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Ação Social Constância Piazera comemora 30 anos de fundação prestando atendimento integral a crianças
até 6 anos de idade. Atualmente" possui 300 alunos e funciona como se fosse uma escola. Página 9

\

Futsal jaraguaense garantiu O

bicampeonato nos Jasc/2002
- "\ T'

Jaraguá do Sul ficou em sétimo lugar geral
na 42a edição dos Jogos Abertos de Santa Ca

tarina, que finalizou neste sábado', na cidade de

Lages, somando 42 pontos. Ao todo, foram 14

medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata
e cinco de bronze, além do título de primeiro lu-

. gar da equipe de futsal, que garantiu a segunda

vitória consecutiva. Dirigente das equipes ja
raguaenses diz que o resultado estava dent�o das,

expectativas e enfatiza que, agora, os atletas vão

treinar para trazer os títulos dos respectivos
campeonatos estaduais oli demais competições,

: até o fim do ano.

PAGINA 12

� Duas Rodas Industrial comemorou ontem o Dia Nacional do Sorvete, instituído desde o ano passado
" em todo o território nacional. A empresa recebeu os visitantes com sorvete de vários sabores. Página 9

A Mannes, de Guaramirim, par
ticipa esta semana da 40a Equi
potel, a maior feira daAmérica
de hospedagem e alimentação,
que acontece no Anhembi, em

São Paulo. Página 4

Vila Nova e, Nereu

têm postos de saúde
-No próximo final de semana,

a Prefeitura de Jaraguá do Sul

inaugura os postos de saúde dos

bairros Vila Nova e Nereu Ra

mos, atendendo reivindicação dos
moradores.

,
PAGINA 5

Promoção vai até o
dia 30, na DPaschoal

Até o final do mês de setem

bro, a DPaschoal está oferecendo
promoção especial para clientes

que desejam adquirir pneus de

passeio ou baterias. Confira os
'

produtos e serviços da loja na

PÁGINA 10

Fogo destrói galpão
, �

em Guaramirim
. o Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Guaramirim, com
apoio dossocorristas deJaraguá do
Sul, ,trabalharam em conjunto para
debelar incêndio ocorrido em um

galpão, neste final de semana.
P

•

PÁGINA 11

'Prefeitura convida

produtores rurais

ao Centro de Apoio
PAGINA 5
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Banco do Brasil- Comprar ou não?
MAURO GIORGI - Analista independente
(mauro.giorgi@terra.com.br)

Ó Conselho Nacional dê Desestatização publicou resolução de

que o participante do FGTS, que tenha saldo disponível, pode
participar da operação de venda de 17,5% do capital total do Banco
do Brasil, a serrealizada pelo governo federal nos próximos dias. E

começam as perguntas: É bom? É seguro? É melhor que Petrobras
e Vale do Rio Doce? O ,novo presidente influenciará no banco?
Enfim, todas as perguntas normais que o investidor ávido por
informações quer fazer.

Para facilitar a análise vale começar pela empresa. O Banco do
Brasil vem empreendendo esforço muito grande, nos últimos três

anos, para se aproximar dos maiores e mais rentáveis bancos

privados, em termos de resultados, rentabilidade e fatias em novos

mercados. 'Para isso contou com a vontade política do governo'
federal para retirar das contas do banco os antigos financiamentos'
à agricultura e, conseqüentemente, os calotes, assim como' outras
contas que eram de responsabilidade do Tesouro e que por vários
motivos estavam alocadas no Banco do Brasil. Depois de excluir
estes "esqueletos", o que devekia ser feito, e foi, era um esforço
para reequipar o banco e colocá-lo pronto para competir. Todos
esses pontos foram recompensados nos últimos resultados
semestrais, nos quais o BB já apresentou um significativo crescimento
de lucro, rentabilidade e índices de eficiência para competir.

Assim, pode-se garantir hoje que o Banco do Brasil tem condições ,

de competir e garantir ao acionista um retorno adequado aomercado\

e ao momento econômico do País.

Segundo ponto importante a se esclarecer é se a aplicação é

segura: Qualquer aplicação em ações pressupõe risco, mas o que se

pode falar é que o risco de se aplicar em ações doBB é igual ao de
investir em papéis dos demais bancos, privados. '

Terceiro ponto diz �espeito à' comparação, com as outras duas

operações realizadas utilizando-se recursos do FGTS. Impossível
çomparar. Uma empresa é do setor de mineração e .a outra é do
setor petrolífero, e isto impede qualquer tipo de paralelo. Enquanto
expectativa de valorização, o momento do mercado pode favorecer
o Banco do Brasil, porque os preços estão depreciados demais.

Quarto ponto e muito importante é a influência do novo

presidente na colocação e valorização da ação; Há de se ressaltar
que esta colocação de ações foi precedida por unia série de atitudes
e determinações do Conselho de Administração do BB, para passar'
a ser defiriida como empresa pertencente ao Novo Mercado na

Bovespa e isto diminui a ingerência do acionistamajoritário na gestão
do banco, aumenta a transparência das atitudes do banco e a

responsabilidade da administração em relação à empresa e aos

acionistas. Dessa forma, pode-se prever que ingerência que possa
determinar menor rentabilidade aos papéis da instituição ou a volta
ao passado, de colocar "nas costas" do banco uma série de
financiamentos "sociais", está afastada. No entanto.ainda há, é claro,
o risco de uma administração menos voltada para o lucropelo lucro,
e mais para outras ações determinadas por um gov�rno de linha

ideológica diferente do atual. Ainda dentro desse contexto é muito
importante ressaltar que as participações que o governo federal

detém, direta ou, indiretamente, através do BNDES, representam
uma excelente opção de captação de recursos e pode-se garantir
que qualquer que seja o governo eleito haverá a necessidade de tais
recursos. Importante ressaltar que não haverá -perda do controle

acionário, não caracterizando privatização, palavra que não pode
ser pronW?-ciada p.or nenhum candidato.

E, finalmente, qual o preço que se pode esperar para a ação do
BB? Com uma projeção conservadora, a previsão é de que o preço
alvo para setembro de 2003 - portanto daqui a um ano - é de R$
14,00 por lote demil ações. Este número tem como premissas básicas
um crescimento econômico de 2,5%, um dólar médio de R$ 3,05 e

juros médios de 17%a.a. nos próximos 12 meses.

É um investimento com o risco normal do mercado de ações e

com boa qualidade, mesmo porque a rentabilidade oferecida pelo
FGTS não é difícil de ser alcançada.I

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mall:

cp.redJ,cao@jornalcorreiodopovo,com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jomal se, reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortogtáficas e gramaticais necessárias.

Números que não mentem
Informações graves e que

denunciam as sérias distor-

I ções que acometem a Pre

vidência Social estão sendo
trazidas a público, pelo ex

secretário de Previdência do

Paraná Renato Foliador, �utor
do estudo ''A questão previ
denciária - Uma proposta
para o Brasil". De acordo com
o estudo, no ano passado, um
grupo de apenas 3 milhões de

,
funcionários públicos; dos
poderes Executivo, Legisla
tiva e Judiciário da União, 27
Estados e 5,5 mil municípios,
receberam R$ 48,6 bilhões
em aposentadorias, Para

melhor avaliar isto, basta citar
que os gastos efetuados em

educação, saúde e segurança,
no período, somaram R$ 40

bilhões.
Cálculos divulgados pelo

especialista revelam que, no
ano passado, cada um desses
3 milhões de aposentados
custou, em média, R$ '14,5
mil para a Nação, enquanto
cada um dos 19,5 milhões de

aposentados do setor privado,
vinculados ao INSS, custou
R$ 656,00. As diferenças são

alarmantes também na com-

rCom raras exceções, o
tema tem sidopouco
destacadopelos

candidatos no horário
eleitoral, apesar da

gravidade e da urgênci�
paração dos R$ 48,6 bilhões

recebidos pelos aposentados
do setor público, com o R$ 1,5
bilhão repassados aos pais de

8,2 milhões de crianças pobres
em 2001, através do programa
Bolsa-escola. O aspecto grave
.nisso tudo, analisa Foliador, é
que, além da injustiça social,
os próximos governantes
poderão ficar sem recursos,
dentro de pouco tempo, para
manter a Previdência Social
funcionando no País.

Há mais: enquanto no

setor público os homens -

aposentam-se, em média, com
53 anos, e asmulheres com

48, levando, como aposenta
doria o último salário rece

bido na vida ativa e seu be

nefício, tem garantido o

mesmo reajuste salarial de

quem está trabalhando; no
setor privado o valor da apo
sentadoria é limitado ao teto

de R$ 1.561,56, o tempo de

aposentadoria é postergado
pelo fator previdenciário e o

homem deixa de trabalhar aos
60 anos, e a mulher aos 55.

Aos comentários do espe
cialista, que ironiza ao dizer
ver nesse quadro a existência

de "cidadãos de primeira
classe e outros de classe infe

rior", pode-se acrescentar que
esta situação de desigualdades
configura a existência de dois

"brasis", onde num deles o

sistema previdenciário con

centra privilégios, e, no outro,

dá as sobras como consolo,
Tal situação só vem tornar

mais urgente a discussão em

torno da necessidade de se

promover um r�estudo da

questão previdenciária no

Brasil, modernizando o setor,

adequando-o com nossa rea

lidade de nação pobre, elimi
nando discrepâncias e privilé ._

,

gios que não podem' ser expli
cados,

Com raras exceções, o te

ma teni sido pouco destacado

pelos candidatos no horário

eleitoral, apesar da gravidade
e da urgência: é faca de dois gu
mes para quem busca votos

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

- CORREIO DO POVO Diretor- presidente. Eugênio V. Schmõckel
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AN
o deputado estadual Ivo Konell (PMDB) enviou à

imprensa urn manifesto onde registra sua profunda
indignação com a decisão do TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), que resultou no cancelamento do registro
de sua candidatura à reeleição. Konell afirma nunca

ter feito nada que pudesse se envergonhar e diz que

agora só resta superar a mágoa. ''Vamos analisar os

apoios a serem dados e buscaremos os melhores

caminhos para o PMDB", finalizou o deputado.

SILÊNCIO OBRAS
O prefeito de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold

(PSDB), disse ontem, du
rante entrevista coletiva,
que a sua administração
tem obras e vai mostrar

na próxima segunda
feira, quando comparece

\

à reuniãomensal daAcijs,
quando vai falar aos em
presários sobre o que a

Prefeitura tem feito pelo
Município. Pasold asse

gura que, atualmente, 45
obras estão em anda-

, mento, em toda a cidade.

Além do manifesto envia

do pelo deputado Ivo
'll

Konell, o PMDB do

Município ainda não se

pronunciou sobre o que

pretende fazer ou quem
deve apoiar, já que o re

gistro de Konell foi can
celado pelo TSE, na sex

ta-feira passada. Ontem,
o presidente do diretório
municipal da sigla não foi
encontrado para comen

tar 'o assunto e o próprio
deputado preferiu não

mais dar entrevistas.

ApOIO
O senador e candidato à reeleição pelo PMDB, Casildo
Maldaner, anunciou, na sexta-feira, seu apoio ao

candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a presidente
da República. A decisão de Maldaner em apoiar o
candidato do PT deverá ser seguida por outros

peernedebistas, insatisfeitos com a aproximação ·de
Serra e Amin no Estado. Em Jaraguá do Sul, o'
prefeito Irineu Pasold assumiu, semana passada, seu
apoio ao governador Amin, esquecendo a coligação
entre o seu partido e o PMDB de Luiz Henrique da

Silveira, candidato � governo.

ENTRE ASPAS.
"A população não se deixa mais enganar." (A

afirmação é do prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold - PSDB -, ao referir-se aos

candidatos de partidos adversários nestas

eleições).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

versidade do Estado de
Santa Catarina) na região,
visando propiciar a alter

nativa do ensino gratuito
em nível superior para os

estudantes de Jaraguá do

Sul e região.
Também pretende

atuar junto à Fundação Ca

tarinense de Cultura, visan
do, através da lei de In

centivo à Cultura, aumen
tar o número de eventos

culturais da região no ro

teiro de interiorização da

cultura. Além disso, pre
tende criar a lei da escola

aberta à comunidade em

finais de semana, para que
as mesmas sirvam de áreas

de lazer.

No que se refere à in

fra-estrutura, Bertoldi pre
tende lutar pela efetiva

construção e asfaltamento
da Rodovia SC-413 (Gua
ramirim-Joinville), indis
pensável para o desenvol

vimento da região.
O candidato também

apresenta propostas na

área do esporte, geração
de empregos e desenvol

vimento; prega a trans

parência com a criação de

urna Ouvidoria do Estado,
que funcionaria como canal

de 'comunicação entre o

governo e os cidadãos.
(MARIA HELENA DE MORAES)

propostas
'-

a
}ARAGuA DO SUL - O

candidato a deputado es

tadual pelo PPB da região
,iniciou recentemente a

distribuição massiva de seu

mais recente material de

campanha. A intenção,
segundo o próprio candi

dato, é esclarecer os prin
cipais pontos que pretende
defender caso seja eleito. O
material contém os pontos
prioritários, divididos em

sete áreas de importância.
Além desse material,

também estão sendo entre

gues aos eleitores impressos
com orientações sobre a

, seqüência de votos a serem

digitados na urna eletrôni
ca. Este impresso está

sendo entregue pela equipe
de trabalho do candidato,
que atua em todos os

bairros de Jaraguá do SUl
e também em outros mu

nicípios do Vale do Ita

pocu.
Na área da saúde, o

candidato afirma que pre
tende elaborar e aprovar
projetos de lei para que os

hospitais tenham unidades
de pronto-socorro infantil

separadas Cios adultos.
Promete também buscar a

reorganização do atendi
mento hospitalar via SUS

(Serviço Único de Saúde)
nos municípios do Vale do

I CAMPANHA: CANDIDATO DO PPB PELA REGIÃO INTENSIFICA TRABALHO, JUNTO AOS ELEITORES

Bertoldi está massificando a campanha junto aos eleitores

Itapocu, devido à, baixa

quantidade de leitos nos

hospitais remanescentes.
Já no setor de habita

ção o candidato, caso seja
eleito, propõe-se a esti
mular o governo estadual
a adotar a casa popular,
feita por detentos, com o

objetivo de diminuir o dé- .

ficit habitacional e oferecer
mais qualidade de vida pa
ra a população carente e

de baixa renda que têm di
ficuldades em adquirir a

casa própria.
Na área de educação e

cultura, Bertoldi diz que vai
lutar pela ampliação da área
de atuação da Udesc (Uni-

Moacir Bertoldi entrega
comunidade

Eni Voltolini prestigia participação de mulheres
}ARAGuA DO SUL - O

candidato a vice-gover
nador na chapa de Espe
ridião Amin, EniVoltolini,
tem participado dos en

contros de mulheres reali
zados no Estado e se diz

surpreso com a presença
feminina cada vez mais in-

tensa no processo eleito
ral. Semana passada, se

gundo informações da As
sessoria de Imprensa do

candidato, mais de 500

pessoas estiveram presen
tes no encontro ocorrido
em Itajaí.

A organização desse

, encontro foi feita pela
coordenadora da 13" CRE

(Coordenadoria Regional
de Educação), Irene Dag
noni. O encontro aconte

ceu no Shopping .Center

Itajaí.
Em Jaraguá do Sul o

encontro foi na Sociedade

Vieirense, e nem a chuva

impediu que aproximada
mente 700 pessoas com

parecessem para ouvir as

propostas do candidato.
Na sexta-feira, o encontro

'aconteceu em Mafra, com
número igualmente ex

pressivo de participantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEVENTO: MANNES LTDA. PARTICIPA DA MAIOR FEIRA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

Mannes mostra lançamentos
\

na Equipotel, emSão Paulo
GUARAMIRIM - A

Mànnes Ltda. participa,
durante toda a semana, da
maior feira de hospeda
gem e alimentação da
América' Latina, a 40°

Equipotel - Feira In

ternacional de Equipamen
tos, Produtos e Serviços
para Hotéis, Flats, Motéis,
Restaurantes, FastFood,Ba
res, Lanchonetes, Cozinhas
Industriais, Hospitais e Si

milares, que acontece no

Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo.

De acordo com o res

ponsável pelo departamen
to de Marketing, José Ely
Tages, aMannes, que é uma

das principais fornecedoras
do País no segmento de

hotelaria, expõe na feira a

sua linha de estofados, col
chões demola (Box Spring)
e hospitalar. "O evento é

importante tanto para a ge
ração dê novos negócios
quanto para a consolidação
da marca, através da qua
lidade dos seus produtos",
acrescenta.

Os lançamentos apre
sentados na feira são: sofá
cama Vegas,modelo em li

nha reta, de, 2 e 3 lugares

NOTAS

Cesar Junkes/CP

Esta semana a Mannes participa da maior feira de hospedagem e alimentação da AL

com cama e na opção 41u
gares sem cama, poltronas
/para apartamentos e suítes
com conforto, requinte e

design, texturas de tecido
em couríssimo italiano, on
de a semelhança com o

couro original é muito

grande e suas características

são iguais ao natural.

HISTÓRICO - Em

1953, Blasio Mannes, neto
de alemães colonizadores
de Santa Catarina, inicia em
Jaraguá do Sul a produção
artesanal de estofados e ca-

mas. Dez anos depois, o
jovem empreendedor evo
luiu da atividade artesanal

pata um projeto industrial

mais arrojado, fator deter
minante para a fundação
da Estofados Mannes

Ltda. Entretanto, foi em
1984, com a ampliação da

capacidade produtiva, é

que houve a transferência

para o município de Gua

ramirim. A partir de 1990

a empresa iniciou o incre

mento de vendas no mer

cado externo, através da

participação constante em

feiras internacionais no seg
mento de estofados. No
ano passado, com relação
ao volume de produção, a
empresa contabilizou
1.405 toneladas em espu
mas, 130.813 peças de

colchões e 15.772 de peças
de estofados. Componen
tes e estofamentos auto

motivos foram somados

600.192 peças. No mo

mento atual, a empresa
conta com 260 funcioná

rios. (JULIANA ERTHAL)

PRODUTIVIDADE
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) promove hoje, às 19 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), palestra sobre o

tema ''Visão dual do posto de trabalho no aumento da

produtividade", proferida pelo psiquiatraAntonio Cândido
.

Carneiro da Cunha, membro da Academy 0/ Organizational
& Occupational. A finalidade do evento é apresentar uma
nova forma de ganho de produtividade, tendo como

público-alvo gestores de recursos humanos em qualquer
nível organizacional. Para confirmar presença o telefone

para contato é (47) 371-1044, ou via e-mail: estagia-
ria@apevi.com.br

'

CABELEIREIROS
O Núcleo de Cabeleireiros da Acijs (Associação Comercial
e Industrial de Jaraguá do Sul) informou levantamento es

tatístico de cortes de cabelos efetuados na Ação Comunitária
da Weg, que aconteceu no último dia 8, no Pavilhão B do

Parque de Eventos. De acordo com o consultor Luiz A.

Dalri, 396 pessoas foram atendidas por 32 profissionais,
das quais 196 são do sexo feminino e 227 do sexomasculino,
sendo que 30% eram crianças, de 7 a 14 anos. Referente à,
ocupação dos atendidos: 168 estudantes; 17 aposentados;
37 desempregados; 31 não trabalhavarn..e 143 trabalha

vam.Uma média de 57 pessoas atendidas por hora, o que
gerou uma economia de R$ 1.980,00.

Exportando petróleo
MAURlCI ZANGHELINI - Presidente da

Associàção Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim (zanghe@terra.com.br)

A todo o momento fala-se em aumento do gás,
aumento do petróleo e, por conseguinte, aumento dos
combustíveis. E a troco de que toda essa movimentação
de preço.

Primeiramente falemos do gás, que, nos Estados do
Nordeste custa US$ 2,1 milhões de BTUs e é o gás
nacional, enquanto que, no Sul e Centro-Oeste, o gás
boliviano custa US$ 3 milhões de BTUs.

É fácil entender que o contrato firmado com os

bolivianos, onde a moeda é o peso boliviano, e o Brasil, '
'onde a moeda é o real, foi feito em dólar e, por este
motivo, a diferençade 50% entre os dois.

Onde estão os parâmetros de competitividade entre

os Estados?

Quem é o responsável pelo contrato? I

A economia que se arranje?
No dia 20 de setembro, em uma revista, havia um

artigo bastante interessante: ''Brasil vira exportador de
petróleo". Até pouco tempo éramos auto-suficientes em

75% do consumo oriundos de nossa exploração e agora
passamos a auto-suficientes e a vender petróleo.

I
Vou bater na mesma tecla. I
Será que a notícia que li, do governo rever preços

dos combustíveis, é para baixar ou vai continuar
, aumentando? Será que os funcionários desta estatal não
continuam a receber os seus salários em dólar? Talvez
eles dirão que importamos muito óleo diesel? Mas por
que exportar petróleo e importar diesel?

E ainda existem partidos políticos defendendo

estatais, porque, segundo eles, geram empregos.
Cuidado! O mundo todo está eliminando estatais,

pois estas sim são perversas. A Polônia criou um "líder"

que deferideu estatais e quebrou. E o cidadão sumiu ...

Será que exemplos anteriores não servem?Nova

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

Bons e maus exemplos, porém, os políticos e alguns
empresários domundo inteiro continuam pregando, cada
vez mais, a luta contra a corrupção, rompendo com este

cenário de pobreza e suborno. Também já está na hora
de' "certos" paísesmudarem sua forma de fazerpolítica,
emmanter alguns subjugados. I;;
A escravidão, o racismo, os interesses e o domínio �.í1'

não têmmais sentido em ummundo globalizado.

Espcciâlização: Hospital de Clínícas Estado do Rio de Jaaeíro
�'Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do 'Rio de JiUlciro

Fone: (047) 215-1150
Av; Mal. Deodé)ro, 116· Sala 12 - Ed. Maximunn C�mter

�J
UNERJ
_U-.n6rIo ... JII'I(IIIá doSul

www.unerj.br
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IERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 2002

D�NÇA
Os ingressos para o 8° ]araguá em Dança já estão à

venda aos preços de R$ 2,00 a arquibancada'e R$ 3,00
as cadeiras. Os ingressos estão à disposição no Posto

Mime da Rua Epitácio Pessoa, Biblioteca Pública ou na

lojaTô àToa. O 8° ]aragwi emDança acontece de quinta
feira a domingo, no Ginásio de Esportes ArthurMüller,
e deverá envolver aproximadamente 1,25 mil bailarinos
em 117 coreografias inscritas por 56 entidades, entre
unidades escolares, academias e grupos folclóricos.

CURSO
Até o dia 27 deste mês, estão abertas as inscrições para o
curso "Produzindo Textos", oferecido pela Unerj
(Centro Universitário de ]araguá do Sul), através do'
Núcleo de Educação aDistância e que será desenvolvido
via internet com início previsto para o dia 4 de outubro,
às 19 horas, no laboratório de informática da instituição..
São seis semanas de curso, divididas em três módulos,
totalizando 60 horas/aula. É'necessário EnsinoMédio e

conhecimentos básicos de informática. O curso tem a

proposta de aprimorar a redação de textos, qualidade
do vocabulário e correção gramatical.

TURISMO
Mais de 3 mil alunos da rede pública e particular de
Guararnirirn estão participando do Projeto ''Embarque
Nessa", idealizado pelo governo federal e desenvolvido
através de parceria entre Embratur e Santur, Divisão 'de
Turismo da Prefeitura e Secretaria Municipal de
Educação. A intenção é mostrar às crianças e jovens que
o turismo é uma atividade geradora de riquezas e de

empregos. Consiste, entre outras coisas, na distribuição
de cartilhas para professores e alunos e amplo material
sobre o assunto, enfocando sempre as potencialidades
da região.

.

/

.

SESC
Na próxima sexta-feira, o Sesc (Serviço Social do

Comércio) de ]araguá do Sul promove mais um

espetáculo. Desta vez é o Grupo Kaiowas, de Flo

rianópolis, que apresenta o espetáculo de dança
contemporânea "Oitotrigramas". O espetáculo acontece
a partir das 20h30, no teatro do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul.

� PÓS-GRADUAÇÃO
Até o dia 30 deste mês, estão abertas as inscrições para o
curso de pós-graduação em Língua e Gramática -

Estudos Lingüísticos e literários na Unerj. São 40 vagas
para este curso, que tem duração de 15 meses e oferece

possibilidades de aperfeiçoamento e qualificação aos

profissionais da .área de lingua e gramática da Região
Norte/Nordeste do Estado.

vai esbanjar
timisma. su ap

co

alt

Excelente astral no namoro.

Câncer'- Os astros darão
aro você faturar.
has e dentes os

que irão surgir.
beró apoio e

uestões afetivos
o o desejar. Por
te resistir às

gora. Elas virão
nte hora e em seu

GERAL CORREIODOPOVO 5

IEMPREENDIMENTO: PRODUTORES CONVIDADOS A CONHECER PROJETO DE APOIO À AGRICULTURA

\

]ARAGuA DO SUL - A

PrefeituradoMunicípio reu
nirá os futuros usuários do

Centro de Apoio ã-Agricul
tura Familiar, a partir das 10

horas do próximo sábado,
na área de instalação do em
preendimento, no Bairro

Garibalcli, onde o projeto
do complexo será apresen
tado aos produtores através
de maquete eletrônica. A

informação é do secretário

adjunto de Produção, Alci
des da Nova Peixoto, acres
centando que os trabalhos

de terraplenagem já estão

praticamente concluídos.
Peixoto esclarece que está

sendo negociado com a Ce

lese (Centrais Elétricas de
Santa Catarina) a ampliação
da rede e solicitando a 0-

dasc (Companhia Integrada
de Desenvolvimento Agrí
cola de Santa Catarina) a

abertura de um poço artesia
no para que se possa iniciar
a obra. "Depois de iniciada,
ficarápronta em seismeses",
afirma o secretário.

O Centro de' Apoio à

Agricultura Familiar terá um

:z\gricultura Familiar' ganha
novo estímulo da Prefeitura

úpiter e a Lua lhe
-estar, fazendo a sua

ar. No campo
.

e se prender ao
passa ma conquista
podera ar certo.

Vir em _ A ajuda que precisa
e menos esperar.
u lado 'espiritual.
tivo, as brigas vão

o e a reconciliação

CesarJunk

Secretário Peixoto vai apresentar projeto aos produtores do Município, sábado

abatedouro com capacida
de para 600 suinos e 60 bo

vinos por mês, uma usina

de leite, que estará equipada .

para processar 2 mil litros

de leite por dia (iogurtes e

queijos) e aindauma unidade
de processamento de frutas,
hortaliças e palmito. O aba

tedouro será construído em

área de 506 metros quadra
dos.já a usina terá 216 me-

I tros quadrados e a unidade

de conservas, 188 metros

quadrados de área construída.

Ainda de acordo com

Peixoto, o centro será cons

truído em terreno de 50mil

metros quadrados - já pa
go e escriturado - e custou

R$ 36 mil.

Para a implantação do

projeto o investimento é de

R$ 730 mil, sendo R$ 500

mil oriundos do Ministério

da Agricultura e R$ 230mil

da Prefeitura, através do

Froagro (Fundo Municipal
de Incentivo ao Desenvol

vimento Rural).

O secretário-adjunto es

clarece que o objetivo do

centro é promover o desen
volvimento rural sustentável,
com a produção de alimen

tos inspecionados, contri
buindo para a geração' de
emprego e renda no campo
e a redução do êxodo rural

no Município.
Peixoto salienta ainda

que o empreendimento será

administrado- 'pelos pró
prios produtores.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Mais dois postos de' saúde em Jaraguá do Sul

I
xcelente astral para
os amigos
ti porque .

.

�r� e;na� Jnanceiros 'deverão
�o�p&=la:,JJó a vida amorosa

estaró maravilhosa. Aproveite!
ião _ Seu
� profissional
m evidência, mas

ere por resultados

Aproxime-se de

]ARAGuA DO SUL - Os horas, e o do Bairro Nereu Vila Nova e Nereu Ramos, 147.928,45, em recursos do

moradores dos bairros Ne- Ramos às 10 horas de do- respectivamente com 197,64 Município.AirtonWeber da
reu Ramos eVilaNova pas- mingo. De acordo com o metros quadrados-e 189,30 Silva acrescenta que a pró-
sam a contar com serviços secretáriomunicipal de Saú- metros quàdrados de área xima unidade sanitária den-

médicos e atendimento bá- de, Airton Weber da Silva, construída, contam com sala tro deste mesmo padrão-
sico de saúde a partir deste haverá, durante as inaugura- de vacinação e oferecem às ejá em processo de licitação
final de semana, quando ções, aferição de pressão suas comunidades atendi- - será construída noBairro
serão inaugurados os postos arterial, exame de glicemia, menta em clinica médica, Rio Cerro II.
de saúde dos respectivos orientações sobre progra- pediatria, odontologia, gine- Silva lembra que, para o
bairros. A inauguração do mas de sua secretaria e brin- cologia e obstetrícia. As atendimento da população
posto de saúde do Bairro cadeiras para as crianças. . duas obras absorveram um jaraguaense, o Município
Vila Nova acontece às t6 Os postos de saúde da investimento total de R$ dispõe de outros 14 postos.

Sagit' io - Poderó se dar bem
envolva vendas
.. Na órea

�.��ãaOo!e:��g:s�eio
.���v:� ��n�u�s��ros
seus interesses no plano
sentimental.

. Peixes _ O setor

Izar os seus desejos.
Capricórnio _ Teró vitórias

tões ligadas à Justiça.
issão, estaró numa fase

a. Não seja tão

namoro: mostre o
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6 -7 ESPECIAL CORREIO DO POVO

rado
SEMINÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 70 ANOS

COMEMORAÇÃO

tornaram-se padres, 9 foram ordenados bispos (destes, 3são

arcebispos e um está na iminência de se tornar Cardeal- RJ), e de
um grande número de profissionais bem-sucedidos.

Embasados na seriedade deste trabalho, alicerçados na graça de

Deus, razão de ser de tudo o que aqui se realiza, e de benfeitores,
muitos no anonimato, o Seminário vem cumprindo sua finalidade,

apesar das dificuldades.
I

Nos últimos dois anos, o Seminário de Corupá ressentiu as

alterações da reorganização do processo formativo na

C_ongregação, permanecendo com um número reduzido de

residentes na casa (apenas alguns religiosos e a etapa de formação
denominada propedêutico). A partir do ano 2003 passaremos a

abrigar mais uma etapa de formação, o postulantado. Esperamos
contar com aproximadamente 50 seminaristas, entre propedeutas
e post�lantes. Devemos receber mais dois padres para auxiliar na
formação.

esus

. .

'. Seminário a
7O anos C"

.

l'IttII

d
'. oraça'o

.

e

Iniciado em 1928, na então Vila de

Hansa-Humboldt, e inaugurado em

17 de janeiro de 1932, o Seminário

de'Corupá, como é comumente

conhecido, passou por sucessivas
ampliações que resultaram neste

magnífico monumento, encravado ao

pé da Serra do Mar, às margens do

Rio Novo.

Sua missão primeira sempre foi a

formação de sacerdotes e religiosos
para o.serviço do povo de Deus, Sem

esquecer, contudo, 'a causa da

promoção humana seguindo este

intuito, contribuiu na formação de
.

mais de 3.600 jovens, dos quais 160
/

Vista parcial do jardim interno do Seminário

,� ..

.

Lunelli
�

r s s t it

An-e-p�_�' _� ..�
-'-i-fl:>.rm<YMv CW'"

'
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ALUGA-5E - quarto mob. cl coz,
lav. Tratar: 370·3561 cl
proprietário, ou R. Fidélis snngnen,
64, próx. Portal.

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

AMIZADE - vende-se casa em

.c� alv" nova, cl 144m2, gar, pI 2
carros, 1 suíte, 2 qtos, bwc social.
Tratar: 371-0742

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

COMPRA-5E - casa prox. Centro.
Paga-se 55.000,00 sendo
R$34.00,oO (em dinheiro) e R$
21.000,00 (carro). Tratar: 370-1161

CORUPÁ - vende-se casa no Ano
Bom, e terreno cl 1.000m2 ou troca
se por carro. R$ 15.000,00. Tratar:
273-5082 ou 9103-6554,

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

CZERNIEWICZ - vende-se casa em

�IV, cl 270m2 e terreno cl 1.400m2 cl
qtos, 2 bwc, gar, PI 2 carros a

�s do Pama, Tratar: 371-D742,

CZERNIEWICZ - vende-se sobrado
C/267m, 3 qtos., 2 bwc, :2 salas,
coz" área de serviço gar pI 2
carros, Próx. ao Pam� e� frente ao
n' 134, Tratar: 275-01345.

,

ITAJUBA - vende-se, mista, a 250m

da praia, próx. da Erivelto Imóveis.
Ficam móveis, geladeira, fogão, etc.
R$ 12.000,00, neg., aceita-se carro.
Tratar: 370-0075 ou 9975-D60i.

ITAJUBA - vende-se ou troca-se por
casa em Jaraguá. Casa na praia,
prôx, Candeias, 150m da praia,
Tratar: 372-5364, cl Eliane.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
alv., cl 3 qtos, semi-acabada.
Tratar: 370-8079 ou 91045468, cl
Tina. CRECI 9839,

LOT. SANTO ANTÔNIO - troca-se,
residência, cl 160m2, por resid,
mais próx, ao Centro. Tratar: 276-
0645, cl Altair,

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

PENHA - vende-se, sobrado, Praia
do Quilombo, 315m2, quadra e vista

pI mar. R$160,000,OO, Tratar: 371-
8616 ou 9121-6248, cl Tatiana.

RIO MOLHA - vende-se, nova,
madeira, c/ 42,OOm2• Terreno cl

,

500,OOm2• Local. no lot. Aldrovandi.
Tratar: 9993-6992.

SCHROEDER - vende-se, central,
1500m2, próx. prefeitura, cf; casa de
madeira. Exc, ponto comercial. Tratar:
3741313, Creci 9561-SC. R$ 35.000,00.

SCHROEDER - vende-se, alv., cl
70m2, 2 qtos, bairro Bracinho, R$
16.500,00. Aceita negociar. Tratar:
374131i Creci 9561.

SCHROEDER - vende-se, esquina,
no centro, cl 2640m2, c/ casa de
alv. e depósito, R$ 220,000,00.
Tratar: 3741313, Creci 9561.

I '

SCHROEDER -vende-se, madeira,

próximo Marisol. R$13.000,OO.
Tratar: 3741313. Creci 9561.

'SCHROEDER - vende-se, em alv., 4
qtos, cl muro, lindo jardim, lugar
calmo, centro. R$ 60.000,00. Tratar
3741313. Creci 9561.

'

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,OO), Tratar: no local ou
374-5241 (pi recado).

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

UBATUBA - vende-se, alv, na

praia, R$ 21,000,00. Tratar: 275-
2130 ou 9112-D,509.

VILA LENZI - vende-se, frente pI
colégio, cl 125m2, cl gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60,000,00 + financ.
Tratar: 37,0-9050, cl Simone. '

dividir, mobiliado. Tratar: 9993-7414
'ou 371-7631. -,

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

'

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se. Tratar; 370-5432, após 18hs.

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se, em

constr., c/2 qtos., gar., chur. e salão
de festas no Res, Jardim das Mercedes,
Entr, de R$ 8,000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 370-7698, c/ Vilson,

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

proposta. Tratar: (11) 6976-9448.

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

restante parco Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - vende-se 2 lotes,
350m2 (cd), na Rua Ewaldo Schwarz.
Valor à comb. Tratar: 376-2092.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se

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

BLUMENAU - vende-se, cl área de

2.755m2, local. na R, Hermann

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

9955-5858, cl Lodemar.

CENTRO - vende-se, cl 622m2, cf
galpão de 135m2, todo murado.
Valor a comb. Tratar: 371-9157.

CHICO DE PAULA - vende-se,
15x29,70 = 445,50m2• R$
20:060,00. Tratar: 9975-2164,
CREC19465.

COMPRA-5E - paga-se a vista,
Tratar: 372-3164.

,

ESTRADA NOVA - vende-se, lotes
financ., prontos pI ccntruír, próx,
escola, creche e mercado, Tratar:
9993-6992, '

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cl
577,76m2• R$18,OOO,OO, Tratar:
9975-2164. CRECI 9465.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se

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

RIO DA LUZ - vende-se, c/320m2,
R$ 10,000,00 nego Tratar: 370-8097

ou 91045468:c/ Tina. CREC19839.

SCHROEDER - vende-se, lotes financ.,
cl área acima de 450,OOm2, próx. a
Marisol S/A. Tratar: 9133-7539.

SCHROEDER - vende-se, completo a

1 km da Marlsol' R$ 5.000,00 a

vista. Tratar: 3741313. Creci 9561.

VILA LENZI - vende-se, cl área
total de 644,OOm2, próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, na Rua Jaime
Gadotti. R$ 19,000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 371-6310, cornt.,
ou 9975-9543, cl Patricia.

viLA LENZI - vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87m2, sendo 29m
tíe frente pi asfalto. R$ 22,000,00.
Aceita-se carro ou pare, Tratar: 275-
3900 ou 0113-0900.

VILA RAU - vende-se, área de

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

BARRA.,. vende-se, em alv., cl piso
e laje, c/ terreno de 980m2, R$
23.000,00. Tratar: 276-3333, aceita
se terreno' de menor loc. na Jguá
Esquerdo.

CENTENÁRIO- aluga-se, defronte pI
BR, na rua da entrada da Apae, l'
casa. Tratar: 370-3561, cl prop.

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

,

CENTRO - vende-se, pizzaria e

restaurante no centro da cidade, cl
toda infraestrutura montada e

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

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

CENTRO - aluga-se, salas
confortáveis, cl ar, mob, fax, ramal·
exclusivo e secretá'ria. Centro Med.

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

I

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

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
auto cilindrada. R$ 15.000,00. Tratar:
370-7390 ou 9125-2722.

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

Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

ESCRITÓRIO - vende-se, Central

de Prestação de Serviços, com toda
infra estrutura montada, sala cl
divisória, bwc, 2 cornp., fax,
internet, telefone, ar cond. R$
10,000,00. Aceita-se carro ou moto,

Tratar: 372-3970.

VILA LENZI - vende-se, cl 1 apto'
conjugado, ideal p/ 2 famílias,
Ótima localização. R$ 78,000,00.
Tratar: 371-3159.

VILA RAU - vende-se ou troca-se

por Trator de Esteira ou Caminhão
Caçamba cl 160m2• Tratar: 273-
5082 ou 9103-6554.

BAEPENDI - vende-se apto., cl 2
suites, bwc, sàla em gesso,
lavanderia, cozinha compl. da Berlim,
cl granito, Tratar: 9976-8066 cl Léia
ou 9996-2266 cl Vanderlei.

BALNEÁRIO CAMBURIÚ - vende-se,
2 dorm. (1 suite), dep.empregada,
gar, 200m da praia, vista pro mar,
110m2, Ótimo preço, Tratar: (47) 363-
5700 ou 3674315,

BALNEÁRIO CAMBURIÚ - vende

se, 2 dorm. (1 suite), sacada cl
churrasqueira, garagem, novo,
excel. posição solar, próx. ao mar,

Tratar: (47) 363-5700 ou 3674315.

CENTRO - vende-se, c/140,OOm2,
cl 1 suíte, 2 qtos, e demais dep.
Novo, c/ bom espaço intemo. Vale
a pena conferir! R$ 99.000,00-
Aceita-se carro ou pare, Tratar:
9997-2020, creci7402,

CENTRO - vende-se ou troca-se

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

CENTRO - procura-se moças pI
dividir apto, Urgente. Tratar: 371-
9447 ou 9121-5877

'

CENTRO - procura-se moças para

LOJA 1,99 - vende-se montada cl
120m2• Tratar: 9975-D993.

SALA COMERCIAL - vende-se no

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

9113-2231.

r

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, c/l000m2 contr., salão de

baile, lanch., rest., cancha bocha, 2
campos fut. Suíço, 1 cl iluminação,
lagoa de peixes cl 400m2 e pista de

motocros. Área de 20.000m2 a 16km
do centro de Jaraguá, Aceito troca
por outro imóvel-de menor valor.
Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

MASSARANDUBA - Vende-se, cl
60.500m2, 2 lagoas grandes e
pequenas, cl 5.000 eucálipitos,
localizaçâo a 2.500km do Hospital.
Tratar: 372-3388 ou 9973-9643,

, RIO MOLHA:- Vende-se, cl casa qe 5

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

proposta. Tratar: 370-1401, cl Fiavio.

RIO MOLHA - Vendo chácara ecológica
cl 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 cl toda infra-estrutura,
chalé e edícula no estilo suíço cl gar.,
chur., escr., telefone, circuito de tv,
aquecimento à lenha e parabólica,
rede sanitária septlca, rede hidr. direto
da nascente, rede elétrica c/
iluminação externa, galpão cl
quitinete, canil, lagoa, e mais terrenos
prontos I construir. Tratar: 370-8563
ou 9975-Dl02.

SCHROEDER - vende-se, chácara

completa, casa, 4 lagoas, pomar. R$
55.000,00. Tratar: 3741313. Creci 9561,

VENDE-5E - terreno pI chácara, cl
40.000m2, sendo lO.OOOm área

plana, c/2 riachos, cl água cristalina,
lago, caminho pI Pomerode. Próx.

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

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

Técnico em Comércio Exterior
.

870h
I

Em andamento 2' a 5" 19h às 22h 1+19 R$165,00,

5%até dia 10

Usuário em Windows com Internet 60h A definir Sábados 8h às 12h 1+4R$67,00
\

Web·Deslgner,- V. Offlce Curso OflclalfjOh 20/09 a 26/10 6' e Sábado 6" - 18h30 às 22h30

Sáb.- 8h às 17h 1+4 R$ 160,00

_Atualização para·Auto Cad,
Soft,cad - Autodesk· 40h A definir 6· e Sábados 6" '18h30 às 22h30

Sáb. - 8h às 17h 1+2R$117,00

Cabeamento Estruturado Furukawa 40h 27/09 a 25/10 6' e Sábados 6' -18h30 às 22h30

Sáb - 8h às 17h 1+4 R$ 160,00

A definirDigitação 50h 16hàs 17h30 1+4R$38,003'e 5"

Usuário em Windows com Internet 60h A definir 2'e4' 14às 15h30 1+4R$5rt,00

CíIDSESC
, '\

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC REALIZA

De 16 a 27 de setembro

Das 8h às 20h

No Shopping Center Breithaupt, G2
. I

"

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

/ Inesquecível"

Agende sua escola e venha visitar.

Pára visitação de público em geral, não há necessidade de agenda,mento.

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

Informações SESC 371 9177 ou 3718930

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

\

Fone fax: 371-8930 - Fone: 47 371-9177
�

...
� �

1

o Centro Federal de 'Educação Tecnológica de Santa Catarina, II
abre inscrições para o curso de

RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO de 54 horas.
O curso será ministrado todo sábado das 08h às 12h. '

Acima de 2 funcionários da mesma empresa o curso terá
5% de desconto.

Maiores informações e inscrições no seguinte endereço:
Av. Getúlio Vargas, 830 - Próximo Kolbach
Fone/fax: (0**47) 275-0911 - 275-21'85.

e-mail: geciane@cefetsc.edu.br

doméstica, pi trabalhar em
Balneário Camboriú, que tenha ret.
Tratar: (47) 363-8777.

EMPRESA MULTINACIONAL- -

procura pessoas sérias e
.

dedicadas, para trabalhar em
período parcial ou integra];
Requisitos 2Q.grau e telefone. ti
Tratar: 9955-0833, cl Sr. Irineu.

-m"'-
"

:p,e>"g'"",",."':'S'
-,

uJLJ c
],t j .',� I t:.

.
,

, .

GANHOS EXTRAS - de R$ 500,00 a

R$ 2.500,00 já no primeiro mês, recruto
pessoas pI trabalhar em período
parcial ou integral. Tratar: 9133-7544
ou 273-6273, cl Sr. Mateus.

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

NÃO ENCONTRA EMPREGO? Procure
outra coisa! Oportunidades de

negócios com ganhos excelentes,
conforme seu empenho. Tratar: (47)
348-9708, cl Sr. Danilo.

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

AJUDANTE GERAL - Alfund admite,
mínimo 18 anos, máximo 35, sexo
masco Tratar: 275-2364, clWalter.

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

se, c/. exp. e cl habilitação. Tratai:
370-8237, cl Ana Lúcia.

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

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

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

distribuidor independente-de
produtos importados; lucros de 25%
a 50%. Tratar: 9993-0231, a partir
das 14h30, Ic Sra. Helena.

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

RENDA EXTRA - aposentados, micro
empresários, autonomos e

universitários, tenha uma Segunda
renda sem ter um segundo emprego.
Ganhos conforme seu esforço pessoal.
Tratar: 91224183, cl Francis,co.

CHACREIRO - precisa-se, sem
fllhos. Tratar: 9973-8449. EMPREGADA - precisa-se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua doHospitalJaraguilJ.
ex.Post0l200 - ap 89.255-000

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

recruto e seleciono poro admissão
imediato·os seguintes vogas:

NECESSITAMOS URGENTE DE VENDEDORES
-AMBOS OS SEXOS -ACIMA DE I BANOS - CONHECIMENTO EMMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OU CERÂMICA
OS interessados devenio comparecer no Humano Urgente munidos de documentos, stlo o Ruo Jorge Czerniewicz,
1245 (Ruo do HospitolJoroguá)

� • ACOUGUEIRO (4714/4759/4706/4783/4795/4739)-Sexo mosculino e primeiro grau completo. (vogas
porÚJoroguá, Guoromirim eMassorondubo)
• AUXILIAR DESERVICOS GERAIS/ATENDENTE (480B).-- Poro floriculturo, Sexomasculino, primeirogrou, com
hobiUtoção, e que goSte de plantas

"

'VENDEDOR (4808)- Para florirultura, sexo masculino, hobilitocão, primeiro grau
-lAVADOR DE VEíCULOS (4809)-sexo masculino, segundo graú
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (4791) -sexo mosculino, primeirograu. _

• REPRESENTANTE COMERCIAL (4790)- I O vogas, ambos os sexos, possuir firmo registrodo e dientelo no área
demnfeaüo
• ASSISTENTE DEMATERIAIS (4806)- sexo masculino, segundo grau .

• VENDEDORA (4285/4325/4792/4793/4774/4778/4790/4761/4762/4763/4764)· ombosbs sexos,
segundo grau, vagas poro Joro�uá, Guoramim l
• ATENDENTE DE FRIOS (4352/4780)18 anos, atender dientes fazer reposição de frios (queijo, presunto e outros)
• CONFERENTE (4488/4734/4758)· horário comI. irá receber produtos de fornecedores e conferir e ajudar nos
organizações do setor, conhecimento em informático
',SUPORTEA ClIENTES (4596)- ambos os sexos, irá dor suporte e treinamento no implontoçiio dos sistemas de
gestão odministrativo, soluçiio de dúvidas, sugestão de prooo!OOS odministrativos, acomponhomento do utilzoção dos
sistemas.
• AUXllIARADMINISTRATIVA (4641) f!Jzer escola de serviço; soliátorvale transporte; vale refeiçiio; arquivo; lazer
soliàtoção de compras, entre outros atividodes,conhecimento em informática
'INSTRUTORA DETREINAMENTO COSTUREIRAS (4676 PARATRABAlHAR EMJOINVlllE) Deverá ter conhecimento
emmétodos e tempos, costurarem todas asmáquinas, modelagem '

• RECEPCIONISTA (4732)-20 grou, mnhecimento em informático, sexo feminino, dá·se preferendo poro quem
resido práximo o �UMANA.
• AUXILIAR CONTABIL (4371·S)- Experiência em Escrito FlSCol/Contobilidode/Luao Real Irá codificar Notas
F�cois, fará a emissão do Relatório e do GIA.

"

• CALDEIREIRO (4415·E):- l' grau completo ou cu�ando, -

• ElETRICISTA DE CAMINHOES (4702)-Além da parte elétrico deverá entender de alternador. Experiência mínima
de dois anos, Não exige escolaridade,
o AUXllIARADMINISTRATlVA (4699)-sexo feminino, conhecimento em informática, preferencio candidatos

\ com experiência em material de con�rução
-

.

• EMPACOTADOR (4701/4719/4776) ambos os sexos
';1 • TElEFONISTA (4709) sexo femino, experiência em PABX

• ZElADOR (4713/4720/4722/4775/4781) ambos os sexos
oATENDENTEW44)-sexo feminino,solteira e disponibilidade poro trabalhar no praia no final do ano
olNSTAlADOR DE CALHAS (4745)- experiência na função, ter habilitação
o SERRAlHEIRO/SOLDADOR (4746)· Saber ler e interpretar desenho, sober soldar· solda mig, experiência em
serralheria
• AUXILIAR DE ALMOXAFIRE (4747)· Conhecimento em peças hidráulicos, pneumáticos, polegadas, bitolas,
parafusos, conhecimentos gerais na área de ohlloxarifodo, em recebimento de moteriais, controle de�oque
• COSTUREIRA (4749)-experiêncio em máquina reta, overlock, bainhas 2 agulhas, residir na Ilho do F�ueiro
ou imediocães '

oMARCENEIRO (4752)-experiêncio erl] máveis sob medida �.
\

oSOLDADOR/SERRALHEIRO (4753)- experiência em soldorlerro, cortar ferro, pintura, auxiliar na montagem,
ocobamentos e demais serviças quando necessória, se passivei uma pessoa que passo trobalhar nas três funções, ou
que tenho noeão

.

• ASSISTENTE'DE INFORMATlCA (4754)-'S8XO masculino, 20 grou, bansconhecimentos em software e hardware,
internet, con�ecimento em redes, habilidade comi, possuir veírulo
oSUPORTETECNICO (4755)· - sexo masculino, 20 grau, bons conhecimentas em software e hardware, internet,
conhecimento em redes, habiUdode comi, possuír veiculo
o FRESADOR FERRAMENTEIRO (4765).
o MARCENEIRO (4766)- experiênqa como enrorregado de marcenaria ,
• ENGENHEIRO SANITARiSTA OU TECNICO (E)- Experiência em Trotamento de Agua, Efluentes e Caldeiraria.
Ambospssexos, ,

o MECANICO DE AUTOMOVEIS(4455·E)- Segundo grau completo ou cu�ondo.ldode o partir de 22 anos.

Expe�ndo comprovodll-
oM�ICO DEAUTOMOVBS (4731·S)- Experiênda emmontagem de PB!llS, pneus e rodas, Não exige esrolarifode.� oMECANICO ELETRICISTA (4690·E) (Massoranduba)- Experiência mínimo de um ano no área automobil�tica,
• SERRALHEIRO (4586·E)- Saber ler e interpretardesenho, solda mig e experiência em serrolheiria e caldeiroria,
Todo o trabalho é feito com alumínio, \
o TELE·VENDAS (4728·S)- Com experiência na órea, segundo grau completo e sexo feminino,
o CAIXA (47411- Experiêpcia anterior, sexo feminino, 20 grau, horário comércio
o ELETROTECNIWENG,ElETRICO (4743) conhecimento no área de exportação, Inglês fluente e conhecimento
em eSpanhol, Informático, Formação técnico em E1etrotécnica e ou Superior de Engenharia Elétrico, ambos ossexas,
con,hecimento na arte de,negador
o TECNICO DE lABORATORIO (4632·E)- Curso Superior, Desenvolverá produtos de segmento Frigorifico,oAUXILIAR ADMINISTRATIVO (Massorondubal- com conhecimento emward, excel, coreldrow, ambas os sexos
OBS.: Necesstlamos de pro�ional (ambos as sexas), mm formoçiio SIIptIiDr{EngeMeIro}, que tenha experiêndode no minimo dois anos em EMBALAGENS, habilidade em Compros, controle de qualidade, entre outros.
o FRESADOR _ E • SERRALHEIRO - E • CALDEIREIRO • TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
oATENDENTE DE AÇOUGUE (4735)-Adma de dezatlo anas, ru�ndo o segundo grou e sexomascunna, primeirofumo,
o ATENDENTE DE PADARIA (4805)-sexo feminino, segundo grauo REPOSITOR (4794)- sexo masculino, segundo grau,o OPERADOR DA CAIXA (4796 a 4803)- 08 vogas; sexo feminino, segundo grauo ATENDENlE DE VERDURAS (4736)- Sexo masculino, idode a partir dos dezoito anos, cu�nda o segundo grou.o EMPACOTADOR (4712)-Acima de dezoito anos, sexo masrulino e segundo grau completa ou cu�ndo,
oAUXILIAR DE DEPOSITO (4695·4489·4649·4695·47331- primeiro grau ou cu�ndo,
o OPERADOR DE EMPILHADEIRA (4683)- Saber operar empilhadeira, ter carteiro de habilitação poro tal, sexomaSCunno e primeiro grau completo .

o PADEIRO (4721/4777/47601- Vogo paro Jaraguá, sexo masculino, primeiro grau ou cu�ndo a segundo.o PADEIRO (4395)- Voga poro Guoramirim, Primeiro Grau completo ou cu�ndo e experiência no área,

CONTRATANDO
Estamos contratando vendedor para

Jaraguá do Sul e região. Empresa atuante
na área química. Enteressados, favor enviar

curriculum no end. Rua Padre Alberto
Romuld Jacobs, nº 625. Vila Lenzi -

Cep: 89.252.280. Tratar: 370-6655.

REPRESENTANTES· precisa-se. que
já aténdem supermercados,
padarias, restaurantes em

Blumenau, Joinvifle, SÃo Bento do
Sul e Piçarras(região), Tratar: 9997·
7701 c/Gerson.

-

REPRESENTANTE COMERCIAL-
Chec Chec SPC do Brasil, precisa-se
pI atuar em Jaraguá do Sul e

região, Tratar: 370-6615,

REPRESENTANTE/PREPOSTO
Precisa-se, para vender brindes na

região, Tratar: 370·7321, clDorival.

REVENDEDORAS - Precisa-se para
produtos de limpeza, fornecemos
material e treinamento, Tratar:
99784077

VENDEDOR - Precisa-se, pI 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, cl
experiência. Tratar: 371·5353,

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

(

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

acompanhado de currtculurn. Tratar:
370-6533, cl Marina.

VENDEDOhES - Precisa-se,
autônomos cl carro, pI venda de

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

'

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

DIARISTA - Ofereço-me pi trabalhar, ou
empr. dorTJést!ca, cl ref, Tratar. 9902·7378.

DIARISTA - Ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 273-0461.

DIARISTA - Ofereço-me pI
. trabalhar. Tratar: 273-0530,

FAcçÃOOVERLOQUE-Tratar. 275-1962.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar cl exp. ou Contíno, Tratar:
9902·0063 cl José,

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar, mais de 3 anos de '

experiência, Tratar: 273-5082.

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

0fera,w1e�1rltJaIha',Traia': 9902·7378.

PROCURO EMPREGO - cl
cozinheira, aux, de cozinha ou

camareira, cl exp. Tratar 276-0545.

PROCURO EMPREGO· tenho 18 anos,

faço faculdade de Administração· RH,
possuo exp, em escritório, cursos na

área' adrn. e conhecimentos de
informática e Internet. Também aceito

estágio, Tratar: 372 3922, cl Karen,

SERVIÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9104·5332, cl Inésio, das 12 às
13h30, ou à noite.

.

SERVIÇOS JARDINAGEM - Tratar: \

9113-4116 ou 370-1531,

.....................................................................................................

,

V'ENDE-SE LOJA
Jaraguá Esquerdo
Lot. Ana Paula II •.
Rua Principàl

VENDE-SE: o ponto comercial, estoque e os equipamentos da loja.
ALUGA-SE: ii sala cl 70,00Iilz, ti carência de três meses para 010 pagamento

....... .. . .:-:RS31l?!QZQ3

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

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm., cl suíte, mob., gar., sacada, quadra pi Mar -

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

367-1993.CRECI296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto -

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

VENDE-SE -' PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 dorm., mob., gar., situado no Centro " R$ 53.000,00.
BuraHo - Tratar: (47) 9983-59.20 ou 367-1993. CRECI 296

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
AMBOS/OS SEXOS

i Empresa líder em Santa Catarina promove pró�sso' I
! de seleção buscando identificar pessoas, dinâmicas, I
I ambiciosas, com garra e vontade de vencer; para I
i proporcionar uma oportunidade de trabalho.,'
i formação e crescimento proflssion�1

i i
i Interessados comporeter hoje, à Rpo Joõo Morcotto, 147 - (ent{Q 1
: �.�ra��� �.���I .. (�.�� ��.��.��i�!.��.�.����:�:�� �.:!�:�� , ..J

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO
18.600,00 R$ 154,00
24.700,00 R$ 195.,00
31.300,00 R$ 258,00
37.400,00 : �. R$ 310,00
43.500,00 R$ 355.,00
50.000,00 R$ 410,00
56.000,00 .: R$ �60,OO
62.100,00

'

R$ 515,OQ
\ 68.100,00 , R$ 560,00
74.000·,00 R$ 610,00

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

._ _ _./

CIRURG1ÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Air F. O$ÓYí&VôY�
Pone/Pax: 371-7235 � Sala 8Ó4
B-inail- dxâit®nettino.éoIn.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. Cl,e,ye.r�S�

Fone/Fax: 275"''3.786 - Sala 801

Rua Guilherme Weege, 50 .. Jaraguá do Sul- seAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1_6, valor a cornb., el NF_
Tratar: 371-2117, el Charles.
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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.

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

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

TIPO - vende-se, IE, 1.6, 95, eompl.
- 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,
cornpl, - ar. Valor nego Tratar: 371-

8153, el Eleio.

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

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

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

UNO - vende-se Mille EP, 96, 22
dono, 4p. R$ 8.500,00. Tratar:
9973-9432, el Douglas.

'

UNO - Vend�s�, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., álcool. R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. el Marlon.

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

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

veículos

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

CHEVETTE - vende-se, 88. R$
2.700,00 + 12x R$ 158,00. Tratar:
373-6117, el Gilberto.

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.

CORSA-vende-se, MPFI, 99, prata,
el 31.000km originais. R$
12.000,00. Tratar: 371-7260.

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

CORSA SEDAN - vende-se Piek-up,
96, GL, prata, acento de couro, em
ótimo estado. R$10.500,00.
Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

CORliA SUPER - vende-se, 4p,
trv.e., desemb., limp. e ar querite.
Impecável. R$ 11.300,00. Tratar:
373-2563.

CORSA SUPER - vende-se, 98, 5p,
el ar + trava + alarme + insufilme.
R$ 13.500,00. Tratar: 276-0175.

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

,

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

KADETT - Vende-se, 96/97, sport,
eompl., doc. paga até 03. R$
12.000,00 ou troca-se pI menor
vaiar. Assumir finane. Tratar: 275-

2860, el Sandro.

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

KADETT - Vende-se, 96, cornpl. -

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

KADETT - vende-se, GSI, eonvers.,
93, vermelho. R$ 12.500,00. Aceito
troca por carro no vaiar. Tratar:
9111-7033.

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

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

OMEGA - vende-se 93, GLS, eompl.,
teto el eomp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.

$-10 - Vende-se ou troca-se,

Deluxe, die., 96 e 97, imp. Tratar:
276-3223.

$-10 - Vende-se, 96, preta, el d.h.,
valara comb. Tratar: 376-1772, cl Nei.

$-10 - vende-se, cabo Dupla, 01, compl.
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 valor, 97, CD,
cornpl., azul. Tratar: 370-2748.

prata met., oferta, R$ 5.950,00 ou

financio. Tratar: 273-1001.'

PALlO-vende-se, EL1.5, 97, branco,
4p, t.e. + cd. Tratar: 371-5343.

PALIO - vende-se, 4p, 97, azul met.,
ar qte, ar frio, el película e carro em

ótimo estado. R$ 10.500,00, aceita
troca. Tratar: 370-4810.

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

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

PALIO - vende-se Weekend, ELX,
02, azul, cl d.h., trv., v.e., desemb.
tras., 4p, impec. Tratar: 371-9993
ou 9125-2084.

PICK-tJP 147 - vende-se, 88, 1.300,
begemet, em ótimo estado. R$ 3.000,00,
aceita proposta. Tratar: 370-6253.

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.

PREMIO - vende-se, CSL, 89, 4p;
vermelho, gas., eompL, alarme int.,
22 dono, manual de proprietário,
impec. Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

TEMPRA - vende-se, 99, cornpl., cl

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

VECTRA - vende-se, GLS 2.0, ,97,
compl, R$ 19.800,00. Tratar: 276-
3094, cl Denis.

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

I

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 93, branca.
R$ 6.00.0,00. Tratar: 9952-7084.

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

FlORINO-vende-se pick-up, 93, álcool,

"TUDO EM M��MORE E GRANitO 2_:')
NACIO�'AIS � ..�MflORtADOS" '.

Rua Major Júlio Ferreira, 258.- ao 1000 da Demicar, Vila Lálau - Jaraguâ do Sul
UNO - Vende-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

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

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

ESCORT - vende-se ghla, 92,
bordô, 1.8, gás., R$ 6.500,00.
Tratar: 371-1244 el Naiana.

ESCORT - vende-se 88, vermelho à
alcool, R$ 4.000,00 negociável.
Tratar: 371-7529 ou 9102-6896 cl
Rejane ou Mauro.

ESCORT - vende-se, GL, 97, 16V,
4p, cornpl. Valor a eomb. Tratar:
373-2563.

ESCORT - vende-se, 88. Valor à
'

combinar. Tratar: 373-2563.

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

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

ESCORT - Vende-se, 87, 1.6, alc.,
motor CHT. R$ 4.700,00. Tratar:
9122-5882, el Dalmo.

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

F-1000'-vende-se, 94, cornpl,
R$ 27 .OOO,OO� Aceito troca. Tratar:
376-1701.

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

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

j

vaiar. Tratar: 370-7703, cl Jacob.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 24 de setembro de 2002 CORREIO DO POVO 5

Celta cy opc, 01 prata
I Gol 16V, 4p 00 branco

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

Gol MI, 4p 99 tiranco

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

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

VERSAllES - vende-se, 93, GL,
2.0, alc., 4p, compl. - trio elétr. R$
9.000,00. Tratar: 371-8153, cl Élcio.

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

APOLO - vende-se, GL, 91, cl
manual e nJ. Bem conservado. R$
3.200,00 + finan. Tratar: 370.5937.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

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

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

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

1'-1000 - vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima cons. a

gas. Tratar: (47) 9995-8242.

1'-250 - vende-se, XL, 00, 50 mil

originais. Tratar: 373-0263.

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.

FlESTA - vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370.8622.

FlESTA-vende-se, 97. R$ 5.000,00 +
25 parco R$ 275,00. Tratar: 9952-2420.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
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veículo de menor valor. Tratar: 370.

7542 (res.) ou 275-2990 (com.).

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

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

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

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

7703, cl Jacob.

VERSAllES - vende-se ou troca-se,
GL, 92, rodas v.e., desemb. tras.,
impecável. Tratar: 371-1335.

VERSAllES - vende-se ou troca-se,
GL, 92, rodas, v.e., desemb. tras.,
impecável. Tratar: 371-1355.

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

FUSCA - vende-se, 78, branco,
ótimo estado. R$ 2.700,00, financ.
Próprio. Tratar: 370-7703, cl Jacob.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370.6316.

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

FUSCA - vende-se, 78. R$
2.300,00. Tratar: 273-6176 ou 9112-

5570, c/ Cristiano

GOL - vende-se, 1000 Plus, 95,
verde.R$ 9.500,00. Tratar: 996%002.

GOL - vende-se, CL 89, em bom
estado. R$ 5.000,00 ou negocia-se.
Tratar: 275-1830, c/ Roger.

GOl-vende-se BX, 86, motor, ar. R$
600,00 + 10x 257,00. Tratar. 273-1001.

GOL - vende-se, 95, ar qte, desem.
tras., v.v., ótimo estado. R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, c/
Femando.

GOL - vende-se, 95, CU, bordo meto,
em ótimo estado. R$ 9.800,00, aceita
troca. Tratar: 370-4810.

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, GL, 92, 1.8, gas.
R$ 7.500,00. Tratar: 371-5700.

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, alc., 88.
R$ 4.000,00 entro E assumir 10

pare. R$ 159,00. Tratar: 370.2146.

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

14x 283,45 (aceita carro de - valor).
Tratar: 370.9087 ou 370.7000

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

9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00 à vista.
Tratar: 370.8579 c/ Marcelo.

GOl-vende-se, BX, 83. R$1.600,OO,
aceito troca. Tratar: 9111-7033.

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

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
alc., c/ aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:
370.2275.

.

GOL - Vende-se, 99, Special, em
ótimo estado. Valor a comb. Aceito
carro de menor valor. Tratar: 275-
3730 ou 370.1184.

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

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

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

lOGUS - vende-se Logus C21, 1.8,
gas., ano 95, ar quente, desemb.,
som e alarme, verde met. R$ 9.000,00.
Tratar: 276-0031 ou 276-0440.

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

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

PARATI - Vende-se, 85, 1.6, gas.,
carro todo original. R$ 2.700,00.
Tratar: 9903-0006.

PASSAT - vende-se Alamão, 95,

Especializada
em estofamento

automobilístico

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

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
cornpl., autom. Tratar: 370.8622.

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

o Tratar 373-2563

SAVEIRO 0- Vende-se, 90, gas., 1.6.
Tratar: 372-1363.

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

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$
2.000,00. Tratar. 376-3091, c/Ana P,!ula.

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

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
1< Venda" Locação * Conserto" Montagem

Irmãqulnas Indústria o

" Comércio ltda.• ME

TRlbo/homos com vendas e consertos:
• Mofom EstocionÓfio.
'!.avo JI1Io
• Aspirador
• CoInfI,",uor

•Mofouera
, Rosod,ire.
• MotobombO.
• En!... 0IIIr0l. ..

275-0316 / 371-9421
9133-6136/9952-1838

* Assistência 24hs
_.irmoquinO$.cjb.nqf
irmoquinos@uol.com.br

._ ••_.••_••_ ••- ••- ••_ ••_••.- ••_ ••- ........ jIIIIi ••_••-.
i' ••

,',
i •c c n s e r c t e

UNIAO

� ....,_..._.._ .._ .._.._ ..,,_-.._ ..-._ .._ .._.... ..- .. _.-.

•• �Ê
"

,

,- -\ .. �, :" '<;t:t

I
·
·

I
·
·

I
·
•

GRUPO ESPECIAL
MOTO/CARROS

C100 Biz R$
CG 125 R$
YBR 125 R$ 92,22

· XLRo125 R$ 101;50·

I CBX 200 R$ 120,83._. 11- "

;F,�

� Twister R$ 145,96
· Tornado R$ 160,08I
·

RS RS 126,49
·

8.504,00I
·

RS 9.408,00. RS 139,94·

I
· RS 9.684,00 RS 144,04·

I R$ 10.679,00 R$ 158,85·
·

I R$ 11.394,00 R$ 169,48·

im R$ 11.810,00 R$ 175,67
·

RS 12.178,00 RS 181, 14
•
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Rod. BR-280 km 58 s/no - Guaramirim-SC - ir 373-0504

.,
to 1'1·1 6,tC' I o
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Siena

Gol LO

Fiesta,4p
Ranger, compl,
Corsa Wind

Blaser OU<

S-10

t.ogus 1.8, compl,
Omega, compl,
Pampa
0-40, 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 Branco Gas. R$ 9.800,00
96 Cinza Gas. R$ 26.900,00
95 Bordô

93 Preto

93 Grafite

93 Azul

90 Branco

88 Bege

Gas, R$ 14.800,00
Gas. R$ 9.800,00
Gas. R$ 11.900,00
Gas. R$ 7.800,00
Die. R$ 21.000,00

Alc. R$ 14.500,00

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1900 - FONE: 370-001.3

Vectra-Chalínger
Grand Blazer DLX 4p
Kadett GLS
Vectra GL

Vectra CD
Corsa Sedan compl. - dir
Santana 2.0 compl.

. Tempra 16V 4LX

Omega GLS

S-10 Cab Simples
Tipo 1.6 compl.
Kadett GSI
Vectra GSI 16V

D-20 Cab Dupla
Parati 1.8

Chevette DL

Caminhão 113 MB

Caminhão 2013 MB

VEICULOS

Cinza

Verde

Branco

Cinza

Azul

Branco

Branco

Cinza

Cinza
Branca

Prata

Branca
Vermelho

Bordá

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

Marea HLX, 20Vv
Fiesta 2p.
Uno Ex 4p
Palio ED, 2p
Escort GL
Parati CL
Escort Hobby .

Tempra, 8V, compl.
Kadett SLE
Santana Quantun GLS
Del Rey Ghia
Monza SLE compl. (-Ar)
F-l000 Turbo Hldr.

99
97

97

97

96

95

95

93

90

90

89

89
88

R$ 25.000,00
R$ 8.900,00.
R$ 9.300,00
R$ 9.900,00
R$ 9.800,00
R$ 8.300,00.
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 6.400,00
R$ 6.900,00
R$ 4.800,00
·R$ 5.400,00
R$ 18.500,00

OFERTA

Flesta 1.3 96 R$ 8.900,00

I
J..!

·Branco

Cinza

Vermelho

Corsa Milênio, 4p
Corsa Sedan, 4p
Vectra GLS cornpl., 4p
0-20 cornpl, Cabo Dupla
Monza SUE, 2p

Okm
01
94
94

,88

Branco
Cinza
Dourado
Branca
Cinza

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

96
93
90

Vermelho
Branco
Prata

FIAT

01

91

97

FORD

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

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

FlAT

Uno Mille, EX, 1.0, 4p, gas., Lp., ar quente, compl. . ar 98

Uno ELX 1.0. 4p, cornpl. 94

Palio EL, 1.5, 4P. T.E., para-choque pers., + CD 97

VW

Goll.6 CU, para-choque pers. ·96
.

Parati ct. 1.6, gas. 91

Fusca 1600 94
OM

Corsa Wind 2p, desemb. Alarme, T.E. 98

Corsa Wind Super limp., Desemb., 96

5-10 Deluxe 2.5 diesel turbo 96

Kadett Gll.8, trio eletr., para-choque pers. 96

Corsa Wind Super 1.0, limp. Desemb. 94

Kadet Sll.8, desemb., ar cond. e ar qte 93

Kadet SL 1.8, desemb., aerof6lio, para-coque pers. + CD 91

Monza SlE 2.0 cl TE. 2p 89

Chevetle st, 83

FORD

Fiesta 1.0 4p 98

Escort GU, 1.8. Hmp. desemb., ar-qte, dír. hldr, 96

Escort l 91

F-lODO, motor MWM Turbinado, hidr. 86

MOTO

CG Titam 125. cl P. E. 01

Honda CBR 450 90

bordá

azul met.

branco

branco

prata
bege

� verde met

prata
azul

bordo

prata
cinza

verde meto

branco

dourado

prata
azul meto
branco

branca

,azul

preta

370·7,986
Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul· SC

R$ 12.000,00

88 Vermelho A R$ 4.500,00

Uno 1.0 Faire 02 Branca G

Gol 1000 98 VermelhoG R$ 12.300,00

R$ 20.000,00

R$ 10.300,00

R$ 25.000,00

R$ 8.500,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00.

R$ 4.500,00.

Vectra GL 98 Prata M. G

Escort GL 1.6 96 Bordô G

Chrysler Stratus LX 4p 96 Preto . G

Tipo 1.6 4p 95 Prata M. G

Golf 4p GU< 2.0 95

Golf GTI 94

Preto G

Roxo G

Passat Village 1.8 89 Azul A

Escort L-

G

,G
G
O
G

G
A

G

G

G

G

2001
2002
1987

1999
1995

1996
1995
1994
1993
1991
1989

1�

1998
1995
1993
1993

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

vw
a Branco
o Branco
o Verde
o Branco
a Cinza
o Preto
a Cinza

FlAT
a Azul
a Verde
a Azul
o Preto

11M
a Vannalha
o Verde

o Branco
a Preto

. o Branco
a Verde
a Verde
a Preto
o Verde

FORD
o Branco
aNV Preto
·a Branco
a Vannalho

MOTO
o Verde/BnlnCO
a Cinza
a Preto
I__

a Vannalha
a Azul

IloI cu 1.8
_aCl1.8,tI',dlr.
_aCl1.8,dld.
IloICl1.8
ApoIoal1.8
IloICl1.8
Varlantll

UnoSX
UnoCS1.5,2p
T"""""SV
FIortno1.5

CeIta,opc.
SI_Conquootoompl.8Co

Voc:traCO
&102.2
[).20Conquaot. oompI.....
0meiB ClLS 3Ocompl.
MonzaSLE
ChovotIeSl
.ChovotIeSl

EIcortGl1.8VtI'+dlr.
1'1000 •
Verona1.8

, EIcortl1.8

2002
2000

1997
1!K!8
1995
1993
1990
1989
1979

1998
1995
1995
1990

HondaBIIES
COTltBn
lII.350

DakDtaSTD
Pe\CODt 405 SR! oompI.

ta
VEiCULas

·275-3711
372-1919

Gol Fun, opcs. + d.h. 01. R$ 17.800,00
Gol GIII Plus, cl rodas 01 R$ 17 .000,00
Gol 16V, GIII. cl rodas 00 R$ 15.900,00
Gol CU 1.6, ops 96 R$ 10.000,00
Sanatana, d.h e ar 96 R$ 12.500,00·
Quantum compl. 95 R$ 12.300,00
Golf GLX 95 R$ 14,500,00
Kombi Furgão 91 R$ 4.900,00
Santana 89 R$ 5.500,00

:11'01 m::E":n::U,,, 'R$i ,
.

R$lUioo
R$'13.óó6,

.

R$l1.500,O
R$10.50o,o
R$13.000.0
R$9·QOO,O
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00

Ka 97
Escort, 1.6 89Q

cc:

e OBS.: Os preços aclma -são sem troca

Gol, 4p. Vermo cf roda 16v 99

Gol4p 16V 99
Saveiro fechada, 99
Fies!a 4p

.

98

Pampa 97
Uno Mille 95
Gol CU .1,6 95
Gol 1.8 CU 95

Uno, 4p. cornpl., ELX 94
Gol 1.6, gas., 93
Fiorino branca 93
F-1000 Dupla Comp 91
Para!i 91

Escort, ai, 1.6 90
Fiorino 89
F-1000 87

Chevette, gas., 8,7
Voyage, 83

R$ 14.000,00
R$ 13.500,00
R$ 15.000,00
R$11.000,00
R$ 9.000,00
R$ 7.200,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.000,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
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

'naRua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa catan

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotoran:tinl I finanças

,.,. AUTOMÓVEIS
373-0131

• St
BMW 3251A 93 cinza G

Gol16V 00 branco G

FinanciamosGal MI 97 verde G VEíCULO ANO COR COMB.

Ranger compl. 97 bordô GNV
Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.

veículó!
Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.

Gol·1.6 96 branco G seu Gol 16V, 4p 99 Branco Gas.
Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.

Uno 4p 96 bordô G Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.

Corsa 1000 96 bordô G
Palio ED, 4p 98 Azul Gas.

" 'l) 9981-5840 Vectra GL, compl. 97 Azul Gas

Monza GL 2.0 95 branco G Polo Classic, compl. 97 Vermelho. Gas ..

9979-0113
UnoSX,4p . 97 Cinza Gas.

Tipo SLX 2.0 95 verde G Kadett GL, compl. 96 Cinza Gas.

Gol1000 95 cinza �G
Monza GL, 4p, ar 96 Cinza Gas.
Gol CLI.6 96 Branco Gas.

Verona 1.8 92 grafite G Operadoras Maga e Orsola Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Alc.

Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.
Uno Brio 1000 91 bege G Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

Uno 1.3 CS 90 Cinza G
Vectra CD 94 Prata Gas
Santana CL 1.8 4p. DH 93 Azul Gas.

Parati GL 1.6 85 vermelha A Saveiro CL 1.6 91 Prata Gas.

VoyageGL 89 Cinza Ale.
YBR Yamaha ok vermelha G CB400 .84 Azul Gas.

L.J CBX 200 Strada OI Azul Gas.

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

VOLKSWAGEN
Gol GIII 4p Prata 00 .

Gol1.0 16V Verde 98
Gol1.6 MI Vermelho 98
Logus GL, comp. Prata 94

FlAT
Palio ELX, cornpl. Cinza oi
Palio EX Vermelho 98
Uno ELX Verrnelha 95
Tipo 1.6 Cinza 95
Tempra Branco 95

FORD
Escort GLX SW Azul 98
Escort GL Dourado 90
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca

.

00
Corsa Super Vermelho 99
Kadett GL Prata 97
Corsa Preto 96
Corsa Grafite 95
Astra GLS Grafite 95
Kadett SL Prata 91
Monza SLE Vermelho 91
Mercedes Classic A 190 Prata 01
Peugeot 205x51 Vermelha 96
Peugeout 405 SLI Grafite 95

branco 2000 R$11.900,00
Marea ELX I

cinza 1999 R$ 26.000,00
Marea SX cinza 1999 R$ 21.000,00
Palio Weekend sport preta 1999 R$ 19.500,00
Vectra GL compl. prata 1998 R$ 20.500,00
Palio EX azul 1999 R$ 12.800,00
Gol16V 4p branco 1999 R$ 12.800,00
Gal MI 2p branco 1999 R$ 11.500,00

I Corsa Wind 1997 R$10.500,00roxo

GOI1000 I vermelho 1996 R$ 10.500,00
Gol CLI 1.6 branco 1995 R$ 9.500,00
GOI1OOOI verde 1995 R$ 9.600,00
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.000,00
Escort Hobby 1.0 preto R$ 6.800,00
Kadett SLE R$Saveiro CL R$

AUTOMOVEL
275-2164 - 9915-0287 - 372-3614
Palio ED
Gol lODO MI

Tempra
BMWcompact
Alfa Romeu 24V compl.
Escort GL
Santana GLS
Fiorino LX
Escort Guia
F-lODO
Fusca
Gol competição GIII
XR 200

00
98
96
95
95
94
92
89
88
86
78

9
9
9
9
9
a

9
9
a

d

9

95

R$ 2.200,00 + 18x R$ 75,00

R: Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 • Jaraguá do Sul
E-mail: marcosp@netuno.com.br

Ardulno
Veículos 371·4225

00 R$ ,18.000;00
00 R$ 12.200,D()
99 'R$ 18.500,00
98 R$
96'·'

96 R$·· 9.006
96 R$ 17.00.0,09
96 R$

R$ 7.300;00
R$ 5.800,00

4.500,00

7,30(),()0
..7.()()0,00

,.".'.: •....
- ... ,-,-, .. '.' ..

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 24 de setembro de 2002

acessórios automotivos qómercializamos peçasmecânicas para pick-up e caminhões das linhãs

FORD, GM, JEEP WILLVS'e TOVOTA
'* Aplicação de 'películà automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

'Rija 25 d� J'l,lho,3,PO - Vila Nova - Ja(aguódpSyl- e-mail: t:nârangol'li.autopecas@terra.com.br - Tel. 372io2900Tel./Fax: 372-()3,;70'

Qualidade e confiabilidade ern. acessórios

para seu veículo, é com a

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

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

vista, Tratar: 370-7189, c/ Gisele.30.5 I .: ; ;-

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, c/ 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-:).772.

JEEP-vende-se p/trilhacompl. Verde
militar. R$ 7:500,00 (negociável).
Tratar: 371-1244 c/ Naiana

L200-vende-se, 95, compl., aceita-se
carro de menor valor. Tratar: 371-4446.

Consórcio

:Beg_ala.®
��te'o-�"

LADA LAIKA - vende-sei' 93, 4p, motor 6Cc, mecânica exc .. Valor a
bcanco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. comb., pronta p/ trilha. Tratar: 276-

, 0031 ou 276-0544.

�AVERICK - vende-se, 4Cc, 78,
branco. R$ 3.500,00 (neg.) Tratar:
3700368.

MICROÔNIBUS - vende-se p/ 16
passageiros, 2000. Valor á comb.
Tratar: 370àl02 c/ Marcelo.

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada
com carroceria oríg., em ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar: 276-
0287 ou 276-0373.

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

RENAULT - vende-se Clio, compl.,
1.0, 8V, 4p., 2000. R$ 18.000,00.
Tratar: 3702227.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,

RURAL - vende-se, 61, 6 Cc,
traçada, barra reduzida, motor Okm.
R$ 4.300,00. Tratar: 3707726 ou

9973-1738.

TOBATA - vende-se 14HP, 95. R$
4.500,00 (R$ 2.000,00 + financ.).
Tratar: 371-9186 c/ Luiz.

TURUNA-vende-se, 83. R$ :)..000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

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, c/ Edilene.

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em
ótimo estado c/ acessórios. Tratar:
9902-7378 c/ Marcos.

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

PEUGEOUT - Vende-se, 96, compl.,
verde meto C/ 77.00Q km oríg, R$
13.500,00. Tratar: 372-0560 ou

9112-4950.

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

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

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

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

30.7 . e t e.s.:

CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83, '

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

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

F-4000-vende-se, 89, MWM, turbo,
carroceria graneleira, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437.

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

BlZ2OO1-vende-seOlc/3000km. R$
3.200,00'nego Tratar. 9124-0828 c/ E1aine.

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

(
, CB 450 - vende-se, DX, 90, em bom

estado. Valor a comb. Tratar:
373-2563.

CB 450 - vende-se, 85. R$
2.500,00. Aceito moto de menor

valor. Tratar: 273-0461.

CB 500 - Procuro moto Honda CB 500,
98 ou 99, prata. Troco por tipo 95,
compl. Pago a diferença em Dinheiro.
Tratar: 9123-5930, c/ Fernando.

CB 500 � vende-se, 01, c/ 4.900km,
vinho. Valor a comb. Tratar: 371-

0077, c/ Adriana.

CBX 200 - vende-se, preto, 00. R$
3.500,00 + 12 parc., aceita-se moto

ou carro no nego Tratar: 372-1978. I

�
I

Grupo Super Fácil 500-

'PAGUE so M'ETADE
'DAPARCELA-ATÉ SER

CONTEMPLADO
, VALIDO PARA

CARROS E MOTOS

NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇOES
TODO MES

INFORMA OES NA RUA: JORGE CZE.RNIEWICZ Nº-145 DE FRONTE AO TEATRO seAR. .. 371 ..3040 .. 370 ..0061

371:·3040 - 37-0-0061

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

G 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 oi 6.200km.
Tratar: 9952-7084.

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

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

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

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

9992-6016.

.

COMPRA-SE-84 a 90. Tratar: 9117-

9897, cl Emerson.

DAELING - 50Cc, amarela, 99, cl
690km. Tratar: 91?2-7311.

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

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.

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

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

GL250-vende-se. R$1.500,OO.
Tratar: 9117-7033.

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

.

, HONDA DREAM - vende-se, 100. R$
,

1.900,00. Tratar: 9979-0605.

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

PIAGGIO - vende-se ou troca-se

Vespa PX 200. Tratar: 371-1335.

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

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

.

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

I

SUZUKI - vende-se, GSXR, 94. R$
15.000,00, ou aceita-se troca c/'
carro ou terreno. Tratar: 273-6074
ou 9111-0300, cl Marlene ou Iria.

SUZUKI - vende-se ou troca-se por
carro no valor de R$ 6.500,00, GS 500,
94, roxa. Tratar: 371-8153, cl Elcio.

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

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

275-0817.

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

XL 250 - vende-se, pI trilha. R$
2.0000,00. Tratar: 9953-9966.

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

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

YAMAHA - vende-se, RD 135, 88,
emplacada, doc. em dia. R$ 900,00.
Tratar: 372-1870.

\JE,N"OO'
" E,'M·'"'p'Ft,í:'e:'A 0"'-·E'y- �.: ,'c 'w,' r\� .. _.�.

PUBU,CliDADE EM IBU$,
i)111 I rt9liOdI Jll1gul'do SUl.

empresa com ml!Is ,de 2 anos 'dllt.Sa..

c> Contratos de pUb(iéidade
f8ehldo� dI! llt'
um �no, com crferit5.

=> Faturamento m,ensal garinUdo.
� ót�ma ante]ra: d� dféfite.

Paulista,

CORREIO DO POVO 9

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI D-
20. Torro, R$ 800,00. Tratar:
276-3223.AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus liga pI Fusca. Tratar:
370-0670, cj Paulista. CARRETINHA - vende-se inteira pj

carro. R$ 300,00. Tratar: 370-1225
cl Robson.BESTA - vende-se GS, 99, cl 12

lugares, a mais compl. Tratar:
371-9464. CARRETINHA - compra-se, usada,

pI microtator tobatta, em bom
estado. Pago a vista. Tratar: 379-

1538, cl Maisa.

///' vidraçaria

�1w.WiUe
Nós queremos vender! Você querComprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

BARCO - vende-se, cj 3,5m, de
aluminio, cl motor everude, 4hp. R$
700,00. Tratar: 375-2329, clWalter.

COMPRA-SE - Fiat 147, Fiorino ou

Oggl inteiro até·R$ 1.200,00. Tratar:
370-1225 cl Robson.

JOGO DEARO - vende-se, pI Resta (aro
conv.). R$ 100,00. Tratar. 376-0409.

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

JOGO DE RODAS - vende-se, TSW,
modo Vxl, cl pneu P.7000, Pirelli

195x45x16. R$1.850,�bo. Tratar: 9953-
65415 ou 275-3815.

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

COMPRA-SE - Carro, paga-se R$
1.000,00 de entrada e assume

financiamento. Tratar: 370-7321 cl
Dorival.

'

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1. par, pI
uno' turbo. R$ 150,00. Tratar: (47)
9105-9172, cj Jeferson.

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto não

contemplado. Tratar: 373-4018.

TUDO EM 5X
/

S'EM dUROS
'* Móveis sob.medida;
'* Inclusive móveis de
Gramado;

'* Cozinhas planejadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
ALUGA-SE - quartos + dep., enfrente
Menegottí Malhas - Joaquim F. de
Paula. Tratar: 9121-2083, cl Magali.

ANDADOR - compra-se pI bebê.
Tratar: 47 379-2232.

APARLHO DE GINÁSTICA - vende

se, modelo 2001, cl 8 opções. Valor
a comb. Tratar: 273-5082.

APARELHOS D� MUSCULAÇÃO -

vende-se. Tratar: 379-1207.

APARELHO DE SOM - vende-se
Gradiente cornpl., Toca discos,
rádio, play deck, gaveta pI 5 cds.
Tratar: 371-0742.

APARELHO MAGAZINE - vende-se

p/,6 CDS, kemwood. R$150,bO.Tratar:
371-2117 cl Charles

BARRACA - vende-se pI 5

pessoas cl varanda. R$ 100,00.
Tratar: 370-8381 cl súvana.

BARRACÃO - Aluga-se para cultivo
de Cogumelo Blazei, compl, cl 3
estufas, lavação e climatizado.
Tratar: 9103-3143.

BAZAR - vende-se, estoque e

mobília no Amizade. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-9624. CRECI 8844.

BAZAR - vende-se corripl., no bairro
São Luiz. R$ 15.000,00. Tratar: 9902-
5620 ou 376-0330, cl Otávio.

BERÇO - vende-se tubular, branco,
semi-novo. R$ 40,00. Tratar: 370-

7577 (pela manhã)

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

BICICLETA - vende-se, Caloi, 21
marchas. R$ 90,00. Tratar: 9104-

, 5510, após 16h.

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

'

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

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA -

vende-se, R$ 40,00, pequena.
,Tratar: 376-3666, cl Paulo.

CALCULADORA - Compra-se', HP',
usada. Tratar: 371-6242 ou 9953-1398.

CÁMERA DIGITAL - vende-se 'Web
Cam, modelo caneta. R$ 220,00
nego Tratar: 370-O12�

CASA DE BONECA - vende-se semi
nova. R,$ 250,00. Tratar: 370-8381
cl Silvana.

CELULAR - vende-se, Baby rastnon.:

R$ 300,00. Tratar: 371-5454, CI Mareio. ,

NOVO e

IMPERDIVEL!
Loteamentos na RUÇl
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

CONSÓRCIO - vende-se de moto

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

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

r vende-se de 5m, motor e redutor, 1.

balança 300kg manual e um carrinho
Jacaré 2T. Tratar: 9103-3143.

EQUIP. PI PROPAGANDA VEICU,LAR
- vende-se, novo, Car Áudio System,
cl cxa de mad. naval, Ia prova de

chuva, eq. cl 4 fal, e 4 super tweeters,
som de excelente qualidade, amplif.
800 watts, eq. pi uso de fita kassete
e mixer pI 2 microfones, podendo ser

utilizado cl CD. Tratar: 371-2898 ou

9955-5858, cl Lodemar.

FARMÁCIA - vende-se cl clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-231;>2, cl Jollce.

FILMADORA - compra-se VHS.
Tratar: 275-2726 ou 9991-6457.

FITAS DE VíDEO - vende-se 850, cl
estojos e expositor. R$ 6.500,0.0.

Tratar: 376-1090.
I

CRÉDITOS FORNO -

vende-se à gas,
pi padaria de
120 pães
franceses, a

vapor' matca
Venâncio. R$
700,00. Tratar:
376-1090.

BOA NOTíCIA
Emprésümos pI servidores públioos

estaduais, federais, atiw ou inatiw; el
desc. em folha de pgto, si eons. ao
SPC ou SERASA, também temos

empréstimos el cheque pré em até

12xe financiamos \eíeulos. Atendemos

Jaraguá do Sul e toda a região.

Ruo João Ploninscherk, 293 solo 6.
,Trotr.370-6261 ou 9991-6366, juntocl

VR Automóveis

8496, el Lueilene.

CELULAR - vende-se, pronto,) Nokia.
R$ 150,00. Tratar: 9963-8136.

CELULAR - vende-se, Nokia Neo, cl
cartão. R$ 400,00. Tratar: 9962-8244.

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

CHAPA ELÉTRICA _ vende-se, '

portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping, ou pi quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

CLUBE BAEPENDI - vende-se

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

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.mierowebbr.hpg.eom.br

COMPRESSOR - vende-se, máquina
de pneu pi borracharia. R$
l!!lOO,OO. Tratar: 273-0461. f

CONSÓRCIO - vende-se, nâo

contemplado. Tratar: 371-2708.

DESUMIFICADOR DE AR - vende-se.

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

E;LYSBELT - vende-se 1 aparelho cl
8 eletroldos (da feiticeira). R$ 200,00.
Tratar: 37'1-4191, cl Estela 371-4191.

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

ESCRITÓRIO - vende-se, na Reinaldo

Rau, cl toda infraestrutura, 2 fones, fax,
2 cornp., intemet, ar cond. R$ 7.000,00.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722.

ESTEIRA TRANSPORTADORA (2) -

Para compra de lmõvels,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,16,'
podendo usar seu fundo

liêít1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM
I,

'

(47) 9104-2183 ou

376-3396, cf Vicente
MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1 corte

de trabalhar Kamer R$ 1.300,00
.tpacote el todos tern.desc. ou

avulsa). 'Tratar: 275-0616.

I...........................................................................................................................................,
.

II
, '

HALK TALKIE -

vende-se par,
motorola, R$
160,00. Tratar:
9997-5371.

HP - compra-se.
Tratar: 9953-
1398,

ISOPOR - vende-.

se, 135m2 pi
isolamento.

Tratar: 9992-

7162.

JOGO DE

JANTAR -

em madeira, mesa pI 8 pessoas.
Tratar: 371-0742

JOGO DE QUARTO '-- vende-se,
modo Colonial, cl ema, 2 criado
mudo, 1 eomoda, 1 penteadeira cf'
espelo. Tratar: 633-0273 das 13h as

17 horas ou 9105-0522, el Beto. R$
9.500,00 ou R$ 950,00 cd.

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

eomb. Tratar: 373-3787 el Noeli.

MÁQ. COSTURA - compra-se, 4

agulhas. Paga-se a vista. Tratar:

371-5879, cí Marilda.
-

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

duas ou troca-se por moto de menor �
'valor. Tratar: 375-1080.

MÁQ. COSTURA .: Vende-se, modo

reta, Yamata .. Valor a comb. Tratar:

9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 3 �aria
Siruba. Aceito carro ou moto no neg.
Tratar: 370-1796.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

comb. Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

_, �rsial).as ,

: - Box para banheiros

,

- ES'quâdrias

'" Vidros, temperados
- Cercas
- Portões

Av. Pref Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

MÁQ. OVERLOQUE - vende-se, Siruba

(Nova)_ Tratar: 376-1838, atê 12hs_

MÁQ. PORTÁTIL DE ESCREVER -

(�ende-se, Oliveti. R$ 50,00_ Tratar:

376-3666, cl Paulo,

MÁQ. RI'BATER EWTICO - Vende-se,
4 agulhas, marca Hansai. R$ 3.500,00
à vista ou entr. R$ 2_000,00 e o resto

parc_ Tratar: 9975-4523, cl Rosa.,

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

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

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

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

370-6278. ,

MESA - vende-se, de musculação,
sem equipamento, somente a mesa,

novinha, sem nenhum dia de uso.

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

MOTOR - vende-se, die., 10 hp, marca
j

Yamaha. Aceito carro ou moto na troca.

R$ 1.200,00. Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

MÓVEIS - vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, cl Joile,e.
MÓVEis ANTIGOS - vende-se .:

restaurados. Tratar: 371-0742.

MULTILIT 1850 - vende-se, em
ótimo estado. Tratar: (48) 3433-
1389, 342-0308 ou 901-0045.

PANIFICADORA - vende-se e

confeitaria cl 40 pontos de venda

registrado' cl cod. de barras. Tratar:
9993·5833.

PAPELARIA - vende-se saldo em

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

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

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3('87. cl Noeli.

PINTURA - fazemos pintura em

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

'2,
"7
5

arqulfe1ura
d�slgn

.,3
5
4

Rua Augusto Mielke, 120 * Baependi

PORTAS E JANELAS - vende-se,
usadas. Tratar: 376-1595.

PRANCHA DE SURF - vende-se, pró
ilha 6.0. R$ 240;00. Tratar: 9118-
5310, cl Carlos.

PRANCHETA/AQUITETURA - vende
se cl l,20xO,90, cl regulagem e

cadeira. Tratar: 370-9172 .

PRODUTORA DE GELO -:- vende-se de

gelo em cubos cl depósito e uma maq.
De gelo em barra cl 50 formas de inox.
Tratar: 376-1496 ou 9873-8743.

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

,

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

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

QUITINETE - aluga-se, na Ilha da

Rgueira. R$ 170,00, sem conilomínio
e conta de água. Tratar: 9104·4588.

SECADORA DE ROUPA - vende-se

Brastemp, capacldade pi 8 K de roupa,
em ótimo estado. Tratar: 371-0742.

TECLADO - vende-se Yarnaha. PSR'

730 cl disquete, novo. Tratar:'371-0742.

TELEFONE - compra-se, resid., fixo,
para instalar no bairro Amizade.
Tratar: 9902-7378, cl Marcos.

TELEFONE - vende-se, residencial,
centro, 372·3712. Tratar: 275-2960,
cl 'João Ricardo.

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

VIDEO-GAME - vende-se Níntendo 64,
cl 11 fitas orig., '4 controles, 2 rambos

pack, 1 memory card, Tratar: 376-2206.

CORREIO DO POVO 11
I

acompanhantes
BELfI'S & SAPECAS
Sua melhor opçêo de prazer
Atendimento 24 h,I'CIS
(Após »s 22:00hs, cf bom marcada.)

flt..ad.....os EJ..s, Elas. Casais
. i D.spedidas d. Solt.iro,massag.ns .rótlcas

[ Joraguádo Sul e região
[ Jade ou Jàkson (47' "'1 ..8668
i

\
." \. .
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"Consórcio Nacional'
.

I

Bsc'o'h'a�Ag.o.ra
Sua.Ca.,.ta de, C,._di'tol", Iv

PLANOS 37 A 60 MESES

OLHAAMARCA E O MODELO E SUA PRE·.FERÊNCIA

-,

PLANOS 32 E 43 MES'ES

I
.

-a,

,

* Portas a{bértas para você é sua família
* Sua. cas� pr6pri\a sem. eompílcação \

.

, i' iC:qnstruir .. Adq�irir mais um imóvel ou reali,zar sonho' da sua
casa ou .apartame'nto na cidad'e, campo ou prala, 'com o

PANAME,RICANO você terá benefícios, especlals•.
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,..,
,

A COMEMORAÇAO

Para comemorar os 70 anos de funcionamento do

'"'� Seminário, nossa pequena comunidade organizou
uma modesta festa: Missa em ação de graças, às 1 °

horas, seguida de um saboroso churrasco, bingo,
café colonial e tarde dançante,
Presidida pelo Superior Regional, Pe. Osnildo
Carlos Klann, a missa contou com a presença do

\

Pe. Júlio Lenfers, 83 anos, que esteve como

seminarista na inauguração do .Serninário, em 1932.
Também concelebraram os padres: Cenário
Hanauer - Pároco de Corupá; João Sebastião

Boeing, que foi diretor do Seminário de 1991 a

1997, e que hoje trabalha na paróquia de São
Bento do Sul; Claudionor Schmidt - formador aqui
entre 1998 é 2000, hoje diretor do Seminário de

Filosofia, em Brusque; Isidro Córdoba García - da
Província Espanhola e coordenador da ESIC, em
Curitiba; Marilton Nuss - responsável pela

formação dos seminaristas propedeutas; e Tarcísio Darrós
Feldhaus, diretor do Seminário desde 1998. Animada pela equipe
de música composta de ex-seminaristas e pelo Coral da Paróquia
São Sebastião, de Jaraguá do sul, sob a coordenação do animado
Pe. Marilton e seus seminaristas, a missa foi o momento mais

importante dos festejos. Uma:maquete do prédio de 1932 foi
colocada defronte do altar.

\

Repleta de amigos e benfeitores vindos de São Bento, Rio
Negrinho, Gaspar, Guabiruba (4 ônibus), Brusque, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, com destaque para a entusiasmada comunidade de
Nereu Ramos e marcadamente de Corupá, que tanto orgulho

.

sente do nosso Seminário. Foi uma belíssima e envolvente

celebração.
Terminada a missa, todos se dirigiram ao galpão de festas para
alimentar também o corpo, já que o espírito estava saciado. Com
um pouco de paciência, todos se fartaram e ainda sobrou

churrasco para a janta.
O churrasco foi assado por um expressivo grupo de amigos,
coordenados pelo sr. Carlos Schünke e Valdir Kasmirski, Marcante

presença do Rotary de Corupá. No caixa, o Lions Clube de Corupá
assumiu com eficiência a venda de bilhetes. No preparo e venda dos

salgados e doces, contamos com valorosa tledicação dos ex

seminaristas e da Comunidade Madre Paulina, de Jaraguá do Sul,
coordenados pelo eficiente Dimas Moser. A Casa da Amizade
assumiu o café matinal para os visitantes e a Paróquia São José, de
Corupá, responsabilizou-se pelo café colonial no período da tarde,
com a Pastoral da família na organização. O bingo foi coordenado

pelo Frater Luiz Antonio e inúmeros colaboradores. Destacante foi a
desenvoltura do Pe. Marilton ao cantar o bingo.
Surpreendeu e agradou a todos.

Queremos agradecer a todos os que nos ajudaram a realizar a festa.
Aos que doaram bolos, doces, mantimentos, patrocínios para a

propaganda de rua em Corupá e nos meios de Comunicação (pelo sr.
.

Antídio Lunelli). A todos a certeza de nossas orações.
Pe. Tarcísio Darrós Feldhaus. Scj

Diretor

�,.
Lunelli
� ,T,}(tll
Art'",��, m c(I.N'(NI.hoI'Orf11N\lw<"
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 68 ANOS
Em 1934, o dr. Álvaro Batalha comunicava, na qualidade de delegado da

Higiene, neste Município, que acabava de receber nova remessa de vacina
contra varíola, tendo providenciado, para remessa da mesma, também para
Hansa e Retorcida, a fim de que a população desses lugares não precisasse
vir a Jaraguá.
L�opoldo Janssen levava ao distinto povo de Jaraguá e arredores que estava

estabelecido com casa de Secos e Molhados, �nexo à Companhia Telefônica,
à Avenida Independência.

A I

Por seu lado, Angelo Rubini anunciava-se com Fábrica Especial de
Aguardente e Açúcar Mascavinho, assim como tinha sempre em depósito
cachaça especial, para pronta entrega, em Rio Cerro.
O Tiro de Guerra 406 realizava, nos dias 4 e 5 de agosto, um grande Festival
Beneficente, conforme programa em elaboração.

HÁ IS ANOS <'

Em 1987, o CORREIO DOPOVO completava, no dia 10 de maio, o seu 68°
ano de existência e saía com a edição n? 3.436, para a semana de 9 a 15 de

maio, e trazia na manchete de primeira página: 'JARAGUÁ DO SUL -

Cidade 'Símbolo da Família Jourdan" e um longo editorial, do qual tomamos
alguns tópicos: "Ao longo desses. anos, diferentes diretores têm-se

manifestado por ocasião da data magna, lembrando o passado, comentando
o presente e acendendo esperanças de um futuro que continua na mesma

distância, de quando, a 10 de maio de 1919, ele saiu pela primeira vez",
passando a lembrar Carlos (Carlito)' Porto que, ao lado de Arthur Müller,
mexia com as máquinas gráficas da firma OFFICINA GRAPHICA:
ARTHUR MÜLLER & CIA., na Avenida Independência (atual Getúlio
Vargas). Dizia ainda o editorial: "Hoje (então), outras pessoas tomaram os

seus lugares. Os tempos são outros, a grafia mudou, a cidade cresceu e se

modernizou, os homens se instruíram, plantando modernas indústrias, ao
lado de um comércio próspero, prestação de serviços com conhecimento
de causa e competência. Escolas de todos os graus adestram as' gerações
até a pós-graduação, As igrejas cumprem o seu papel de orientadoras das
leis divinas e o respeito ao próximo..." "A nossa vitória é a vitória daGrande

Jaraguá do Sul". E dizer que, agora, em maio de 2002, vamos em busca do
ano 84 ...

HÁ·3 ANOS
Em 1999, o embaixador húngaro no Brasil, Gábor Tóth, confirmava a visita

oficial ao Município. Acompanhado da família, Tóth permanecia dois dias
na cidade. Durante a festividade de aniversário de Santo Estevão, fundador
do Estado Húngaro, comemorada dia 20 de agosto, conheceu o Bairro Santo

Estevão, que concentra a maioria das cerCa de mil famílias de descendentes

húngaros existentes no Município. O embaixador' aceitava o convite do

empresário Eggon João da Silva para conhecer o Vale do Itapocu.
Q Grupo Weg apresentava dois projetos no 1 ° Encontro Catarinense de

.

Círculo de Controle de Qualidade, em Joinville, no Grêmio da Multibrás, e
reunia cerca de 700 participantes de todo o Estado. Desde 1982,' a Weg
conta com grupos de controle da qualidade, que são responsáveis pelo
desenvolvimento e implantações de quase 25 mil projetos. O evento é
iniciativa das empresas Weg, Multibrás, Sadia, Embraco e Brahma, com
participação da FDG (Fundação de Desenvolvimento Gerencial).

-

CAMPEAO
Nos Jogos
Escolares da

Semana da Pátria

Futsal (masculino) - Basquete
(masculino) - Xadrez (individual)

égio Evangélico Jaraguá
anos formando vencedores

RELATÓRIO DE ATIVIDADE - 1 º SEMESTRE
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

\
IMPRENSA .

.
.

ESTIVERAM PRESENTES À SESSÃO, A SRA. DENISE M. Z. DA SILVA; DISCORRENDO SOBRE O l' SALÃO SCHWANKE DE ARTE CONTEMPORÂNEA,
BEM COMO FAZENDO UMA EXPLANAÇÃO DO QUE VEM A SER ESTE PROJETO E A CONVITE DO VEREADOR IVO PETRAS KONELL (PMDB), O
SR. AURELIO JUNCKES, FALANDO SOBRE Os-FOTOSSENSSORES, ES1E QUESTIONADO POR TODOS OS VEREADORES.
A VEREADORA LORITA ZANom KARSTEN (PMDB) SOLICITOU ENVIO DE OFIcIO PARABENIZANDO A DIREÇÃO DA ESCOLA DO RIBEIRÃO
MOLHA, PELA DIVULGAÇÃO DO SEU TRABALHO NA REDE GLOBO DE TELEVISÃO. TAMBfM OFICIO DE PESAR À FAMfLlA DA VEREADORA
MARISTELA MENEL ROZA, PELO PASSAMENTO DE SUA GENITORA.

INDICAÇOES APROVADAS ROR 15 VOTOS FAVORÁVEIS, DOS VEREADORES:

345/02' PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB) - IMPLANTAR TUBULAÇÃO PARÁ DRENAGEM DE ÁGUAS, NA RUA JOÃO FRANCISCO DE PAULO,
NAS PROXIMIDADES DO GRUPO DE ESCOTEIROS JACORITABA, NO BAIRRO ÁGUA VERDE;
346/02' . PAULO ADEMIR ELORIANI (PPB) - CONCLUSÃO DE OBRA INACABADA NA RUA VICTOR ROSEMBERG, NA ALTURA DO N'751, NO
BAIRRO VILA LENZI;
349/02' ORLANDO GILBERTo GoNCALVES (PPB) - IMPLANTAR PLACAS INDICATIVAS DE ."CUIDADO ESCOLA"E REDUTORES DE
VELOCIDADE NAS PROXIMIDADES DO COLfGIO LlLlA AYROSO OESCHLER, NO BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA;
350/02' MARISTELA MENEL RoZA (PELl - INSTALAÇÃO DE TELEFONE PÚBLICO NA RUA DONA LlDIA., NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS, NO
MUNIClplO DE JARAGUÁ DO SUL; ,

351/02' JOSÉ PENolUK DOS SANTOS (PT! - IMPLANTAR LOMBADA ELETRONICA NA RUA .oss NARLOCH, PROXIMO A CABELEIREIRA
RITA;

,

,352/02' JOSÉ PENolUIK DOS SANTOS (PIl- IMPLANTAR SINALIZAÇÃO DE 'CUIDADO ESCOLA", BEM COMO IMPLANTAR FAIXA DE

SEGURANÇA PARA PASSAGEM DE PEDESTRES NA RUA .oss NARLOCH, PRÓXIMA A ESCOLA JONAS A�VES;

PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO:

227/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RETIFICA OS ARTIGOS 2' E 3', DA LEI MUNICIPAL N' 3.158/2002, DE 23 DE JULHO DE 2002; 14 VOTOS
FAV.
231/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$90.000.00; 14 VOTOS FAV.
232/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$110.000.00; 14 VOTOS FAV.
233/02 - I' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$ 3.500.00; 15 VOTOS FAV.
236/02 - 2' VOTAÇÃO; EXEGUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL
-FMAS .R$ 14.500.00; 14 VOTOS FAV. .

240/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RATIFICA CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNIClplO DE JARAGUÁ DO SU!- E O BANCO DO BRASIL
S.A; 14 VOTOS FAV.
243/02 - I 'VOTAÇÃO ; EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$ 1.057.363,00, COM O VEREADOR
MARCOS SCARPATO (PT), AFIRMANDO QAR ii' BANCADA DO SEU PARTIDO VOTO CONTRÁRIO, POR NÃO CONCORQAR COM A RETIRADA DE
VALORES DO FUN80 MUNICIPAL DE PREVID�NCIA SOCIAL E TAMBfM POR NÃO VER SIGNIFICATIVA IMPORTÂNCIA NO PROJETO, PARA QUE
VENHA EM REGIME DE URG�NCIA. 13 VOTOS FAV. 02 CONTRÁRIOS.

.

244/02 - I' VOTAÇÃO, EXECUTIVO; SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇOES DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$ 50.000.00; 14 VOTOS FA
245/02 - I' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; SUPLE�ENTA E ANUL/,I DOTAÇOES DO ORÇAMENTO VIGENTE. R$ 300.000.00; 12 VOTOS FAV. E 02

CONTRÁRIOS, CO,M O VEREADOR MARCQS SCARPATO (PT) REAFIRMOU O VOTO CONTRÁRIO DA BANCADA DO SEU PARTIDO

PALAVRA LIVRE:

PALAVRA LIVRE: .

.

.

o VEREADOR pEpRO ANACLEIO GARCIA (PMoBI. DISSE DA NECESSIDADE DE UMA DEFINiÇÃO PARA O QUE SEJA UM PROJETO EM REGIME
DE URG�NCIA, NÃO VENDO ISSO NQ PROJETO N.' 257/02, ONDE, PELA SUA IMPORTÃNCIA, DEFENDE UMA· DISCUSSÃO éOM LIDERANÇAS
DA COMUNIDADE DE NEREU RAMOS E, PORTANTO, PEDINDO QUE VENHA A SER COLOCADO EM VOTAÇÃO NOS ÚLTIMOS DIAS DO PRAZO
PERMITIDO POR LEI, POR VERIFICAR INTENÇÃO DE ALTERAÇÃO DE LEI, NÃO PERMITINDO AQUELA COMUNIDADE, QUE SE PRECISO USARÁ
DO DIREITO JUDICIAL EM APARTE O VEREADOR MARCOS SCARPATO (PIl PARABENIZOU PELA INICIATIVA DE SER CONTRÁRIO AO

PROJETO, ENTENDENDO QUE VEM o PROJETO ALTERAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM INTUTO DE IMPLANTAR O CRDR PTRÓXIMO A

NEREU RAMOS, SENDQ DE OPINIÃO QÚE SE TENHA CONSCI�NCIA, NÃO SÓ DE VOTAR CONTRA, MAS PELO BEM DE TODA UMA POPULAÇÃO.
O VEREADOR PAULO ADEMIR ELORIANI (PPB) DISSE DO ORGULHO DA COMUNIDADE DE NEREU RAMOS COM O NOVO POSTO DE SAUDE,
MAS FEZ UM ALERTA À SECRETARIA DA SAÚDE, PARA QUE NÃO VENHA DEIXAR AQUELA COMUNIDADE SEM UM MfDICO PEDIATRA, A
'EXEMPLO DO QUE ACONTECEU, CLASSIFICANDO COMO UM DESCASO. EM APARTE, O VEREADOR PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) DISSE
TER O PRONUNCIAMENTO CONSIST�NCIA E RECEBER MUITÁS RECLAMAÇOES DO COLfGIO EUCLIDES DA CUNHA, ONDEMUITAS CRIANÇAS
QUE PASSARAM MAL, NÃO TIVERAM ATENDIMENTO MfDICO, POR FALTA DESTE ESPECIALISTA '

O VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSPB) FALOU DA SUA SATISFAÇÃO POR VER ATENDIDO SEU PEDIDO DE COLOVCAÇÃO DE ANTIPÓ NO
..

ESTACIONAMENTO DO INSS, PARABENIZANDO AO SECRETARIO HUMBERTO TRAVI. DISSE QUE MORADORES DA RUA 385, NA ILHA

D�A
FIGUEIRA RECLAMAM ATE�DIMENTO DA

S.ECRETARIA
DE OBRAS, POIS, EM DIAS DE CHUVAS, SUAS CASAS SÃO INVADIDAS PELAS ÁGUAS.

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA, 19 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, As 19:15 HORAS
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Gincana do Administrador

doará brinquedos a crianças
]ARAGuA DO SUL - A

Gincana do Administrador

é uma das atraçõ,es em

comemoração à 4' Semad

(Semana de Administra

ção), que iniciou ontem na

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul). De

o acordo com o coordena
dor do curso de Adminis

tração, Jorge Harry Harzer,
; evento, além de promo
ver a integração dos alunos,
beneficiará crianças carentes
através de atividades de ca

ráter social, com a distri

buição de brinquedos e

guloseimas no dia 12 de
outubro. "Aos participantes
foi designada a tarefa de ar
recadar brinquedos novos e

usados em boas condições,
bolachas recheadas e doces
somando-se pontos para as

equipes", acrescenta. Nos
dois primeiros dias, os alu

nos promoveram a exposi
ção de 20 trabalhos, desen- ,

volvidos em sala de aula, nos
corredores e rol de entrada
da instituição.

Na gincana, estarão ins
critos aproximadamente
500 acadêmicos do curso de

Administração, divididos
em 14 equipes. As ativida
des culturais, recreativas e

esportivas começam ama

nhã, por volta das 8h30, e

serão desenvolvidas no Gi

násio de Esportes do Sesi

(Serviço Social da Indústria).
O encerramerito está

previsto para sexta-feira, no
BigBowlling, com premia
ção dos três primeiros lu

gares. A equipe vencedora
receberá R$ 1,5 mil, a se

gunda R$ 1 mil e a terceira

colocada R$ 750,00. O

curso de Administração da:

Unerj obteve, em 2001, o
conceito A, na avaliação
do MEC (Ministério da

Educação e do Desporto).
(JULIANA ERTHAL)

'ICOMEMORAÇÃO: CRECHE MAIS ANTIGA DO ÍVlUNICíplO COMPLETA 30 ANOS DE EXIST�NCIA

'Constância Piazera'
• • •

festeja
JS�

mais um aniversario em
]ARAGuA DO SUL - A

primeira creche doMunicí
pio completa hoje 30 anos

de existência. Trata-se da

Ação Social Constância

Piazera, fundada por se

nhoras da sociedade que ti
nham a preocupação de

garantir um espaço para os

filhos das mulheres que

precisavam trabalhar fora

e não tinham com quem
deixar os filhos, "Uma das

grandes incentivadoras foi
CarmemBreithaupt, revela
a diretora da instituição,
Araci MariaWasch, 52 anos
de vida e há 28 trabalhan

do na instituição. Segundo
Araci, a Ação Social é uma

entidade sem fins lucrati

vos, de cunho filantrópico
e administrada por uma di
retoria presidida atual-

111'"
.

�:.,.
.

...
>

'...
.

.,...•.
, ".

DARCI DlJ'''4TOS ·1° SUPLENTE ,,",L4IJU"RE..,rO\·1! SUPLENTE
'

AMINI1,
GOVERNADOR" VOLTOLlNi VIPÉ,�

Cesar Junkes/CP

Atendimento integral é um dos pontos chaves da instituição

mente por SôniaMarcatto.
A Ação Social iniciou

suas atividades prestando

atendimento a 30 crianças.
Hoje, são 300 menores de

até seis anos que freqüen-

tam a Constância Piazera,
como é mais conhecida na

cidade. Com 41 funcioná

rios, oferece atendimento

integral aos menores e, des

de o início deste ano,

ampliou o atendimento

para crianças de 7 a 12 anos.

A coordenadora pedagó
gica da Constância Piazera,
Sandra Kanzler, explica que
a oferta de vagas para essa

faixa etária visa atender as
famílias que não têm onde

deixar os filhos depois que
eles saem da escola, no
horário regular. "É a nossa

contribuição para que as

crianças não fiquem pelas
.

ruas enquanto os paiS tra

balham, porque a escola

regular não atende em

tempo integral", justifica.
(MARIA HELENA DE MORAES)

DuasRodasmmemoraDiaNacionaldoSorvete
que é usada para cursos teóri
cos e práticos sobre produ
ção de sorvete feitos a partir
da matéria-prima desenvol

vida pela Duas Rodas, a

maior produtora de produ
tos para sorvete do mundo.

De acordo com o ins

.

petor de Vendas, José For

te, aDuasRodas lançou este
ano a matéria-prima para
sorvete à base de soja, o
Soya/Ice, considerado mais
prático, mais barato e tam

bém muito saudável. Desta

nova linha também faz parte
o selecta light e o plus, que
estão no mercado há mais

tempo.
A Duas Rodas Indus

trial detém aproximada
mente 75% do mercado

nacional de sorvetes, mas

mantém clientes em diver

sas partes do mundo. Na

avaliação de Adriene Gnei

pel, do setor de Marketing
da Duas Rodas, o Dia do

Sorvete é uma forma de

prestigiar as atividades de

milhares de empresários da

área, dedicados a um. seg
mento que cresce cada vez
mais. (MHMl

]ARAGuA DO SUL -

Ontem, foi comemorado o

Dia Nacional do Sorvete.

Para lembrar a data, instituí
da ano passado. A Duas

Rodas Industrial recepcio
nau todos os visitantes com
uma degustação do produ
to e mostrou a sorveteria

pilotomontada na empresa,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PRODUTOS: CORRETORA OFERECE TODOS OS TIPOS DE SEGUROS QUE OS CLIENTES NECESSITAM

'Marcelo Wiele conta com as

melhores companhias de seguro
]ARAGuA DO SUL -

Inaugurada na semana pas
sada, a Corretora de Segu
rosMarceloWiele, localiza- .

da na Rua Presidente Epi
tácio Pessoa, no centro do

Município, vai atuar na

comercialização de todo

tipo de seguro que os clien
tes necessitam.No estabele

cimento, as pessoas que se

preocupam com seus bens,
com a vida ou com o futu
ro vão encontrar o seguro
adequado, aliado a com

panhias de renome nacio

nal e internacional, como
AGF, Brasil Seguros, Han
nover International, Sul
América, entre outras.

- O cliente que for até
a corretora vai receber to

das as informações básicas
e necessárias sobre o se

guro, inclusive sobre tipos
de cobertura e indeniza

ções, que devem ser bem

esclarecidos -, explica o

proprietário do escritório,

'César Junkes/CP

Wiele diz que vai priorizar a fidelidade do cliente com determinada companhia
{J. ,

_
I

,

MarceloWiele, que atua há
mais de 17 anos neste seg
mento. ''Antes de abrir a

corretora eu trabalhava
com meu pai; na Correto
ra Rainer Wiele, um dos

escritórios pioneiros na

cidade, atuando há aproxi
madamente 40 anos.

Wiele enfatiza ainda que

vai priorizar a fidelidade do .

'Cliente com determinada

companhia. "As pessoas
que tenham intenção de

preservar seus patrimô
nios, a vida de sua família

e filhos, ou até mesmo o

futuro, podem compare
cer à corretora", diz o pro
prietário do estabeleci-

menta. Entre os seguros
oferecidos pelo escritório

estão os seguros de veículo,
de vida, residência, em
presa, previdência privada,
entre outros de outros

ramos. Interessados em

adquirir mais informações
podem telefonar para 370-
6664.

!

Promoção de pneus passeio e baterias prosseguem até dia 30
]ARAGuA DO SUL -

Promoção na DPaschoal.
Até o final do mês, dia 30,
aqueles que comprarem
quatro pneus passeio le

vam mais um e podempa
gar em 'três vezes, sem ju
ros. Na aquisição de bate

rias, nas mesmas' condi

ções, o cliente ainda conta
com o serviço de SOS, on-

.
de a loja disponibiliza guin
cho para transportar veícu
los com problemas de ba
terias (com menos de-um
ano de uso), num raio de
50 quilômetros. Essa pro
moção vale para todas as

180 lojas da DPaschoal em
todo o Brasil. Além dessas

vantagens, as pessoas que

optaram por pagar �m 12

vezes, se o fizerem em dia,
a 12' prestação, fica isenta.

Na DPaschoal os clien
tes também encontram

pneus de caminhão, trator,
carros, baterias, amortece
dores, molas, suspensão,
inclusive serviço de balan-

ceamento, geometria, troca
de suspensão e molas. ''A

vantagem de ser cliente des
te estabelecimento é a

qualidade no atendimento,
de produtos, já que são

originais de fábrica e a

assistência", destaca o ge
rente Mauro Eduardo Ro

drigues dos Santos. A a,s-

sistência cobre problemas
com amortecedores com

até dois anos de uso ou 40

mil quilômetros rodados,
e, em casos de baterias e

.

geometrias, até cinco mil

quilômetros.
Ele enfatiza que a loja vai

até a casa do cliente buscar
o veículo para analisá-lo e

fazer orçamento, sem co

brar nada. As pessoas inte
ressadas em conhecer a es

trutura da empresa podem
visitar a loja, localizada na

Rua Walter Marquardt, no
Bairro Vila Nova. O telefo-

/

ne para contato é 275-1823
e o endereço eletrônico é

ms056jas@terra.com.br

DPaschoal oferece promoção na aquisição de pneus de passeio e baterias

Pastor;rVocacional reuniu-se f)

em assembléia regional
A assembléia regional

da Pastoral Vocacional

aconteceu no dia 21, p.o
Centro Shalom, no Bairro

Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul.

Estiveram reunidos

mais de 70 animadores vo

cacionais de todo o Esta

do com o objetivo de for

talecer e dinamizar o SER

VIÇO DE ANIMAÇÃO
VOCACIONAL pelo es

tudo, partilha entre dio

cese e eleição de uma nova

equipe Regional da pastoral
vocacional Sul IV

Atualmente a coorde

nadora regional é a pro
fessora Andréa Gomes -

uma vocação leiga qu� res

ponde em âmbito estadual

pela pastoral vocacional.

"Desde o 10 Congresso
Vocacional (1999) em Itai

ci/Sf; a pastoral vocacional
tem um novo rosto, onde
os leigos(as)-, missionários,
religiosos e sacerdotes têm

um papel importante junto
a Igreja de evangelizar e

.

vocacionalizar através do
conhecimento e teste

munho de vida", diz An

dréa.

Na assembléia os parti
cipantes também tiveram °

compromisso de planejar,
programar e definir metas

em preparação do Ano fJ
Vocacional de 2003 , que
tem como tema: ''Batismo,
fonte de todas as voca

ções" e o lema: ''Avancem

para águas mais profun
das" (Lc 5,4).

Semana maluca na KG Motos. As
motos modelo Titan 2003, zero- ,

quilômetro, podem ser financiadas
em até 36 vezes, sem entrada. A

loja ainda oferece como brinde o

emplacamento, um tanque cheio,
um capacete ou conjunto de chuva,
rede elástica e quatro lavações. .', I

A promoção é válida até

dia;J]1.
�

\ deste mês.
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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!
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IPREJuízo: INCÊNDIO FOI REGISTRADO NA MADRUGADA DE DOMINGO, NO BAIRRO NOVA E/SPERANÇA
I

� , Tênis de mesa participa da
sétima etapa do Estadual

]ARAGuA DO SUL _ A

equipe de tênis de mesa da
PME (Fundação Municipal
de Esportes) compete
com seus principais atletas
na sexta etapa do campeo
nato estadual da modalida

de, 'que acontece no pró
ximo final de semana, no

município de Indaial. Sob
O)

o comando do técnico

Marcos Albino, a delega
ção jaraguaense participa
desta fase com os seguintes
atletas: Guilherme Herzog,
que ocupa a segunda colo
cação na categoria Mirim

� do ranking catarinense;
Jader Luiz Moreira, segun
do na Infantil; Charles

Peters, sétimo na Infantil;
Emanuela Aparecida Kr(Ü
ger, segundo lugar na In
fantil feminina; Simone

Justen, quinto também na

Infantil feminina. Na pon-

Bombeiros utilizam 108 mil
litros d'água para apagar fogo

Resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro

tuação geral, por equipe,
Jaraguá do Sul ocupa a ter

ceira posição, tendo Join
ville e Rio do Sul como lí

der e vice-lider, respecti
vamente.

O circuito já teve cinco
etapas realizadas _ Rio do

Sul, em março; porto
União, em abril; Criciúma,
em maio; Ituporanga, em
junho; Timbó, em agosto.
A sétima e última fase do

campeonato estadual
ocorrerá de 18 a 20 de ou

tubro, emJaraguá do Sul,
no Centro de Treinamento
de Tênis de Mesa, que
funciona no Estádio João
Marcatto. Na oportuni
dade, quando a pontuação
valerá em dobro para o

ranking, serão definidos os
campeões catarinenses por
equipe e individuais por
categoria.

GUARAMIRIM _ O

Corpo de Bombeiros Vo

luntários do Município,
com apoio da guarnição
de jaraguá do Sul, foi acio
nado para apagar incêndio

ocorrido em um galpão
localizado no Bairro Nova

Esperança, próximo ao

viaduto do trem. A estru

tura, de propriedade de
Domênico Weber, estava
alugado e funcionava co

mo indústria e comércio

de materiais recicláveis.

SÃO PAULO _ No dia

22, sábado, os confrontos

foram os seguintes: Vasco 1

x 1 Internacional, Corin-
r

thians 2 x 1 Paraná,Atlético
MG O x 3 Flamengo,Atléti
co-PR 1 x 1 São Paulo, Pay
sandu 4 x 3 Ponte Preta,
Guarani O x O Juventude,

Paredes de alvenaria e for

ro de madeira, o galpão,
de mais de 700 metros

quadrados, foi destruído
pelas chamas. Para conter

o incêndio, foi necessário
o deslocamento de dois

caminhões-tanque de Gua

ramirim, quatro de Jaraguá
do Sul e 15 socorristas. Os

bombeiros gastaram apro
ximadamente 108 mil litros

de água para apagar o

fogo. O fato foi registrado
na madrugada de domin-

São Caetano 1 x O Bahia, e >

Grêmio 4 x O Vitória. No

dia 21, Botafogo O x 2 Cori

tiba, Portuguesa O x lCru

zeiro, Figueirense 1 x O Pal

meiras, e Santos 1 x 1 Goiás.

Com estes resultados, a
classificação até o momen

to é juventude em primei-

go, por volta das 3h30.

Para controlar as chamas,
os socorristas levaram cer

ca de duas horas, e, até efe
tuar todo rescaldo, ficaram
até às 10 horas.

Informações da guar�
nição de Guararnirirn

apontam que, em média,
70 toneladas de matéria-

, prima (papéis, plásticos)
foram queimadas. "O pro
prietário daJolins Indústria
e Comércio de Materiais

Recicláveis, que operava

ro lugar, seguido de Cori

tiba, Corinthians, São Cae
tano,AtléticoMineiro, San
tos, São Paulo, Atlético Pa

ranaense e.Guarani. Se o

campeonato acabasse hoje,
Paraná, Paysandu, Goiás e

Palmeiras estariam rebaixados.

Os jogos da 14" rodada,

no galpão, disse que per
deu todo o estoque. No
local havia muitos cones

que as indústrias do setor

têxtil utilizam para enrolar

fios", explica.
Os socorristas desco

nhecem o motivo do in

cêndio, mas afirmam que
o inquilino da estrutura

desconfiava que o fato foi

criminoso. O caso será

investigado pela Delegacia
de Polícia da cidade.

(FABIANE RIBAS)

que acontecem amanhã, são
os seguintes: São Paulo x

.

Atlético-MG; Cruzeiro x

Vasco, Internacional 'x Ba
hia; Fluminense x Atlético
PR, Paraná x Guarani,
Vitória x São Caetano,
Ponte Preta x Figueirense e

Juventude x Corinthians.

Vôlei feminino disputaô" etapa do Estadual Infantil
]ARAGuA DO SUL _ A

equipe infantil feminina da
ADV/FME/Divina/Ma
risol disputá. a terceira etapa
do campeonato da categoria
neste' final de semana, com

jogos a serem disputados no
ginásio daMarisol, onde en
frentam as seguintes adver
sárias: EstrelaBatistense/São ,

João Batista, às 16h30 de
sexta-feira (27); Vulgra/

Gravata!, às 10h30, e Elia

ne/Criciúma, às 17h30, am
bos os jogos no sábado (28);
Astel/Florianópolis, às

10h30 de domingo (29): Pa
ra estes jogos, o técnico Ce-

zar deOliveira deverá contar

co� as atletas Tamiris, Sami
la, Tamires, Tatiane, Dama
ris, Thayse, Lucimeri, Daia-

'

ne, Luana, Taísa, Albertina,
Ana Paula e Natali.

,

Equipemirim feminina nas finais da CopaNorte de Vôlei
]ARAGUA DO SUL·_ A

equipe mirim feminina
ADV/FME/Divina/Ma-

.
.� .

risol garantiu presença nas

finais da Copa No!�e de

Vôlei da categoria ao ter

minar a fase classificatória

na primeira colocação, de
pois de sagrar-se vice-cam

peã da terceira etapa da

competição, realizada no

último final de sem5illa, em'
Joinville. O segundo lugar
da última fase de classifica

ção foi conseguido CÇ>m três

vitórias, por dois sets a zero,
sobre os times da FME/··
Corupá, da AI) Pomerana
e do Bonja/BCN/]oinville,
para quem as jaraguaenses
perderam a final da etapa
pelo placar de 2 a 1. .

Para esta conquista, o
técnico Gilm�Jungton te

ve à sua disposição as joga
doras Giovana, Helaine,
Damaris, Annabeli, Solange,
Rosângela,

.

Talita, A1,1a
Carolina, Andressa, Aline e·

Sofia. Além do time jara
guaense, também Bonja/
BCN IJoinvi1le, SE Bandei
rante/Buettner/Brusque e

AD Pomerana disputarão a

etapa final da Copa Norte
Mirim feminina, agendada
para o dia 9 de novembro,
emJaraguá do Sul. Já o time
mirimmasculino daADVI
FME/Marisol estará em

Joinville no próximo final de
semana, quando disputará a

terceira fase do campeonato
estadual da categoria.

,

LOTERIAS

Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 398 concurso: 251 concurso 03672

07 - 16 - 22 - 28 - 36 - 37 14 - 15 - 25 - 26 - 1° - Prêmio: 48.715
30 - 32 - 43 - 47 - 2° - Prêmio: 190437

Quina 49 - 53 - 62 - 65 - 3°_ Prêmio: 25.043
concurso: 1048 ,. f

66-69-72-76- 4° - Prêmio: 21.688
10 - 32 - 44 - 69 - 77

85 - 94 - 98 - 00 5° - Prêmio: 00.627 ,:.
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CONQUISTA: ATLETAS TROUXERAM CINCO MEDALHAS DE OURO, QUATRO DE PRATA E tlNCO DEBRONZE

]ARAGuA DO SUL - O
.

Município ficou em sétimo

lugar geral na 42a edição
.

dos Jogos Abertos, que fi
nalizou neste sábado, na ci
dade de Lages, somando
42 pontos. Ao todo, foram
14 medalhas, sendo cinco

v

de ouro, quatro de prata e

cinco de bronze, além do
. títu'lo de primeiro lugar da
equipe de futsal, que ga
rantiu a segunda vitória

consecutiva. Na opinião
_/

\
do diretor técnico da FME

(Fundação Municipal de
Esporte), Hercílio Men�
donça da Rosa, este resulta
do correspondia às expec
tativas do grupo, já que
Jaraguá do Sul participou
apenas em 14.modalida
'des. "Ao todo, a competi
ção foi, disputada 'em 38

modalidades, e as cidades

que ficaram nas primeiras
colocações levaram equi
pes para concorrer em to

das", diz.
O título dos Jase deste

colas, o primeiro lugar fi
cou para a Escola Muni

cipal de Ensino Funda

mental Ribeirão Molha,
que conquistou 684 pon-

por causa do mau tempo
e problemas na pista do
Estádio Vidal Rarnos, 'frus
trando cerca de 400 atletas,

.

O futebol passou pelo últi
mo ano corno- modalida
de de apresentação e pode
ser oficializado desde que
aconteça aprovação do
Conselho Estadual de

Desportos, em sua última
, reunião do ano. O tênis fe- )

minino e o remo pem fo
ram incluídos na progra-

/

em

guiram o número mínimo

de oito in,scrições, como

rbanda o regulamento dos

Jogos Abertos eJoguinhos.
(FABIANE RIBAS)

.

o gol de ouro do futsal jaraguaense
,
Aos 46 segundos do terceiro período damorte súbita,

Marcel fez gol de falta direta e deu a Vitória e o título de

bicampeão-à equipe de futsal deJaraguá do Sul. A partida
final dos Jogos Abertos, contra Criciúrna, foi decep- ,

cionante, e chegou e� certos momentos a ser vaiada pela
torcida que foi em bom número no ginásio, do Sesi. O

tempo _ reguhmentar terminou'em zero a zero, sem ne

nhumajogada de perigo de ambas equipes.Aprorrogação
. normal (5 x 5 minutos) foi no mesmo ritmo. Somente no
segundo período damorte súbita é qqe o Criciúma partiu
pra cima e teve três oportunidades claras de gol, mas foi
contido graças às boas defesas do goleiro Paulinho. ,

Logo no início da terceira prorrogação, Jedson fez a

sexta falta coletiva de Criciúma em cima de Marcel, foi
expulso e, na cobrança; o artilheiro dos Jogos Abertos,
com oito gols, chutou à meia altura vencendo o goleiro
Ninho, fazendo o único gol do confronto, Após o jogo,
o técnico Fernando Ferreti, com tranqüilidade, disse que

, os dois jogadores da seleção brasileira (Manoel Tobias e

Franklin) fazem falta em qualquer time, mas também não

participaram no ano passado. Ele destacou a força do seu

time, que mostrou superação principalmente na segunda
. fase de classificação, quando foi derrotado pela equipe de
Lages. I . ,

Segundo o coordenador da modalidade, João Carlos
de Souza, o atletaMarcel, deJaraguá do Sul.foi escolhido
o destaque dos Jogos Abertos de�es.

_ Cesa} Junke,/CP
Organizadores ficaram surpresos com a qualidade do nível técnico dos atletas

, '

tos e garantiu a liderança
do ranking Norte Cata

rinense de Tênis de Mesa.
Em segundo lugar ficou
a Escola Municipal de
Ensino Fundamental 1\:1-
berto Bauer, com 318
I

pontos, seguido da CME

de Pomerode, com 277 da região'; para que pos
samos realizar mais uma

'festa cheia de alegria, de
mostrando que J araguá ,

do Sul e região é um se

leiro de atletas de grande
qualidade técnica", desta-

pontos.
O próximo torneio

está. mar�à'do para o dia

26 de outubro, no Colé

gio Evangélico Jaraguá.
"Espero a participação
de todos os mesa-tenistas

,
ca.

_ 'Esporte contra a Fome'

arrecada 27' toneladas '.

FLORIANÓPOLIS - A

Fesporte (Federação Ca

tarinense do Desporto)
encerrou, sexta-feira à

noite, a etápa lageana do

Projeto "Esporte contra

a Fome", desenvolvida
durante os Jogos Aber

tos. Foram arrecadados

1,4�Jmil quilos de alimen

tos não perecíveis, total
considerado bem abaixo

da expectativa pelos
idealizadores deste proje
to. A arrecadação de La

ges foi entregue pelo di

retor geral da Fesporte,
Pedro Bastos, a 11 enti-.
dades indicadas pela Pre
feitura do município.

O Projeto "Esporte
contra a Fome" foi lança
do este ano com a finali

dade de atender a parte
social vinculada ao espor
te, beneficiando entidades

de todos os municípios-

Jaraguá do. Sul ficou
nos Jogos Abertos de se

\
ano - que contou com 89 mação porque não conse-

municípios, cincomil ade
tas e disputa de 38 troféus
em 23 modalidades -

\'

ficou com a capital do Es-

tado, que somou 259 pon
tos,à frente de Blumenau,
com J 75, e Joinville;, com'
141. ''Agora, cada equipe
vai treinar para se dedicar
no�seus respectivos cam

peonatos estaduais ou de

mais competições", desta
ca Rosa.

As competições de
atletismo foram canceladas

NOTAS

sedes de eventos da Fes

porte. A última etapa está

marcada para 8 de de

zembro, na Travessia da

Lagoa da Conceição, en
cerramento do calendário.

A doação de um quilo
de alimento não perecível
por atletas, dirigentes, ar
bitragem e público nos

locais de competição so

tpa, até agora, 27 tonela

das, beneficiando a 1211

entidades.

Os eventos da Fes

porte com envolvimen

to no projeto foram, por
enquan to, Joguinhos j

Abertos, desde a fase Mi

crorregional,Jogos'Aber
tos, Maratona de Floria
nópolis e Moleque Bom

de Bola, faltando ainda a

Olesc (Olimpíada Estu

dantil de Santa Catarina),
Festival Escolar de Dança
e Travessia da Lagoa.

INTERESCOLAR DE NATAÇÃO
As inscrições para a terceira e última etapa do terceiro
Circuito Interescolar deNatação - 5°Troféu.ErnaniVolpi
Coitinhopodem ser feitas até quinta-feira, das 8h45 às llh45
e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na FME

_(Fundação Municipal de Esportes). A competição envolve
estudantes com idade de 8 a, 16 anos, divididos em seis

categorias no masculino e feminino, de acordo com o ano

de nascimento: Pré-mirim; Mirim 1 e 2; Petiz; Infantil; e

Juvenil. O congresso técnico está marcado para o dia2 de

outubro, a partir das 14 horas, no au'ditório da escolaWizard
Idiomas-.O Circuito Interescolar de Natação é promovido
pelaPME, em parceria com aAjinc (AssociaçãoJaraguaense
dos Incentivadores de Natação Competitiva).

_/

FALTAM 2 MESES PARA
O CALOR PEGAR!!!

\
,

Campeonato de tênis de mesa reuniumais de 120'atletas
]ARAGUA DO SUL - A ..

segunda etapa do Tor

neio Norte Catarinense

de Tênis de Mesa, reali
zada sábado, no Colégio
Divina Providência, con
tou com a participação
de aproximadamente
l�O mesa-tenistas da re

gião. Ao todo, foram dis

putados mais de 220 jo
gos, com nível técnico de

qualidade, conforme

opinião de um dos or�

.

ganizadores da competi/'
ção, Rodrigo Tolentino
Luz. Os mesa-tenistas re

presentaram 20 clubes/
escolas da cidade de Co

rupá, Guararnirim, Schro
eder, Po�erode e Jara
guá do Sul.

"

Entre os clubes e es-

ou VOCÊ VAI
PASSAR O

VERÃO COM ROUPA
DE INVERNO?
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