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Angular Foto e Vídeo (Edson Junkes)

A grande novidade da noite de domingo e que eletrizou a platéia foi a apresentação do Grupo Entri
I
corpus, que inovou com a coreografia "Aborígenes", onde os bailarinos atuaram como acrobatas

.Integraçâo entre osgrupos foi a
..
'

marca do go Jaraguá em Dança
A socialização entre os dançarinos qu'e par

ticiparam do 8° Jaraguá em Dança, realizado de

quinta-feira a domingo, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, foi o ponto forte do'evento, pro
movido pela Fundação Cultural de Jaraguá do

S\ll com o apoio da Marisol, Idealizado para ser

uma mostra sem caráter competitivo, o Jaraguá PÁGINA 9

em Dança, já se transformou .em evento tradi

cional na cidade, esperado com ansiedade pelos
grupos de danças locais e demunicípios vizinhos.
Este ano participaram, pela primeira vez, gru
pos de dança de cidades que não pertencem à

Amvali.

) ,

' Fotos: Cesar Junkes/CP

Idosos que integram o Grupo de Terceira Idade da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos, afir-
mam que, apesar do voto ser optativo para quem tem mais de 69 anos, não vão deixar de participar. Páginas 6 e 7

G'UINDASTES' I'
'

JARAGUA
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A professora da primeira série do
Ensino Fundamental Karin Bartel
recebeu o prêmio "Professora
Nota 10" pelo desenvolvimento de
um projeto de resgate das antigas

. canções populares. Página lp

Pilotos destacam-se

no Motovelocidade
Dois pilotos da Micr�rregião

do Vale do Itapocu se destacaram

na nona e penúltima etapa do

Campeonato Norte Catarinense

de Motovelocidade, que foi rea
lizada neste final de' semana. '

PÁGINA 11

Caratê é avaliado

para,os Joguinhos
o Campeonato Estadual Mi

rim a Juvenil de Caratê, realizado
'

no fim de semana, envolveu 450,
atletas representantes de 23 asso-

� ciações da modalidade e 16 muni-

cípios do Estado. I

PÁGINA 12

Malwee goleou a

equipe de Palmitos
A equipe Malwee goleou a

Agroeste, de Palmitos, por 8 a O,
, na noite de sábado, no ginásio di
Duas Rodas, na abertura da segun
d� fase do Campeonato Catari
nense de Futsal, Divisão Especial.

PÁGINA 12

"Mostra de trabalhos
)

,

envolve professores
da rede municipal
PÁGINA 10
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Real menor que o Peso?
EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES - Acadêmico de
Direito da Unerj

Como eu, com certeza você, nesses últimos dias, ficou
surpreso e 'ao mesmo tempo indignado com a forma

- descarada. que o ','mercado" vem exercendo um

verdadeiro e sorrateiro terrorismo, tentando intervir no
resultado eleitoral brasileiro.

Aliás, confesso .que por mais que os economistas
I

tentem afirmar de que a economia é uma ciência que tem
'corno principal ferramenta a matemática e, 'para tanto,
está baseada na exatidão, é inaceitável a admissão sem

qualquer "lógica" de que o nosso Real vale menos que o
Peso argentino. Se assim fosse, estes "entendidos"

. .

deveriam correr às casas de câmbio e comprarem "Pesos

bem pesados".
Lembro-me que.iquando criança, escutava de que a

especulação financeira era algo enquadrado como coisa

feia e quem o fazia era considerado' traidor da pátria.
Agora! Bem, o governo federal o máximo que faz é

atender os caprichos dos operadores, com quilos e quilos
de gel nos cabelos e na sua maioria com resíduos de
cocaína nas narinas, com fortunas de dólares para
"acalmar o mercado". <'

Há que ponto chegamos? Bancos com status de igrejas,
operadores financeiros e especuladores com os controles

das marionetes que se dizem governantes, e o "mercado"
com emoções humanas, pois acorda nervoso, se sente

deprimido e quase nunca se mostra otimista, para tristeza
damaioria do povo sofrido e os que trabalham de verdade
no mundo.

Sabe-se que, das quatro empresas mais lucrativas do

Brasil, três são instituições bancárias. Por que será? E as

importantes e exemplares empresas que temos no nosso
País? É, aí se vê que a atual forma escolhida pelo
(des)governo federal tem como prioridade os banqueiros,
setor dos que não trabalham, mas sim apenas sugam do
suor dos empresários, produtores agrícolas e os

trabalhadores da cidade e do campo. Um "entreguismo"
descarado defendido vorazmente por Fraga e Malan:
]á dizia o grande líder indiano Gandhi: ''A economia

que ignora as considerações morais e sentimentais é como

figuras de cera, que podem ser parecidas com a vida, mas
carecem da vida genuína da carne viva. Em todos os

momentos cruciais, essas novas leis econômicas
fracassaram na prática. E as nações ou indivíduos que as

aceitam como máximas de orientação devem perecer,"
Empresários e os trabalhadores em geral precisam se

unir em defesa de nossos interesses e voltar a investir no

trabalho, no setor produtivo, na capacitação tecnológica
e na valorização do trabalho humano, para que possamos,
de fato, sentir todo o orgulho de nosso amado Brasil.

.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, LI80, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Desafios fora de. casa
o debate dos principais

candidatos à Presidência da

República converge para di

versos temas nacionais inter

nos, que afetam mais direta
mente a nossa população,
como as questões da neces

sidade de gerar mais, empre

gos, implantar nova política
tributária, desconcentrar a

renda e reduzir a criminalida
de no País, só para citar al

guns. Entretanto, oportuno ,é
destacar que as questões
externas estarão como nunca

estiveram antes, na mesa do
futuro chefe da Nação, em

vias de ser eleito, para a to

mada de decisões.
O desenvolvimento. tec

nológico e a modernização da

atividade econômica e dos
meios de produção, acelerados
pelo uso da Informática em

todos os campos da atividade

humana, não só confirmaram

aquilo que se convencionou

chamar de "glo'baliza'ção",
difundindo o conceito de que
nada mais acontece isolada
mente neste planeta (e que
muito pelo contrário, decisões
tomadas em determinada re

gião sempre refletem em

r
Problemasque se

tornarão

freqüentes, exigindo
soluções

'outros países, sejam próximos
ou não), mas estão impondo
também no�as realidades aos

povos e seus governantes.
É o que se pode dizer da

formação de blocos econômi

cos como a União Européia,
que já integra as princ�pais
nações européias, e o Merco
sul (Mercado Comum do

Cone Sul), ainda iricipiente na

América do Sul, sem falar da

Alca (Área de Livre Comércio

das Américas), esta última em

vias 'de tornar-se uma das
maiores polêmicas em todo o

continente americano, pela
complexidade e envolvimen
to de uma gama enorme de in-

. teresses, por enquanto ainda

bastante dispersos, mas de
uma importância exponencial,
que, ao que tudo indica,
trans ceude a tudo que já
aconteceu antes em termos de

desenvolvimento da atividade

...J

,"1.

:��ercial no mundo moder-

�IJá nos dias de hoje, apesar
'

dos protestos já suscitados, '�
como o recente plebiscito 1/

. organizado pela CNBB (Con
ferência Nacional dos Bispos
do Brasil) e outras entidades

d II
representativas' e vários

segmentos ditos menos favo- , I
.

recidos da população brasilei- .

I
ra, pode-se dizer que nossos '

governantes estão condicio-.
nados a terem que tomar!

importantes decisões ness
,

setor, porque não poderão '1 Jdeixar o Brasil à reboque de
(

(estratégias desenvolvimen- !Itistas que outros países ou \
continentes fatalmente torna- 11

I

rão, queiramos nós ou não. ri'
Agora mesmo, despontam ?,

jtt'
as notíc ias envolvendo os

�I·,In.contenciosos agrícolas que f)

Brasil tem, através da OMC I.

(Organização Mundial do
.

Comércio), com os Estados. i
. ,

Unidos, na questão do algo-
.

dão, e com a União Européia,
.

no saso do açúcar, e per
sistem os problemas com as

barreiras ao aço. Problemas j
que se tornarão freqüentes, "�,
exigindo soluções.

"-
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A manifestação do PT, realizada no domingo, na Re
gião do Itapocu, reuniu cerca de 1,2 mil militantes do

partido e simpatizantes da sigla. De acordo com inte

grantes do diretório do PT de Jaraguá do Sul, a car

reata e o showmício foram prestigiados por pessoas
de todos os bairros de Jaraguá do Sul e das cidades

vizinhas. Os petistas estão cada vez mais confiantes
na vitória de Lula para presidente da República.

CONTRA
O prefeito' de Jaraguá do
Sul, Irineu Pasold, disse
em entrevista coletiva

desta semana que o Brasil

não pode perder a chance
de conquistar a tão so

nhada estabilidade eco

nômica e politica. Pasold
e o PSDB apostam na

eleição de José Serra a

presidente da República.
Ele (o prefeito) acha que
a possível vitória de Lula

causaria vários problemas
ao País e não ajudaria em

_

nada na busca pela.solu
ção das dificuldades já
existentes.

PRÊMIO

PALANQUE
As pesquisas apontam a

possibilidade de segundo
turno em Santa Catarina,
contrariando as pretensões
do atual governador e can
didato à reeleição, Esperi
diãoArnin (PPB). Caso es
sa probabilidade se confir

me, ficando na reta final
Amin e Luiz Henrique da

Silveira (pMDB), o candi
dato do PMDB deve re

ceber, por questões ideo
lógicas, o apoio dos petis-

, tas. O candidato do PPS

ao Governo do Estado,
Sérgio Grando, também
deve apoiar PMDB.

O prefeito deJaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB), vai

'% a Brasília nesta quarta-feira para receber o "Selo Ouro",
concedido aos municípios que estejam vinculados ao

PNMT (programa Nacional de Municipalização do

'Turismo). O prefeito viaja acompanhado dó diretor da:
Divisão de Turismo, Loreno Hagedorn. Cerca de 150

municípios brasileiros vão receber o prêmio por
manterem projetos de viabilização do turismo como

fonte de renda e de empr�gos.

ENTRE ASPAS

, "Estão usando de todos os ardis para facilitar
"a vida de um candidato e prejudicar a minha."
CA afi rmação é do deputado federal e candidato
à reeleição Vicente Caropreso (PSDS), ao referir

'. se aos problemas com o PT).

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

I INDIGNAÇÃO: CANDIDATO DO PSDB ACIONA A JUSTiÇA COMUM PARA PUNIR SEUS DETRATORES

Vicente Caropreso desmente

acusações de sindicato em JS

_ Candidato do PSDB apresenta propostas de trabalho
JARAGuA DO SUL - o mico/social e a geração de deral como elo é funda- benefício de melhorias

deputado federal e candi- =r=s=. mental", argumenta. para a saúde e consolidar

dato à reeleição Vicente Ca- Também falou que Completar o trabalho todos os mecanismos de

ropreso (PSDB) apresen- ' pretende atuar como faci- que está em andamento, prevenção; buscar meios
tau onterp, em entrevista litador do Executivo rnu- tendo em média R$ 30 de organizar e fortalecer a
coletiva, suas propostas de nicipal em Brasilia e forta- milhões em fase de libe- estrutura do Estado ligada
trabalho para o segundá _ lecer ainda mais o atendi- ração para 62 municípios à segurança, ao combate

mandato. Ele citou a neces- menta aos municípios. "A em todo o Estado; conti- ao crime organizado e à

sidade de pontear as refor- burocracia _e .o entendi- nuar o trabalho e a luta pela distribuição de drogas e
-,

mas tributária, previdenciá- menta da estrutura para o reestruturação financeira ainda delinear relevância

ria e administrativa do Es- alcance destes recursos é dos hospitais públicos con- para Santa Catarina com

tado comomeio de buscar grande e complexa, por is- veniados ao SUS (Sistema ênfase paraJaraguá do Sul
maior condição para o de- so a atuação constante e Único de Saúde); integrar e região_ junto à esfera

senvolvimento econô- eficiente do deputado fe- programas e projetos em federal. (MHM)

JARAGuA DO SUL -

O, deputado, federal e

candidato à reeleição Vi
cente Caropreso (PSDB)
chamou a imprensa local

para uma coletiva-almoço
no Restaurante Itajara. O
objetivo do convite feito

pelo parlamentar foi o de

informar que está entran

do com Ur:1 pedido de pri
são contra qualquer pessoa
que for flagrada distribuin
do material informativo

onde o seu nome consta

como um dos parlamenta
res que votou a favor da

flexibilização da CLT, ano

passado. Acompanhado
do advogado FaustoAlves
Lelis Neto, Caropreso ale

gou danos morais à sua

pessoa, já que não esteve

presente no dia da votação.
O advogado do can

didato foi enfático e disse

que já existe uma açãomo
vida contra aCUT (Central
Única dos Trabalhadores)
e Federação dos Traba
lhadores Municipais de

Santa Catarina, por terem

Candidato chamou a imprensa para falar sobre a situação gerada a partir de um panfleto

veiculado material cori-
/
entrar com o pedido de

tendo "inverdades" sobre ,prisão junto àJustiça co-

_

Itapocu.
A presidente 90 Sin

dicato dos Empregados
I do Comércio,AnaRoeder

(de onde foram recolhidos

os informativos por or

dem judicial, há pouco

a atuação do parlamentar.
Agora, o advogado quer a.
proibição de outro mate

rial que mantém o nome
I

do candidato, e "buscam

enganar a população pre
tendendo fazer crer que
uma lei está acima da

Constituição". "Entre hoje
(ontem)' e amanhã vamos

mum", enfatiza o advo

gado,
Indignado com a atua

ção dos passiveis adversá
rios politicos, Caropreso
destacou seu trabalho mais de uma semana), dis-

\

"apartidário" e afirmou se que não tem nada para

.que nenhum politico fez entregar e nem para de-

tanto em tão pouco tempo darar.

pela Região do Vale do <, (MARIA HELENA DE MORAES)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IIDINHEIRO: FALTA DE PROFISSIONALIZAÇÃO CORRESPONDE A 66% DO INSUCESSO DOS NEGÓCIOS
/

\

Microempresas mantêm a to

índice de mortalidade em JS
]ARAGUÁ DO SUL - Es

tatisticas realizadas pelo Se

brae/SC (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Em
presas) confirmam que
49% das microempresas do
Estado fecham no primeiro
ano de implementação, au
mentando para 58% no se

gundo ano, atingindo a mar

ca de 63% no terceiro. Em

Jaraguá do Sul estes núme
ros são um pouco inferiores,
devido ao empreendedoris
mo da Região Norte, po
rém, 'bastante expressivos se

conside�ados o índice que
representa.A pesquisa indica
que 66% do insucesso nos

negócios são atribuídos pela
falta de profissionalização
do empresário, 22% relativo

.

ao desaquecimento econô

mico, 21%'à concorrência e

16% à carga tributária.
De acordo com o agen

te articulador do Sebrae,
Donizete B6ger, as micro

empresas representam 99%
do parque empresarial na
cional e 30% do PIB (pro
duto Interno Bruto): Em
média, por ano, são abertos

Cesar Junkes/CP

Bõger: microempresas representam 30% do PIB
/

27 mil novos negócios em

Sánta Catarina, e cerca de
50% quebram. "Exemplifi
cando, se destas 27 mil em
presas têm investido no mí
nimo R$ 5 mil na sua criação,
aproximadamente R$ 70
milhões são empregados de
forma incorreta", e�fatiza.

Para melhorar este pa
norama, o Sebrae promove
mensalmente o Programa
"Candidato Empresário",
sendo que, neste mês, acon
tece de 21 a 24, às 19h30,
no Cejas (Centro Empresa-

rial de Jaraguá do Sul). O
curso objetiva esclarecer as

maiores dúvidas do candi-

.

dato a empresário dos pro
cedimentos que devem ser

adotados para a abertura ou

planejamento de uma em

presa, com a explanação de

especialistas nos temas:

"Montando o próprio ne

gócio", "Legalização da

empresa" e "Crédito e fon
tes de recursos financeiros".

Segundo B6ger, o progra
ma visa repassar aos partici-

I

pantes informações indis-

pensáveis para dar os pri
meiros passos para o su

cesso. ''A maioria elas pes
soas inicia um novo negócio
mais por necessidade do que
por oportunidade, o que
significa estar começando
errado o negócio. É uma tá

tica suicida", finaliza.
ESTATÍSTICAS - Se-'

gundo dados de 2000 do

IBGE (Instituto Brasileiro ele

Geografi� e Estatística), do
total de 710,25 mil empresas
criadas, 659,36 mil eram de

pequeno porte, e, deste total,
das 457 mil empresas fe

chadas, 426 mil eram pe

quenas. (JULIANA ERTHAL)

Ano se Brasil

1° 49% 61%

2° 58% 67%

3° 63% 73%

Abertas as inscrições para o concurso de Vitrines
]ARAGUÁ DO SUL - A

CCO (Comissão Central

Organizadora) da 14aSchüt
zenfest, em parceria com a

CDL (Câmara dos Dirigen
tes Lojistas), promoveu, na
semana passada, o pré-lan
çamento do concurso de
Vitrines em alusão à festa que
acontece de 10 a 20 de outu

bro; noParqueMunicipal de
Eventos. De acordo com a

vice-presidente da CCO,
HenriettaNeves, o concurso
visa estabelecer ao Municí

pio um clima de festa através
da amostra de vitrines deco-

radas, na mais autêntica tra
dição da "Festa dos Atirado
res". "O convite se estende
também às lojas que não \

queiram participar direta
mente do concurso estimu

lando as pessoas a usarem

camisetas, chapéus e outros

objetos, transformando o

comércio local num ambien
te de alegria e tradição",
acrescenta.

O período de julgamen
to é de 10 a 15 de outubro,
e as fichas de inscrição po
dem ser obtidas na secretaria
do CDL. Os critérios a se-

rem avaliados são a cria
tividade, a originalidade do

trabalho e a arte e beleza da

ornamentação. O prêmio é

dividido em duas'categorias:
vitrine menor (até 5m2) e

vitrinemaior de (de 5m2 em
diante).

A premiação acontece

no dia 17 de outubro, às 21

horas, no Pavilhão A do

Parque de Eventos. Haverá

troféus para 10, 20 e 30 lu

gares para as categorias, e

certificado de participação
para todos os inscritos.

No ano passado, as lojas

Barato Maria e StatusModa

obtiverem a primeira colo

cação em suas categonas,
sendo que, ao todo, sorna
ram-se somente 9 lojas
participantes. "Nossa expec
tativa é uma adesão maior

dos lojistas neste ano, con

tribuindo, desta maneira,
para a divulgação ela festa e

ao mesmo tempo para
atrair os consumidores com

vitrines atraentes e criativas,
visando com isso incre

mentar as vendas", finaliza
o presidente da CDL, San
dro Alberto Moretti. (JE)

TERÇA-FEIRA, 1 de outubro de 2002

Weg é uma das 'Empresa�",
Mais Admiradas do Brasil'

A Weg foi eleita na

pesquisa "Carta Capital!
InterScience", pelo quarto
ano consecutivo, como·a

"EmpresaMais Adinirada
do Pais" no segmento de

Mecânica. No ranking
geral das 150 empresas
mais admiradas, aWeg é a

catarinense mais bem posi
cionada, subindo da 25a

para a' 21 a

posição. Para
eleger as mais admiradas,
a "Carta Capital" e a em

presa de pesquisa Inter

Science entrevistam execu
tivos de grandes empresas,
em vários segmentos. Para

chegar a esse resultado, são
analisados critérios como

qualidade, marca, inova
ção, recursos humanos,
administração, solidez,
responsabilidade social e

I

compromisso com o Pais.

A Weg teve bom de

sernpenho nos 11 critérios

que compõem a imagem
de uma companhia, com
destaque para ética.j.om
promisso com o consumi

dor e recursos humanos, o

que colocou a empresa no

topo mais uma vez, conso-

.lidando essa posição. Das
cinco pesquisas realizadas,
aWeg só ficou em segun
do lugar na primeira, em
1998.

A pesquisa, que tem

como inspiração a TheMost

Admired Companies, da

Revista "Fortune", é feita
com os principais executi-
vos do País, que são convi
dados a avaliar corno cada

empresa égerida; aforça.' _'de suas marcas e serviços;'
.

,

a capacidade de competir \.
em mercados globaliza- ,_;
dos, e o respeito a funcio- f

nários, consumidores e

comunidade - o que
inclui práticas sociais e

ambientais.

Segundo Mino Carta,
diretor de redação da

"Carta Capital", "os méri- \

tos de quem chega ao to-
!

po, no depoimento alta- t �

mente qualificado dos pes- �t
quisados, surgem do com

portamento ético, do�'
compromisso social, da.1r

. \

responsabilidade ambien- o.

tal, da consciência cidadã

das empresàs que atuam

no Pais".

EXTRATO DE CONTA nº 008/2002
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADO: ESPAÇO NADIL LTDA· OFICINA DE ARTE

OBJETO: Serviços de aplicação do mosaico no Mercado

público Municipal
EXECUÇÃO: 30/09 a 02/10/2002 c

Valor total: R$ 3.000,00
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data assinatura: 27/09/2002 b
Signatários: Ademir Izidoro. Paulo David. da Silva

1(9��§;8�357/00
b-�-·
1',··�"1 � -� �

,tt. .:i.:-
j Especíalízaçâo: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeíro
I e Curso na Sociedade Brasílêtra.de Oftalmologia doRío de Janeiro

i Fone: (047) 275-1150
i Av. Mal. Deodoro, 176 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center

", ii1,,'�
JGO Oftalll1ologista

-J
UNERJ

c.ntro u""""""",, ft Jerogui do Sul

wwW.unerj.br
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��.----------------------------------------,

(4iírculo
Italiano

2° FESTIVAL ESTADUAL DE MÚSICA ITALIANA
Dias: 22 e 23 de novembro de 2002.

Local: Pavilhão A da Proeb (Blurnenau)

Inscrições até o dia 30 de setembro de 2002.

Regulamento e Ficha de Inscrição no site: www.patricio
eventos.com.br ou (047) 333-1965

CORAL
No dia 20 de setembro de 2002, a Comunidade

Italiana da cidade vizinha de São Bento do Sul, realizou
o seu 2a Jantar Italiano, por ocasião das festividades
dos 129 anos do Município.

O coral do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, esteve
presente, a convite do Círculo Italiano de São Bento do

Sul, apresentando belas canções e prestigiando a bonita
festa preparada.

.

Parabéns aos amigos e simpatizantes, italianos da
cidade de São Bento do Sul.

A PRESENÇA DA ETNIA ITALIANA
Na última sexta-feira, dia 20 de setembro, a Etnia

Italiana esteve presente na Escola Municipal Guilherme
Helmuth Duwe, no Bairro Rio da Luz, onde o empenho
e a dedicação dos alunos com a Professora Eloísa Jentig
Ross, foi de resgatar um pouco da história desses que
fizeram a nossa história.

Outro local, que foi palco da história italiana, foi
na Empresa Marisol, onde os funcionários puderam
saborear o cardápio italiano, que foi servido pelei
Restaurante Ataliba, proporcionando "um dia típico
ital lano".

4à Queremos parabenizar a iniciativa da Empresa
;

Marisol, através dos nossos amigos Vicente e Florilda

Donini, ao Devanir que por muitos anos esteve a frente
do Círculo, em divulgar e valdrlzar a cultura italiana.

ENCONTRO MENSAL
Agende e adquira seu ingresso antecipadamente,

pois será nessa sexta-feira, dia 27 de setembro, com

início às 20:00 horas o Jantar Mensal do Círculo

Italiano, na nossa Sede Social, sito na Rua dos

Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila Nova (próxima
a Comunidade Rainha da Paz).

Você não pode deixar de saborear o prato típico,
seçado a um dei icio

<so vtnho.

TÓÍ; vê se vem Il!

Grazief

Valdir José

Bressan

Presidente do

Círculo

,

371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

voróvel poro os

. Você
Aproveite o dia

sfazer de coisas

ua produtívídode e

ia estarão em grande
"lilda de novo no

área amoroso.

Câncer - Não dará atenção
.cotidionos, mos

HISTÓRIAS E FATOS CORREIOnopovo 5

Sem a devida informação,' ninguém, nos dias de hoje, diria que esta

foto retrata a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, pois a única

edificação, que aparece na foto e que ainda existe, está muito modificada.
Trata-se da casa de José Ernmendõrfer; edificada em 1912, sita na

esquina das ruas Procópio Gomes de Oliveira e Marechal Deodoro da
Fonseca. N esta época, a principal aven ida de nossa cidade não passava
de um caminho empoei rado, em tempo seco, ou, em época de chuva, de
um lamaçal quase intransponível. Observe e compare! Bons tempos
aqueles?

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
WILLIAM A. WHEELER, UM HOMEM íNTEGRO (205)

(Aconteceu no Senado americano)

Disse o senador Roscoe Conkling a Wheeler: "Wheeler,
se agir (certamente votar) de acordo conosco, não há,
nada ao alcance do Estado de Nova York a que não

possa razoavelmente aspirar." Conkling era,
praticamente, o "dono" de Nova York. Wheeler replicou:
"Sr. Conkling, não há nada ao alcance do Estado de
Nova York que me compense da perda do respeito de
mim mesmo".

(EXTRAÍDO DO LIVRO" POLÍTICA E CORAGEM", DE JOHN F. KENNEDY)

dia favoreceró os

'lidos, seja no

no suo vida
racure dor mais

atenç Ofamília. Intimidade
em destaque.
Vir em - As vibroções no

fissiona I serão as

seu progresso
tará em evidência.

e, confie mais no

o que irá se refletir
rofissional. Lucro

no romance.
• -

o - Procure ser crioliva

is com bastante
Lua esccirpiana Irará
es na intimidede.

(Veja, leitor, que políticos corruptos existem em-todos
, os países. O problema do Brasil não é ter políticos
corruptos, mas ter mais corruptos do que gente honesta.
Não preciso antecipar nada, mas faça você mesmo uma

pesquisa e veja a quanto por cento corresponde o número
de Wheeler que temos no Congresso Nacional, por

exemplo, na opinião do povo.
Pela resposta, você chegará facilmente à conclusão de

que o destino do Brasil, apesar de riquíssimo, realmente
não pode ser outro senão o caos.

Oxalá, tenhamos na próxima legislatura mais Wheeler
do que Conkling. Isso depende muito - muito mesmo!
- do nosso voto).

Sagitári.? - Bom dia poro

expor!�iGâ idéias,

p.\jis:i os mais

ongrn e com o apoio
do�' os. No campo afetivo,
:t'tle reprimir os suas emoções. I
Capricórnio - Você terá a

de realizar as suas

s no trabalho. Acredite
ial e dê o melhor
Um amigo deverá

Eventos sociais

alta. Você se

1t�\�l;!i.tP à vontade fazend

��d1 O seu forte
magnetismo dará os cartas no

namoro.

Peixes - As atividades
estarão fovorecidas.
á ter ganhos com

eitos em coso. Bom
mor. Alegrias com

foro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 • 7 CORREIO DO POVO

ARLINDO SCHIOCHET (88 anos)
"Tenho qu� votar, para não deixar os
ruins tomarem conta"

ANTÔNIO VINTERRIHK (70 anos)
"Vou votar porque é uma obrigação
de todos"

LINO BERSAN (75 anos)
"Não sei se vou votar. Airida não

escolhi os candidatos"

HILÁRIO MURARA (95 anos)
''Voto porque gosto de participar"

CÂNDIDO ZANGHELlNI (84 anos)
"Sou eleitor desde 1936 e não abro mão

dos meus direitos"

LINDA BARATTO (90 anos)
BELARMINI GANCIO (80 anos) "Ainda não sei se' vou votar. Estou

"Quero votar até o fim da minha vida" pensando"

JOÃO Tiss (84 anos)
"Ainda não sei se vou votar. Não

escolhi os candidatos"

STANISLAU FILlPP (73 anos)
"Se Deus quiser, eu voto novamente.

Como tenho feito desde os 18 anos"

Parti

eexp
\

]ARAGUÁ DO SUL - As pesso
estão livres da obrigatoriedade
uma grande parcela desse con :

direito de escolher os

representj'1.,Justiça Eleitoral contabilizou 3.2

69 anos de idade e que, por ifso,
Esta semana, a reportagem do

com mais de 69 anos de idade e

não ter mais interesse em partic I

.

a esmagadora maioria dos entre

abrir mão' do direito de votar. Di

contribuindo para a construção
.

\ .

diante das novas tecnologia �i
f'{ �

.
que assumiram quando' fizera� 1
O próprio juiz da 17a �'::[l

Fornerolli, em entrevistas à imp
da sociedade, como um todo, de
das eleições. Afinal de contas,

sociedade não pode' ser alijada
de um País.

O voto dos idosos, por ser

vontade democrática de r.a_
necessárias. Através da experiê
idade encaram a urna eletr�n
contribuir com o desenvolvime

decisões são tomadas levando-s

Nestas eleições, os idosos de

possibilidade de contribuir com

estimulados à participação. A soe

o valor da experiência e da sabe

DE MORAES)
\
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SALVITA - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DO
LAVRADOR DO VÀLE DO ITAPOCÚ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A
I EPITAL DE CONVOCAÇÃO

:1ri'1 Ficam convocados os associados desta

", Sociedade, quites com a tesouraria, nos
'�nos de 2000, 2001 e 2002, para a Assem
bléia Geral Extraordinária a ser realizada ás
09:00h do dia 19 de outubro, no Salão

Nobre do SESI, 'sito na rua Walter

Marquardt, na forma determinàda pelo
Estatuto Sqcial, em seu artigo 4º, a fim de

deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA: 1º - Apreciação de uma proposta do

Município de Jaraguá do Sul para o encerra

mento de várias Ações Judiciais envolvendo
a, SALVITA e o MUNiCíPIO; 2º Encerramento
das atividades .sociais e comerciais e disso-

lução da Sociedade; 3º Venda ou Doação do
ilAtivo da Sociedade ao Município de Jaraguá
do Sul; 4º Assuntos de interesse social.
Não havendo número legal de Associados
para a votação em 1ª convocação" a 2ª

convocação será às 10:00h do mesmo dia, '

e local com qualquer número de Associados

,
presentes,.

Os, sócios que não estiverem em dia com as

suas anuidades dos anos 2000, 2001 e

2002, poderão fazer o pagamento das mes
mas, entre os dias 07 e 17 de outubro, na

sede Social, na Rua Leopoldo Malheiro, nº 54,
no período das 08:00 às 11:30h. No dia da
Assembléia não serão aceitos pagamentos.
Na forma estatutária somente poderão

discutire votar os Associados rigorosamen
te em dia com as suas anuidades.
Jaraguá do Sul, setembro de 2002.

1

';,1
A Diretoria

MASSOTE'
.

PEUTAI
'Ma�sagens em Geral'

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS'

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

Estamos cadastrando

estudantes do Ensino

M,édio, Técnico e Superior.
Comparecer a Destramed,
Av. Getúlio Vargas, 99,
sala 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

Para compra de imóveis, construção ou reformá
de R$ 20.000,00 a R$ 90 ..000,00
Presta êes a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fU,ndo temos créditos para caminhões e automóveis.

Autorização BAtEM

melhor comunicação visual
Mídia Externa e Interna.
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PROGRAMAS Dl,CURSOS
.

Atendimento e Vendas no Varejo
15h

.

30/09a04/10

Aperfeiçoamento para Secretárias
60h OI/lO a 05/12

Desenvolvimento '/nterpessoal
30h 07/10 a 28/10

2' a 6' 19h30 às 22h30 1+1 de RS 70,00

3' e 5' 19h às 22h � 1+2 RS 105,00

2',4' e 6' 19h às 22h 1+1 de RS 91,00

ou I +2 de RS 65,00

Negociação e Administração de Conflitos
'l5h 21/10 a 25/10 RS 130,00

Legislação Tributária ..
'

�Oh 28/10 a 08/11 2' a 6' 19h30 às 22h30 1+1 de RS 92,00

Atendimento e Vendas no Vprejo
15h . . 28/10 a 01/11 2' a 6' 19h às 22h 1 +1 RS 70,00

Controle Financeiro e Contábil
39h 29/10 a 10/12 3' e 5' 19h às 22h 1+1 de RS 120,00)

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES.DE JARAGUÁ D.O SUL

-

(
.

' ,'.

ESPANHOL, PI VESTIBULAR E 'NO SESC

Início: 04 de outubro de ..2002

Término: 13 de dezembro de 2002
,

.

Todas as 6Q feiras das 18h às 19h30

,

Investimento:

Comerciário/Dependente.: R$ 75,00 ou' 3 x R$ 25,00
Empresário e Conveniado: R$ 90,00 ou 3 x R$ 30,00

Usuário/Comunidade em Geral: R$ 105,00 ou 3 x R$ 35,00
Apcsfilc: R$ 39,00 (preço único)

PROFESSORA: Luciano Junkes

Informações: 47- 371 8930

Rua Preso Epitócio Pessoa, 1273 - Centro

www.sesc-sc.com.br I e-mail: cajarag.uadosul@sesc-sc.com.br
.

Fone/Fax: 371-S930 - Fone:' (47) 371,-91,17
,
,/

TERÇA-FEIRA, i de o-u��bro de 200)

o Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina,
/- abre inscrições para o curso de

RELAÇÕES HUMANASNO 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 lnforrnações e inscrições no se-guinte endereço:

Av. Getúlio Vargas, 830 - Próximo Kolbach
Fone/fax: (0**47) 275-0911 - 275-2185.

e-mail: geciane@cefetsc.edu.br

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

(
EMPRESA MULTINACIONAL-
procura pessoas sérias e.

,

dedicadas, para trabalhar em

período parcial ou integral.
Requisitos 2Q grau e telefone.
Tratar: 9955-0833, cl Sr. Irineu,

GANHOS EXTRAS - de
-

R$ 500,OO�J
R$ 2.500,00 já no primeiro mês, rec1
pessoas pI trabalhar em período
parcial ou integral. Tratar: 9133-7544-
ou 273-6273, cl Sr. Mateus.

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

. 1''''\

NÃO ENCONTRA EMPREGO? procu.'
outra coisa! Oportunidades dW
negócios com ganhos excelentes,
conforme seu empenho. Tratar: (47)
348-9708, cl Sr. Danilo,

COZINHEIRA - precisa-se pI
tlabalhar 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 - p(ecisa-se pessoas

para entregar, período integral.
Tratar: 370-3320.

AUX. ADMINISTRATIVA - precisa
se, cl exp. e cl habilitação. Tratar:
370-8237, cf Ana Lúcia.

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

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

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

distrilJuidor 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.

�T�atar: 275-0857, cl Regina ..
EMPREGADA - precisa-se,

RENDA EXTRA - aposentados, micro
empresa rios, autonomos e.

universitários, tenha uma Segunda'
renda sem ter um segundo emprego. (

.

Ganhos conforme seu esforço pessoal. '

Tratar: 9122-4183, cf Francisco.

CHACREIRO - precisa-se, sem
filhos. Tratar: 9973-8449.'

Proserv Processamento � Serviços Contábeis.
,

'�elhor 0ssessoria 3is�1 (
\

, I

R: Quintino Boaiuva, 33 � Centro - .Jaraquá do Sul- Fone:371-1846

,#-IEEE' E3EES/1
PESQUISAS & Pl":'3LICIDADI: �

Cascavél - PR
••••.I•.'.J.....t.I•••L•.•• 1 1:1 --
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recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

it cHACREIROI4840) Vaga para Jaraguá do Sul e Guaramirim, fomece, água, luz, CIlSO, férias e 13' salário, ambos
os sexos

•AUXIUARDEPRODUÇÃO 1 4818) sexo masculino, primeiro grau completo, preférencia que resida na 8arra
do Rjo (erro e imediações
• TECNICO QUIMICOI4786/4821) ambos os sexos, vagas para Jaraguá do Sul e Schroeder
• AUXnlAR DE SERViÇOS GERAIS/ATENDENTE(4808) Para floricultura, Sexo masculino, primeiro
grau, com habilitação, e que goste de plantas
• VENDEDORI480�) Para floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
• LAVADOR DE VEICULOS 14845/4859) ambos os sexos, segundo grau, preferencia.com experiência
• AUX/UAR DE SERViÇOS GERAIS (4791) sexo masculino, primeiro grau
• REPflESENTANTECOMERCIAL (4790)1 O vagas, ambos os sexos, pos;uir firmo registrada e clientela na área
deconferoio'

.

• CONFERENTEI4734/4758/4838/4854) horária comercial, irá receber produtos defamecedares e conferIr
e ajudar nas organizações da setor, conhecimento em informática
• SUPORTffl CUENTES 14596) ambos os sexos, irá dar suporte�treinamento na implantação dos sistemas de
gestão administrativa, solução de dúvidas, sugestão de processos
administrativos, acompanhamento da utilização dos sistemas.

.

·INSTRUTORA DE TREINAMENTO COSTUREIRAS (4676 PARA TRABALHAR EM JOINVILLE)
Deverá ter conhecimento em métodos e tempos, costurar em todos as máquinas,modelagem
• AUXIUAR CONTÁBIL 14371-S) Experiência em Escrita Rscal/Contabilidode/LuaoReflllrá codificar Notas
Fiscais, fará a emissão do Relatório e da GIA.
• ELETRICISTA DECAMINHÕES(4702) Além da parte elétrica deverá entender de alternador. Experiência
mínima de dois anos. Não exige escolaridade.
• AUXIUARADMINISTRATIVA (4699)-sexo feminino, conhedmento em informático, preferenda condidatas
com experiência em material de construção
• ATENDENTE 14744)- sexo feminino,solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no final do ano
·INSTALADOR DE CALHAS(4745) experiência na função, ter habilitação
• SERRALHEIRO/SOLDADOR (4746) Saber ler e interpret�r desenho, saber soldar - solda mig, experiência
em serralheria \

• AUXILIAR DEALMOXAFIREI4747) Conhecimento em peças hidráulicos, pneumáticas, polegadas, bnolas,
parafusos, conhecimentos gerais na área de almoxarifado, em recebimento de materiais, controle de estoque
• COSTUREIRA 14749/4770) experiência em máquina reta, overlock, bainhas 2 agulhas, residir na Ilha da
Figueira ou imediações \

• MARCENEIRO (4752)- experiência em móveis sob medida
•SOLDADOR/SERRALHEIRO (4753)- experiênrín em soldar ferro, cortar ferro, pintura, auxiliar na
montagem, acabamentos e demais selViços quando necessário, se possível uma pessoa que possa trabalhar nas três
funções, ou que tenha noção
• ASSISTENTEDE INFORMATlCA (4754) sexo masculino, 20 grau, bonsconhecimentos em software e

hardware, internet, conhecimento em redes, habilidade comi, possuir veículo
• FRESADOR FERRAMENTEIRO (4765)
� MARCENEIRO(4766) experiência como encarregado de marcenaria .

• ENGENHEIROSANITARISTA OU TÉCNICO- experiência em Tratamento de Água, Efluentese Coldeiraria.
Ambos os sexo� •

• MECÂNICODEAUTOMÓVEIS (4455) segundo grau completo ou cursando_Idade a partir de 22 anos.

Experiênda comprovada.
• MECÂNICO DEAUTOMÓVEIS (4731) experiência em.montagem�e peças, pneus e rodas. Não exige
escolaridade.

.

•MECÂNICO ELETRICISTA (4690)sexo masculino, experiência mínima de um ano na área automobilílllCa.
vaga poroMassorondubo ,

• SERRALHEIRO 14586) saber ler e interpretar desenho, solda míg e experiência em serralheiria e cald",ral
Todo o trabalho é feito com alumínio.
• TELE-VENDAS (4728) sexo feminino, com experiência na área, segundo grou completo
• ELETROTÉCNICA/ENG.ELÉTIIICO(4743) conhecimento na área de exp�rtação, Inglês fluente e <onh,
cimento em espanhol, Informática, Formação témica em Eletrotécnica e ou Superior de Engenharia 8étriea, ambos
os sexos, conhecimento na arte de negociar -

• TÉCNICODELABORATÓRIOI4632-E)-Cursa Superior. Desenvolverá produtos de segmento Frigorilico.
• FRESADOR
• SERRALHEIRO
• CALDEIREIRO
• TORNEIROMECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• EMPACOTADORI4719!4776)ambosossexos ,

• ZELADORI4775/4781/4836/471 8/4811) ambos os sexos
,

• ATENDENTEDEFRIOS 1 4837)18 anos, atender clientes fazer reposição de fríos Iqueijo, presunto e outros)
• VENDEDORAI4792/4793/4774/4778/4790/4761/4762/4763/
4764/4841/4842/4816) ambos ossexes, segundo grau, vagas paraJaraguá, Guaromirim
• AÇOUGUEIROI4759/4795) sexo masculina e primeiro grau completo, (vagas poro Jaraguá, Guoramírim)
• ATENDENTEDEPADARIA 14805/4855) sexo feminino, segundo grau,
• REPOSITOR (4794) sexo masculino, segundo grau,

'

• OPERADOR DA CAIXA (4801/4828/4829/4844) 08 vagas, sexo mascUlino, segundo grau
• ATENDENTEDE VERDURAS 14736/4844) sexo masculino, idade a partir�os dezoito anos, cursando o
segundo grau. .

'
,

• EMPACOTADOR(4719) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo ou cursando.
• AUXILIAR DEDEPÓSITO 14489//4733) primeiro grau ou eursmdc. . ·i' .

• PADEIROI4721/4777/476Q/4395) vaga para Jaraguá e Guaramirim, sexo "!asculino, primeiro grau ou

cursando o segundo. .t
• CONFEITEIRA (4694) sexo feminina, primeiro grau completo

.'

•AUXIUARADMINISTRAnvO(4757)sexo feminino, experiência em conlasa pagare receber, finanças, arquivos.
• AJUDANTEDE CAIXA 14830/4851/4852/4853) sexo masculino, primeiro grau rampleta
\ COZINHEIRO(4831) sexo masculino,-primeiro grau completo :.
•AUXILIARDE VENDAS 14832/4843/485�} sexo masculillo, podendo estar curS!lndoo. segundo grau
•MOTORISTA 14849/4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir CÍJm�h.onete e caminhões toco
e truck e curreta 21.000Kg 12 eixos), desejável CNH E 1 mínimo Cl, conhecer bem Jaraguá I\,� municipios adjacentes,
desejável segundo grau ou cursando Ijj
• AUX/UAR DEPADEIRO (4779) sexo masculino, I'grau ..'

.

}

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua Jâ;HDspital);
Cx. Postal200 - CIP 89.255,,000

Fone (47) 371-4311 Fax (47}-275,,1091
recrulamenlo@humana.com.br www.hu�a.�.com.br

CONTRATANDO
Estamos contratando vendedor para

Jaraguá do Sul e região. Empresa atuante

na área química. Enteressados, favor enviar
curriculum no eríd, Rua Padre Alberto
Romuld Jacobs, nQ 625. VUa Lenzi -

Cep: 89.252.280. Tratar: 370-6655.

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

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

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

reuão. Tratar: 370-6615.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorfval.

REVENDEDORAS - Precisa-se para
produtos de limpeza, fornecemos
material e treinamento. Tratar:
9978-4077

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, centrei.

VENDEDORAS - Precisa-se; cl
experiência. Tratar: 371-5353. '

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

.

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

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

VENDEDORES - Précisa-se,
autônomos cl carro, pI venda de

pronta entrega nas resid., produto
inédito e de ótima aceitação. Tratar:
9�7&4077.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras, Tratar: �76-1476, fil Eloi.
,DIARISTA - Ofereço-me pI trabalhar, ou
.ernpr, domésüca, cl ref. Tratar. 9902-7378.

. DIARISTA - Ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 273-0461.

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

FAcçÃOOVERt.OQuE-Tratar. 275-196i
MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar cl exp, ou Contino. 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 mope e direção.
Tratar: 276-3339.

Ofereçome pcratr<iJaIha'.Trata: 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 adm. e conhecimentos de
informática e Internet. Também aceito

estágio. Tratar: 372 3922, cl Karen.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9104-5332, cl tnésio, das 12 às
13h30, ou à noite.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

VENDE-SE: O ponto comercial, estoque e os equipamentos da loja.
ALUGA-SE: a sala c/70,OOm2, c/carênciil de'três meses para o l° pagamento

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

CORREIO DO POVO 3

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., situado na Centro - RS 37.000,00. Bu�atto -

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

/ VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 dorm.,· mob., gar., situado no Centro - RS 53.000,00.
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 36Z-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

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

367-1993. CRECI 296

ESTADO DE SANTA CATARINA

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul
2! Vara Cível

EDITAL,DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO

PRAZO DO EDITAL: 30 (trinta) dias

O(A) Doutor(a) LuizAntonio Zanini Fomerolli, Juiz(a) de
Direito,

FAZ SABER Executado: Hand-Dress Confecções Ltda., o qual se en
contra em local incerto e não sabido que neste Juízo de Direito; situado
à RuaGuilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-

300, Jaraguádo Sul-SC, tramita a Ação Execução por Quantia Certa
contra DevedorSolvente, sob nQ 036.01.003802-2, aforada porWemer
Marquardt, em desfavor de Hand Dress Confecções Ltda .. Assim, fica
o mesmo CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o
principal e cominações legais, ou oferecer bens à penhora, suficientes
para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe serem penhora
d0S tantos quantos bastem para a satisfação da dívida. VALOR DO
DÉBITO: R$ 104.152,32. DATA DO CÁLCULO: 08 de junho de 2001.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu,
Juliana Stahelin, o digitei, e eu, Ana Lúcia Rozza, Es'crivã(o) Judicial o
conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do S_ul(SC), 12 de agosto de
2002.

Juiz de Direito

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC_

CRÉDITO PARCELA S/ SEGURO

18.600,OÓ : , R$ 154,00
24.700,00 R$195,00
31.300,00 R$ 258,00
37.400,00 R$ 310,.00
43.500,00 � R$ 355,00
50.000,00 -

; ..• , R$ 410,00
56.000,00 R$ 460,00
62.100,00 R$ 515,00

I

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

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, c/ Paulo
ou 9981-3627, parco reduz.

CIRURGIÃO-DENTISTA
.Especialista em Prótese
t». ÁLrf. 00Yic-'OOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDO�RINOLOGIA .

'Ov. Cl.e-ve.y.\O'WS�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

.Rua Guilherme Weege, 5Q .. Jaraguá do Sul � se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos

CELTA - vende-se, 01, person.,
cinza met. 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,
el 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.

CORSA SUPER - vende-se, 4p,
trv.e., desemb., llmp. e ar quente.
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 valor.

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
valor. Assumir finane. Tratar: 275-
2860, el Sandro.

KADETT - Vende-se, Sport, 95,
gas., eompl. Ótimo estado. Tratar:
9979D585.

KADETT - Vende-se, 96, eompl. -

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 valor. Tratar:
9111-7033.

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

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

OMEGA - vende-se 93, GLS, compl.,
teto el eomp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x R$ 275!V0. Tratar: 371-8432.

5-10 - Vende-se ou troca-se,

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

5-10 - Vende-se, 96, preta, el d.h.,
valor a eomb. Tratar: 376-1772, el Nei.

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

9975-1724, el Fernando.

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

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

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

financio. Tratar: 273-1001.

PALlO-vende-se, EL 1.5,97, 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, eompl., 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, ej d.h., trv., v.e., desemb.
tras., 4p, impee. Tratar: 371-9993
ou·9125-2084.

PICK-UP 147 - ve�de-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 el 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 lnt.,
22 dono, manual de proprietário,
impec. Tratar:.370-5504 ou 9963-8002.

TEMPRA-vende-se, 99, eompl., el

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

TERÇA-FEIRA, 1 de outubro de 2002
,

,

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 ghia, 92,
bordá, 1.8, gás., R$ 6.500,00.
Tratar: 371-1244 el Naiana.

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

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

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

VECTRA - Vende-se ou 'troca-se, 96,
.

por terreno. Tratar: 371-9616, el Lídio.

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

RORINO-vende-se 90, azul marinho.
R$ 4.900,00. Tratar: 9952-7084.

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

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

RORINO-vende-se pick-up, 93, álcool,

Rua Major Júlio Ferreira, 258,- ao lado da Oemicar, Vila Làlau - Jaraguâ 00 Sul

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 ui, 95, 4p. eompl.(
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,
eompl. - 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, 2·
dono, 4p. R$ 8.500,00 -,Tratar:

9973-9432, el Douglas.

'UNO - Vende-se, 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. tras., àleool. 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.

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

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

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,
gas., impe. R$ 6.800,00, aceito
proposta. Tratar: 376-3566.

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

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

F:1000-vende-se, 94, cornpt
R$ 27.000,00. 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
valor. Tratar: 370-7703, el Jacob.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA�FE'lR,A,.l de outubro de 20p2

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

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 azul

Gal MI, 4p 99 branco

CorsaWind, 4p 98 prata
I, S-10 Deluxe, 4.3, compl. 97 azul

GolMi 97 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Gol I Plus 96 branco

Escort Hobby 95 cinza

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

Rod, BR-280 km 58 s/nº- Guaramirim-SC - � 373-0504

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 meto R$ 10.000,00.
Tratar: 371-0843, cl Nairo.

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

BRASILlA --Vende-se ou troca-se
por rnoto.Bã, 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.,

.. F·l000 - vende-se, SS, 94, gas.,

i/niCO dono, branca, ótima cons. a

',r" gas. TraJar: (47) 9995-8242.

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

originais, Tratar: 373-0263.
'

I

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

o,u 275-0845 após 18:30hrs,

FIESTA - vende-se, 1,0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622,

FlESTA - vende-se, 97. R$ 5.000,00 +

25,parc. R$ 275,00, Tratar: 9952-2420,

J '.

l MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
, cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se

I)
c c n s

é
r c I c

UNIAO

I

veículo de menor valor. Tratar: 370-

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

RANGER - Vende-se, plck-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, ale" em ótimo
estado, R$ 5.500,00. Tratar: 2748550.

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

'

VERSAllES - vende-se, 92, guia
compl., branco. R$8,500,OO, aceita
carro de menor valbr. Tratar: ,370-
7703, cl Jaciíb.

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

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

,FUSCA - vende-se, 74, branco, em
bom estado, R$ 1.800,00, a vista,
Tratar: 913:}-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, cl Cristiano

GOL - vende-se, 1000 Plus, 95,
verde.R$ 9,500,00, Tratar, 9969-6002.

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

GOl-vende-se BX, 86, motor, ar. R$
600,00+ 10x257,OO, Tratar. 273-1001,

I) GRUPO ESPECIAL,
c c n s

ó
r e r o

UNIÃO MOTO/CARROS
, \

•
C100 Biz R$ 79,65
CG 125 R$ 83,52

o c c n s
ô

r e t c YBR 125 R$ 92,22UNIÃO
,XLR 125 R$ 101,50

I" I)
CBX 200 R$ 120,83
Twtsfer R$ 145,96

c c e s
ô

r cr c Tornado R$ 160,Oa
UNlAO

R$ 8.504/00 RS 126,49

I) R$ 9.408,00 RS 139,94
R$ 9.684,00 RS 144,04c o e e

é
r c r c

UNIÃO R$ 10.679,00 RS 158,85

I)
RS 11.394,00 RS 169,48
R$ 11.810,00 RS 175,67

Cúh�6fCtQ RS 12.178,00 RS 18L 14UNIAO

e
c c n s

é

r ct e

UNIÃO

(I
c o n s ó.t e lo

"UNIAO
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GOL - vende-se, 95, ar qte, desem.
tras., V,V., ótimo estado, R$ 9.000,00.
Tratar: 372-1432 ou 9905-4105, cl
Fernando.

Gal - vende-se, 95"CLI, bordei met.,
em ótimo estado, R$ 9.800,00, aceita
troca, Tratar: 370-4810.

Gal - vende-se, 99, LO, 16V,
prata, 4p, ar qte e desernb.,
20,000km, único dono, R$
15,000,00. Tratar: 372-1146.

GOL - vende-se, GL, 92, 1,8, gas.
R$ 7,500,00, Tratar: 37,1-5700,

GOL - vende-se 99, clar, GNV,
branco, 2p, insulfilme, R$ 16,000,00.
Aceita proposta, Tratar: 9979-8040..

_\ I .

GOL - vende-se, CL, 1.6, alc., 88,
R$ 4_000,00 entro E essurnír ro

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

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

14x 283,45 (aceita carro de - valor),
Tratar: 370-90,87 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 cl Marcelo,
"

Gal - vende-se, BX, 83, R$ 1,600,00,
aceito troca. Tratar: 9111-7033,

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

GOL - Vende-se, 85, BX, branco,
alc., cl aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,06, troca-se por moto, Tratar:
370-2275.

GOL - Vende-se, 99, Special, em
ótimo estado, Valor a corno. 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, cl
Romi, após 18hs, ou 9111-7012.

GOlF - vende-se 95, GLS, cornpl.,
preto, 4p. R$ 13,800,00 (aceito
carro ou moto de -QU+ valor).
Tratar: 9952-7084,

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

lOGUS - vende-se Logus C21, 1,8,
gas., ano 95, ar quente, desernb,
som-e alanne, verde met. R$ 9.000,00.
Tratar: 276-0031 ou 276{)440_

PARATI - vende-se, 94, gas. R$
8,800,00, Tratar: 371-4845,

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

PARATI - Vende-se, 85, 1_6, gas,
carro tOQO original. R$ 2.700,00,
Tratar: 9903-0006.

PASSAT -vende-se Alamão, 95,

Especíallzada
em estofamento

autómobilístico

cornpl., aut0nÍâtico. H$ 19:500;bo.
Tratar: 273-1001.

--

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
cornpl.iautcm. Tratar: 370-8622,

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

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

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

VOYlAGE - Vende-se em ótimo

estado R$ 2,500,00 aceita moto de

menor valor no nego Tratar: 9121-4061.
, . I

VOYAGE - Vende-se, 82, gas. R$
2.000,00, Tratar. 376-3091, clAna Paula.

VOYAGE - Vende-se, 83, em bom

estado. R$ 2,700,00, aceito. troca,
Tratar: 9111-7033.

'

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA'
... Venda'" Locação * Conserto * Montagem

* Assistência. 24hs

Innáquinas Indústria
11 ComércloUda.•ME .tliiIIMICJ�
Trabalhamos com vendas e cOllsel1os:
, Mole'l>$ btocionório.
, lovyJole• Asp,lrot!o,
'1= Compressor

"'Moi.onera
• RosQdoim
• 1I\0I01>0",ba.
'" Entr<l ovIn;I$� ..

'www.. irmaquina$·c:ib.�net
irmoquino$@uol.c'Qm.br
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VIVotoran'tim I finanças

J Siena
Goll.0

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

02 Cinza Gas. R$ 21.000,00
99 Verde E. Gas. R$ 11.500,00
99 Azul

I
Gas. R$ 11.300,00

97 Cinza Gas. R$ 17.500,00
97 Branco Gas. R$ 9.800,00
96 Cinza Gas. R$ 26.000,00
95 Bordô Gas. R$ 14.800,00
95 Verde Gas. R$ 9.700,00
93 Preto Gas. R$ 9.800,00
93 Grafite Gas. R$ 11.900,00
93 Azwl Gas. R$ 7.800,00
91 Branco Gas. R$ 6.300,00

D-40, baú... 90 Branco Die. R$ 21.000,00
Monza comp'I:'>:' 90 Cinza Gas. R$ 6.500,00

-,

C-20 r: 88 Bege GNV. R$·14.500,OO
.CO In péir_a. V�·I1It�:.rro C a F irranciã'

Logus 1.8, cornpl,
Omega,' cornpl.
Pampa
Goll.6

01/02 Marea sx 4 pts cinza g
00/01 Corsawegon cornp - dir cinza g
00/01 Celta <'

prata g
99 Grand Blazer dlx 4 pts verde g
98/99 Uno EX 2 pts cinza g
98 Vectra GL cinza g
99 Corsa Sedan compl. - dir branco g
99 Santana 2�0 comp branco g
97/97 Cam Mercedes 710 azul d
97

-

__"i;. ��', Ranger XL completa preta g
96 '$-10 cab simples branca d
95 tripa 1.6 cornpl prata g
95 Kadett GSI branca g
94 Vectra GSI 16v bordo g
92 Tempra 2.0 4pts compl bege g
91 Chevette DI azul g
78 Caminhão 2013 mb branca d

, ',.
'OFERTA •

Go Mil, 16V, cl v.e. + rOdas' 98 R$ 10.800,00
Fiesta 1.3 . 96 R$ 8.900,00

Marea HLX, 20Vv
Fiesta 2p.
Palio ED, 2p
Unó IE
Escort GL
Parati CL
Escort Hobby
Gol 1000

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

99
97
97
96
96
95
95
94
93
90
90
89
89
88

R$ 25.000,00
R$ 8.900,00,
R$ 9.900,00
R$ 7.500,00
R$ 9.800,00
R$ 8.300,00
R$ 7,500,00
R$ 7.300,00
R$\ 8.500,00
R$ 6.400,00
R$ 6.900,00
R$ 4.800,00
R$ 5.400,00

)
R$ 18.500,00

AV. PREFEITOWALDEMAR GRUBA;"3809, BAIRRO VIEIRA � JARAGUn'I'l�UL :/

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

Okm
01
94

94
88

Branco
Cinza
Dourado
Branca
Cinza

G
G
G
D
G

Vermelho
Branco
Prata

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

96

93
90

G
A
G

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

02

01

91

97

Prata

Branco

Cinza

Vermelho

G

G

G

G

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

FIAT
Uno Mille, EX, 1.0, ap, gas., Lp., ar quente, compl. • ar 98
Palio 1.0 4p completo' - ar 98
Palio EL', 1.5, 4p, T.E., para-choque pers., + CO 97
Uno Mille rodas de liga 91
VW

bordô
branco
branco
branco

Saveiro lona e proteção de caçamba
Goll .•6 CU, para-choque pers.
Goll.O demb. Alarme
Fusca isoo
Paratl CL, r.s, gas.
GM

99
96
95
94'
91

branca
branco
branco

bege
prata

Corsa Wind 2p, desemb. Alarme, T.E. 98
corse-wrno Super limp., Desemb., ge
5·10 Deluxe 2.5 diesel turbo ge
Kadett GL 1.8, trio eletr., para-choque pers. ge
Corsa Wind Super 1.0, Ilmp. Desemb. 94

Omega GLS 2.0 93
Kadet Sll.a, desemb., ar cond. e ar qte 93
Kadet Sl t.a, desemb., aerofólio, para-coque pers. + CD 91
Monza'SLE 2.0 cl TE, 2p 89
Chevette SL 83
FORD
Fiesta 1.0 4p 98
Escort GU, 1.8, Iimp. desemb., ar-qte, dlr. hidr. ge
Escort L 91
Escort GL.1.6 4p comp!. . ar 88
F-lOOO, motor MWM Turbinado, hidr. 8e
MOTO
CG Titam 125, cl P. E. 01
Honda CBFi 450 90

verde met

prata
azul
bordo

prata
branco
cinza
verde meL
branco
dourado

prata
azul meto
branco -

dourado
branca

azul

preta

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

88 Vermelho A R$ 4.500,00

1999
1995

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

(47) 376-1772 - 273-1001
'

vw
G Branco
G Branco
G VoRle
G Btanco
a Cinza
a PraIo
a Cinza

FlAT
a Azul
a Verde
a Azul
a Prata

eM
G Vermelha
O VoRle

Gol cu 1.6
Sant..,aCl1.8. ar. dlr.
_aCl 1.8. dl�.
GoICl1.8
Apoloal1.8
GoICl1.8
Voriontll

1996
1995
1994
1993
1991
1989
1980

UnoSX
Uno CS 1.5, 2p
TompraBV
AorIno1.5

1998
1995
1993
1993

2002
2000

1997
.1996
1995
1993

I 1990
1989
1979

1998
1995
1995
1990

CoIta.OflC.
SlIvorado Gonquostc:ompl. 6Cc

VoctraCD
$-102.2
0-20Conquoot. compl .....
Ornega aLS 30 compl.
MonzaSL.E
ChlMlltoSL
ChIMIltoSL

a Branco
a Prata
o Branco
a VoRle
a VoRle
a Prata
a VoRle

RIRD
a Branco
aNV Prata
a Btanco

,
a Vormelho

Maro
a VORle/Bronco
a Cinza
a �te

IMPORTADOS
a Vormolha
a Azul

Eacort,al1.6Var+dlr.
1'-1000
Vorona1.8
Eacortl1.6

HondaBlaES
COTlt..,
Xl.350

2001
2002
1987

DakDta sro
Peugoot 405 SR! compl.

275-3711
372-1919

VEicULDS

00
98
96
96
95
95
91
89

62
01
01
on
99'

,

'96
96
91""

97
89

Uri� Mjli�'Fi;�'
pãlio EX Fire,
PálioYoung; 2
Uno EX, Fire.'T
Uno EX, 4p

.'

." Palio EDX, 4p
Tempra 4p, c
Elba,Wéekend
Ka
Escort, 1.6
08S.: Os re os acima são sem troca

Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.000,00 Gol, 4p. Verm, cf roda 16v

R$ 12.300,00
Gol4p 16V

Gol 1000 98 VermelhoG Van
{ Fiesta 4p

Vectra C?L 98 Prata M. G R$ 20.000,00 Pampa
Uno Mille

Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Gol CLl1,6
Gol 1.8 CLI

Chrysler Stratus LX 4p 96 Preto G R$ 25.000,00 Uno, 4p. compl., ELX
GoI1.6, gas"

Tipo 1.6 4p 95 Prata M. G R$ 8.500,00 Fiorino branca
F-1000 Dupla Comp

Golf 4p GLX 2.0 95 Preto .G R$ 15.000,00 Parati

Escort, ai, 1.6

Golf GTI 94 Roxo G R$ 15.000,00_ Fiorino
F-1000

/ Escort L ("

99
99
99
98
97
95
95
95
94
93
93
91
91
90
89
87
87
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$ 17.500i,00
R$ 3.500,00
R$ 2,500,00

Chevette, gas.,
Voyage,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AUTOMÓVEIS
373-0131

BMW 3251A 93 cinza G

Gol 16V 00 branco G

Gol MI 97 verde G

Ranger compl. 97 bordô GNV

Goll.6 96 branco G

Uno 4p 96 bordô : G

Kadett 1.8 95 vermelho A

Monza GL 2.0 95 branco G
---

. Tipo SLX 2.0 95 verde G

1

Úemp,"
V8 cornpl, 93 Azul G

�

Saveiro CL 92 Branca G

Verona 1.8 92 grafite G

Uno 1.3 CS 90 Cinza G
I

'Uno 1.5R 89 Preto

�
G

Parati CL 89 Branca G

Parati GL 1.6 85 vermelha A

Fusca 1.300 82 Bege G

ff'éÃk 370·3113� automóveis

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
;) VOLKSWAGEN
'Gol GIII 4p Prata 00
Goll.0 16V Verde 98
Gol1.6 MI Vermelho 98

tLogus GL, comp. Prata 94
FlAT

,

alio ELX, cornpt. Cinza 01
alio EX Vermelho 98

Uno ELX Vermelha 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

I Kadett GL Prata 97
Corsa Preto 96
Corsa Grafite 95
Kadett SL Prata 91
Monza SLE Vermelho 91

. Mercedes Classic A 190 Prata 01
'.J Peugeot 205x51 Vermelha 96

Peugeout 405 SLI Grafite 95

Palio EX cf OH, VE, trava preto 2001 R$17.300,00
Palio EX branco 2000 R$ 11.900,00
Marea ELX cinza /1999 R$ 26.000,00
Palio Weekend sport preta 1999 R$19.500,00

. Vectra Gl.cornpl. prata 1998 R$ 20.500,00
Corsa GL 1.6, cornpl. Cinza 1998 R$ 13.800,00
Palio EX azul 1999 R$ 12.800,QO
Gol 16V4p branco 199,9 R$ 12.800,00.
Gol MI 2p branco 1999 R$ 11.500,00
Corsa Wind roxo 1997

-c,
R$ 10.500,00

Gol1000 I vermelho 1996 R$ 10.500,00
Gol CLI 1.6 branco 1995 R$ 9.500,00
Gol1000I verde 1995 R$ 9.600,00
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.000,00

preto R$

JGI
,.

37&-1711VEICULOS
Faça aqui o melhor negócio!

Celta· ar 01 prata /

Ranger cornpl. 97 preta \
Santana GL cf DH 98 branco
Uno Mille EP 4p cf Trio ,96 vermelho
Uno Mille 2p, cf Trio 96 vermelho
Versalies Ghia cornpl. 95 vermelho
Golf GLX ar 94
Corsa Wind 1.0 94 preto
F- 1000 compl. diesel 94 preta
Monza SL cf Trio 93 azul I

Monza SL cf Trio álc. 93 azul
Escort XR3 2.0 compl. 93 vermelho
Tempra 8v, 4p, 93 branco
Escort GL 1.6 92 azul
Gol CL 1.6 / 89 branco
Kadett SLE cf Trio 89 verde
Monza SLE cf Trio 89

-'

prata
Monza SLE cf Trio 89 cinza
Escort L 1.6 álcool , 88 cinza
Monza SLE cf Trio 86 prata
Uno CS 1.3 álc. 86 vermelho
Escort L 1.6 álcool 85 (
Fusca 1300' 80 branco
Passat LS álc. 83 preto
Chevette 82 cinza
Saveiro GL 1.8 cf DH vermelha
Corsa Wind 1.0

,
branca

Corsa Wind azul
. CG titan 01 Vermelha

V V��oran.iln ii Finanças

VEíCULO ANO COR COMB.

GoIGIII,4p,16V OI Azul Gas.

Gol GIII, 4p, 1.6V 00 Bege Gas.

Gol 16'1, 4p 99 Branco Gas.

Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.
Fiesta Class, cornpl. 99 Azul Gas.

Corsa Super, 2p 98 Verde Gas.
Palio EO, 4p 98 Azul Gas. ,

Vectra GL, compl. 97 Azul Gas
Palo Classic, cornpl. 97 Vermelho Gas ..

UnoSX,4p 97 Cinza Gas.
Kadett GL, cornpl, 96 Cinza Gas.
Monza GL, 4p, ar 96 Cinza Gas.
Gol CLI.6 96 Branco Gas.

Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale.

Kadett'Gl, 2.0
I

95 Vermelha Gas.
Vectra CO 94 Prata Gas
Santana CL 1.8 4p. OH 93 Azul Gas,
Saveiro CL 1.6 91 Prata

.

Gas.

Voyage GL 89 Cinza Ale.

CB400 84 Azul Gas.

PalioED 00 9
GoI1000 MI 98 9
Tempra 96 9
BMWcompact 95 9
Alfa Romeu 24V comp!. 95 9
EscortGL 94 a

Gol CL 1.6 92 9
Fiorino LX 89 9
Escort Guia 88 a

F-1000 86 d

Passat Vilage 8q a

Santana 2p DH 85 a

Fusca 78 9
Gol competição GIII
XR 200 95

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

Arduíno
Veículos 371-4225 AUTOMOVEIS

Co........ Naclon.ol .. e ImporIO_

Renault jclio 1.0, 8V, 4p
Palio Ex 2p
Corsa pick-up 1.6 GL
PaliojEQX, 4p, cj trio'
Ranger XL cornpl,
Ranger Xl.cornpl.
Escort Hobby 1.

yEscort Hobb
:0 Kâdett $L1;
Esc6rtGL1�'8
GoICL1':6
ApoloGL 1.8, equip.jPreto
Escort L 1.6 ale.
\,Ioyage 1.6 alc.
Uno CS 1.5 .

. Fusca motor 1500
MX Falcon OK Emplác
XR 250 Tornado

.

)(L.200 oe

00
00
99
98
96
96
94
9'
93
93 .2,
93 T.3Pb)O.
92 7,300,00
89 5.500,00
87

.
5.000,00

85
.

4.500,00
79 R$ 3.909,00
02 R$ 1O:3Ó9,OO-::_
02 R$ 7.0QO,QO
01'

.

'\00 R$ .. o,: 5.3ÕO,OOo ;

18.000,90
12.200,:00
13.000,00,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO ).lOVO

) .

Comeréiaíizamos peças mecânicas para pick-up e caminhões das linhas'

FORD, GM, JEEP WILLYS e rOVOTA
* Aplicação de película autcmotlva
* Faixas refletivas para caminhões

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaragué do ,Sul - e-mail: marangonLautope s@terra.com.br· Tel. 372·2900 Tel.fFax: 372-0170

f

acessórios automotivos
Qualidade e éonfial:iilidõáE{fe� :ac'êssórios ,'"

p�r� s�u veículo, é com'a
a-s, ',,'",\, ,"

MARANGONI ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.

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, cj Cris.

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

de R$ 402,00. Tratar: 372-1380).

DAKOTA � vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota marítima,
imp. R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

,

JEEP -vende-s� pjtrilha comp], Verde
militar. R$ 7.500,00 (negociável),
Tratar: 371-1244 cj Naiana

L200-vende-se, 95, cernpl.iaceita-se
carro de menor valor. Tratar: 371-4446.

\

LADA LAIKA - 'vende-se, 93, 4p, motor 6Cc, mecánica exc .. Valor a
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. comb., pronta pj trilha. Tratar: 276-

0031 ou 276-0544.
.

MAVERICK- vende-se, 4Cc, 78,
branco. R$ 3.500,00 (neg.) Tratar:
370{)368.

MICROÔNIBUS - vende-se pj 16
passageiros, 2000. Valor á comb.
Tratar: 370-8102 cj 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, cj todos opc.,

cj 45.000km. R$ 11.0,00,00. Tratar:
371-8860 ou 9962-9863.

RENAULT - vende-se,Clio, compl.,
1.0: 8V, 4p., 2000. R$18.000,00.
Tratar: 370-2227.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,

RURAL/- vende-se, 61, 6 Cc,
traçada, barra reduzida,motor Okm.
R$ 4.300,00. Tratar: 370-7726 ou

9973-1738.

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

TURUNA-vende-se,83.1\1$1.000,00.
Aceita proposta. Tratar: 9117-7030.

ÁSIA TOWNER FURGÁO - Vende-se,
97, 'branca, pneus seminovos. Ótimo
estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-
0435 ou 372-0136, cj Edilene ..

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

/

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

PEUGEOUT - Vende-se, 96, compl.,
verde met. Cj 77.000 km orig. R$
1,3.500,00. 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.

Consórcio

Regata®
��teo-�'t

371-3040 - 370-0061

TERÇA-FEIRA,l de outubro de 2002

CAMINHÃO - vende-se, 1113, 83,
,

turbinado, trucado, pneumático. R$
12.000,0,0 + financ. Tratar: 376-

2585, aceita-se troca.

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

F4000-vende-se, 89, MWM,turbo,
carroceria grane/eira, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437.

BIZ - compra-se, usada. Paga-se a "vista. Tratar: 370-7189, cj Gisele.
.

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

CB 450 - vende-se, DX, 90, em bom
estado. Valor a corno. 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,

I compl. Pago a diferença em Dinheiro.
Tratar: 9123-5930, cj Fernando.

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

-,

BlZ2001-vende-se 01 cj 3000 km. R$
3.200,OOneg. Tratar. 9124D828cj Elaine.

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

0077, cj Adriana.

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

ou carro no nego Tratar: 372-1978.

Grupo Super Fácil 500

PAGUE SÓ METADE
DAPARCELA ATÉ SER

CONTEMP,LADO
VÁLIDO PARA

CARROS E,MOTOS
I

I
I
I
I

NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇÕES
TODO MES I

;/\ fI
lU

I
I

.

. ";"';;'7!',t'!};

INFORMA Oes NA RUA: JORGE CZERNIEWICZ N° 145 DE FRONTI: AO TEATRO SCAR. • 37�1·��O�Q, MO 370. ..0.061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CG TITAN - vende-se 95,
impecável. R$ 2_200,00, a vísta.
Tratar: 9979-0605:

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

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

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

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

CG 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

99926016.

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

9897, cl Emerson.

DAELlNG - 50Cc: amarela, 99, cl
690�m. Tratar: 9122-7311.

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

circuito, 2 pneus novos, toda revisada.

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

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

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

GARELLI - compra-se em bom

_J, estado. Tratar: 370-3221 cl Sílvio
III (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.

SUZUKI - vende-se, GSXR, 94. R$

1�.000,00, ou aceita-se troca cl
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 Celia.

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

CORREIO DO POVO 9

///!

� IVI�
?> I

vidraçaria

Wille
VENDO EMPRESA DE

..

-

.

/ iii m

P;UB;UCIDADE EM ONIBUS,
pi� I regi!O d� JI�gyá do SQl,

Empr:es� com rn'lll·de 2 anos ee aWlÇlo.

c> Contratos dê publitidade
f@chados de ,até
"um antl com cllente5.

C:>. Faturanleí1to mensal g�ranUdo,
� Ótima aartetrtl de dientê.

Paulista.

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI D-

20. Torro, ,R$ 800,00. Tratar:
276-3223.AROS CI PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus li�a pI Fusca. Trat�r:
370-0670, cl Paulista. CARRETINHA - vende-se inteira pI

carro. R$ 300,00. Tratar: 370-1225'
cl Robson.

COMPRA-5E - Fiat 147, Fiorino ou

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

JOGO DE ARO - vende-se, pI Fiesta (aro
conv.), R$ 100,00. Tratar: 376-C409.

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.

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

195x45x16. R$1.850,00. Tratar: 9953-
6545 ou 275-3815.

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

CARRO DQ ANO - Compra-se, acima
de 95 pi frente, 4p, cornpl., pref.·
finaciado. Tratar: ;371-0695.

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

financiamento. Tratar: 370-7321 cl
DorivaL

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

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

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto não

contemplado. Tratar: 373-4018.

TUOO eM 5X

seM dUROS
'" Móveis sob medida;
'" Inclusive móveis de
Gramado;

'" Cozinhas planejadas.

Rua Exp, Gumercindo da Silva, 161 - Centro

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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di\fersos
ALUGA-SE - quartos + dep., e�frente
Menegotti Malhas - Joaquim F. de
Paula. Tratar: 9121-2083, el Magali.

AND.ADOR - compra-se pI bebê.
Tratar: 47 379-2232.

APARLHO DE GINÁSTICA - .vende

se; modelo 2001, el 8 opções. Valor
a eomb. Tratar: 273-5082.

APARELHOS DE MUSCULAÇÃO -

vende-se. Tratar: 379-1207.

APA.RELHO DE SOM - vende-se
Gradiente cornpl., Teca discos,
rádio, play deek, gaveta Pi" 5 cds.
Tratar: 371-0742.

APARELHO MAGAZINE - vende-se

pI 6,COS, kemwood. R$150,0Ç).Tratar:
371-2117 cl Charles

BARRACA - vende-se pI 5

pessoas el varanda. R$ 100,00.
Tratar: 370-8381 el Silvana.

BARRACÃO - AI�ga-se para) cultivo
de Cogumelo Blazei, cornpl. el 3
estufas, lavação e climatizado.
Tratar: 9103-3143.

BAZAR - vende-se, estoque e

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

BAZAR - vende-se eompl., no bairro
São Luiz. R$ 15.600,00. Tratar: 9902-
5620 ou 376-0330; el Otávi·o.

BERÇO - vende-se tubular, branco,
semi-novo. R$' 40,00. Tratar: 370-
7577' (pela manhã)

BERÇO - vende-se marca Habe,
branco, (mad.) el colchão. R$ 300,00
aceita proposta. Tratar: 9903-1898.

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

5510, após 16h.

CACHORRO - vende-se, filhotes' de
P00dle. 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, cf Paulo.

I '

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

CÁMERA·DIGITAL - vende-se Web

Cam, modelo caneta. R$ 220,00
nego Tratar: 370-0128.

CASA DE BONECA - vende-se semi
nova. R$ 250,0,0. Tratar: 3.70-8381el Silvana.

.

CELULAR - vende-se, Baby Fastuon.
R$ 300,00. Tratar: 371-5454, el Mareio.

NOVO e

IMPERDIVEL!
Loteamentos na Rua
Walter Marquartd e na
Rua Albina Kogus

-

Piazera, ambos na \

Barrado Rio Cerro.

Aproveite, reserve Jogo
a sua unidade.

. Tratar: 275-0.0.51.
CREC11989-J

8496, el Lueilene.

CELULAR - vende-se, Pronto, Nokia.

R$ 150,00. Tratar: 9963-8136.

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

CELULAR - Vende-se, 'pronto, 25 de

crédito. Valor a eomb. Tratar: 275-1676.

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

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:

9965-1347 el Osnildo.

COMPUTADORES - vende-se, novos

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

www.mierowebbr.hpg.eom.br

COMPRESSOR - vende-se, máquina
de' pneu pj. borracharia. R$
1.800,00. Tratar: 273-0461.

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

CONSÓRCIO - vende-se de moto

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

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

CONSÓRCIO - vende-se, não '

contemplado. Tratar: 371-2708.

DESUMIFICADOR DE AR - vende-se.

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

ELYSBELT - vende-se 1 aparelho el
8 eletroldos (da feiticeira). R$ 200,00.
Tratar: 371-4191, el Estela 371-4191.

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

ESCRITÓRIO - vende-se, na Reinaldo

Rau, el toda infraestrutura, 2 fones, fax,
2 comp., internet, ar eond. R$ 7.000,00.
Tratar: 371-7390 ou 9125-2722. '

ESTEIRA TRANSPORTApORA (2) -

TERÇA-FEIRA, 1 de outubro de 2002

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

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

EQUIP. PI PROPAGANDA VEICULAR

,- vende-se, novo, Car Áudio System,
el exa de mad. naval, a prova de

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

utilizado el CO. Tratar: 371-2898 ou

9955-5858, el Lodemar.

FARMÁCIA":"" vende-se el clientela e

convênio formado. Tratar: 376-1949 .

FILMADORA � Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

FILMADORA � compra-se VHS.
Tratar: 275-2n6 ou 9991-8457.

FITAS DE VíDEO - vende-se 850, el
'estojos e expositor .. R$ 6.500,00.

Tratar: 376-1090.

CRÉDITOS
Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

. capitalização de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

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

l"ã'CIF1 temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autcrízação BACEM

(47) 9104-2183 ou

376-3396, cf Vicente

FORNO -

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

vapor matea

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

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

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

ISOPOR - vende

se, 135m' pI
isolamento.

. Tratar: 9992-
7162.

JOGO DE
JANTAR -

vende-se rústico,

.

II.
BOA NOTíCl'A J' �

� lif"�: I
'Empréstimos p/servidores públicos' •

estaduais, federais, atM:J ou in\ativo, c/
dese. em folha de pgto, s/ eons. ao
SPC ou SERASA, também temos

empréstimos c/ cheque pré em até

12x e financiamos veículos. Atendemos

Jaraguá do Sul e toda a região.

RuaJoão Planinscheclc, 293 sala 6.
Tratar: 370-6261 ou 9991-6366, juntocl

VR Automóveis

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

JOGO DE QUARTO - vende-se,
'modo Colonial, el ema, 2 criado

mudo, 1 cornoda, 1 penteadeira el
espelo. Tratar: 633-0273 das 13h as

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

LIQUIDIFICADOR - vende-se, valor a

eomb. Tratar: 373-3787 el Nóeli.

MÁQ. COSTURA - compra-se, 4

agulhas! Paga-se a vista. Tratar:

/371-5879, el Marilda.
__________��I�,----{\
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.
I

t: I
. ,,·0��

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modo

reia, Yamata. Valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 3 Ma, a

Siruba. Açeito carro ou moto no n- ;.
Tratar: 370-1796.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta t

overloque el cobertura. Preço a

_ç_omb. Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

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

'avulsa)'. Tratar: 275-0616.

tll
r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 1 de outubro de 2002

- 'Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
- Portões ,

Av. Pref. \.Vaklernar Grubba, 1839. Vila Lalau

MÁQ. OVERLOQUE - vende-se. Siruba

(Novai., Tratar: 376·1838, até 12hs.

MÁQ. PORTÁTIL DE ESCREVER -

vende-se, Oliveti. R$ 50,00. Tratar:
376·3666, cf Paulo,

MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende-se,
4 agulhas, marca Hansai. R$ 3,500,00
à vista ou entr, R$ 2.000,00 e o resto

parco Tratar: 9975·4523, cf Rosa,

M.(Q. SACOLAS - vende-se pf
fazkr sacolas plásticas. Tratar: 376·
1042 cf 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, cf tampa
devidro, pf 6 cad. estofadas, R$
200;00. Tratar: 372·4153, cf 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. lO hp., marca

Yamaha. Aceito carro ou moto na troca.

R$ 1.200,00. Tratar: 372·0391 ou

9965·8875.

MÓVEIS .c vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121·2362, cf Joilce,

MÓVEIS ANTIGOS - vende-se
restaurados. Tratar: 371·0742.

MULTILIT 18S0 - vende-se, em

ótimo estado. Tratar: (48) 3433·
1389,342·0308 ou 901·0045.

PANIFICADORA - vende-se e

confeitaria cf 40 pontos de venda

.registrado cf coe. de barras, Tratar:
9993·5833.

'PAPELARIA - vende-se saldo em

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

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

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

PINTURA - fazemos pintura em

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

2
7'
5

arquitetura
�d e s I g n

: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, cf Carlos,

PRANCHETA/AQUITETURA - vende
,

se cf l,20xO,90, cf regulagem e

cadeira. Tratar: 370-9172 .

PRODUTORA DE GELO -- vende-se de

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

'Tratar: 376-1496 ou 9873·8743,

PRÔTETORES DE BERÇO (3) -

vence-se. R$ 20,00 cada. Tratar:
370·9223, cf 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 condomínio
e conta de água, Tratar: 9104·4588.

SECADORA DE ROUPA - vende-se

Brastemp, capacidade pf 8 K de roupa,
em ótimo estado, Tratar: 371·0742.

TECLADO - vende-se Yamaha. PSR

730 cf disquete, novo, Tratar: 371·0742,

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

TELEFONE - vende-se, resídencial,
centro, 372·3712, Tratar: 275·2960,
cf João Ricardo,

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

VIDEO-GAME - vende-se' Nintendo 64,
cf 11 fitas ortg., 4 controles, 2 ramtíos

pack, 1 mem,ory cardo Tratar: 376:2206,
\

COR1REIO DO POVO 11

acompanhantes .1
BELAS [I SAPECAS
Sua melhor opção de prazer

fitQncilml'lnto 24 horas·
(Após ns 22;f)Ohs, cf hora marcada.)

Atendemos Eles. Elos Cl Casais

DClspv.dldos de Solteiro.massagtlns eróticas

I Jaraguá do Sul e região
,

'Jade 00 lakson (47) 9991-8668

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_ t1fPi;:;Wi:;_'i1&!f!iW[7_:::::�,_�mWÔ'iii;g"*�1!iNmé":?$;:%l":::: _. •

í C nsorcio NaCIonal
I •

EscCJlha Agorc.
Sua Cart.a' de Crédit.o!!!'

I
I
I

I

I
PLANOS 32 E 43 MESES'

')
.

[

I
I·
i
i
I'
I

I

I
1
1

01:1&� �

PLANOS 37 A 6,0 MESES

LHAA ARCAE DE SUA PREFERENCIA
!

-]
..

Ill'
Q.
O.

,
\

,

, * rtas aber-tas para você e·sua família'
.

* Sua casa própria sem complicação
* Construir � Adquirir mais um imóvel �u realizar sónho da sua

,casa ou apar-tamerrto na cidade, campoou praia, com
,PANAMERICAN você terá ben cios especiais.

275-0'475/ 975 ..7602
,
Rua Jacob Buck, 120 .. Centro .. Ao lado do Besc .. [araguá do Sul .. se

�m�1&._
I

'Anexo à PLUS COMPUTADORES (, (�
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.A •

rrencia
que têm mais de 69 anos de idade

o voto, mas isso não significa que

". �irte está disposta a abrir mão do
4'

tes politicos. Em Jaraguá do Sul, a

7 eleitores que estão com - mais de
" estão dispensados do ato de vot�r.
ORREIO DO POVO ouviu 20 pessoas
enas uma pequena parcela afirmou
ar das eleições. Em contrapartida,
istados afirmou que não pretende
ensados ou não, querem continuar
a democracia e não se intimidam

r j�ais esquecem o compromisso
título de eleitor.

�eitoral, Luiz Antônio Zanini

ensa, tem enfatizado a necessidade

incentivar os idosos a participarem
uma parcela tão significativa da

o principal momento democrático

:�Ptativo, representa a verdadeira

�ri r nas mudanças consideradas

I
ia de vida, as pessoas da terceira

a.como uma chance a mais de

to do mundo civilizado, onde as

. em conta a vontade da maioria.

�araguá do Sul estão convictos da

a democracia, porque estão sendo

edade, finalmente, está percebendo
fioria dos' mais velhos. (MARIA HELENA

SOFIA DEMATTE (88 anos)
"É claro que vou votar. Lembro

quando fiz meu título. Fomos de

carroça' fazer o título"

IRENE FISCHER CARlINI (74 anos)
"Não 'sei em quem vou votar"

EÚGÊNIO PINSEGHER (75 anos)
"Vou votar porque gosto"

HILÁRIO FRANCESKI (78 anos)
"Vou votar porque gosto de participar.
Eu voto desde os 20 anos!'

LÚCIA ENGRÁCIA DA SILVA (84 anos) MARIA CORRÉIA MIRANDA SANTOS (76 anos)
"Voto porque acho importante para "Estou pensando em votar. Acho que
todos" é importante"

CENT
Selbettr'iliLIDER EM COPIADORA

) ,

LlDER COPIADOR'
-LOCAÇÃO E VENDAS

.

_

- SUPRIMENTO PI COPIADORAS
-IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA
• CENTRO DE CÓPIAS

R: Olívio Domingos Brugnago, 671, Vila Nova

(Prox. Ponte Beira Rio) -

-

do Sul

ÓNÉSIA M ORETTI GARCIA (74 anos)
"Vou votar porque acho importante,
Meu filho é político em Jaraguá do Sul"

JUSTINA ZOCATELlI (74 anos)
"Eu vou votar, sim. Acho muito

importante participar"

remanufaturado

(100% de garantia)
compatível com modelo

_ __ __ ����� � . �. ,,���9
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL .

'.ii História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importantese

seu tempofoi bem empregado.

Em 1934, o inspetor de Terras do Estado publicava edital convidando os

abaixo-assinados a comparecerem, de 16 a 18 de julho, na Prefeitura

Municipal, a fim de informarem sobre os requerimentos de concessão de

terras, que estavam parados naquela inspetoria: Augusto Wachholz, Rio
Cerro;

.

Walter Marquardt, Garibaldi; Hermínio Nicolini, Ribeirão Molha;
Augusto Bolduan, Jaraguá; Luiz Yarch, Rio Cerro; Josef Fofi, Ribeirão
Molha; Alfredo Brand, Jaraguá; Rudolfo Francker, Jaraguá; Julio Karsten,
Itapocu; João Stenger, Ribeirão Alma; Comunidade Escolar do Rio Cerro,
Rio Cerro; Adolfo Bertoli, Três Monos: Ricardo Wachholz, Ribeirão Alma;
Aristides Rego, Jaraguá, e Alberto Meisen, Ribeirão Alma. O inspetor de
Terras avisava 'os interessados que o não-comparecimento importava rl.O
encaminhamento dos requerimentos, a despacho final.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, o Lions encerrava a "Campanha da Visão", uma iniciativa dos

.leões do "Cidade Industrial", que era o terceiro ano consecutivo, atingindo
a todas as escolas das redes municipal, estadual. e escolas isoladas do

MunicíP!O. O presidente do "Cidade Industrial", Osvaldo Pereira, informava
que eram triadas pelas professoras 2.799 alunos, dos quais 575 foram I

"checados" com o aparelho ortoreiter, 145 alunos pelo oftalmologista, sendo
que 75 deles receberam óculos, e uma cirurgia foi efetuada na caml?anha.
Os recursos utilizados na campanha do concurso "Bonecas Vivas/86",
atingindo o clube de serviço plenamente o ideal de servir desinte

ressadamente.

O CPL (Centro Integrado de Profissionais Liberais) tornava-se realidade.

O logotipo é a denominação da sede própria que abrigaria as associações
de advogados; médicos, odontólogos, engenheiros e arquitetos, iniciativa
inédita emnível de Estado, e que já tinha o contrato social de condomínio

concluído. O estaqueamento era iniciado e o prédio teria dois pavimentos,
com quatro salas individuais para cada uma das classes, além de. dois
auditórios de uso comum e demais dependências,

Em 1999, os professores Paulo Zavislack, Henrique Freitas, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e Sílvio Ceroni, daMaxxi Gestão Empresarial,
visitavam algumas empresas de Jaraguá do Sul para apresentar o curso de

Mestrado em Administração, que iria aconteces a partir de outubro, no
Centro de Ensino Superior de Jaraguá do Sul. Os professores visitavam a

Malwee, Duas Rodas Industrial, Weg, Marisol, Kohlbach e Bretzke. Cerca

de 55 pessoas já estavam inscritas e outros interessados deveri�m fazer

inscrições: Eram aceitos no mestrado 40 candidatos. O objetivo do curso

era qualificar docentes para o desempenho de atividades de pesquisa e ensino

de nível superior no campo de administração e qualificar recursos humanos
para o exercício, em padrões de excelência, das funções executivas nos

.. quadros das organizações. O curso era direcionado para contabilidade e

finanças, gestão de tecnologia e produção, marketing, organizações, recursos
humanos .e si,stemas de informação. As aulas eram ministradas

quinzenalmente.
Na Ferj, o professor-doutor Paolo Nosella era palestrante para aula

inaugural, abordando o tema "O Trabalho no Terceiro Milênio".

À luz da palavra
Por um votar consciente e responsável ...

Daqui alguns dias, o .povo brasileiro terá nova oportunidade de
manifestar suá vontade política através do voto. Talvez você diga: e dai -

o que isso tem a ver comigo? - Esta é uma pergunta interessante,
porquanto permite analisar algumas questões básicas neste pequeno
artigo, como segue:

o
z

1. POR QU E VOTAR?
O Exercita a cidadania Votar é um direito e um dever que

Deus conferiu a cada ser humano. Valoriza a sua dignidade e liberdade
na decisão pelos aspectos da vida individual e coletiva.

. .'
O Fortalece a democracia. A democracia brasileira é ainda

jovem e muito frágil. Ela necessita da nossa participação consciente e responsável. Somente terá chance de
amadurecer na medida em que o povo pratica sua cidadania.

O Expressa soberania. Povo que vota pode. gradativamente, mudar a situação de seu pais. Vai 'firmando pé,
vai se tornando sujeito de sua própria história, Não sofrerá mais tanto a política dos outros mas fará política
conscientemente. Esta soberania ganhará expressão na consciência que o povo terá de suas necessidades e da

importância de seu voto,

O Valoriza a vida que Deus dá. A comunidade Cristã, por isso mesmo, não poderá ficar à margem do que
interessa à vida. Precisa trabalhar pelo bem-estar da sociedade. Para- tanto buscará cooperar com todas as

pessoas que têm por meta favorecer a vida de todos,

2, COMO PREPARAR-SE PARA VOTAR?
Diante da situação de descrédito por que' passa a classe política de nosso país, é tentador nem ir às urnas

ou então anular o voto, como forma de protesto. Mas; o que se ganhará com isso? Será prejuízo para todos,
com certeza. Convém lembrar aqui alguns critérios fundamentais para o voto responsável:

O conheça bem candidatos e candidatas: seu passado e seu presente.. Como vivem normalmente? Têm

competência administrativa? São democráticos, isto é, sabem bem ouvir os clamores do povo e encaminhar

soluções?
.

O Valorize o seu voto. Não aceite trocá-lo por favores pessoais. Sempre haverá quem prometa mais isto e

mais aquilo como forma de "comprar" o seu voto. Lembre-se que seu votoé uma arma. para melhorar a vida de
todos e não apenas de alguns poucos. Certamente não poderá ficar com a consciência tranqüila quem fizer mau

uso de seu voto.
-

O Consiga um programa escrito dota) candidato(a), declara pUblicamente o que pretende fazer pelo bem
estar da coletividade. Estude com carinho este programa e, se possível, compare-o com o de outros candidatos.

O Ore pelo povo brasileiro para que vote com consciência política. Deus pode abrir portas fechadas e trazer

mais luz e esperança para o exercício pleno da cidadania.

O Cobre o cumprimento das promessas de quem fo_i eleito. Não basta eleger, é preciso acompanhar os
eleitos, A missão do eleitor é agora ajudar a realizar o prometido,

É evidente que uma eleição todos os problemas, que são do tamanho do Brasil. Mas ela é importante,
porque exercita a esperança de um povo e caminha novas possibilidades de ser e viver. Contudo, não importa
não votar em branco, nem anular o voto, Apatia e desinteresse político só agravam a situação. Deus quer que
todo cristão, também evangélico-luterano, assuma sua responsabilidade pela causa pública. Esta é uma forma de
render-lhe culto inclusive (Rm 12). Não pode ·reclamar depois fugir desta responsabilidade, a partir do batismo,
cada cristão é pois, convocado do Senhor para agir. em favor do ser humano. como todo.

P. Claudio Herberts

RELATÓRIO DE TIVIDADE -1º SEMES-rRE
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL

IMPRENSA

O VEREADOR ross PENDlUK DOS SANTOS (PT) SOLICITOU ENVIO DE OFíCIO, EM NOME DA CÂMARA, PARABENIZANDOA ESCOLA
MARIA NILDASALAI, PELOS 10 ANOS DE FUNCIONAMENTO, NO BAITRROTIFA DOS MARTINS. PEDIU VISTAS AO PROJETO DE LEI
N' 24912002, DO EXECUTIVO IvlUNICIPAL -Que Modifica disposilivos do Anexo Demonstrativo de Metas Físicas LOA, da Lei Municipal
n' 2.969/2001 ,de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá do Sul, seus órgãos e entidades
para o exercício de 2002; .

O VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) SOLICITOU ENVIO DE OFíCIO DE PESAR AOS FAMILIARES DE ROLFGUTZ,
O VERADOR PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) SOLICITOU ENV-IO DE OFíCIO, EM NOME DACÂMARA, PARABENIZANDO A CÂMARA
MUNICIPAL DE CORUPÁ, PELA INAUGURAÇÃO DE SUA NOVA SEDE. \

A CONVITE DO VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB), ESTIVERAM PRESENTE, O COMANDANTE EO SUBCOMANDANTE DO
POLíCIA MILITAR DE JARAGUÁ DO SUL, DISCORRENDO SOBRE OS SERViÇOS DAQUELA CORPORAÇÃOMILITAR, E RESPONDENDO
AQUESTIONAMENTOS DOS VEREADORES.

.

INDICAÇÕES APROVADAS POR 13 VOTOS, DOS VEREADORES:
362/02; Paulo Ademir Floríani (PPB)· Colocar abrigo em ponto de ônibus locafizado na Rua Waldemar Rau, nos fundos da UNERJ;
363/02; Paulo Ademir Floríani (PPB) - Colocar abrigo em ponto de ônibus localizado na Rua José Martíns n' 2816, no Bairro Três Rios do

Norte;
364/02;10rila Zanotti Karslen (PP8) - Planejar allernativas para tornar nossa cidade pólo de eventos figados à cultura, moda e tecnologia;
365/02; José Ozório de Ávila (PFL) - Instalar telefone público na Rua Egon Koch, no Bairro Jàraguá Esquerdo, neste município;·
366/02; Orlando Gilberto Gonçalves (PP8) - Efetuar alargamento na esquina da Rua Erwino Menegotti, com a Rua Joaquim Francisco de

Paula;

PROJETOS DE LEIS DO LEGISLATIVO, APROVADOS EM VOTAÇÃO SECRETA POR 15 VOTOS:
213/02 - 2' Votação, do Vereador Roque �achRlann (PS DB) - Denomina Via Pública - A'Rua den' 1087 passa a denomlnar-se Rosalia

Stenger Ayroso;
229/02 - 2' Votação, do Vereador Eugenío Morellí Garcia (PSDB) - Denomína Vias Públicas;
238/02 -1' Votação; da Vereadora Lorita Zanolti Karsten (PMDB)· Denomina Via Pública -A Rua de n'659 passa a denominar-se Ingracia
da Rosa;

.

259/02- 2' Votação de lodos os Vereadores - Denomina ponte, A ponte localizada na Rua n' 1 ,050, passa a denominar-se PonteWolfgang
Weege;

,

PROJETOS-DE LEIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, APROVADOS POR 14 VOTOS:
251/02 -1' Votação - Autoriza o Municipio de Jaraguá do Sul, através da SecretariaMunicipal de Saúde, a receber, por doação, do odontólogo
John KennedyCampos Marinho, equipamento odonlológico, usado;

,

255/02 -1' Votação - Suplemenla e anula dotações do Orçamento Vigente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. R$ 44.000,00;
234/02 - 2' Votação - Retifica os artigos 2' e 3', da Lei Municipal n' 3.167/2002, de 12 de agosto de 2002;
242/02 - 2' Votação - Modifica Dispositivos do Anexo Vlemonstrativo de Metas Fisicas LOA, da Lei Municipal n' 2.969/2001, de 18/12/2001,
e suas alterações, que eslima a receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá do Sul, seus órgãos e entidades, para o exercício de 2002;
253/02 - 2' votação- Suplemen!a e anula dotações do Orçamento do Serviço Autônomo Municipill de Água e Esgoto pe Jaraguá do Sul
SAMAE. R$150,000,00;
NA PALAVRA LIVRE, A SUPLENTE DE VEREADOR, MARIA SALETE PATRíCIO DOS SANTOS (PMDB), FEZ AS SUAS DESPEDIDAS
COMO VEREADORA, EM SUBSTITUiÇÃO AO VEREADOR PRESIDENTE, VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS, QUE ASSUMIU COMO PREFEITO ;iitI'EM EXERCíCIO, clIl'

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA, 26 DE SETEMBRO, QUINTA·FEIRA, ÀS 13:00 HORAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Reciclagem de móveis
em exposição na Unerj

ISUCESSO: JARAGUÁ EM DANÇA MOSTRA O TALENTO E A INTEGRAÇÃO ENTRE OS BAILARINOS

Estudantes mostram que a

dança movimenta a vida
JARAGuA DO SUL - A

artista Tânia Mancine ex

põe, até o dia 11 de outu

bro, na Unerj (Centro Uni
versitário de ]araguá do

Sul), o acervo intitulado

"Pinturas especiais e reci

clagem em móveis". Se-

gundo .a artista, os traba
lhos resultam do aproveita
mento de materiais em

processos de reciclagem e

� ,
restauração, com o objeti

,- "vo de dar vida nova e útil

a móveis e objetos de de

coração que não estão em

uso, tornando-os peças

originais e exclusivas.

O acervo pode ser visi

tado diariamente das 8 às

22h30, no hall da Biblio
teca Padre Elemar Scheid.
O espaço reúne móveis co-

mo banco, balcão, cômo
da, criado-mudo, carteiras
escolares, mesa, cadeiras,
colunas, caixas, porta-cha
ves, cabides, porta-revistas,
bandejas, jarras, pratos,
imagens sacras ou não, to
talizando cerca de 25 peças.

Tânia salienta a impor
tância da conservação de

peças antigas. ''Através dos
objetos fazemos a história,
começando pela história da
nossa família, com mate

riais herdados ao longo
dos anos", completa. A ar

tista considera a iniciativa
uma ótima oportunidade
para mostrar seus traba

lhos, destacando a preocu
pação da instituição em

incentivar as mais variadas

manifestações artísticas.

JARAGuA DO SUL - O

80 ]araguá em Dança, que
aconteceu de quinta-feira a

domingo, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller,
reuniu, em cada noite, de

espetáculo, um público
expressivo de famílias que
se deslocou até o centro da

cidade unicamente para
prestigiar a iniciativa e o ta

lento de aproximadamente
1,2mil dançarinos. O even

to, que não é competitivo,
tem por finalidade estimu
lar as' formas inovadoras
de pesquisa em dança na

cidade, Microrregião do
Vale do Itapocu e demais

municípios do Estado. Es
colas e academias de várias
cidades vieram mostrar o

que fazem e, acima disso,
legitimar a integração e a

Angular Foto e Vídeo (Edson Junkes)

Grupo de Danças Húngaras Dunantul entusiasmou a platéia com a alegria dos bailarinos

socialização, além da troca
de conhecimentos entre

coreógrafos, professores
interessados em desenvol

ver a dança entre os estu

dantes e os próprios bai

larinos.

O professor de dança
e coreógrafo Marcos-Mar

quesani fez a última apre
sentação do evento, com
o Grupo Entricorpus
Companhia Artística. Mos-

convidado pela atuação
inovadora e segue for

mando novos talentos em

]araguá do Sul, tanto que

Marquesani assina várias
coreografias mostradas no
]araguá em Dança.

A integração do evento
também foi avalizada pe-_
los grupos de dança de ou
tras cidades, que não fazem

parte da Região da Amvali,
De Florianópolis vieram

vários grupos e muitos pais
dispostos a: conhecer o

evento e também a cidade.
O jornalista Mário Xavier

acompanhou a filha, Anan
da, de 7 anos, e se mostrou

entusiasmado. "É muito

interessante ver amobiliza

ção de uma cidade em tor

no de um evento que con

grega basicamente estu

dantes. A cidade é muito

bonita e pretendo voltar
outras vezes", afirma Xa
vier.

As danças folclóricas
também agradaram a pla
téia. O Grupo de Danças
Húngaras Dunantul entu
siasmou a platéia com a

alegria dos bailarinos e a

autenticidade demonstrada
no palco.

O mesmo aconteceu

com a dança alemã e gau
chesca, que valorizou as

tradições e as etnias pre
sentes na Região do Ira

pocu.
(MARIA HELENA DE MORAES)

traram uma coisa nova em

termos de espetáculo cêni
co aqui em]araguá do Sul,
utilizando tiras suspensas
de tecido, onde o malaba

rismo e o domínio do cor

po se destacam, produzin
do um efeito que, por si

só, chama a atenção da pla
téia. Estemesmo espetácu
lo foi apresentado no Festi

val de Dança de ]oinville,
deste ano. O grupo foi

CORREIODOPOVO
Há 83 anos servindo 'a comunidade da

Região do Vale do Itapocu

,111

/
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ICOMPETÊNCIA: PROFESSORA DO "ALBERTO BAUER" MOSTRA COMO ALFABETIZAR COM MÚSICA

Projeto desenvolvido em JS
tem reconhecimento'nacional

]ARAGuA DO SUL -

A professora da primeira
série do Ensino Funda
mental da Escola Muni

cipal Alberto Bauer Ka
rin Bartel vai a São Pau

lo, semana que vem, pa
ra receber o prêmio de

I

"Professor Nota 10",
concedido pela Funda

ção. Victor Civita aos

profissionais que te

nham desenvolvido tra-

.

balho de pesquisa junto
a seus alunos. Karin en

viou para análise e ava

liação o projeto desen
volvido em sala de aula
sobre cantigas popula
res. ,O objetivo da pro
fessoraé encontrar es

tratégias que possibi
litem a alfabe tização
dos alunos de forma in

tegrada com a comuni

dade e ao 'mesmo tempo
resgatando a literatura
oral das antigas cantigas.
"Com a intensidade da
mídia com influência
entre as crianças, achei
que seria proveitoso res

gatar certos valores, que
eram cultuados em fa

mília e em comunida

de", justifica Karin.

A professora explica
que o trabalho começou
a ser desenvolvido em

junho deste 'ano e fina

lizado em julho. Neste
período, professor e

II

,II
,

II
II

I

1/:

- Cesar Junkes/CP

Professora Karin· Bartel (C) teve projeto premiado como "Professor Nota 10"

alunos" (aproximada
mente 30 crianças da

primeira série do Alber
to Bauer) passaram a

pesquisar sobre o as

sunto. Uma das fontes
mais preciosas foi a pró
pria família dos estu

dantes, que aderiu ao

projeto de forma surpre
endente. "Os familiares
dais crianças participa
ram ativamente. Colabo
raram com muitas infor

mações valiosas e enri

queceram o trabalho",
ressalta a professora.

No total, foram con

tabilizadas aproxima
damente cem cantigas,

selecionadas e incorpo
radas ao projeto, que
também foi' implantado
em outras quatro esco

las da rede municipal de
ensino, . como Rio. da
Luz Vitória; Rio da Luz

II, GeorgWolfe Marcos

Verbinen. A intenção,
segundo a secretária de

Educação, Iris Barg Pia

zera, é editar um livro

com essas cantigas.
"Não temos previsão\

para a edição dessas can-

tigas, mas o importante
é que o trabalho de
senvolvido proporciona
o crescimento dós estu

dantes e da educação,

como um todo", argu
menta a secretária.

Ainda de acordo com

a professora, a pesquisa
sobre cantigas populares
foi baseada também na

Internet, bibliografia es

pecializada e especial
mente na pesquisa de

campo, realizada junto à

comunidade, especial
mente envolvendo pais
e avós dos estudantes.
''A construção da. escri

ta, através de versos e

estrofes, é mais provei
tosa, inclusive porque
resgata a cultura", resu
me a professora.
(MARIA HELENA DE MORAES)

'Mostra de Trabalho em Educação' acontece amanhá
]ARAGuA DO SUL - átuam nas escolas, atra- secretária, 42 oficinas tros profissionais de ou-

I A Secretaria Municipal vés da apresentação dos serão apresentadas ao tras unidades de ensi-

de Educação promove, trabalhos realizados du- público, composto por no", reforça a direto-
a partir das 8 horas de rante o ano letivo. pessoas da comunidade, ra pedagógica Eunice

hoje, na Escola Munici- ° projeto, segundo a professores e alunos. A Prusse.
paI de Ensino Funda- secretária de Educação, mostra envolve cerca de Um dos projetos que
mental Renato Pradi a 6a

.

Iris Barg Piazera, existe 500 professores do En- faz parte da mostra é o

Mostra de Trabalhos na há seis anos justamente sino Fundamental da re- de Jardinagem, desen-

Educação, que tem por para oportunizar a troca de municipal.. "Cada es- volvido pela professora
objetivo oportunizar aos de experiências entre os cola tem a oportunidade Karin BarteI, da Escola
educadores da rede mu- professores que atuam de mostrar o que vem

.

Alberto Bauer, com os

-nicipal de ensino 'a inte- no Ensino Fundamen- fazendo e tomar conhe- alunos da primeira série
}

gração e cooperação en- tal. cimento dos projetos Ido Ensino Fundamen-
/ .

tre os profissionais que No total, informa a desenvolvidos por ou- tal. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 1 de outubro de 2002

Divina Providência tem
talentos na área musical

]ARAGuA DO SUL:_ o

grupo formado pelos es

tudantes do primeiro ano

do Ensino Médio do Co

légio Divina Providência
foi o campeão do 3° Fes
tival de Música do Divina,
realizado ontem pela ma

nhã. Participaram alunos
de 5a a 8" séries e do En
sino Médici, num total de

aproximadamente 50 ado
lescentes que gostam de
cantar e dificilmente têm <

oportunidade de mostrar

o talento. Patrícia Brandão,
Cláudia Leu, landra Perei

ra, Sabrine Goelzer, Talita
. Herrmann, Júlio Barato e

Robson Roberval ganha
ram a medalha de primei
ros colocados com a paró
dia "Não Importa", basea
da na música "Cerveja",
de Leandro e Leonardo.
"Escolhemos o tema Ma

temática, porque é a disci

plina que mais preocupa.
Como temos aula de Ma

temática às sextas e segun
das-feiras, foi fácil fazer a
letra e colocar na música

que todo mundo conhece",
explica a vocalista do

grupo, Patrícia Brandão, 15

.

anos de idade e muita von
tade de cantar.

c

O Festival de Música do
Divina foi idealizado pelos
professores Maria do Caro,
mo Delgado de Souza e

Miguel Ângelo, com o ob

jetivo de promover a mú

sica e incentivar os talentos,
desenvolver o gosto e a

criatividade musical, além
de aprofundar os conteú
dos programáticos, segun
do informou Maria do

Carmo, .coordenadora de tl
atividades complementares
do colégio. A proposta
prevê ainda a implantação �.
do intervalo musical, que

.

deve acontecer a partir da
última semana de outubro.

"Queremos incrementar o
incentivo ao tal�nto musi
cal. Temos vários alunos

.

que sabem cantar e preci
sam dessa chance", avalia
a professora. Ela cita co-

.

mo exemplo a aluna Fran
ciele Ewald, 16 anos, e que
recentemente venceu o

Festival Estudantil da Can

ção e que prete?�e lanç�r (l
um CD com musicas pro- ri
prias e interpretadas, ainda

.

, este ano. (MHM)

Grupo vocal do "10 Ali venceu -a competição

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

pedidcs , sendo 2

difíceis e um impos
sível. No quarto dia

publicar, e ver o que
acontece. A.T.

Rua Reinoldo Rau, 61 -

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

Classificados do

CORREIODOPOVO
é negócio certo!

Ligue 371-1919, e confira!
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-ilInterescolar de Natação vai
envolvermais de 270 atletas

\

]ARAGUÁ DO SUL -

A última etapa do ter

ceiro Circuito Interesco

lar de Natação - SO

Troféu' Ernani V�lpi
Coitinho -, a ser reali

zada a partir das 8 horas

de sexta-feira, na pis
cina da Sociedade Des

portiva Acaraí, conta
com a inscrição de 279

atletas, representando
18 unidades de ensino

de Jaraguá do Sul. Pro
movida pela FME (Fun
dação Municipal de Es-

". portes), em parceria com,
,

a Ajinc '(Associação Ja-
raguaense dos Incentiva
dores de Natação Com

petitiva), a competição
envolve estudantes com

idade de 8 a 16 anos, di-
,

" I
vididos em seis catego-
rias" no masculino e fe-

minino, de acordo com

o ano de nascimento:

Pré-mirim, Mirim 1 e 2,
Petiz; Infantil e Juvenil.

Depois de duas eta

pas já reálizadas -

quando todos os com

petidores receberam
medalhas de participa
ção -, a liderança do

ranking do circuito é di
vidida pelos colégios
Divina Providência e

Marista São Luís, com o

Ins tituto Educacional

Jangada ocupando o

terceiro lugar.
J á as medalhas para

os atletas classificados
até o terceiro lugar de
cada categoria, definin
do os vencedores do

ano, serão concedidas
somente nesta última

fase.

ESPQBTE
• I

,

CORREIODO POVOJl

.CAMPEONATO: ATIVIDADE FEZ p� DO CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÃRIO'DE Scl-iROEDER

Pilotos da região se destacam
nas disputas de motovelocidade

SCHROEDER - A nona

e pen�ltima etapa do

Campeonato Norte Ca

tarinense de Motovelo
cidade 'foi realizado neste

final de semana, junto com
as comemorações do 38°

aniversário do Município.
A competição contou com
a presença de aproximada-

,

mente cem pilotos, vindos
de diversas cidades de

Santa Catarina, e atraiu cer
ca de 3,5 mil pessoas. \

Entre os destaques; na
categoria 125 Especial, o
piloto jaraguaens€ Allison
Fogaça de Almeida supe-

rou os adversários e garan
tiu a primeira colocação da
prova. Depois, competiu
na Força Livre Especial e
mais uma vez ficou com o

título de campeão, vencen
do as duas baterias. Na

classificação geral, até o

momento, Fogaça ocupa o
segundo lugar no campeo
nato nas duas categorias.'

Uma das provas mais

ag�atdadas do dia, foi a

Força Livre Nacional, e,

para alegria da torcida da

região, a primeira coloca

ção ficou com o piloto
guaramirenseBeto Alchini,

patrocinado pelas empre
sas ÁguiaMotos, Posto 28,
Azev�do Automóveis,
Guenther Despachante,
Transtorjon Transporte e

Prefeitura de Guaramirim.

Apesar de não .ter feito

uma boa largada, logo na

terceira volta Beta já assu

miu a liderança e .prosse

guiu na posição até receber

a bandeirada final, com
grande vantagem sobre os

demais. Com este resulta

do, o piloto garantiu por

antecipação o tricampeo
nato da categoria.

- Não larguei bem,

mas estava tranqüilo, com
àmoto bem acertada, e não
encontrei grandes dificul

dades para vencer e con

quistar o título de campeão
, da competição deste ano. A

partir de agora vou me pre
parar para as duas etapas fi
nais do campeonato catari

nense, no qual/ocupo a se

gunda colocação, atrás de

Wagner Gervásio, de Cam
boriú, que está com cinco

, pontos a mais que eu", diz.
, A próxima etapa do

Estadual será realizada nos

dias 12 e 13, em Joinville.
(FABIANE' RIBAS)

Segundo encontro ,de pólos de vôlei será realizado amanhã
]ARAGUÁ DO SUL - A

Ma�isol/FME vai promo
ver o 2° Encontro de
Pólos deVoleibol, amanhã,
a, partir' das 8 horas, n,a
Sociedade Esportiva e

Recreativa Marisol. O

evento vai reunir aproxi
madamente 700 adeptos
desta prática esportiva,
com idade entre 8 e 12

anos, todos estudantes das

redes municipal e estadual
de ensino, que fazem parte
do Projeto Voleibol Mari-

\ '

sol/FME. Mais de 15 pó-
los vão competir em cerca

de 250 jogos, com o obje
tivo de integrar socialmen
te as crianças e as escolas,
Os alunos de 13 a 15 anos,

que. também fazem parte
desta iniciativa, terão' en
contro que ser.,á marcado

em outra oportunidade
devido ao tempo e espaço
para as disputas.

O projeto do vôlei teve
início em 2001, com apro
ximadamente 800 estudan

tes, distribuídos em dez
, \

estruturas de treinamento,

Hoje, existem 15 pólos es

portivos e cerca de 1,5 mil,
crianças, ''Além do objetivo
social, também aproveita-

mos para selecionar os ade
tas que se destacam para
treinarem pelo Município
e defenderem a cidade em

competições realizadas

pela Federação Catarinense
de Voleibol, Federação
Catarinense de Desportos'
e Liga Norte Catarinense
de Vôlei", diz Benhur Spe- .

, ,)

rotto, coordenador damo-
, dalidade da, FME.

Campeonato Coroa B9m de Bola reúne seis equipes"
]ARAGUÁ DO SUL - o

Campeonato de Futebol
Sênior - Coroa Bom de
Bola - reúne este ano seis

equipes, divididas em duas
chaves: Acaraí/Móveis
Kagenor, Grêmio Esporti
vo Bangu e Arsepúm

Deputado Federal

_AR,

nos, momentos difíceis que os mais
experlêntes são chamados para resolver os
problemas do País, Ele começou a trabalhar
como lavrador, foi operário, gerente, até
tornar-se presidente da Oxford. ,

Na política, já foi prefeito de São Bento do Sul,
Deputado Estadual e Senador da República.
OTAIR BECKER: Este sim entende de gerar

_
emprego-erenda.

compõem a Chave A; Za-,
pella, Sport Nereu Ramos
e Karlache integram a Cha

ve B. Envolvendo um total

de 90 atletas, a competição
será disputada em turno e

returno dentro de cada

grupo, de onde se classifi
cam os dois primeiros co

locados para as semifinais,
em cruzamento olímpico,
Os jogos serão realizados
nas quartas-feiras à noite e

aos sábados à tarde, nos
campos da Sociedade Des-

portiva Acaraí e da Arse

pum (Associação Recreati
va dos Servidores Munici

pais), sendo que a primeira
rodada está prevista para
o próximo sábado.

Promovida pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), a competição é

destinada a atletas com ida
de a partir de 38 anos (nas
cidos até 1964), que resi

dam, estudem ou traba
lhem no município de Ja
raguá do Sul. O evento

premiará com troféu e 18

medalhas os classificados
,

até o terceiro lugar, além
de 30 quilos, 20 quilos e 15
quilos de costela ao cam

peão, vice e terceiro colo

cado, respectivamente, en
quanto que o quarto colo
cado receberáum troféu e

uma bola, mesma premia
ção aser concedida à equi
pe mais disciplínada. Já o

artilheiro, o atleta revelação
�.

/"
(

e a defesa menos vazada
receberão um, troféu.

Megasena
'concurso: 400

10- 13 - 28 - 29 - 54 - 59

Quina
concurso: 1051

02 - 42 - 44 - 49 - 63

Lotornemio Loteria Federal
concurso: 253 concurso 03674

01 - 02 - 04 - 06 -

\'-' 1 ° - Prêmio: 43.186
'-

10-12-17-21- 2° - Prêmio: 21.334
22 - 24 - 48 - 52 - 3° - Prêmio: 38.806
54 - 62 - 66 - 72 - 4° - Prêmio: 49,593
76-77-95-99 5° - Prêmio: 09.614
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I VIABILIDADE: AUTORIDADES VÃO AVALIAR A INCLUSÃO DO CARATÊ NOS JOGUINHOS DE se

Campeoriato de Caratê envolve

Malwee goleou aAgroeste na abertura da 2a fase do Estadual
]ARAGUÁ DO SUL -

Numa partida onde a qua-
. lidade do conjunto de jo
gadores foi predominante
durante seus dois tempos,
a Malwee goleou a Agro
este, de, Palmitos, por 8 a

O, na noite de sábado, no
ginásio da Duas Rodas, na
abertura da segunda fase

do Campeonato Catari

nense de Futsal, Divisão
Especial. O técnico Fer

nando Ferreci vai aprovei
tar as duas semanas de fol

ga d� tabela para aperfei
çoar ainda mais as jogadas
ofensivas visando os três

próximos jogos, todos fo
ra de casa. A Malwee volt�
-à quadra no dia 12 de ou-

I
I

I
I'
,

tubro, para enfrentar o

Bonato, em Joaçaba.
O jogo de sábado co

meçou mostrando a Mal-.

wee num.ritmo muito ve

loz para decidir a partida
logo nos primeiros minu

ros, Jogando. sem três de

seus principais jogadores,
Franklin, Manoel Tobias e

Cacau (todos machuca

dos), a equipe jaraguaense
conseguiu abrir o marca

dor aos 2'14", através de

James. Mesmo com maior
volume de jogo ofensivo

e uma boa marcação, o ti

me de Jaraguá do Sul so

mente voltou a marcar aos

18'18", através de Xoxo. O
terceiro gol foi marcado

por Leco, aos 19'05", ao

completar um lançamento
.

de Xoxo.

Quem esperava que o.

segundo tempo fosse

mostrar uma Malwee �ais,
cansada, se' surpreendeu.
Com a entrada dos juvenis,

. .
'

os jaraguaenses consegt)l-
ram manter a Agroeste en

curralada em sua quadra.
júnior fez 4 a O aos 5'13";
numa bela troca de passes
entre todo o time: Mas

quem iriasair mais satisfei

to da quadra seria o ala Mar

ques, irmão do fixo Euler,
que acabaria por marcar

três gols, em menos de qua
tro minutos. Ele tez 5 a O

aos 13'49", complemen-

tando um chute de James.
Fez o sexto gol aos 15'0�",
arrematando um passe de

Xoxo, e fez 7 a O aos

17'41", desviando de ca

beça um passe do goleiro
Paulinho. Aos 18'32" Xoxo
fechou d marcador.

Para o técnico; a vitória
sobre Palmitos por um

placar dilatado mostrou a

qualidade técnica dos atle- .

tas. "Ternosum bom plan
tel que pode fazer frente

com qualquer outra equipe'
deste Estadual. Foi um

bom recomeço de campeo
nato, mas devemos ter cau
tela para poder;:nos conse-

.

guir também bons resulta

dos fora de casa", disse.

Braçadas que garantiram 19 medalhas no fim desemana
,

I '

, •

_ �l
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Resultados do Campeonato
Brasileiro de Futebol

O Figuefrense entrou

em campo. neste final de

semana para enfrenta� o

Gama, doDistrito Federal,\

e surpreendeu os torcedo-

res vencendo os adversá

rios, por 2 a 1. Com a vi

tória, o time subiu três posi-:
ções na classificação geral,
alcançando a 16" coloca

ção, com 17 pontos. O ti

me alvi-negro abriu o pla
car apenas no segundo
tempo, quando Lino lan

çou uma bomba no gol do
Gama, o goleiro tentou

defender, mas Igor chutou
,e garantiu o gol. Aos 15

,

minutos, Igor faz mais um
e, em seguida, o atacante

Dimba diminuiu para o

Gama, depois de uma jo
gada articulada pelo meio

campo Rafael.

Outros resultados: Vas
co 4 x O Portuguesa, São
Paulo 2 x 2 Corinthians,.
Paysandu 5 x 2 Atlético-

NOTAS

. MG, Ponte Preta 3 x 1 fla

mengo, Figueirense 2 x 1

Gama, Goiás 4 x 1 Grê

mio, Santos 1 x 1 Palmei

ras, Internacional1 x 2 Pa

raná, Fluminense 2 x 1

Guarani, Bahia 1 x 2 Bota

fogo, Cruzeiro 2 x 1 Juven
tude e Atlético-PR O x 1

São Caetano. Próxim�s
confrontos: .dia 2, quarta
feira, jogam Grêmio x

Paysandu, 'Paraná x Cruzei
ro, Gama x Internacional,
São Caetano .x Coritiba,
Palmeirasx São Paulo, Vi
tória x Fluminense, Juven-.
tude x Goiás ,e Flamengo
x Bahia. No dia 3, quinta-

. feira, enfrentam-se Botafo
'gó x Ponte Preta, Corin
thians x Santos e Atlético

MG x Figueirense. Na
classificação geral, primeiro
lugar para' o Corinthians,
com 27 pontos, seguido
do Coritiba, com 26, e Ju-I

ventude, também com 26.

MIRIM FEMININO .�.

O grupo Mirim feminino de basquete isolou-se ria lide

rança do estadual. Na sexta-feira, a equipe ja�aguaense
foi até Blumenau,onde venceu o Vasto Verde, por 61 a

41. Segundo o técnico Júlio Patrício, a equipe não realizou
unfa grande partida, mas garantiu uma importante vitória.
No sábado, as meninas da equipe Unerj/Duas Rodas/
FME venceram pela 2" vez no campeonato o Bandei

rante/Brusque e abriram vantagem na liderança da

competição. A vitória, por 63 a 45, praticamente garantiu
a classificação do grupo no quadrangular final, e uma

vitória contra a �BB/Cha-pecó, dia 19 de outubro,
garantirá Jaraguá do Sul como sede da fase final.

FAI!.TAM 2 MESES PARA
e CALOR PEGAR!!!

450 atletas de 23 associações
,

]ARAGUÁ DO SUL - O Estadual de Desporto de realizado com intenção de verá problemas para a in-

.Campeonato Estadual Mi- Santa Catarina, Eriberto incluir o caratê como mo- clusão da modalidade nos

rim aJuvenil deCaratê, rea- Freischmann; do vice- dalidade nos Joguinhos Jogui�hos. ''Antes o caratê

lizado no fim de semana, presidente do Conselho Abertos de Santa Catarina. não estava "dentro dos
nas quadras do ginásio de Regional de Educação Físi- . ''As disputas mostraram moldes olímpicos, mas

esportes do Parque Mal- ca de Santa Catarina, Ivo para as autoridades a re-: agora já está tudo muito

wee, envolveu aproxima- da Silva; secretário de Cul- ceptividade e aceitabilidade bem regulamentado.'
dam5n_1:5 450 atletas, re- tura Esporte e Lazer da dos atletas corri a prática Esta modalidade faz

presentantes de 23 associa- Prefeitura de Jaraguá do do caratê. Agora eles tive- parte dos Jogos Abertos

ções da modalidade e 16 Sul, Valdir Bordin, entre ram oportunidade de fazer 7"";:\desde 1992. Se for confir-

municípios do Estado. As outros representantes poli- .

esta avaliação e vão levar mado, no próximo ano já
disputas foram efetuadas ticos da cidade. relatório do evento para acontecem as primeiras
nas categorias de Kumitê Promovido pela Fede- análise em suas respectivas' , disputas, espera-se dois

(luta). A solenidade de 'ração.Catarinense de Cara- entidades", explica. Na anos para teste e apenas no
abertura da competição tê e coordenado pelo pro- opinião de Souza Pinto, o terceiro ano o município
contou-com a participação fessor Ivanildo de 'Souza campeonato transcorreu recebe medalha", diz.

I do membro do Conselho Pinto, o campeonato foi bem e acredita que não hã- (FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL - A na Petiz 1 feminino, Emily e e lugar nos revezamen- vale destacar que todos

equipe de natação Ajin�/ Franzner ficou em 10 lugar. tos 4 x 50 metros livre e 4 foram revelados na última

Urbano/FME participou nos 100 metros borboleta, x 50 metros 4 estilos. No e penúltima edição do Cir-

da 2" etapa do Campeo- 10 lugar nos 100 metros Petiz 1 masculino, Henri- cuito Interescolar de Na-
'.

nato EstadualMirim/Petiz peito e 10 lugar nos reveza- que Fructuozo, 10 lugar nos tação - Troféu Ernani

de Natação, disputada nes- mentos 4x50 metro's livre 400 metros livr{ No Petiz· Volpi Coitinho:' Temos
te final de semana, no Clu- e 4 x 50 metros 4 estilos; 2 feminino, Mayara Mar- grandes nadadores neste

be Mampituba, elp Criciú- Adriana Lessmann ficou ' tins, 10 lugar nos 400 me- grupo -, diz o técnico
A

OU VOCE VAI
ma, e trouxe resultados po- em 10, lugar nos reveza- tros livre, 10 lugar nos 100

.

Ronaldo Fructuózo,

sitivos, O evento reuniu mentos 4 x 50 metros livre metros livre e nos 100 me- O próximo desafio PASSAR O
atl�tas das faixas etárias de e 4 x 50 metros 4 estilos; tros costas: desta equipe será o Circui-

VERÃO COM ROUPA9 a 12 a11os, de vários clu- Flávia deMasi também em � Sem dúvida a equi- to Pro-Swim de Natação,
bes do Estado.

.

10 lugar nos revezamentos pe superou as expectativas, . em Criciúma, no próximo DE INVERNO?/

O grupo jaraguaense 4 x 50 metros livre e 4 x pois conquistou 19 meda- dia 19. A segunda etapa do

/flt%/Ycompetiu com dez nada- 50 metros 4 estilos; Raquel lhas no total, sendo nove Campeonato Sul-brasilei-

dores nas categorias Petiz Mayer ficou em 10 lugar de ouro, nove de prata e ro Mirim/Petiz será no

. 1 (11. ànos) e Petiz 2 (12 nos 400 metros livre, 10 lu- uma de bronze. final de outubro, em Por�o 215-'1862
anos). Entre os destaques, gar nos 100 metros costas E�te grupo promete e Alegre.
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