outubro, no município
.

de Betim, em Minas Ge

rais, onde Santa Catari

na defende a condição
de campeã na Divisão

Especial. A apresenta
ção será no próximo dia

/1 29, em Joinville.
Esta é a segunda con

vocação, neste ano, de

Tamires, que também

Três homens armados assaltam
estabelecimento" na Vila Lalau

,

atuou como titular nos

Jogos da Juventude Bra

sileira, disputados em

Goiânia/GO, no mês de

julho, quando as catari

nenses obtiveram a

quinta colocação. Com
14 anos e 1,75m de al

tura, a jogadora atua nas

quatro posições e é um

dos maiores destaques
do campeonato estadual
infantil.

O técnico da ADV/
FME/Divina/Marisol,
Cezar de Oliveira, a

considera uma das gran
des promessas do volei-

.

bol de Jaraguá dó Sul e

de Santa Catarina.

]ARAGuA DO SUL _

O Bairro Vila Lalau foi

mais uma vez alvo de
assaltantes. Desta vez

os criminosos agiram
contra a loja Foto :Wulf,
localizada na Rua Alber
to Santos Dumond, pró
ximo à Santa Cruz Ma

terial de Construção. O
fato foi registrado ao'

meio-dia de s.ábado. A
filha da proprietária do

estabelecimento, Rejane
Wulf, 19 anos, estava

sozinha no local quando
um dos três �ssaltantes
entrou armado pela por-

,

ta da frente do estúdio, e
a rendeu. "Ele já chegou
dando voz de assalto,
disse para eu ficar quieta
e pediu pelo dinheiro.

Quando' começou a me

arrastar para dentro da

casa, apareceram mais

dois homens, sendo que
um estava com capuz.
Fingi um desmaio e eles

me prenderam dentro
do banheiro", relata a

vítima.

Rejane diz que quan
do tentousair do local pa
ra pedir ajuda, um deles

Cesar Junkes/,CP

Rejane mostra ferimentos provocados pelos assaltantes
I

_ que ela diz ser negro e

ter aproximadamente
1,67 .metro _ a amorda

çou, colocou fita na boca,
nos olhos e a colocou no

banheiro novamente.

"Foi tudo muito rápido.
Depois de uns 10 minu

tos, ouvi um deles fazer
uma ligação pedindo para
que alguém fosse os bus-

caro Quando não ouvi

mais nada, pedi ajuda pa
ra os vizinhos", diz.

Os assaltantes leva

ram montante de R$ 2,5
mil em dinheiro, além de

talões de cheque, má-.
quinas fotográficas,
flashes, lentes, jóias,
entre outros objetos. Ao
todo; o prejuízo está or-

I

I I

çado em R$ 35 mil. Re

voltada com a situação
I .

da segurança do bairro,
a proprietária do estabe
lecimento lesado, Úrsula
Wulf, pede que a Polícia
Militar efetue mais ron

das pela localidade.
"Desse jeito não dá pra
continuar, nós já rece-

,

bemos ligações anôni-

mas indicando lugares
suspeitos de onde pode
riam estar escondidos os

responsáveis pelo assal

to, mas até agora a polí
cia não fez nada. Um

dos policiais disse, inclu
sive, que tem um suspei
to que tem mais tempo
de cadeia que ele de pro
fissão. Isso é sinal que
alguma coisa está erra

da, mesmo", declara.
A Delegacia de P?lí

cia Civil de Jaraguá do

Sul abriu inquérito poli
cial para investigar o

caso.

Há menos de um

. mês, uma relojoaria e a

agência do Besc, 'locali� ,

zados no Bairro Vila La

lau, também foram as
saltados. (FABIANE RIBAS)

Bar do Padilha é novamente alvo de atuação de vândalos
]ARAGuA DO SUL _

O proprietário do Bar

do Padilha, Aldo Victor

Padilha, está revoltado
com o problema de van
dalismo que freqüente
mente acontece contra o

estabelecimento, locali
zado na Rua Adolfo An
tôriio Emmendoerfer,

FAUSTÃO
Se você tem interesse em participar do
Programa do "Faustão", com direito a

(conhecer alguns pontos turísticos doRio de

Janeiro, ligue para os telefones 371-8772 ou
9955-0087,' com Tânia, e reserve o seu lugar.

Vagas limitadas!

1;10 Bairro Rio Molha. Na

noite de domingo passa
do, o vidro do bar foi atin

gido e quebrado por pe
dras. "Eu já estou can

sado dessa depredação
contra meu bar. Faz

muito tempo que venho

I enfrentando este tipo de
, r (
problema e, no começo,

não fazia nada, mas ago
ra decidi que vou regis
trar tudo e denunciar na

Delegacia de Polícia. Eu
sei quem está fazendo

isso, antes tratavam-se

de menores, mas agora
eles já têm idade para
responder por seus

atos", garante.

PadilhiJ. lembra que,
há aproximadamente
três meses, vândalos pi
charam as paredes do
bar com palavras de bai

xo calão, além de terem

escrito palavras que o

ameaçam no ponto de

ônibus, localizado próxi
mo ao bar. (FR)

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 396 concurso: 249 concurso 03670

06.- 18 - 3,4 - 42 - 45 - 47 04 - 14 - 27 - 29 - l° - Prêmio: 23.219

30-31 -35-.46- 2° - Prêmio: 36.862
Quina. 47- 48 - 53 - 56 - 3° - Prêmio: 61.433

concurso: 1045
58-60-71-78- 4° - Prêmio: 57.679

02 - 07 - 25 - 30 - 67
80 - 88 - 89 -·94 5° - Prêmio: 51.172
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• DESENTENDIMENTO: AlÍéTA DO CRUZEIRO, JAIME ÁVILA, CHUTOU O ÁRBITRO VANDERLEI MACHADO,

Confusão no confronto entre

as .cquipes Cruzeiro e Vitória
]ARAGuA DO SUL - reclamou; acabou receben- Nos outros confrontos de aproveitamento, registran-

Confusão no jogo entre do cartão amarelo, conti- dos titulares, Cruz de Malta do 15 pontos. Em seguida
Cruzeiro e Vitória, realiza- nuou questionando a atitude venceu o Tupy, de Schroe- vem' o Cruz de Malta, com
do no sábado passado, vá- do juiz e foi expulso. "O der, por 1 a O, e o Flamengo 10;Juventus, 6; Caxias, 4; Fla-
lido pela quinta rodada do pessoal do Cruzeiro alegou garantiu a vitória frente ao mengo, 2; Cruzeiro, 2, eTupy,
Campeonato da.Primeira que o zagueiro desviou a tra- Caxias, por 2 a 1. Nos aspi- com 1. Na artilharia da com-

Divisão de Amadores 50 jetória da bola e que o árbi- '

rantes, Cruz de Malta ga- peti�ão o jogador Welson,
Anos da Liga Jaragu41ense tro deveria ter marcado pê- nhou do Tupy, por 2 a O, e do Cruz de Malta, e o Ma-

de Futebol. No final do pri- , nalti", explica o presidente o Caxias venceu o Flamen- grão, do Vitória, estão na

meiro tempo, numa tentati- da LJF, Rogério Tomazelli. go, por 2 a O. Na classifica- frente, com 5 gols em 5 par-
.va de ataque do Cruzeiro, No tumulto, o jogador Jai� , ção até omomento, nos titu- tidas disputadas. Nos aspi-
,um jogador chutou em di- me Avila chutou o árbitro, e lares, primeiro lugar para a rantes, a liderartça da artilharia
reção ao gol doVitória, atin- os policiais tiveram de entrar equipe do Vitória, com 11 está com Dirceu St:irpp, do
gindo a mão do zagueiro em campo para evitar pro- pontos, seguida do Cruz de Vitória, com sete gols. A de-

que estava na grande área. blemas maiores, O segundo Malta, 8; Flamengo, 7; C�- fesa menos vazada, nos ti-

Como o árbitro Vanderlei ,tempo transcorreu normal- xias, 5;Juventus, 4; Tupy, 3, e tulares, está com o Flamengo,
Machado não apitou penali- mente, com placar final de Cruzeiro, 3. Nos aspirantes, I

3 gols, e, nos aspirantes, com
dade máxima, o capitão do 5 a O para o Vitória. Na pre- primeiro lugar também para o Cruz de Malta, 3 gols so-

Cruzeiro, José Marangoni, liminar, 3 a O para o Vitória. oVitória, que estacam 100% -fridos (FAB�NE RIBAS)
<'

Atletas jaraguaenses destacam-se na Copa Malwee
,

,
'

]ARAGuA DO SUL - O

número de pilaras que par
ticipou da quarta etapa da

Copa Malwee de Bicicross,
este final de semana, no

Parque Malwee, superou as

expectativas dos organiza
dores da competição. A'o to
do, aproximadamente 180

adeptos de velocidade so

bre duas rodas, vindos de

cidades de todo o Estado,
se inscreveram nesta prova.
"Nosso evento, superou
inclusive o número de pilo
tos que disputou o campeo-
nato brasileiro de Minas Número de participantes superou expectativas dos organizadores

Gerais, que contou com 140

pessoas. Na verdad� resol

vemos boicotar aquelecam
peqnato devido à falta de

estrutura deles e também

por ser muito longe", diz o

diretor da modalidade, Val
dir Morem.

A equipe Malwee con

quistou 14 títulos de cam

'peão no evento do fim de

semana, além de 39 troféus
entre os três melhores colo

cados de cada categoria.
"Nós atuamos muito' bem,
a maioria dos pilotos da

Malwee se sobressaiu frente
a seus respectivos competi
dores", avalia Moretti.

O próximo confronto
da equipe Malwee nesta
competição será no dia 3 de

Divulgação

novembro, quando o grupo
vai disputar a última etapa.
Antes disso, no dia 27 de

outubro, os atletas prepa
ram-se para o Campeonato
Catarinense deBicicross, que
acontece na cidade de Join
ville.

Entre os dias 2 e 6 do

próximo mês, seis pilotos
, da Malwee vão correr no.

Campeonato Sul-americano
de Bicicross, em Rio Cuarto,
na Argentina. (PR) Jaraguá
do Sul- O número de pi
lotos que participou da

quarta etapa da Copa Mal

w�e de Bicicross, este final

de semana, no Parque Mal
wee, superou as expectativas
dos organizadores da com

petição. Ao todo, aproxima-

damente 180 adeptos de

velocidade sobre duas .ro

das, vindos de cidades de

todo o Estado, se inscre

veram nesta prova. "Nosso

evento superou inclusive, o
número de pilotos que dis

putou o campeonato brasi

leiro de Minas Gerais, que
contou com 140 pessoas.
Na verdade resolvemos

boicotar aquele campeonato
devido à falta de estrutura

deles' e também por ser

muito longe", diz o diretor
'I

da modalidade, Valdir Mo-
retti.

A equipe Malwee con

quistou 14 títulos de cam

peão no evento do fim de

semana, além de 39 troféus
entre os três melhores co-

locados de cada categoria.
"Nós atuamos muito bem,
a maioria dos pilotos da

M1J.,lwee se sobressaiu frente
a seus respectivos competi
dores", avalia Moretti.

O próximo confronto
da equipe Malwee nesta

competição será no dia 3 de

novembro, quando o grupo
vai disputar a última etapa.
Antes disso, no dia 27 de

outubro, os atletas prepa
ram-se para o Campeonato
Catarinense deBicicross, que
acontece na cidade de Join
ville. Entre os dias 2 e 6 do

próximo mês, seis pilotos
da Malwee vão correr no

Campeonato Sul-américa
no de Bicicross, em Rio

Cuarto, na Argentina. (FR)

ESPORTIVAS
•

TÊNIS DE MESA

A LNCTM (Liga Norte Catarinense de Tênis de

Mesa) vai realizar neste final de semana a segunda _

etapa do Torneio Norte Catarinense de Tênis de

Mesa. A competição vai acontecer no ginásio do

Colégio Divina Providência, a partir das 10 horas

de sábado. O torneio será disputado nas cate

gorias masculino e feminino: Pré-mirim 9 anos;

Pré-mirim 11 anos; Mirim 13 anos; Infantil 15

anos; Juvenil 17 anos e Adulto com mais de 18

anos, sendo que os oito primeiros de cada cate

goria serão premiados. "$ uma verdadeira festa

do tênis de mesa",diz um dos organizadores, Ro
drigo Luz. Os interessados em participar do tor

neio podem fazer inscrição até quinta-feira, no
centro, de treinamento da modalidade (Estádio
João Marcatto), nas escolinhas de tênis de mesa, ,

em vários colégios de Jaraguá do Sul ou ligar para
os telefones 9952-8478 / 9975-3120. A taxa de

inscrição é de R$ 5,00.

COROA BOM DE BOLA
As pessoas interessadas em participar do Cam

peonato de Futebol Sete Sênior - Coroa Bom

de Bola podem efetuar inscrições no decorrer da

semana, em horário -de atendimento da FME

(Fundação Municipal de Esportes). Os formu

lários deverão ser entregues devidamente Bre
enchidos, até sexta-feira, na entidade esportiva,
mediante o pagamento da taxa de R$ 50,00, por
equipe, ou caução de R$ 300,00. O congresso
técnico está agendado para acontecer no dia 25,
a partir das 19h30, no auditório d;'Escola Wizard
Idiomas. A competição é destinada a atletas com

idade a partir de 38 anos (nascidos até 1964),
que residam, estudem e trabalhem no município
de Jaraguá do SuL A diretora de Esportes da FME,
Cleide Mosca, informa que cada time pode
inscrever até dois jogadores que tenham atuado
no campéonato da Primeira Divisão, no ano pas
sado. •
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