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Detentos são mão-de-obra na confecção de placas de-concreto que são utilizadas pará construção de
casas pré-moldadas" feitas por eles mesmos, na localidade do Bairro Jaraguá 84, próximo ao presídio

Presídio tem 50% .de presos
do número adequado

o Presídio deJaraguádo Sul tem capacidade para
comportar até 176 detentos e mantém 50% de presos
a mais, somando 110 homens e quatro mulheres. Os.

presidiários cumprempenaefetuando trabalho interno

ou externo, exercendo a atividade conforme o com

portamento. Para reinserção na sociedade, os detentos
recebem cursos profissionalizantes e ensino básico.

PÁGINA 11

Produção de flores

é um bom .negócio
p�ra }araguaense
o .ex-carninhonêiro Re

naldo Üecker é um dos quatro
produtores de crisântemo de

corte no Estado de Santa Ca

tarina. Ele produz cerca de 3

mil u'llidades da flor por se
mana, e comercializa o pro
duto para as floriculturas dos

municípios vizinhos.
/

PÁGINA 5

No Dia do Professor, comemo
rado em 15 de outubro, os alu
nos da Escola Municipal Albano
Kanzler prestaram homenagens
aos professores, com brincadei
ras e música. Página 9

, Quatro atletas do basquete fe
minino de Jaraguá do Sul foram
convocadas para integrar a sele

ção catarinense que vai disputar
o Brasileiro, em Florianópolis.
Pági'1a 12

Jogadores de futsal
•

atuam pelo Estado
Nove jogadores de futsal da

Malwee fazem parte da seleção
catarinense Juvenil, que viajou
ontem à noite para Goiânia, onde
vai disputar o 14° CampeonatoI .

Brasileiro de Seleções.
PÁGINA 12

Moda Masculina

ela Marechal, 364
Estacionamento Anexo.
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

rA automedicação
deveria ser tratada
como uma questão de

saúdepública ...J

QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de

. Mercado de capitais
nacional: mais uma chance
MAURO GIORGI - Analista de Investimentos

(mauro.giorgi@terra.com.br) ,

A crise que vem reduzindo os limites de crédito' das

empresas brasileiras se arrasta desde. julho, do ano

passado, quando o mercado financeiro internacional

percebeu ,a real situação, da Argentina e seus des-

. dobrameoros que se juntariam às eleições brasileiras, O
que não 'eslava previsto era â crise de confiança do
/' '.

mercado' americano e pouca força de economia ame",

ricana neste ano de 2002.
. I·

Com isto, várias vozes, políticas ou hão, eleitoreiras
ounão; se levantaram, colocando a'dependênciada nossa
economia ao capital externo. Esta 'declaração, acusação,
constatação, ou qualquer nome' que seja dado, deve ser

renomeado para a falta de poupança interna que financie

parte do crescimento econômico e a "necessidade" do

governo de tomar o que resta da poupança interna parfl
se financiar, não permite o crescimento econômico em

base interna, o que inibe também o crescimento do

mercado de capitais brasileiro. <,-

O círculo vicioso começa no governo que gasta mais
do que a�recada e pede dinheiro ao mercado. O gov,erno,
para atrair, os investidores, paga elevadas taxas de juros,
o que acontece também com o investidor estrangeiro,
fazendo com que a poupança seja direcionada para "um

rin.indo maravilhoso" que � a certeza de que o governo
:p',aga �,.paga: ta�bém: as maiores taxas de juros. Logo, se

"a economia vai bem, as empresas brasileiras passam a

;ter: aç�ssO' a recursos-externos, mais baratos que os

:,)nterhos que enfrentam �. concorrência do governo, mas
',20th � variáveldo .câmbio, que p01i ser flutuante traz um

risco'maior. Logo, o que se vê é que o governo fica com

o mercado interno e' as empresas brasileiras com o

mercado externo. No entanto, o investidor estrangeiro
não tem' o conhecimento que nós temos do nosso

.mercado e da nossa economia, e, ao menor sinal' que
alguma coisa não está nos trilhos, fecha as portas para

.

renovação e rolagem de dívidas, colocando em risco

investimentos e operações das empresas.
A solução para isto 'não é simples, nem se atinge no

curto prazo, no entanto é importante o governo olhar

para dentro, para o nosso mercado de capitais, e in

centivá-lo a tomar este risco, se retirando em parte do

mercado. É importante o incentivo à abertura de capital,
da utilização de poupança compulsória neste processo,
é importante Ó Incentivo a fundos de recebíveis, de fundos
com mais papéis da iniciativa privada, e principalmente
uma diferenciação de tributação de acordo com o risco

dos títulos, enfim é fundamental qtle cada candidatá utilize,
o Plano Ditetor do Mercado de Capitais como ponto
de partida para toda esta modificação estrutural que é

necessária, para não ficar exposto em demasia aos hu-

mores e a liquidez internacional.
'

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter M,arquardt, L180, ou pelo e-mail:

Cll.redacao@jornalcorreiodqpovo,com,br. As cartas devem cohtero endereço ou telefone para contato,

jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções otWgrá�cas e gramaticais necessárias.

.Cardápio inteligente
Ontem, foi comemorado

.

o Dia Mundial da Alimen

tação. As propriedades dos

1
alimentos como recursos pa
ra prevenir doenças deve
riam substituir o cardápio
das pessoas, a fim de con

centrar esforços em modi

ficar os costumes e adotar

uma alimentação mais cor

reta. Fácil de falar, difícil de
acontecer. Se simples fosse,
a obesidade não seria consi-

-

derada uma epidemia pela
Organização Mundial da

S�úde. Há seis meses, o to

tal de obesos no Planeta foi I

calculado em 1,4 bilhão de

pessoas. Dentre elas, 17

milhões estão no Brasil. Os '

maus hábitos alimentares,
portanto, respondem por
70(Yü' d'os casos de pessoas

,

que apresentam o índice de
massa corporal superior a 30
(para calcular, divida seu

peso, em quilos, pela �ua
altura, emmetros ao quadra
do).

Mas, quais os motivos que
levam boa parte das pessoas

deste tipo de atitude
Internet. Pela :rede, é pOl
conhecer novos reméi

tratamentos. Mas algum
são inconfiáveis e de oti

duvidosa e os riscos p
saúde inimagináveis.
,A substituição de in�

entes é a melhor altera

a abandonar dietas e não

alterar costumes? Ninguém
agüentamais ouvir frases do
tipo: "Não coma frituras, para manter a refeiçãos
não exagere nos doces't.Es- rosa e torná�lamais sau&

. se é um caminho equivoca- O azeite de oliva, pore!
do. De tanto ouvir não, o in- plo, pesa mais ne;> bolso,
divíduo se sente atraído a apresentamenor teor de

comer justamente o que dura, sendo a opção
deveria ser evitado, e, mais vantajosa, segundo nu�
'uma vez, se repete a la- nistas. Outro grande alia

/

mentação da silhueta arre- a fibra. Encontrado no�

dondada. mentos integrais, nas ft

Com a chegada do verão como pêssego e mam�
.

e a decepção de não conse- nas folhas verdes, ele a

guir os rescltados pretendi- �a eliminação da gora
dos, muitas pessoas tomam pelo organismo.
a alternativa errada para dri- Contudo, o ingredie
blar as tentações. Usar re-' especial é o otimismo, b

, médios sem prescrição mé- "pumor e pensamento po
dica é um hábito perigoso. 'voo Para quem não é aS,

,

A automedicação deve-v. ter consciência de qu

esperança é algo que
diferença na saúde, já e

bom começo.

ria ser tratada como uma

q�estão de saúde pública,A
mais nova pe,tsonagem
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o governador Esperidião Amin (PPB) e candidato à

reeleição pela coligação Santa Catarin'a Melhor

afirmou, durante reunião com os. filiados da ln

tersinclical dos Eletricitários da Celesc, que o modelo

de gestão de resultados implantado' na Celesc será

preservado e aindamais estruturado caso seja reeleito.
Amin enfatizou a preservação do modelo de gestão
de resultados como algo positivo, até porque está

sendo adotado por outras.estatais e empresas públicas.
O.governador enfatiza que o modelo de gestão de

resultadós é uma filosofia de governo e uma

oportunidade de escapar da privatização.

DEBATE DIREITO
O debate entre os candi- O ConselhoNacional dos

datos a presidente da Re- Direitos da Pessoa Porta-

pública,José Serra (PSDB) dora de Deficiência pe-

le e LuizInácio Lula da Silva diu, esta semana, ao mi-

II (PT), foi anunciado, pela nistro Fernando Neves,

�
''Rede Globo" para aeon- do Tribunal Superior Elei-
tecer no dia 25 de outu- toral, que seja garantido o

II
bro, às 21h40. Os dois direito dos deficientes vo-

candidatos deverão res-_ tarem. No primeiro turno
ponder perguntas feitas destas eleições, portado
por eleitores indecisos de res de deficiência foram

todo o Pais e nenhum dos impedidos de votar devi
candidatos poderá fazer

.

do a problemas eomo a

perguntas para o outro.

Agora, só resta saber se os
candidatos estão de acor

do com as regras ou se já
decidiram ou não partici
par. Muitos petistas acre
ditam que Lula não

I

deve

participar do debate.

inexistência de fones de

ouvido, falta de infor

mações sobre os locais

adequados de votação e

dificuldades para acom

panhar as propagandas
eleitorais e debates entre

os candidatos.

NTR,E'AS
"O voto, agora, voltou para as mãos do eleitor."
(A afirmação é do médico e candidato a

deputado estadual não eleito Moacir Bertoldi,
ao referir-se ao segundo turno destas eleições).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
'CRM 8879

Dr. Dániel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

CORREIODOPOVO 3

ICAMPANHA: PPB DE JARAGUÁ DO SUL EM BUSCA DOS VOTOS PARA REELEGER O GOVERNADOR

MoacirBertoldi mobiliza o partido
para o segundo turno da eleição

]ARAGuA DO SUL - O

médico Moacir Bertoldi,
que foi candidato. a depu
tado estadual pelo PPB na

Região do ltapocu, está

buscando apoio de outras

agremiações politicas que
existem na região para que

ajudem na reeleição do go
vernador Esperidião Amin
(PPB). "Todo o vo�o que
vier, independente do

,

sentimento e da pessoa,
�erámuito importante para
a manutenção do Amin no

governo de Santa Catari

na", afirma Bertoldi, que,
apesar de não ter conse

guido se eleger, ainda tem

chances de ocupar uma

vaga na Assembléia Legis
lativa, já que ficou como

quarto suplente.
Na avaliação de Ber

toldi, a disputa entre os

dois candidatos ao gover
no, nesse segundo turno,
está bastante acirrada, mas
o PPB não está medindo

esforços para reeleger o

governador Esperidião
.

Amin. "Estamos traba

lhando com mobilização,
motivação .e empenho de

todos os que têm no pen
samento o objetivo de

manter o Estado de Santa

Catarina como um dos

melhores do Brasil", en-

Moacir Bertoldi acredita que outras agremiações podem apoiar Amin
Cesar Junkes/CP

fatiza Bertolcli.

A mobilização, a moti
vação e empenho dos pe

pebistas da ,região são as

armas que, segundo Ber

toldi, podem fazer com

que o eleitor indeciso opte
pela continuidade do go
verno de Amin. O dire
tório está promovendo
reuniões e encontros com

os profissionais da educa

ção, que têm cargo de con

fiança e atuam na região,
numa tentativa de forta

lecer a imagem de Amin

como governador do Es- mirim, cidade onde Amin

tado. "O voto, agora,
voltou para as mãos do

eleitor, e temos que fazer

o possível para não deixar

que o Estado perca com a

eleição de outro candida

to", enfatiza Bertolcli.
Para reforçar o trabalho

que já vem sendo realizado

na região, Bertold� �nuncia
a presença do candidato ao

Governo do Estado na

abertura da Festa do Cas

cudo, que acontece deste
-

final de semana, em Guara-

tem o apoio do prefeito
Mário Sérgio Peixer, do
PFL. "Temos apoios fortes
na região, como lideranças
de Guaramirim; Massaran
duba e Schroeder", ressalta.

Na avaliação de Ber

toldi, Amin é um candida

to forte, carismático e tem

currículo de governo

exemplar e transparente.
"Com certeza, todo cata7

rinense deve reconhecer o

seu trabalho", argumenta.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Deputado eleito do PT fala para empresários da Acijs
]ARAGuÁ DO SUL - O

deputado estadual do PT
Dionei Walter da Silva,

Dionei declarou aos

empresários que seu tra

balho na Assembléia Le-

único a ser eleito para o gislativa será pautado pela
cargo nas eleições deste vontade da maioria e com

ano, foi o convidado da -prometido com as. ações
Acijs (Associação Comer- -coletivas e de interesse
cial e Indus�rial de Jaraguá comunitário. "A minha

do Sul) da reunião de se- atuação será sempre com

gunda-feira. olhos voltados para as

necessidades da maioria,
em detrimento de inte

resses pessoais-ou partidá
rios", argumentou o depu
tado.

Na oportunidade, Di
.onei aproveitou para falar

de seus compromissos de

campanha, que inclui

questões como cidadania e

meio ambiente, políticas
públicas para a juventude,
terceira idade, defesa de

,
empresa pública, criança e

adolescente, direitos da

mulher, saúde pública de

qualidade, segurança pú
blica e prometeu fazer um
mandato aberto à po
pulação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ENSINO: CERCA DE 95% DOS ALUNOS JÁ INGRESSARAM NO COMPETITivO MERCADO DE TRABALHO

Senai amplia para Centro de

Tecnologia em Eletroeletrônica
JARAGuA DO SUL - o

diretor do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial), Newton Gilber
to Saloman, convidou em;

presários e a imprensa local,
na última terça-feira, a fim

de apresentar a ampliação
da atuação do Senai deJara
guá do Sul, que passará a

operar também como um

Centro de Tecnologia em

Eletroeletrônica, visando
intensificar a parte de pes
quisa aplicada. "O centro

tem como objetivo atender
aos novos desafios da indús

tria, contribuindo para mu
dar a realidade econômica
e social da região, propor
cionando condições para a

modernização das'empre
sas, através do projeto da

construção, da instalação e

manutenção de tecnologias
em eletrônica", acrescenta.

O vestibular para o cur

so Superior de Tecnologia
em Processos de Produção
Mecânica, promovido pelo
Senai e realizado pela Acafe
(Associação Catarinense de

Fundações Educacionais),
foi o outro assunto destaca
do na reunião. As inscrições
acontecem no período de
14 de outubro a 3 de de

zembro, das 8 às 12 horas e

das 13h30 às 17h30. O ma

nual do candidato e o re

querimento de inscrição do
processo seletivodo primei-

Saloman (em pé) apresentou a ampliação do Senai de Jaraguá do Sul
�

ro semestre de 2003 podem
ser retirados gratuitamente
em qualquer unidade do
Senai. A taxa de inscrição, no
valor de R$ 50,00, deve ser

paga até o dia 3 de dezem

bro, em qualquer agência do
Besc (Banco'do Estado de

Santa Catarina) ou na rede

bancári�. Serão oferecidas
40 vagas.

De acordo com o dire

tor, cerca de 95% dos alu

nos já estão empregados e,

na maioria das vezes, ocor

re a falta de preenchimento
das vagas' oferecidas pelas
empresas. "Privilegiamos o

ensinamento prático, em la

boratórios", enfatiza.
Segundo ele, quanto

mais cedo o profissional es
,

tiver preparado, maiores as

chances de ingressar nomer-

cado de trabalho. Por isso,
o Senai promove cursospa
ra jovens de 14 a 18 anos,
com duração de um ano,

totalmente gratuitos. Os cur
sos oferecidos são: aprendi
zagem industrial-mecânica

gerál-,-, usinagem, aprendiza
gem industrial - confecção
de moldes e roupas industri
ais e aprendizagem industrial

- eletricista e instalador in
, dustrial.

Saloman acrescentou

também que as .inscriçôes
'para os cursos técnicos de

Eletrómecânica, Eletrônica,
Eletrotécnica, Estilismo e

Vestuário já estão abertas.
Paramais informações e ins

crições o telefone do Senai

é 340-7722. (JULIANA ERTHAL)

Laboratórios existentes: 1- eletrônica analógica; 2-
eletrônica digital; 3- informática industrial; 4- informática
Auto Cad/CNC; 5- máquinas de instalação elétricas; 6-

microprocessadores; 7- 'automação industrial; 8- metro

logia e metalografia; 9- usinagem e solda.
Laboratórios novos: 1- automação industrial; 2- aciona
mento hidráulico; 3- pesquisa aplicada; 4- eletropneu
mático; '5- biblioteca, 6- acionamentos elétricos, mais 15

novas salas de aula.
Laboratórios implementados futuramente: 1-

laboratório de robótica; 2- ampliação da rede CPP; 3-

projetos eletrônicos.
,

"

Lojas de brinquedos registram queda nas vendas
JARAGuA DO SUL - As res aumentaram três vezes matéria-prima importada, mo brinquedos com linha

turbulências no mercado fi- os preços das mercadorias, foi a de substitui-los por de descontos de 10% a 50%

nanceiro amargou também de 7% a 15%. O resultado brinquedos similares, onde não tiveram muita saída. '

o Dia das Crianças. O dólar abalou os modestos sonhos' o custo é bem inferior aos Portanto, devido à instabili-

alcançou a maior cotação de consumo da legião de originais. O pico nas vendas, dade econômica, o incontro-
nas últimas semanas, e o ín- pessoas que vive num regi- ano após ano, são os super- lável desejo de conjugar o
dice quemede o risco de in- me econômico constante e heróis e as barbies, produtos verbo comprar não perpe-
vestir no Brasil, também su- ao mesmo tempo registrou importados que sofreram tuou como o esperado. Foi
biu. O reflexo desta crise um percentual negativo para consideráveis alterações. "Os o que aconteceu também na

/

atingiu, desta vez, às crianças, a loja que esperava atingir brinquedos importados es- Disney Brinquedos. Segun-
inconsc�entes da situação ' um crescimento de até 15% tão perdendo mercado pa- do a vendedora Suzana de
econômica do País. nas vendas, o que efetiva- ra os produtos nacionais", Jesus, omovimento caiu, em

De acordo com a ven- mente não aconteceu. conclui. torno de 50% neste ano, no

dedora da LojaMundo dos A alternativa criada pe- Outra constatação da Dia das Crianças. "Os consu-
Brinquedos, Emanuele Lo- los pais, paraminimizar a alta vendedora foi a redução da midores estavam mais cau-

pes, de maio a setembro nos preços de alguns brin- procura de brinquedos ex- telosos na hora de assumir
deste ano, alguns fornecedo- quedos constituídos por postos na mídia. Até mes- prestações", acrescenta. (JE)

Revitalização Empresarial
MAURlCI ZANGHELINI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Garamirim

(zanghe@terra.c?m.br)
O que os empresários necessitam para sObreviver

com suas pequenas e micro empresas?
Baseio-me em alguns programas já em execução

pelo SEBRAE e algumas instituições que ,estão
amenizando os problemas, porém não é a solução
necessária ou desejada pelos proprietários destas

empresas.
Como mencionado na coluna anterior, o tripé do

desenvolvimento (o meio ambiente, desenvolvimento
econômico e a igualdade social) é muito importante,
porém as altas tax�s de crescimento dos juros não

trazem o desenvolvimento necessário. Não podemos
esquecer também a importância da geração de em

prç:go e do aumento da renda.

O que nós empresários de micro e pequenas em

presàs necessitamos primeiramente é identificar as

oportunidades de negócio.
Quando identificadas às oportunidades devemos

procurar fazer um planejamento deste novo negócio,
no qual queremos atuar, conhecendo a fundo os prós
e contras ..

Após o planejamento devemos procurar por

tecnologias apropriadas a este novo negócio, e caso

não houver, devemos procurar o SEBRAE ou outra
I

empresa que possa dar o rumo certo para não errar
(

ou até fazer parcerias com outras empresas nacionais
,

. '\
ou estrangeIras. ,

Realizado isto, chega à hora do crédito e este deverá
ter condições razoáveis como: taxas de' juros baixas,

isenção de Imposto sobre Operações Financeiras

(IOF), criação de uma cooperativa de garantia de

crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

(BDNES), Banco do Brasil, SEBRAE e outras

instituições, criação 'de regras, que possam proteger os

pequenos emicro empresários (como em outros países
modernos, utilizado pelo comércio internacional), criar
um sistema de, compras públicas onde p'elo menos I

30% fosse comprado das pequenas e micro empresas
(exemplo: merenda escolar).

Outro ponto importante a ser salientado e

incentivado é o' associativismo.
Ele pode ser através das Associações Comerciais

(ACIs), de cooperativas e centrais de compra. Essa

forma de associativism'o nos leva ao empreen
dedorismo coletivo e que fortalece e solidifica o

empreendedorismo individual,
Quais os benefícios?

Muitos!
Maior representatividade, melhores preços, maior

poder de negociação, economia de escala, compras
em conjunto, Isto tudo seria o ideal para romper esta

barreira da falta de credibilidade.
Lembro que: entre grandes e. pequenos deveria

prevalecer sempre a "SINERGIA" como forma de

alcançar objetivos mútuos.

Os Classificados do Jornal CORREIO DO

POVO são os mais lidos e fortes da

Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nlro de Educação Infantil Gertrudes Kanzler,...

olégio São Luís realiza

ampanha do brinquedo
Tendo como lema "Fa- de alunos voluntários e os

uma criança sorrir" a

ampanha do Brinquedo
atizada entre os dias 1 a

O de outubro pelo Colé
'oMarista São Luís, arre
dou 132 brinquedos in

ntis e 151 pacotes de bis
itos recheados, A cam

anha foi interna e teve

mo objetivo sensibilizar
motivar a Comunidade
ducativa Marista para o

anças carentes em come

oração ao dia delas. To
s os alunos, professares
funcionários forammoti
ados a participar. Os

rinquedos arrecadados
ram doados para o

entro Municipal de Edu
ação Infantil Gertru'des
nzler, naVila Lenzi. No

to da entrega, se fizeram
resentes o grupo de dan
a do Colégio, um g�úpo

coordenadores, Andréa
Gomes Cardoso, Ir. Adecir
Pozzer e Ir. Francisco Fon

tana.

Para alegrar e divertir as
crianças, foram feitas mui

tas brincadeiras e o grupo
de dança apresentou uma

coreografia.
Em seguida foram

entregues os presentes,
momento que alegrou
muito a todos.

,
De acordo com An

dréa, esta atividade desen-

• EMPREENDIMENTO: EX-CAMINHONEIRO INVESTE NA PRODUÇÃO DE FLORES E SE DÁ BEM

Produtor de crisântemo é o

da Região do Itapocu
•�

uruco
]ARAGUA DO SUL -

o único produtor de cri
sântemo de corte da

Região do Itapocu (em
.

Santa Catarina existem

apenas quatro), Renaldo
Üecker, produz cerca de

3 mil unidades da flor

por semana, em sua pro
priedade localizada na

Barra do Rio Cerro. Em
. épocas de festas, como

agora, e nos finados, a

colheita é dobrada. Com

a ajuda da família e de
mais uma pessoa contra

tada, Üecker abastece o

mercado de floricultores

dos municípios de Jara
guá do Sul, Guaramirim
e Pomerode com as mais

belas espécies, nas cores

branca, amarela, verme
lha, roxa, champagne e

cor-de-rosa.

A venda é direciona-volveu o espírito de solida-
.

riedade e participação co- .

da exclusivamente para
rnunitária entre os alunos e as floriculturas da re-

as crianças do CMEI.
O Colégio São Luís

agradece ao CMEI Ger
trudes Kanzler e às profes
soras pelo espaço e abertu
ra cedidos para a realiza

ção deste trabalho formati
vo na sociedade.

gião, em remessas feitas
três vezes por semana,

comercializadas ao pre
ço de R$ 8,00 omaço de

-

duas dúzias. As mudas
são adquiridas em São

Paulo, pelo valor de R$
1 mil a centena, incluin

do o frete. "Não vende
mos para pessoas físicas

Üecker produz 3 mil unidades de crisântemo de corte por semana
Cesar Junkes/CP

porque não temos esto- plantação de uma flori- crisântemos exigem Üe-

que suficiente para aten- cultura com produção cker cita a necessidade
der a todos. Temos que própria. Acabamos apro- de determinadas horas

manter nossa clientela veitando a idéia e implan- de sol e de escuridão, de-
satisfeita, sempre bem tando 6 projeto", co- pendendo da época de

abastecida", enfatiza o menta Üecker, que deu crescimento e floração. A
floricultor. início ao próspero negó- água é outro fator que
A produção de cri-: cio no ano 2000. não se pode descuidar.

sântemo de corte como O cultivo de crisân- "Nós usamos o sistema

atividade profissional temo requer, antes de de gotejamento, feito de

aconteceu meio que por mais nada, conhecimen- 10 em 10 centímetros",
acaso na vida da família to científico e amor às' explica o produtor, que

, Üecker. "Minha filha fez flores. EI�s devem ser faz o plantio em grandes
I

um trabalho de conclu- desbastadas constante-
.

galpões, tipo estufa. O in-

são de curso (Adminis- mente para impedir a vestimenta total para a

tração, na Unerj - Cen- proliferação de doenças implantação do hegócio
tro Universitário de Jara- nas folhas. Entre os cui- foi de R$ 50 mil.

guá do Sul) sobre a im- dados especiais que os (MARIA HELENA DE MORAES)

Professores do ensino especial tomaram posse ontem
]ARAGUA DO SUL -

Os professores aprova
dos no concurso público
do Estado, realizado em

junho deste ano para
ocuparem as vagas do
ensino especial, toma
ram posse ontem pela
manhã, em solenidade

realizada na Apae (As
sociação 'dos Pais e

Amigos dos Excepcio-'
nais).

De acordo com a di
retora da Escola de

Ensino Especial da

Apae de jaraguá do Sul,
Cíntia Chiodini Schmô-

ckel, a e'ntidade apenas
cedeu o espaço à reali

zação da solenidade de

posse, ao qual participa
ramtodos os professores
aprovados no concurso

no âmbito das Coorde
nadorias Regionais de

Educação dos municí

pios de Jaraguá do Sul,
Joinville, Mafra e São

Bento do Sul.

A realização do con

curso público para' r=>
fessores interessados em

ocupar uma vaga na edu

cação especial é uma das
mais antigas reivindica-

ções das Apaes do Esta:"
do de Santa Catarina.

Com a efetivação
desses professores, se

gundo Cíntia, as Apaes
passam a ter condições
de investir no profis
sional, porque sabe que
ele continuará na insti

tuição ao final do ano

letivo. "Até agora tra

balhamos com ACTs

(Admissão em Caráter

Temporário), o que nos

forçava, a cada ano, re

fazer o contrato ou pro
curar outro profissional
para' substituir' aquele

que por ventura fosse

para' outra escola ou ins

tituição", argumenta a

diretora.

Ainda segundo Cín

tia, a Apae de Jaraguá do
Sul terá oito professores
concursados, mas existe
.

\ , .

vaga para no rrurumo

mais 25 profissionais da
área da educação espe
cial. "O concurso foi

muito importante para
as Apaes porque profis
sionalizou a atividade
do professor da educa

ção especial", reforça a

.

diretora. (MHM)
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The Edge, guitarristà do U2, em en

trevista à revista irlandesa "Hot Press",
disse que a banda deve lançar o nqvo CD
na metade de 2003. O cara afirmou que
a banda está em estúdio e que, com o

novo trabalho, o U2 volta às origens, já
que as 'músicas se parecem com as do
inicio" da carreira do grupo, o que .ele
classifica de canções simples e sem ar

ranjos. Entre as músicas gravadas re

c e n tem e rrt e�' p e I a b a n d a est ã o
"sornetírnes Vou Can't Mé3ke it on Your

Own", "Original of the 5pecies" e "Ali
Because of You", que, de acordo com

Bano, se parece com uma canção do
"The Who".

lustin está sendo comparado a Mi-
o

chaellackson e Prince

Justin Timberlake está empolgado com

as primeiras impressões do seu

primeiro álbum-solo 'Justified'.

I

O trabalho está sendo comparado aos

bons tempos de astros como Michael
Jackson e Prince. Em entrevista para a

"Radio One", o jovem astro declarou: "A
única coisa que eu posso fazer como

artista é dar o melhor
o

de mim. Por

alguma razão este meu trabalho está
sendo esperado com muita ansiedade e

eu fico feliz com, as primeiras críticas,
isto é tudo o que eu posso dizer". O

primeiro single do CD 'Like I Lave Vou'
, está em 14° lugar na parada da revista
Billboard.

Olha o ex da Britney...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veleulos

CELTA - vende-se, 01, prata,
personalizado. R$ 11.000,00
+ 12 pare. de R$ 402,00, cl
seguro total lncluso. Aceita-se
material de contr. no negócio.
Tratar: 373-2545, cl Luis. .

CHEVETTE - vende-se, 88,
ótimo estado, pneus novos,
aros de liga. R$ 2.500,00 entr.
+ llx R$ 158,00. Tratar: 273-
6117, cl Gilberto.

CHEVElTE - vende-se DE, 91,
gas., únic.o dono, grafite. R$
4.800,00. Tratar: 376-1557.

�OIlSA SUPER - vende-se,

97, c/ v.t, e rodas esp. R$
. 500,00. Tratar: 371-5393.
--------------------

�DET - vende-se Ipanema
, em ótimo estado de

��nservação carro de mulher.

32 7.500,00. Tratar; 276-
� 9993-0623.

kADETT _

10 vende-se, GL, 96. R$
00,00. Tratar: 9952-2420.

iiÃD-
.

.

93
ETT - troca-se, GIS, conv.,

m� rOdas 15,' por carro ou

Ir
to no valor R$ 12.500,00.
atar: 9111-7033.

LOGU5 -r- vende-se, 95, CU, ar
qte, desemb. tras., alarme,

'

som, imposto pago. Tratar:
276-0440 ou 27'6-0031.

MONZA - vende-se SLE 88, doc
em dia até 2003 cl manual. R$
5.200,00. Tratar: 273-0601

MONZA - vende-se, Classic, SE,
90, compl. Tratar:' 276-3206.

OMEGA - vende-se CD, 94,
. 3.0. R$ 12.500,OOt; 23x
186,37. Tratar: 9953-9966,

OMEGA-vende-se, CD, 95, 4.1,
banco de couro. compl., vinho.
R$ 16.950,00 ou R$ 5.10à,oO
+ financ. Tratar: 376-1772.

OMEGA - vende-se GLS, 2.2, 96,
compl. R$ 9.000,00 + 2.6x.
Tratar: 376�0241 ou 376-0542.

OMEGA - vende-se, GLS, 98, tudo
original, em bom estado .. Tratar:
9973-8668 ou 37'2-3944.

5-10 - vende-se, 97, V6,
compl., cl cabo Estendida. R$
15.500,00 + 30x R$ 323,00.
Tratar: 373-2563.

5-10 - vende-se, 97, preta, em
ótimo estado, cl protetor de

caçamba e lona mar. R$
18.000,00. Tratar: 373-2,563.

VECTRA - vende-se, CD, 97,
cornpl. R$ 21.500,00. Tratar:
373-2563.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
compl., azul, impec. R$ /

14.95Q,OO ou R$ 4.500,00 +

financ. Tratar: 273-1001.
.

FIAT 147 - vende-se, 81,
bege, doc. em dia. R$
800,00. Tratar: 370-9108.

I

FIAT 147 - vende-se, 81,
frente Europa, doc. em dia. R$
1.300,00 ou financio. Tratar:

370-1225, cl Robson.

FIORINO FURGÃO - vende-se,
95. R$ 7.500,00. Tratar:
372-3680, cl Edson.

PALIO - vende-se, 1.6, 4p, cl
trava e vidro. R$ 12.500,00.
Tratar: 9123-1488.

PALIO - vende-se 1.0, 99, 4 p,
(cinza stilll) VE, TE, alarme.
Personalizado: Tratar: 371-3017.

)
PALIO - vende-se, ED, azul
met., 97, cl trava, doc. em
dia. R$ 10.500,00. Tratar:
370-4810.

PALIO - vende-se, 16V, 97,
compl, + ar. R$ 12.500,00 OlJ

parco Tratar, 273-1001.

PALIO - vende-se EX cl TE,
VE, alarme e desemb, Tratar:
371-1914 coml. cl Mari.

PALIO WEEKEND - vende-se,
00, trava, v.e., alar., dir. Tratar:
373-1026 ou 9123-1488.

PALIO WEEKEND - vende-se.
Tratar: 371-9993 ou 9125-2084.

PRÊMIO - vende-se 89, CSL,
gas., 1.6, impecável, 4p,
cornpl., alarme inteligente, 22
dono cl manual. Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002

TEMPRA - vende-se, 96, 2.0,
16V, preto, ar - dir.hidr., v.e.,
t.e., e r.e., alarme, abs,
compt. R$ 14.500,00. Tratar:
371-7109 ou 9104-0250 .

TEMPRA - vende-se 96, 8v,
IE,' branco. Tratar: 372-3616.

TIPO - vende-se, L6)E, 95,
compl. - ar. Tratar: 371-

. 8183, cl Elcio
..

UNO - vende-se ou troca-se por
terremp, 4p, verde, Okm.. R$
14.500,00. Tr�tar: 376-2767.

UNO - vende-se, Mille, 91,
branco. Tratar: 371-2987, cl
Gilmar.

SfRV

.

Proserv Processamento e Serviços (Çontábeis
c..J»el1wr �sse�soria'3iscal

�: Quintino Boaiuva, 33 - centro- Jaraguá do Sul - Fone:371-1846

-'-1-1EE' ,_.EE'.::s; -,-
PESQUISAS & PUBLICIDADE

Cascavél - PR, !
í "-""'-�"�-""\Il 'I

UNO - vende-se ou troca-se 86

=por carro finànc. + valor. R$
4.000,00. Tratar: 9991-8457.

E5CORT - Vende-se, L, 93,
1.6, gas., azul pet., carro
pers., 2ª propr. Valor a comb.,
aceito caro de maior valor.
Tratar: '370-8563.

F-350 - vende-se, 62, motor

mercededes, die., carroceria Ide

mad., azul. R$ 5.900,00. Tratar:
371-6702 ou 9965-88"\5.

F-400 - vende-se MWM, 5

marchas, em bom estado, R$
16.000,00, ou troca-se por
mercedes. Paga-se diferença
à vista. Tratar:,373-2563.

F-1000 - vende-se, 69, azul.
Valor a comb. Tratar: 370-6954.CARAVAN - vende-se,

Comodoro, 80. R$ 1:500,00.
Tratar: 275-1676: F-1000 - vende-se, 81, motor

novo, carroceria de mad. R$
14.500,00, Tratar: 370-
7481, a noite.

RESTA - vende-se 4p, verm., 98/
-98, rodas, som, alarme,
insulfilme, etc. 22 dono. Ou troca
se por Gol GIII. Tratar: 9903-5885.

CORCEL - vende-se, 4p,
branca, original, 77,
impecável. R$. 2.200,00 .

Tratar: 374-1020. F-100() - vende-se, 69, 6Cc,
desmontada. Valor a cómb.
Tratar: 370-6!:)54, cl
Fernando, pela manha.

MARAJÓ - vende-se, 88, gas.
R$ 3.000,00 + 6parc. R$
150,00. Tratar: 371-4284.

ESCORT - vende-se, 97, .GL,
4p, compl. R$ t5.500,OO.
Tratar: 373-2563.

F-1000 - vende-se, 94, cabo

Estendida, die., R$ 29.000,00.
Tratar: 370-4175, cl Espedito.

ESCORT - Vende-se Ghia 92. R$
6.500,00. Tratar: 371-1244.

OPALA - vende-se, Comodoro, 89,
SLE, cornpl, Tratar: 276-3206.
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.. PROMOÇÃO.REVISÁO COMPLETA

Capatele'
.

PEEL'S"
moil. CAP Tap

-SOMENTE PARA
MODELOS

Espelho Tifan
Original
./

�RS lafO
!

!RS I�"
Carenagem
Biz.Qriginal

!RS2496
., ,

Jaraguá do Sul Adélia Fischer, 239 ([)371-2999 /Walter Marquardt, 727 ([)370-8800
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.
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.
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você, tem GAUNIIA da mo
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:XLR f25

rornado

cax 200 "rada

.

Jara�uá do Sul �délia Fischer, 23,9 Cl)371-2999 /Walter Marquard�, 727 ®370-8800
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),

Fone: (47)
370-8622

.

370-3113
o u t a m

á

v ei s
Power 1.0, 16V, 4p, comot.r- ar

. Cl 1.8,. cl opcionais
1.0, 16V, 4p, trava + opcionais
envidraçada 1600
CL 1.8. 2p. cl opcionais
Sedan GLS 2.0. completo
Super 1.0, 2p, cl opcionais
Super 1.0, 2p, cl opcionais
Wind 1.0, 4p, cl opcionais
Wind 1.0, 2P. cl opcionais
DLX 4Cc, compi. + kit gás
GLs .2.0, compi.·+ couro + teto
DL 1.6/5 + rodas
V·6 Van pj 7 passageiros
SL/E. 4p ope. (álc.)
SL/E. 2p, cl ope.
Cabine Dupla Diesel
EX 1.0, 2p, básico
1.0, 4p, cl opcionais
Weekend 1.5; vejtejopcionais
Mille SX, 2p, cl opcionais
Mille EP, 4p, ccrnpl. ... ar/c
Mille, 2p, cl opcionais
MPFI '4P. turbo, compl.
Pick-up 1.0 IE, longa
Rocam 1.0, 2p, básico \
XL 2.5 dh/te/vejalarme
GL, 4p dh/vldro Ztreva
Soleil 4p, 1.0, c/ opcionais
Pick-up diesel
GLX 1.8, compl.
Galantes 2.4 compl.
Cabine Dupla diesel

Preto
Prata
Cinza
Branca
Prata
Branco
Verd,e
Prafa
Preto
Azu.l
Azul
Azul
Vermelha
Prata!
Bordô
Prata
Marrom
Branco
Branco
Branco
Prata
Azul
Branco
Prata
Branca
Vermelho
Vermelha
Prata
Prata
Bordô
Cinza
Branco
Branco

VW Gal
.vW GO,t
VW Paratl
VW Kombi
VW Santana
GM Astra
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Blazer
GM Omega
GM Chevette
GM lumina
GM Monza
GM Monza
GM D-l0
Fiat Palio
Fiat Palio
Fiat Palio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat T.ipo
Fiat Fiorino
Ford Fiesta
Ford Ranger
Ford Versailles
I?eugeot 106
PeugeotBúa
Seat Cordoba
Mitsubishi
Mazda 82200

2002
1993
1999
1995
1992
1999
2001
2001
1999
1995
1997
19.94
19�1
1991
1992
1989
1980
2000
1998
1997
1997
1996
1994
1996
1994
2000
1998
1992
1999
1995
1995
1995
1994

Av.Wal�emar Grubbá - Jaraguá do Sul ,- S(
Gol GIII, compl. - ve 01 prata gas.
Astra Sedan compl. 99 branco .gas.
Gol CL 1.8 97 branco ale,
Uno 1.0 96 bordô gas.
Ipanema 94 \ vinho gas.
/

Kadett SL compl. - ar 93 preto gas.
Gol CL 1.6 93 bege gas.
Gol GL 1.8 91 prata gas.
Escort L 1.6 89 cinza ale,
Parati CL 1.6 89 marrom ale,
Fusca 85 branco gas.
Escort L 1.6 84 verde gas.
Voyage CL 1.6 83 branco gas.
Opala Comodoro + dh 82 branco gas.
Fusca 75 .branco gas.
Fusca 79 bege gas.
DT trilha motor novo 87 branca gas.

Hua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - � 371-7212 ou 9963-7641 Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

li. \(17) 376-1772/ 273-1001
e.R_.r LT�A

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro -laraguá do Sul- SC CAMIHHOII......
MODELO e.OMB COR ANO, Vectra CÓ G , Azul 1994

VW Omega GLS, compl. 2.0 G Prata 1993
Gal CL 1.8 MI G Cinza 1997 Monza SLE 2.0

.

G Verde 1990
Gal MI Plus G Branco 1997 Chevette SL 1.6 A Prata 1989
G�I CU 1.6 ! G Branco 1996 FORD
Gol I G Vermelha 1996 Escort GL 1.6 V ar + dir G Branco 1998
Santana GU 1.8 dir ef G Cinza 1994 Pampa L 1.6 +·capota A Azul 1996

Apolo GL 1.8 G Cinza 1991 F-l000 Gas/GNV Prata 1995
Variant II G Cinza 1980 Escort L 1.6 G Vermelho. 1990

FIAT HO�d� Biz ES
MOTOS

Uno SX G Azul 1998 G Verde/Branco 2001
Palio 1.6 16V G Vermetha 1997 CG Titan G Cinza 1999
Uno ELX G Azul t995 XL 350 G Preta 1987
Fiorino 1.5 G Prata 1993 IMPORTADOS i

Uno 1.5 R A Vermelha 1988 Peugeot 405 SRI, comp. G Azul 1995
GM Verona GLX, compl. G Branco 1990

Vermelha 2002 S-10 Stand, compl. G Preta 1996
Preto 1999 Corsa Wind, opc, G Verde

BernarClo
Rua

Dornbusch, 330
Joinville, 41 70

próx. C,lube Atlético
próx. trevo de

Baependi
Schroeder
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/ FORD

MORETTI Focus GLX 00/01 verde 'G

Escort GL 16V H 99/00 , prata G

Ranger 12D/5p 98/98 branco D

Seu
.

jeito desemmovo com novo
98/98 cinza GKa

Fiesta, 5p 97/97 azul G

Mondeo 94/95 prata G

FIAT

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina Uno Mille EX, 5p 98/99 cinza G

Palio EDX, 5p 97/97 verde G
,., r

VERIFIQUE CONDIÇOES IMPERDIVEIS Palio EDX, 5p 96/97 cinza G

,

� �!I�t��'�!��'!�R���A.W GRADES, PANTOGRÁFlCAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUST�IAIS EM GERAL

Rolamentos -

Reteniores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 215'5 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plontõo 24hs 9979-3484

fil(47)275-1540
Rua Carlos Eggerl, 114· Vila lalau . Jaraguá do Sul

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

2000/00, branco, 27.000 km.

Completo + couro +

teto solar + rodas M3.
Excelente estado. Impecável estado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



."VotoranUm I finanças

'KAMYA
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro

89280-000 Corupá - Santa Catarina

Fone/Fax: 375-2018/9993"'5854

Corsa Milêlio, 4p Branco Okm G
Corsa Sedan cornpl. s /dlr. Hid, Prata 03 G

F 250 XLT 20.000 km 01 Marron O R$ 58.000,00 Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G Grande fel rão BV dePalio EOX 4p 98 Champagne G R$ 11,500,00 0-20 compl. Cabo Dupla Branco 94 O
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 Vectra GLS Cornpl. 4p Dourado 94 G
Gol Plus 98 Branco G R$ 11,500,00 Monza SLfE, 2p Cinza 88 G automóveis dias 19 e 20 d�Gal MI 98 Azul G R$ 11.500,00
Palio 16v compie -ar 97 Grafitte G R$ 11.800,00 VW

outubro em Corupá na Kam�Ranger, cornp. 97 Cinza G R$ 17.500,00 Gol GIII, cf ar, dh, 16v Branco 00 G
Blazer OLX 96 Cinza G R$ 26.000,00 Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 Gol CL 1:6, 2p Branco 93 A

automóveis (Rua do HospitalCorsa Wind Super 95 Vinho G R$ 8.900,00 Apolo GL, 2p Prata 90 G
Logus L8, compl. 93 Preto G R$ 9.800.00

Omega, compl. 93 Grafite G R$ 11.900,00 FIAT Centro). Mais de 50 veiculmrMonza, compl. 93 Azul A Mille Fire, 4p Prata 02 G
0-40, baú 90 Branco O R$ 21.000,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
Monza compl. 90 Cinza G R$ 6.500,00 Palio EOX, cf d.h, 4p Vermelho 97 G venha nos visitar e conferirUno Mille, 2p Cinza 91 G

AV.'PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 � BAIRRO VIEIRA -'JAR�G�f'Ô'ÔSUL
:"""'

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

Fia!
Uno Mille EX 1.0 4p, gas., , travae V. e. completo (·ar) 98
Palio 1.0 4p, completo, cl ar 98
Paliá EDX 1.0 4p DH, compl 98
Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98
Palio EL 1.5, 4p, I. E pj choque per; + CD 97
Florrno 1.3 90

VW
Saveiro 1.8 MI, lona marítima, proteção de caçamba 99
Gol CU 1.6 para-choque pers. 96
Gol 1.0 desmb, alarme 95
Fusca 1.600 94
Parati CL 1.8 VE, gas. 91

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Bordo
Branco
Vermelho
Bordo
Branco
Vermelho

Prata

Bordõ
Branca

Cinza
Verde
'Verde
Prata

Verde
Branco

Vermelha
Prata
Grafite
Amarelo
Cinza

srarcc

Verde
Bordõ

do:

F-250 XL 01

GoIGII116V4p 00

Courier 1.4 16V 99

Palio EX 4p. 99

Corsa Sedan 99

Corsa Wind 2p 99

Gol 1.0 16V 4p 98
S-10 deluxe 96

Kadett CL1.8 v.e. 95

Gol CU,1.8 95
Uno Mille 93
Escort Guaruja 92

Escort Xr3 Conversível 88

Monza Classic 87

Chevette 86

Fusca 76

Kadett Sport 2.0 compl.

Branca
Branco
Branco
Bege
Prata

Procure-nos pelos seguintes telefones:
Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840
GM

Prata
Verde met.
Prata meto
Verde mel.
Bordo
Azul
Prata
Cinza
Branco
Verde met.
Branco
Marom

Blaser DLX compl. assento de couro 01
Corsa Wind 1.0 4p, lim., des., ar quente, I. e 99
Corsa Sedam GL 1.6 4p, comp' 98
Corsa Wind 2p, limp., desemb., alarme, TE 98
Kadet GL 1.8, trio, para-choque pers. 96
5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Corsa Wind' Super í.o, lirnp., desemb., rodas de us 94'
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond .. ar quente 93
Omega GLS 2.0, completo 93
Kadet SL 1.8, desernb .• aerofólio, para-choque pers. 91
Monza SLE 2p, trio elétrico, gasolina 89
Chevetle SLE 1.6, álcool 89

FORD-,

F-l000 motor MWM turbinado hidr,
Escorl Hobby 1.6 gas. Rodas, toca-fita
Escorl L gas.
Escorl GL 1.6 limp. Desemb.

86
93
91
87

Branco
Cinza
Branco
Verde Mel.

peron RU�W?�:!�t�'�
R$ 12.000,00Uno 1.0 Rre 02 Branco

Vectra GL 98 Prata M. R$ 20.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00
Palio Weekend, advenl 00 R$ 18.000,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10,300,00 Gol16V 4p 99 R$ 14.000,00
Palio ED compl. 4p +ar roda cd 97 ' R$ 11.900,0 Quantum CU compl. 96 Bordô R$ 12.500,00 Gol GLI '1.8 95 R$ 9.500,00
Uno,4p 97 R$ 9.300,00 TIpo 1.6 4p 95 Prata M. R$ '8.500,00 Uno 1000 ELX 4p 94 R$ 8.200,00
Uno 96 R$ 7.900,00 Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00
Escorl GL 1.8 96 R$ 9.800,00

Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00
6.200,00Fiorino Fechada 1.5 93 R$

Escor! L l.8, ale. CI rodas 94 R$ 8.700,00 GolfGTI 94 Roxo R$ 15.000,00
Gol 93 R$ 7.200,00

Gol IODO 94 R$ 7.200,00 Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.500,00 F-l000 Dupla 91' R$ 30.000,00
Corsa 95 R$ 8.500,00 Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00 Escort 90 R$ 5.200,00
Corsa 97 R$ 9.500,00

R$ R$ 4.500,00
Monza 89 R$ 4.900,00 Opala'Comodoro 89 Prata 6.000,00 Fiorino Fechada 1.3 89

F-IODO 89 R$ 18.000,00 Monza SLE '67 Bordo' R$ 4 . .800,00 Belina Del Rey 88 R$ 4.000,00
Del Rey Ghia 89 R$ 4.900,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 F-l000 87 R$ 17.500,00
Tipo cornpl. 2p 94 R$ 7.500,00

. Santana CS 1.8 85 Ouro R$ 4.000,00
Chevette 87 R$ 3.500,00
Fusca 76 R$ 2.000,00

Fusca 85 Branco R$ 13.800,00

Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de 2002

1J-���'
(047) 376�02�1
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- �C

�I
Você aindq ,vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372 ..1777 Homologado pelo
SUe: www.usagas.com.br '1)NMETRO

• KWs italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em iriie�õo eletrônica, mecânico' gerol
multi marcos. '

.

• Temos financiamento.

o

OPALA - vence-se.rülplomata,
SE, compl., ar cond, e volante

.

esc., 90. ,R$ 5.500,00.
Tratar: 275-0879,

OPALA-vende-se, 90, 4p, cornpl.,
6Cc, R$ 5.800,00 ou financio.
Tratar: 370-1225, cl Robson.

PAMPA - vende-se, L, 96:
1,6, álc., cl capota. R$
8,900,00 ou R$ 4.000,00 +

financ. Tratar: 273-1001.

VERONA - vende-se, 90,
compl. R$ 7,000,00. Tratar:

371-9852, cl Antonio,

VERONA - vende-se, 95;
branéo,.4p. R$ 8.500,00.
Tratar: 373-2545, cl lU,is.

APOLO - vende-se .ou troca-se,
91, alc., 1,8, branco, roda cl
liga leve. Tratar: 371-0482 ou

9121-1320.

APOLO - vende-se, Gl, 91, cl
manual e NF, Bem
conservado. R$ 3.300,00 +

financ. Tratar: 370-5937.

I

BRASILlA - vende-se, 81, 2º

dono, impecável. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481, a noite.

FUSCA - vende-se, branco,
74, em bom estado. R$
1.500,00 a vista. Tratar:
9133-5824.

FUSCA - vende-se, 85, 1.600,

cinza. Tratar: 371-2987, cl
Gilmar.

GOL - vende-se, 99. R$
15.000,00. Tratar:( 9979-80�0.
GOL - vende-se, CU, 1.6, 95,
borde. R$ 9.800,00, aceita-se
troca'. Tratar: 370-4810.

GOl-vende-se, 83, aceita-se moto.
Tratar: 376-1396, após 19h.

,

v GOL - vende-se, 99, 1.0, 4p,
prata, cl 20.000km. Tratar:
372-1146.

GOL - vende-se' ou troca-se 97

MI, branco, 1.6. R$ 7.500,00
+ 35xR$ 124,00. Tratar: 275-
3191 ou 9111-7012 cl Roni.

GOL - vende-se, 89, Cl, 1.6,
alc. R$ 5.500,00. Tratar:
9953-4012, cl Edínel..

GOl-vende-se, CU, 96, branco,
ótimo estado. R$ 10.200,00 ou

financio. Tratar: 273-1Q01.

GOL - vende-se ou troca-se,
branco, MI, 1.6, 97, motor
todo revisado. R$ 7.500,00 +

35 parco R$ 124,00. Tratar:
275-3191, cl Roni.

GOL PlUS - vende-se, 97, cl
rodas 15, som e alarme. R$
10.800,00. Tratar: 370-1161.

GOL PlUS - vende-se, 87, cl
rodas liga, aro 14, som e

alarme. Valor a comb. Tratar:
370-1161.

lOGUS - vende-se, Cl, 1.8,
93, v.e., t.e. Tratar: 371-1895
ou 9133-9106, cl Jonas.

PASSAT' - vende-se, 1.8, alc.,

87, super ínt. R$ 3.800,00 ou

R$ 1.500,00 entro (neg.) Tratar:
370-5504 ou 9963-8002.

PASSAT - vende-se, Village,
8'7, branco, gas., em ótimo
estado. R$ 4.200,00 ou

financio. Tratar: 370-7703,
c/Jacobi.

SANTANA - vende-se, 97,
compl., a gás nato R$
15.500,00.' Tratar: 373-2563.

SANTANA - vende-se, 89, 1.8,
gas., em ótimo estado. R$
5.500,00. Tratar: 371-6238,
aceito carro de menor valor,

\

SANTANA - vende-se, 85,
'

cornpl. R$ 4.200,00. Tratar:

371-2117, cl Charles. Aceita
se moto no nego

SANTANA - vende-se, 85, cl
roda e sem som, cl CD a álc.,
cinza met. R$ 4.500,00 ou

financio. Tratar: 370-7703,
91 Jacobi.

RURAL WlllYS - vende-se,
6Cc, traçada e reduzida.
.Ótimo estado. Tratar: 276-
0544 ou 276-0031.

SENIC - vende-se, RT 1.6, 011
01,Jrente antiga, cl 34.500km,
compl. H$ 28.000,00.
Tratar: 370-1100.

PEUGEOT - vende-se 206, ano

2000 cl ar, VE, TE, DH:4p na

cor verde met. R$ 20.000,00.
Tratar: (47) 371-3017.

CORREIO DO POVO 7

VAN - vende-se Hunday 97/97,
azul, 12 passageiros, diesel,
DH; impecável. R$ 25.000,00.
Tratar: 371-3042.

BIZ - vende-se, 00, preta. R$
3.000,00. Tratar: 9953-
4012, cl Edinei.

BIZ - compra-se, consorciada
ou em outras condições.
Tratar: 371-3751 ou 370-

8294, cl Joseane.

CB 500 - vende-se, 01, cl
4900km, vinho. Valor a comb.
Tratar: 371-0077, ai Adriana.

CG TITAN - vende-se.zss,
verde. R$ 2.70-0,00. Tratar:
9123-9011.

CG TlTAN - vende-se, 00101,
ES, cl 12.000km rodados. R$
2.700,00 + 13 parco de R$
190,00. Tratar: 371-8345, cl
Roberson.

CG TITAN - vende-se, 98. R$
2.600,00. Tratar: 373-2563.

CONSÓRCIO - vende-se.
'Tratar: 376-3034.

GAREllE - vende-se, 88,
preto. R$ 300,00. Tratar:
273-0611.

GARELlE - vende-se. 85,
preta. R$ 300,00. Tratar:
371-2117, cl Charlé� ..

SCOOTER - vende-se, 97, preta,
em bom estado. R$ 950,00.
Tratar: 370-7703, cf Valmir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO

Para compra de imóveis, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo Iim temos créditos para caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

MODELO COR ANO

HondaXR200 preta 97'
CBX 200 verde 99

CBX 200 roxa 97
BIZ 100 azul 98
BIZ lOOI azul 02
BRANDY vermelha 96

\

TITAN KSE vermelha 02
TITAN ES vermelha 00
TITAN KS azul 00
TITAN KS vermelha 00
TITAN vermelha 00/99
TITAN vermelha 98

Aqui,. re,alidade. /

(€,) seu O
õ

o n s
ó

t c t o Cons6rcio

UNIAO UNIAO
"'

O
GRUPO ESPEC RUPO ESPEcIAL

O·I

MOTOS' CARROS
Consórcio Crypton R$ 8.648,00 R$ 128,64

c c n s
é

r e r o

UNIAO UNIAO
C100 Biz R$ 79, 9.522,00 R$ 141,64

O
VBR 125 K R$ 83.

0.046,00 R$ 149,43 OCG 125 KS R$ 83,
ConsórciO VBR 125 E R$ 91. 2.022,00 R$ 178,8.3 c o ns

é

r c r c

UNIAÔ
C 100 Biz + R$ 88.5 13.:056,00 R$ 194,21 UNIAO

,

O
C'G 125 KSE R$ 91.6 16.743,00 R$ 249.05

OVBR-125 ED R$ 96,'02
- �

$ 18.990,00 R$ 282.48
c c n s

é
r cr c CG 125 ES R$ 96.28 R$ 20.037,00

.

R$ 298.05 c o n s o r c t o

UNIAO . , UNIAOXLR 125 R$ 101,15 R$ 21.760,00 R$·323.68

O
XLR 125 ES R$ 114.94

R$ 23.390,00
.

R$ 347.92 OCBX 200 R$ 120,83
XR 200R R$ 133.59 R$ 25.230,00 8$ 375.29

.c O !"I II 6 r c r o Consórcio

UNIAO XT225

€148000
R$ 26.400,00 R$ 392.70 UNIAO

M

O
Twister 145, n r R$ fO.SY:::J0 R$ 455.07

OTornado $"60, R$ 31.8�'0 R$ 473.77
._-_._._._-_._------ _._---.-_._--------

c c n s o r ct o C on s
ó

r c lo

UNIAO� UNIAO

OO DIS_PDM_DS .687,00
c e n s e r e t o

UNIAO RuaS - se
COl\S610IQ

Fones: ('47)
UNIAO

SUZUKI - vende-se, 550 GT,
76, vermelha. R$ 1,500,00,
ou, troca-se por DT 180,

Tratar: 371-6616, c/ Nilson,

QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de 2002

. COMPRO CARRO - no valor de

R$ 5.000,00. Pgto c/ material
de constr. Tratar: 273-5082
ou 9103-6554, c/ Jonas,

JQGO DE RODAS - vende-se,
esportiva, 3 pontas c/ pneu,
seminovas, aro 13, R$
280,00, Tratar: 371-7260.

MOTOR - vende-se, de Uno

1.6, gas. R$ 500,00, Tratar:
273-0611,

RElíQUIA - F1- vende-se, 46,
a restaurar, motor V8,
documentada. R$ 3,000,00,
Tratar: 372-:1955,

RODAS 14 - vende-se, modelo
Audi, p/ Ford, novas. R$
450,00. Tratar: 370-8391.

SOM AUTOMOTIVO - vende

se, c/ 2 pares de 6x9, 2

capacetes, módulo 580. watts,
CD, JVC, seminovo, c/ ,

J
-,

��n����94R:, 700,00. Tratar:

SOM P/ CARRO - vende-se,
auto rádio, toca fitas + 2 caixas
+ f�as c/ estojo. Só R$ 80,00.
Tratar: 371-1403, c/ Silvio.

VENDE-SE - PRAIA CAMBOR,IU
Apto - frente ao mar - cf 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comf-buratto
Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 corrn. (suíte) + dep. ernpre., gar., situado no Centro - R$ :125,000,00.
Outras ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorrn. (suíte), gar., sacada, quadra do mar - R$ 95.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 36i1993. CRECI296.

. , .

I-moveis

ALUGA-SE - c/ 2 qtos, 1 coz.
1 íav.i L bwe, 1 gar. R$
160,00, Tratar: 373�2651.

AlUGA:SE - qto mob., c/ coz.,
lav. Tratar: 370-3651, c/ _

proprietário, ou R. Fidélis

Stinghen, 64, próx. Portal,

ENSEADA - aluga-se, 300m.
da praia, a partir de 13 de
janeiro, Tratar: 372-1146.

VENDE-SE - 2 sub 12', Pioner, ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
500 wats. R$ 350,00, c/ a alv., no Águas Claras, R$

,

caixa 400. Aceita 1 par de 69' 13.000,00. Tratar: 371-
Pioner. Tratar: 370-7812. 6238.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, c/ 3 dorrn. 1 suíte, 1 bwe,
3 salas, coz., lav, e gar. p/ 3
carros, R$ 75.000,00. Tratar:
376-1312.

PARANÁ .: vende-se, na cidade
de Palotina, ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul, R$
25,000,00, Tratar: 9953-
4012, c/ Edinei.

SÃO uns - vende-se, alv., c/
60m2. R$ 36,000,00, aceito

neg. Tratar: '370-0446, após
18hs.

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá do
Sul, Tratar: 275-2130 ou

9112-0509.

SUZUKI '- vende-se, GS-500,
94, estado de nova,' Tratar:
371-8183, c/ neto.

TENERÉ - vende-se, 88, azul,

R$ 4.000,00: Tratar: 9103-
1611 ou 275-1204,

TlTAN,- vénde-se, 00/01, �S,
c/ 12.000km, R$ 2.700,00 +

13 pare, R$ 190,00. Tratar:
371-8343, c/ Roberson.

TITAN - vende-se, 99, azul,
ótimo estado. R$ 2.950,00
ou R$ 890,00 + 36x, Tratar:

.

376-1772.

VENDE-SE - 550 FOR, relíquia,
muito bem conservada, Tratar:

371-9616, c/' Marcos.

XlX - vende-se 350 R, 90, azul,
Tratar: 275-1673 c/ Marcelo,

XR 200 - vende-se, 95. R$
2,300,00 + 18 pare'. de R$ 75,00.
Tratar: 370-7703, c/ Jacobi.

_ outros

<' CAÇAMBA DE CAMINHÕES -

.

vende-se, 5m. R$ 3.000,00,
Tratar: 371-6616, c/ Nelson,

CARRETINHA - vende-se, c/
carroceria de rnad, p/ engatar no
carro, sem doc. Inteira, R$ 300,00.
Tratar: 370-1225, c/ Robson.

CARRETlNHA - vende-se, nova,
e/.doe. em dia, R$,1.200,00.
Tratar: 370-125, c/ Robson.

CARRO 1000 - compra-se no

valor de + ou - R$ 10,000,00
(na troca). Da-se diplomata SE

90 na troca e volta-se dif. à
vista, Tratar: 9979-0605,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



W 325lA 93 cinza G

16V 00 branco G

MI 97 verde G

ger compl. 97 vermelho GNV

1.6 96. branco G

96 vermelho G

95 vermelho A

95 branco G

95 verde G'

mpra V8 Compl, 93 azul G

eira CL1.6 92 branca G

92 branca G

89 branca G'
85 vermelha A

00 branca G

02 vermelha G

�, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

WOLKSWAGEN
GoIL6 MI vermelho 98
Parati CL 1,6 MI

• vermelha 98

FIAT
Palio ELX compl. cinza 01
SlradaWorking compl.

I

Cinza 00
Uno EP 4p Prata 96
Uno ELX4p Verde 95
Tempra Branco 95
Premio Branco 92

FORD

AestaGL4p Branco 00
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
KadettGL Prata 97
Corsa Preto 96
KadettSL Prata 91
Monza SLE Vermelho 91

Classe A Classic 190 Prata 01
Peugeot20·5x51 Vermelho 96
Peugeot405 SLJ Grafite 95

preto 2001 R$ 17.300,00

cinza 1999 R$ 26.000,00

prata 1998 R$ 20.500,OÓ
azul 1999 R$ 12.800,00

branco 1999 R$ 12.800,00

branco 1999 R$ 11.500,00

roxo 1997 R$ 10.500,00

vermelho 1997 R$ 11.600,00

vermelha 1997 R$ 13.800,00

branco 1995 R$ 9.500,00

vermelho 1994 R$ 9.600,00
azul . 1993 'R$ 7.800,00

6.500

JGI VEíCULOS 3'111111!. ; t �. L! j' I

Faça aqui o melhor negócio!
Celta- ar 01 prata
Santana GL cl OH 98

-,
branco

Ranger compl. 97 preta
Uno Mille EP. 4p c/Trlo 96 vennelho
Uno Mille 2P. cl Trio 96 vennelho
Versalles ghla compl. 95 vermetho
GolfGLX ar 94
Corsa Wlnd 1.0 94 preto

I' Fl00 compl. DIesel 94 preta
Monza SL c/Trlo 93 azul
Monza SL c/Trlo ãlc 93 azul
Escort Xr3 2.0 compl. 93 vermelho
Tempra 8V, 4p 93 branco
Escort GL 1.6 92 azu
Gol CL 1.6 89 branco II
Kadett SLE c/Trlo 89 verde
Monza SLE cl Trio 89 prata
Monza SLE cl TrIo 89 cInza
Escort L 1.6 ãlc '88 cInza I:
Monza SLE cl 1110 86 prata
Uno CS 1.3 ãlc. 86 vennelho
Escort L 1.6 ãlc 85
Passat LS ãlc 83 preto
Chevette 82 cinza
Fusca 1300 80 branco.
SaveIro GL 1.8 clHD vennelha
Corsa Wlnd 1.0 . branca
Corsa Wlnd azul I

CG tltan 01 vermelha

AUTOMOVEL
Fone/Fax - 275-2164

Palio ED 00 G
Goll000 MI 98 G
Kadett GLS compl. 98 G
Savero 98 G
Fiesta 4p 97 G
Tempra 96 G
Kadett GL compl. 96 G
Alfa Romeu 24V compl. 95 G
Kadett GSI, compl. + couro 93 G
Fiorino LX 89 G
Escortguia 88 A
Passat Flahs .87 G
F-l000 86 D
Santana 2p DH 85 A
Escort GL 84 A
Fusca· 78 G
Gol competição GIII

OFERTA
Escort 84 R$' 1.900,00

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

371-422Arduíno
Veículos

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

,
.

373-1881

Gol GIII, 4p,.16V. 01 -azut Gas.
'Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.
Gol 4p, 16V 99 branco

'

Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.
Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.
Palio. ED, 4p 98 azul Gas.

Vectra GL, compl. 97 azul Gas.
Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
'Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-l000 XLT compl. HSS 97 verde die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.

Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.
Vectra CD 94 preto Gas.
Santana CL 1.8 4p. DH 93 azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage GL 89 cinza Alc.
CS 400 84 azul Gas.

370-2227/9975-1804
Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE � alv., c/180m2,
toda murada, c/ suíte + 3

qtos e demais dep. Contém 1

ehur. c/ bwe, localizada próx,
ponte do Kolhbaeh. R$
56.000,00. Tratar: 371-6238
ou 275-2634.

VENDE-SE - de mad., área c/
15x38. R$ 4.000,00 + presto
R$ 150,00. Tratar: 9991-6059.

VENDE-SE - em reforma, vista
panorâmica de toda rua

Joinville. Localizada na R. Águas
Claras, sendo a ultima casa à

esq., s/no. Preço nego e aeeita
se troca. Tratar: 995�-1836.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

mista, nova, em Joinville, por
casa em Jaraguá do Sul. Apto
c/160m2, todo itaúba,
pintura à óleo, 1 suíte, 3 qtos,·
sala, bwe social, sala de

jantar, eoz., gar. e lav. +
cobertura p/ 2 veículos, c/
34m2 (toda em ltaúba). R$
75.000,00, terreno de
735m2• Bairro Vila Nova.
Tratar: (47) 439-1100 ou

9975:0963.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

VILA LALAU - vende-se, c/
120m2, terreno todo murado.

Tratar: 9104-4588, c/ Luca.

VILA NOVA - vende-se, c/
110m2, terreno c/665m2, rua

tranquila, c/ 2 qtos, sala,
biblioteca, eoz., lav., piso
mad., 2 gar. (aceita casa

maior valor, dif. em R$
85.000,00). Tratar: 9975-
4467 ou 275-0971, c/ Luiz.

ALUGA-SE - quitinete mob.,
no Centenário. Tratar: 370-

3561, c/ proprietária.

CENTRO - vende-se, c/ 3
dorm., ótimas eond. Entrada +

'MEIRA REFORMA
Obras de Massa Corrida
Pedreiro .e Carpirueriro

Pirüura etrt geral
Encanador

R$ 4.000,00 + finane.

R$150,00. Tratar: 9991-6059.

QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de20

ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO

AMIZADE - vende-se, R$
3.000,00 entrada e o

.

restante em 50 pgtos., próx.
ao Clube dos Viajantes.
Tratar: 372-0074 ou 9112-

47,11, c/ Elson.

COMPRO - até R$ 25.000,00.
Tratar: 9962-7558, c/ Roberto.

Trabalhos sob medida '

pi Cortinas, camas Redondas
e Persianas

ir (47) 373-4264 Rua 28 de Agosto, 20� .. Guaramirim se

finane. Aceito carro no

negócio. Tratar: 9979-9970.

DIVIDE-SE - procura pessoas.
Tratar: 371-9917 ou 9956-6839.

DIVIDE-SE - no centro. Tratar:

9975-6818, c/ Giorgia.

PRECISA-SE - alugar 1 qto.
Tratar: 9124-7309.

PROCURA..sE - moça pIdividir apto,
no Centro. Tratar: 9973-5404.

PROCURA-SE':' ap. pequeno
p/ alugar p/ casal. Tratar:
371-4191 ou 275-3387.

, vende-se vários terrenos
(prox. Escola Viter Meireles).
Tratar: 276-0605 ou

275-0069.TERRENO - vende-se, 2, cf
600m2 cada um. R$ 8.000,00;
os dois. Aceita-se carro ou moto

no nego Tratar: 374-1588.
VILA NOVA - vende-se, área
20.000m2 (75x260m), ótima
vista. Aceita-se carro no
negócio. Tratar: 9979-9970.

AMIZADE - vende-se terreno

c/350m2• Rua Ewaldo
Schwarz. Tratar: 376-2092

TRÊS RIOS DO NORTE -

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se

área de terra de 100mts, /'�

��������Ii�:��oia:e�to carro).

;

VEN:DE.SE LOJA
276-3206 ou 9993-0623.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, 20x30m. R$ 22.000,00,
lot. Juventus. Tratar: 372-
0074 ou 9112A711, c Elson.

SÃo lUIZ - vende-se, c/
428m2, 'próx.· Caie. R$
21.000,00. Tratar: 370-7331.

TERRENO - vende-se c/375m2,
c/ casa de madeira,

._ ..

_�
Jaraguó &quer&'
let. Ana Paulo It
Rua Principal

i VENDE·SE: O ponto comercial, estoque e os equipamenfos da I�a.
I ALUGA-SE: a sa� cj70,OOmt, ci carência de três meses p«ra Q 1! pagamil�
\_" " " .. " " ""

.. 376.0!º!
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/'

ATÉ DEZEMBRO DE 2002,
- . I

EM COMEMORAÇAO A04° ANIVERSARIO,
NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 35,00 A VISTA -

A TROCA D,E ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

mi _ I
CENJENARIO - aluga-se, R.

'o. Fidélis stínghen, 64, esquina.
Tratar: 370-3561.

.RIO MOLHA - vende-se, cl área pI Pomerode. 'Próx. Parque
de 20.850m2, R$ 130.000,00 Aquático Paraíso, 12km do
ou de 40.850m2, R$ centro, R$ 35;000,00. Tratar:

160:000,00, ou área total de 370-8928, c/, Marcus.
140.850m2, R$ 360.000,00, á
6km do centro, perto de tudo VENDE-SE - 2 morgãos de

que vc precisa. Local cl toda . terra cl casa em alv. R$
infra-estrutura, chalé e edícula 40.000,00. Tratar: 9123-
no estilo suíço, aq. á lenha e 7514, cl Mateus.
parabólica, rede sanitária

septica, rede hidr., direto da
nascente, rede elétrica clj
iluminação externa, galpão cl
,quitinete, canil, lagoa e mais
terrenos prontos pI construir,
-aceito imóveis e veículos cl
parte do pgto, Tratar: 370-8563.

\

�. CONSULTÓRIO - divide-se de
\r

Psicologia, no centro. Tratar:
Il 371.0503
I

GALPÃO - aluga-se prox. Samae.

1 R: Ervino Menegotti, 1.190.'
R$ 250,00. Tratar: 273-6;1.13.

LANCHONETE - vende-se no

começo da Reinaldo Rau. R$
3.000,00. Tratar: 9123-5357. VENDE-SE - terreno pi chácara,

cI40.000m2, sendo 10.000m
área plana, cl 2 riachos, cl
água crlstallna, lago, caminho

CORREIO DO POVO 11

.

JAIME MOTO PEÇAS TEM:
Toda linha completa de peças e acessórios para motos.

Serviços de mecânica em geral
Multima�cas (novas semi-novas é usadas)

Capas de Chuva Delta R$ 33,90 a vista (100 peças)

R$ 25,00 a vista (300 peças)

, R$ 33,90 a vista (H)O peças),

Kit Relação KSD

Capacete HGF

371-2117, cl Charles.

APARELHOS DE

MUSCULAÇÃO,- vende-se, 23
ap., cl 30m2 de espelho.
Aceito carro no nego R$
25.000,00. Tratar: 37,0-0028
ou 372-2275.

diversos
\

.

APARELHO DE SOM - vende-se,
da Phillps, 4 em 1, cl 3 CD's e

controle remoto. R$ 350,00.
Tratar: 370-5764� cl Marco.

ANDADOR -vende-se. R$ 30,00. vende-se, Elysbelt, R$
Tratar: 371-5454, cl Mareio, 180,00. Tratar: 371-4191,

após 18hs.

ARTESANATO - vende-se, em
madeira crua. Tratar: 371-
7242.

ACARAí - vende-se título. R$ BARBEADOR - vende-se,
200,00. Tratar: 371-1495. �PARELHO DE MAGAZINE -

Philips, 3 lâminas, seminovo.
vende-se, pI 6Cd's, marca Tratar: 9123-2824, cl

APARELHO DA FEITICEIRA - Ken Wood. R$ 150,0o; Tratar: '

Fabiane.

*'··t.�fl ��
..._, Ligue já . �"'�

....371-3040 - 370-0061

IN'FORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ Nº 154:DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR w 371-3040 -

-

N�o se engane mais!!

. COnl :mais de 10 anos no ramo
Com mais de 5 mil clientes ativos aqui, na região

SÓ FALTA VOCÊ!!! .

l

Pensando em você o
,

CONSÓRCIO REGATA
lança o'grupo

\ . " ...:_

"SUPER FACIL 500"
!

'

para carr�s e 'motos,
,

você paga somente metade da parcela
até a contemplação
com no mínimo

-

5 CONTEMPLAÇOES
todo mês.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ABANDONE O
ALUGUEL PODENDO
UTILIZAR SEU FGTS

)

\

Credito

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

120X

2'15,00
343,00
429,00
514,OQ
600,00

I

I

Temos outros valores, Consulte.

(47) 322 7387

Plantão Sábados,Domingos e

Feriados (47) 222 2007

Horário Comercial

Com Guilherme

Trabalhamos com autorização do

BACEN pi consórcio.

BARRACA - compro, pi 5 ou 9124-6460.
6 pessoas. Tratar: 370-1225.

BICICLETA - vende-se, BMX

Monark, aro 16, preto e

amarela. R$ 40,00. Tratar:1
372-0162 ou 9905-8113.

BARRACA - vende-se, pi 3
pessoas, seminova, modo
Nautiea. Tratar: ,371-2117, el
Charles.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Pinteher. Tratar: 276,
3206, cf João.

-

BATERIA - vende-se, pI celular
Nokia 5180.oU 6180, nova, el
NF. Tratar: 370,-5937.,

CACHORRO - vende-se,
perdigueiro (Pointer), filho de

pedigree, cl 8 meses,'
amàrando. R$' 300,00. Tratar:
370-8563.

BAZAR - vende-se, cornpl. R$
15.000,00. Tratar: 9902-5620'
ou 376-0330, el Otávio.

BEBE CONFORTO - compra-se:
Tratar: 376-1930. CACHORRO - vende-se, filhotes)

de Bigle Inglê, filho de pedigree,
já desverminado. Valor a eomb.
Tratar: 370-8563.

BEIRA RIO - troca-se por
título do Baependi. Tratar:
275-176;;, el Faleone.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Dálmata, cÁ 3 meses, vacinado.
Tratar: 371-7341, el Sandra.

BICICLETA - vende-se,
Sundow, 18m el guidon em

"alumínio. R$ 100,00. Tratar:

•OY�
Vendas ou loca ão

• Llili t 51111 CII'U!l'til1is
(CI diversasmetragens)

• a deAI:imenta.io
p/Eventos
3.0aOm2

(com Gorag�m)
<, 'LOCALlZACAO: I

Rua Marechal Oe,odoro I

.do FonsecaI972:Ce���

CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO
- vende-se, marinho, de

balanço, R$ 80�00.-Tratar:
370-0028 ou 372-2275.

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se,
pI carro. R$ 60,00. Tratar:
370·0028 ou 372-2275.

CÃMERA DIGITAL - vende-se,
(Web, cam), modelo caneta. R$
220,00, nego Tratar: 370-0128.

CARTA DE CRÉDITO - vende
se de R$ 14.300,00 el 6
pare. pagas (ii contemplada).
Tratar: 371-1244.

I

CARTA DE CRÉDITO - Vende

se, contemplada;' R$
20.700,00, ou R$ 6.000,00
entro e assumir 40x R$
480,00. Tratar: 9123-7514,
el Mateus.

I \

CAVALETE (3) - vende-se p!
estamparia el lugar pI 30
chapas. ,R$600,00.
Tratar:f75c3708
CELULAR - vende-se, Erieson KF

788, Pronto. R$ 150,00. Tratar:
372-0162 ou 9905-8113.

CELULAR - vende-se, Eriseson

T180, Pronto. R$ 150,00. Tratar:
372-0162 ou 9905-8113.

CELULAR - vende-se, pré"
pago, da Nókia. R$ 180,00.
Tratar: 275-1676.

CERCA - vende-se 110
moerões de 1,80 e 13
alambrados de 2,5 mts. R$
550,00. Tratar: 372-1986 el
Jaime.

CLUBE BAEPENDI - vende-se
título. R$ 350,00 parcelado.
Tratar: 370-0152 el Eliane

COMPRESSOR E MÁQ. DE
PNEU - vende-se, pI
borracharia. R$ i.800,00.
Tratar: 273-0461.

COMPUTADOR - vende-se

Pentiurn 100, 32, memória. R$
500,00. Tratar: 372-0663.

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado. Tratar: 371-2708.

DOAÇÃO - .acelta-se cama de

casal, colchão, guarda-roupa e

outros 'móveis para família
carente. Tratar: 9979-0605.

.' ENCICLOPÉDIA - vende-se,
.Barsa 1985, el 8 livros do ano

+ bíblia + atlas geográfico.
Aceita proposta. Tratar: 9905-
8113 ou 372-0162 .

,

ESTEIRA ELÉTRICA - vende

se', marca Hatler, eompl.,
digital. R$ 60b,00. Tratar:
371-7060.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende
se. R$ 250;00. Tratar: 372-

3598, el Ani.

FOGÃO-vende-se, 4 bocas, Oako,

, ,

sernlnovo, branco. R$ 120,00.
Tratar: 371-1080, cl Oaiane.

FORNO - vende-se, a' gás, pI
padaria de 120 pães francês
e a vapor, marca Venâncio. R$
700,00. Tratar: 376-1090.

GUITARRA - vende-se, Gianini,
el destoreedores e cabo de
7m. R$ 250,00. Tratar: 9104-
1437 ou 376-1357.

IMPRESSORA - vende-se jato
de tinta Canon 13 CJ-l000

(nova). R$ 120,00. Tratar:
9965-5235

KI,T-TURBO - vende-se, pI
linha Fiat 1000, multiponto
MPS. R$ 1.200,00. Tratar:
371-1244.

LANCHONETE - vende-se, no

começo da Reinaldo Rau. R$
3.000,00. Tratar: 9123-5357.

LAVAÇÃO - vende-se, el clientela
formada e toda estrutura. Tratar:

,9955-9756, el Luiz.

LOCADORAS - vende-se, uma
em Nova Brasília e outra no

Shopping Breithaupt. Tratar:
275-3937.

MÁQ. COSTURA - vende-se,
Nisin, overloque. R$
1.500,00. Tratar: 372-0053.

I

MÁQ,COSTURA-vende-se, interlock.
Tratar: 370-7129, el Carmem.

MÁQ. COSTURA - vende-se,
'oveloque, sequinha, el mesa de

ferro. R$ 150,00. Tratar: 371-6238.

MÁQ. DE F�ZER ESPUMA -

vende-se, espumaear. R$
900,00. Tratar: 376-2279.

MÁQ. DE LAVAR ROUPA -

vende-se, 5kg, da Continental.

R$ 300,00. T.ratar: 376-3434.

MÁQ. DE LAVAR CARRO
vende-se, el água quente. R$
1.700,00. Tratar: 376-2279.

OFICINA MECÂNICA - vende

.se, ótimo ponto de localização
e todos equip, prontos pi
trabalhar. Tratar: 371-4284.

PIONNER - vende-se, frente
deseartável do CO, modo BEH
323. Tratar: 370-5937.

RACK, _. vende-se 15xl,
completo, el lugar para TV,
vídeo, som, porta cd, caixa de

,
som, Tratar: '37:[.-7060 cl Luís.

\

QUINTA-FEIRA, 17 de outubro de 2002

ALUGUEL,
DE

I TRAJES
FONE: 371-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERR,EIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do' 12
Distrito de Jaraguâ do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber

que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos
pelaIel, a fim de sei habilitarem para casar os seguintes:

E�ITAL n2 23.947 de 04-10-2002

Edital de proclamas recebida do cartório de Grandes Rios, Paraná
TARCIZIO LOURENÇO MICHALAK E CINTIA CRISTlANE DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de ferramenteiro, natural de
Grandes Rios, Paraná, domiciliado e residente na Rua Adolfo
A�tonio Ernrnendoerter, nesta'cldade, filho de Vicente Miehalak

e Thereza Wolf Miehalak.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Grandes Rios, Paraná,
domiciliada e residente em Ribeirào Bonito, Grandes Rios, Paraná,
filha de Benedito Leme de Souza e Maria Aparecida de Souza,

EDiTAL n2 23.954 de 09-10-2002
ESAIAS CI,RICO E LEILA PATíUCIA STEILEIN

Ele, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, natural de

Salete, neste Estado, domiciliado e residente na Rua 522, Barra

do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Celso Cirieo e Edite Clrlco.

Ela, brasileira, soltelra.Iconterente, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Epitáeio Pessoa, 111, apto,
86, nesta cidade, filha de Maria Steilein.

EDITAL n2 23.955 de 09-10-2002
"

Edital de 'proclamas recebida do cartório de Toledo, Paraná
EDSON CESAR ROSINKE �REMER E SIMONE MARIA DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro, montador, natural de Assis

Chateaubriand, Paraná, domiciliado e residente na Rúa Oscar

Sehneider, 795, Ouro Verde, nesta cidade, filho de Paulo Alfredo

K(emer e Ivone Rosinke Kremer.
.; :,

Ela, brasileira, solteira, doméstica, natural de Rondon, Parana,

domiciliada e residente na Rua Jacob Francisco Reealeatti,
169, Jardim Ivania Lucia Ramos, Toledb, Paraná, filha de Adão

Antonio de Souza e Aparecida Geraldo Benedito de Souza,

EDITAL n2 23.957 de 10-10-2002

Edital de proclamas recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
IVANDEL HAMBUS E ANA PAULA REIS

Ele, brasileiro, solteiro, "adminlstrador de empresa, natural de

Rio do Oeste, neste Estada, 'domiciliado e residente na Rua

Cristina Bauer, Sehroeder, neste Estado, filho de Ivo Hambus
{

e lrla Hambus.

Ela, brasileira, solteira, administradora, natural de B'alneário
Camboriú, neste Estado, domiciliada e residente na Rua

Ermini�, Nicolini, 314, nesta cidade, filha de Valdeei Reis e

Darcl Teresinha Lessa.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passar o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

"""

C·REDIJOS Lavanderia

e Higienização

EQUIPAMI;NTO DE SOM -

vende-se, eompl. (para
conjunto). Tratar: 9103-3358 I

ou 370-4461, el Anselmo. Pera compra de imóveis. IValor a comb. 1 I

ESTEIRA - vende-se elétrica. R$ I construção ou re,forma I
450,00. Tratar: 371-1677. '!

de R$ 20 . .600,00 a R$ 90�000,00tl
ESTEIRAELÉTRICA-eompr6, em J

prestações a partir de R$ 214,00 Ibom estado. Tratar: 371-1737 '

i
ou 9997-9590, cyclaríce. podendo usar seu fu�do I

IilEtemos créditos para I

cemínhões e automóveis .

Autorização BACEM"

•Locllç.ão li 'hlgienlzaçiío de toaíhas e capas
para salões de Cabelelrelro5

.locação e blgiflrllzáção de lençol, Jaleco, roupão
e

,

sapatlnhos para ClinIcas de Estétk:a,$ e Medica
.HJglenlaçao do roupas
de cama li banho para Hotels

,,' ,.
.,

.' s
• Hlgfenl:mção de toalhas de mesa, guáradanapo
e capas de cadeiras pará Restaurantes

•Hlglenlzaçâo de Edredons e Cobertores

Produtos utlhzades

para HigicniZJIção
somente da

Tel: (47) 322-7505 ou

9121-6142 CI Maurício,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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acessórios rautomotlvos
12

er

JS

NA COMPRA.DE, QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo·�
L ----- reças de Ioda linha· fORO .. II· IEEP -WIIlYS-'• :----"'O'---YO',I .. _-.. _m _.�

Qualidade e conüabltldade em acessórios
(. � �

, �

IcfEko 7i iJll"!' CarWin
ACESSÓRIOS �'. �...

' Acessórios
.iIooo!pr. *Aplicação de película *Faixas refletivas para caminhões

Rua 25 de Julho,,3QO. V.ila Nova· Jaraguá do SU,I • e-mail': marangoni.auto�eç,as@>ferra.com.br. Tel. 370-2900 - Tel. Fax: 372-01,!O
lá
A

le

Ik TECLADO _ vende-se Yamaha
PSR,630. Tratar: 371-0742.

VIDEOCASSETE _ vende-se.
Valor à combinar. Tratar: 371-
0482 ou 9121-1320.

TECLADO _ compra-se ou

troca-se, por TV 20', cf
controle remoto. Tratar: 9104-

4588, cf Luca.

VIDEOCASSETE _ vende-se,
sharp, stéreo. R$ 250,00.
Tratar: 370-5764, cf Marco.

TV 14' - vende-se, da marca

Sharps, seminova. R$
200,00. Tratar: 275-3708.

VIDEOGAME _ vende-se cf 2
controles, 1 fita cf 85 jogos e

vários jogos na memória. R$
75,00. Tratar: 371-0391. ,

, TRAJES GAÚCHOS � aluga-se,
pi peão e prendas, vestidos,
saia e blusa. Tratar: 372-

'

0162 ou 9905-8113.

VIDEOGAME _ vende-se"
Nintendo 64', cf 11 fitas orig.,
4 controles, 2 rambos pack, 1

'memorycard. Tratar: 376-2206.
VESTIDO DE NOIVA _ vende-se

I manequim 38, novo, R$
. 280,00. Tratar 374-0283
apôs 1.8h rs.

VIDEOGAME _ vende-se,
Nintendo 64, cf 2 controles e

2 fitas. R$ 250,00. Tratar:

r-
..

I
'I
I
I
I
I
'I
I
I
I
I
I
I

I
A.v, PREF.WALDEMAR GRUBA,1641 _ BAEPENDI- JARAGUA DO SUL I
I FONE/FAX: 370-16.14 II1._-
---------�---.-_ ..

RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO
GEOMET.RIA - BALANC'EAMENTOS

APRESENTE ESTE RECORTE
E GANUE 5" OESC. EM PROOUTOS

15" NOS SERVIÇOS

86111)$ 'fi SIl'ÍJaClliS
Sua melhor' OP9io de pr'a%er'

." ••'*"'0 I••0Ul
Atendêll10s Eles, Elas e Casais

Oespedjdas d� SolteifO, II1assasens eróti<:as
Jara8uIÍ do Sul e I't�gliío

Jade ou Jakson (47) 9991-8668

370-5764, cf Marco. e 2 fitas. R$ 150,00. Tratar: 370-
9367, após 18h.

VIDEOGAME _ vende-se,
Oreamcash, cornpl., cf 2
contr. E:3.8CO's. Tratar:
9117-9897.

VIDEOGAME '_ vende-se, Play
Station 2, destravado, cf 6 '

CDs. Tratar: 376-2206 .

VIDE9GAME _ vende-se,
Nintendo Game Cubo, cf 5
jogos originais, 1 memorycard
,e :2 controles orig. Tratar:
376-2206 .•

Ler o salmo 38 três
vezes ao dia,

durante três dias.
Fazer 3 pedidos,
sende 2 difíceis e

um jmpossfvet.
No quarto dia

/ publicar, e ver o

que acontece.

VIDEOGAME _ vende-se, play
station, cf 1 controle e 8
CO's. Tratar: 371-04.82 ou

9121-1320.

VIDEOGAME _ vende-se, Nintendo
Ultra, 2 controles, Memory Catd

Fone/Fax:, (47) 275-1858
LIbI�1 Major...J.���.�tJIT1!Ir�.��_� .. 4ICt.1iIItcI.. IIII.. llelllil:llt.�.Y1� .. �.�.�..•.!!lr�IIÍI.�.. � ...

CO,NVERSA COM JESUS
Converse todos os dias com Jesus durante 9 (nove) dias, orando: Meu
Jesus, em vós deposito toda a rninhaccntlença. Vós que sabeis de

tudo, Pai e Senhor do Universo, Sois o Rei dos Reis. VÓs que fizeste o

paralítico andar:o morto voltar a vivere o.teproso a sarar, fazei com que
(fazer o pedido). Vós que vistes minha angústia e lágrimas bem sabeis
de tudq. Divino Amigo, como preciso él!cançar de vós esta grance graça

(pedir com fé)minha conversa com nosso mestre me dá ânimo e

alegria de viver. Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça)
fazei Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa, durante 9

(nove) dias, eu alcançe a graça (pedir com fé); Com gratidão publicarei
esta oração para que todos os que precisem aprendam a ter confiança
em Vossa misericórdia. Iluminai todos Os meus dias e testemunharei
nosso diálogo. Jesus eu tenho confiança em vós. Cada vez aumente

mais minha fé. Agradeço a graça alcançada. Pai eterno eu vos ofereço o

preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo pela alma mais aflita
do purgatório. Nossa Senhora das Dores, Rogai por Ela, e vós alma

bendita ide perante peus pedir por mim a graça que desejo:
(Pai Nosso, Ave-Maria, Glória) -,

.

Aflita se viu a Virgem Maria ao pé da Cruz. Aflita me vejo, vàleirne Mão,
de Jesus e socorrei-me. Eis aqui a Cruz do Senhor, fugi potências,
doenças inimigas. O Leão da tribo de Judá. A rait de Davi venceu.

Aleluia, Aleluia. (Pai Nosso, Ave-Maria, Glória)
Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso peço a Deus

,

que ilumine caminhos.(Mandar publicarem jomal) BCD

Cargas
'nacionais e,
lnternaclonais

,

Rua Coronei Procópio Gomes de
Oliveira, 246 - sI. 1 -'Centro - Jaraçuá do �ul

371-03'63

brasil@br:asilaerocargo.com.br

ais
Classificados Mala completos,
Mala dinâmicos e Mala fáceisde

•
CORREIODO P0va

j
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Progremeçêo de Cursos

CH PER[ODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Aperfeiçoamento para SecretárJas.

60h 15/10 a 19/12 3D e"5D 19h às 22h 1+2 R$ 105,00

Negociação e Administração de Conflitos

15h 21/10 a 25/10 2" a 6D 19h1 às 22h R$ 130,00

Legislação tributária

30h 28/10 a 08/11 2D a 61 19h30 às. 22h30 1+1 de R$ 92,00

ATENDIMENTO E VENDAS NO VAREJO

15h 28/10 a 01/11 2D a 61 19h às 22h 1+1 R$ 70,00

C.ontrole Financeiro e Contábil

39h 29/10 'a 10/12 3D e 5D 19h às 22h 1+1 de R$ 120,00
,

LANÇAMENTOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO,
* A Arte de Bem Receber e
Servir

.

* Arte Florat - Arranjos e

Buquês
* Qecoração, de Ambientes

* Decoração de Vittines
* Etiqueta Social e Profissio
nal
'* Maquilagem
* Embalagens Natalinas e

Ocasiões Especiais
* Oratória
* Oratória. Nível II
* Workshop - Como se 'Ves
tír com Elegância

CíIDSESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

'

PROJETO PALCO GIRATÓRIO - Circuito Nacional SESC de Artes Cênicas

Apresenta:
I "A SAGA DE CANUDOS"

com�. \ ..

TRIBO DE ATUADORES OI NOIS AQUI TRAVEIS
(Porto Alegre/RS)

"A SAGA DE CANUDOS" conta'a história da construção e destruição de Canudos,
oportunizando ao pÚblibo em geral o contato com um dos movim�ntos populares
mais importantes do nosso país. Um episódio que mexeu com as mais profundas'
emoções da alma brasileira, esem dúvida, uma das mais belas e desconhecidas
passagens da aventura humana.

, Recuperando o caráter político domovimento liderado por Antônio Conselheiro no

final do séc. IXX. Mostrando um Conselheiro fruto da história. Com máscaras e

\ bonecos de até 06 metros de altura, música e dança, a encenação conta a luta
entre os deserdados e os poderosos, o santo guerreito contra o dragão da maldade.

, O roteiro do espetáculo é baseado em textos de dramaturgos, historiadores,
compositores e cineastras. GRATUITO.

Dia 17 de Outubro; nesta Quinta-Feira
Horãrio: 15 horas' Local: Praça Ângelo Piazera - Centro de Jaraguádo Sul/SC
(Caso chova, será na E.MEF, Alberto Bauer)
INFORMAÇÕES: (47) 371-91-77 ou www.sesc-sc.com.br

,

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

empregos
magnéticos e acentos

magnético? p/ carros. Tratar:
273-0383 ou 9118-8386.'

BABÁ - ofereço-me pi trabalhw,
Tratar: 370-8828 ou 9955-361i,

DIARISTA - otereço-ms �J
trabalhar. Tratar: 273-0530.

CABELEIREIRA - precisa-se c/
prática (que tenha todo material.
Tratar: 275-3612 c/ Débora.

PROCURO PESSOAS - p/
trabalhar cl distribuidor ou

supervisor, trabalhe a partir de
sua casa e ganhe de R$ 500,00
a R$ 1.500,00 no 12 mês. Tratar:
370-5764 ou .9121-1629. OFEREÇO-ME - pi cuidar di

pessoas (idosas, doentes ou

somente p/ companhia), poss
pernoitar ou ficar 24h. Tratar:
371-0462, cl Nena.

DESENHISTA - precisa-se, cl
amplo conhecimento em Photo
Shop. Tr�tar: 370-8237.

REPRESENTANTE - Chee Chec
PROCURO PESSOAS - pI área .

- SPC do Brasil - admite
'de vendas e liderança p/ 'representante comercial para
trabalhar c/ produtos naturais atuar em Jaraguá do Sul e
p/ saúde e beleza e

,
Tratar: região. Tratar: 370,6615.

273-0383 ou 9118-8386.
OFEREÇO-ME - p/ lavar e pass�
roupa em casa: Também cuido
de crianças. Tratar: 273-5086,VENDEDORES - precisa-se, p/

atuar em loja de brinquedo do

Shopping. Tratar: 9117-3289,
c/ Ana Lúcia.

-----------------.'

PROCURA-SE - de costures; :/,

dobração, etc. Tratar: 276-3100

PROCURO PESSOAS - p/ .áréa
de vendas e liderança pI
trabalhar c/ colchões

MASSOTERAPEUTA
Masso'gens em Geral

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

_estudantes do Ensino

Médio, Técnico e Superior.
Comparecer a Destramed,
Av. Getúlio Vargas, 9�,
sala 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

.��I'.�''''
m �

. ,

'�

,

,

!

JARAGUÁ DO.'SUL

Inscrições Abertas

CURSOS) TÉCNICOS
• Eletromecânica (M_atlftino, Vespertino e Noturno)

,
..

-

". Eletrpnlca (Matutino e Noturno)
• Eletrotécnica (Matutino e Noturno)
• Estilismo (fllratutino e Noturno)
• Vestuário (Matutino ,e Noturno)

OBS: A Direção reserva-se o direito de não realizar o curso caso não seja
atingido o núméro mínimo de candidatos matriculados, por turma.

!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



01
CORREIO DO POVO

oe i a I @ n e t l) no. c o m . b r
}

�!hJ ([jJ te;;p:� !TD ff«: :i$ Zl

POR

Téo Bogo
Fotos

Thiago Markiewicz/Loo Reservas370..S266

• Diariamente à partir dos 10 horas
• Músico 00 vivo de Quarto o Sábado

Rita Lee e Lee Marcucci,. que to

cavam juntos na banda Tutti-Frutti,
I']os anos 70, se reençontram.
Depois de se esbarrarem no

programa da. Rede Globo, "Altas

Horas", comandado por Serginho
Groisman, os dois se encontrarão
mais uma vez, só que agora em

Florianópolis. Rita Lee se apresenta
na "Ilha da Magia" na próxima sexta
feira (18), com o marido, Roberto
de Carvalho, e tee Marcucci se'

apresenta como novo integrante do
Titãs.

I

Quinta-feira"":

Big Bistrô com a banda Estatura Mediana, from Floripa •••

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

. Barcelona Lounge Bar - Saturday Night - DJ Songa•..

Cervejaria Bierkrug - Música ao vivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Casam-se neste sábado, Sueli, filha de Guido e

Euzídia L. Müller, e Janir, filho de Arno e Euvira

Baumgaertel. A cerimônia será na Igreja Evangélica
.Cristo Salvador, na Barra. Após, os convidados
serão recepcionados na SER Alvorada. Felicidades!

Aniversariou ontem a assinante Lorena Eggert. Quema
hornenaqeia é seu marido, Wilson, e os filhos, Xande e

Paulo. Parabéns!

Hoje, a nossa querida leitora de
\

.

muitos anos, Emma Vogel Bartel,
\ está completando 80 anos. A

família a parabeniza, desejando
muitos anos de vida!

Cola grau em Administração,
amanhã, S ilvana M. Zehnder. Seus

pais e irmãos lhe desejam muito
sucesso!

Completa 13 anos, neste domingo,
Sandy M. Pereira. Quem a

homenageia são seus pais,
Raimundo (popular Chororó) e Ilda

Os formandos da Unerj, que colam grau em

administração amanhã, agradecem ao bem
sucedido empresário e patrono da turma,
Beto Chiodini, do Posto Mime, pelo apoio e

pela bela recepção em sua chácara, no
último Domingo

Roberto Raposo de Oliveira,
coordenador do Procon de

Jaraguá do Sul ao lado da

mulher, Alei, ele aniversaria
nesse sábado. Parabéns!

Quem soprou 15 velinhas,
ontem, foi o jovem Fabiano
Baumann. Parabéns e muitas
felicidades é o que desejam
seus familiares e amigos

QUlNTA-FEIRA,17 de outubro de 20021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BAILE
O Centro de Tradições Gaúchas Laço Jaraguaense
promove, no dia 19 deste mês, baile de formatura

dos alunos do curso de danças gauchescas do CTG

Peão Farrapo. O baile terá início às 23 horas e será

animado pelo grupo musical "Revolução Gaúcha".

FECHADURA
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, através do

Arquivo Histórico Municipal Eugênio Victor

Schmockel, está promovendo a exposição "Pela

Fechadura do Arquivo", aberta todos os dias, das 7h45
às llh45 e das 13 às 17 horas. A exposição mostra

todo o trabalho realizado pelo Arquivo.

PRIMAVERA
O Coral da Scar (Sociedade Cultura Artistica) pro
move, no dia 19 deste mês, o 10 Concerto de Prima

vera. O evento está programado para acontecer às

20h30, no teatro do Centro de Cultura. Serão in

terpretadas músicas em seis idiomas diferentes,
algumas com acompanhamento ao piano. A entrada
é franca e toda a comunidade está sendo convidada.

EXPosiçÃO'
Até o dia 21 de outubro, as artistas plásticas Elizete
Beck Schmitz e Janete Alv.es da Silva, ambas de

Massaranduba, estarão expondo seus trabalhos
denominado de "Cores e Formas", na Biblioteca
Padre Elernar Scheidt, que funciona junto ao campus
da Unerj. A visitação pode ser feita das 8 às 22h30.

SCHÜTZENFEST
Desde o dia 10 de outubro e durante o período da
14'Schützenfest (atéo dia 20 deste mês) os internautas
poderão ganhar diversos prêmios respondendo a

perguntas ligadas à Festa dos Atiradores, que serão

lançadas diariamente no site oficial da festa

(lWw.schutzenfest.com.br) e cujas respostas, em sua

grande maioria, estão contidas no próprio site.

FEIRA CIENTíFICO-CULTURAL
Com o objetivo de oportunizar aos alunos a
participação num processo de construção do
conhecimento científico, socializando-o com a

comunidade, através da exposição da totalidade desse

processo, o Colégio Marista São Luís realiza a sétima
edição da Feira Cientifico-cultural.
Envolvendo alunos da Educação Infantil ao Ensino
Médio, a feira acontecerá entre os dias 24 e 25 de
OUtubro e é aberta para toda a comunidade.
"pequenos projetos para um grande futuro".

�o que fizer em

slonchor com

: Imo astral poro
aso e passear. Terá
surpreso no área

1)100 lente forçar o

"�siga usando os

vres, Poderá surgir o

de que você tonto

mance vai deixá-
lo nos nuvens.

Câncer - Bom momento poro
lidar c m documentos. A suo

6n:libilidade serão os

ri res armas no

0'4 mor, não faltaráno
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I INTERESSE: INTEGRANTE DE COMISSÃO DE SAÚDE AGILIZA PROCESSO DE DEFICIENTES FíSICOS

Vereador ajuda pessoas que

precisam de prótese na região
}ARAGuA DO SUL - O Para conseguir o benefí- Bachmann. Segundo ele, o mero de deficientes vítimas

vereadorRoque Bachmann, cio, segundo Bachmann, que mais preocupa é perce- de acidentes de trânsito tem

integrante da Comissão de basta procurar por ele na ber que a grande maioria aumentado significativa-
Saúde da Câmara de Verea- Câmara de Vereadores e dos deficientes foi vítima de mente. Ele ressalta que, até

dores, está ajudando as pes- levar cópias do atestado acidentes de trânsito, aciden- há alguns anos, a maioria

soas que precisam de perna médico, comprovante de tes de trabalho e doenças dos integrantes da Ajadefi
mecânica, braço ou mão. O residência, carteira de identi- crônicas, como a diabete. era de pessoas com deficiên-

serviço prestado pelo verea- dade, CPF, certidão de nas- "Émuito triste perceberque cias geradas por doenças
dor já beneficiou efetiva- cimento, se a pessoa forme- muitas pessoas que hoje crônicas ou de nascença.
mente um portador de defi- nor de idade, comprovante estão sem algum membro ''Agora, 50% dos deficientes
ciência física e pelo menos de renda da família, tanto do foram vítimas de situações foram vítimas de acidentes,
dez outros deficientes já en- paciente quanto dos farnilia- que até poderiam ser evita- especialmente commotoci-

caminharam os documentos res. Depois de encaminhado das ou nomínimo ameniza- detas, depois acidentes de
e estão à espera do benefí- os documentos o processo das", lamenta o vereador. trabalho e, por último, aci-
cio. Bachmann, que sempre todo não demora mais que Ele salienta que, em algumas dentes de carro. O outros

desenvolveu trabalho co- três meses, situações, o portador de 50% são deficientes natu-

rnunitário na área da saúde, O vereador usa como deficiência por acidente de rais", afirma Petri. Ele ressal-
conta que o que está fazendo exemplo o caso do adoles- trabalho acaba sendo aban- ta que a Ajadefi, somente
é simplesmente facilitar aos cente João Carlos Formiga- donado pela empresa, à este ano, já encaminhou

portadores de deficiência fí- ri, 17 anos, que perdeu a per- mercê de sua própria sorte aproximadamente 30 porta-
sica acesso a um serviço do na esque�da por causa de e sem a assistência devida. dores de deficiências físicas

INSS (InstitutoNacional do um acidente de moto. "Ele De acordo com o presi- para Florianópolis, para que
Seguro Social), que prevê a encaminhou os documentos dente daAjadefi (Associação consigam uma prótese
doação de próteses aos de- em maio e em setembro re- Jaraguaense de Deficientes através do SUS.

ficientes físicos. cebeu a prótese", comenta Físicos),Afonso Petri, o nú- (MARIA HELENA DE MORAES)

Alunos prestam homenagens aos professores
}ARAGuA DO SUL - Os

alurios da Escola Municipal
de Ensino FundamentalAl

. bano Kanzler realizaram, ná
terça-feira, uma homena

gem aos mestres pela passa
gem do seu dia. Através de

apresentações de música e

brincadeiras, os estudantes

conseguiram mostrar a im

portância da profissão de

professor e o carinho que
sentem pelos mesmos -. A

homenagem aconteceu tan

to no período matutino

quanto no vespertino e ser

viu como forma de integra
ção e confraternização entre
alunos, professores e funcio
.nários,

A diretora do estabeleci
mento de ensino, OdiléiaTe
cilla, comenta que as home-

Alunos da Albano Kanzler homenagearam professores

nagens foram organizadas
pelos próprios alunos e re

presentam o entrosamento

de toda a comunidade estu

dantil e a valorização dos

professores por seus alunos.
Qdiléia trabalha há 20 anos'

na Escola Albario Kanzler

e, mesmo com tantos anos

de profissão, ainda sente

prazer pelo que faz. ''Antes
de mais nada, para ser pro
fessor é preciso gostar de dar
aulas", aconselha a diretora,

que até o ano passado exer
cía o c:argo de professora da
segunda série do ensino fun
damental e de Matemática

.

eArtes para as quartas séries.
Ao longo da convivência

com a mesma comunidade
e com os alunos fez de Odi'
léia uma apaixonada pela
profissão e uma defensora
do magistério. "A escola é

uma extensão da minha
casa. Passo amaior parte do
meu dia aqui dentro e não

saberia fazer diferente", jus
tifica a diretora. Na sua ava

liação, o maior problema
não é o salário, mas as difi
culdades de se romper com
o comodismo de alguns
alunos e com a pouca
participação dos pais na vida
escolar dos filhos.

Controle a suo

e comprar coisas

oque idéias com

o gas. Saberá expor
seus seri:t�mentos.
Virgem - Dedique-se às

r fas e os seus esforços
mpensados. O
ecerá a solidarie
trabalhos volun-

Libro - Um foto inesperado
for mudança nos seus

I s saiba que tudo
�u favor. Terá sorte

Sagitário - Você terá o

sensaçÕb�Ef�e
os coisas estarão

muito I )'�. os com o aludo
d �_ rabalho de rotina

char. Muito erotismo no

Aqu��ri�-.",\
..

procu;:S) çJescarrega��sPillenergia praticand\ ) -

im, você se sentirá
r. Será hora d

colocar mais emoção no seu

namoro.

Peixes - Idéias oposto
eixá-Ia em conflito.

sempre quis.
Escorpião - Seja discreta com

à suo vida íntimo e

ssunto financeiro será
desentendimento no

limo de sedução com

Capricórnio - Cuidado poro
istrair no trabalho. Bom

d
•

fazer reivindicações aos

se C. el� Ncis coisas do

coroÇãà,�;� todo o apoio que

prec�JI""'"
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I COMEMORAÇÃO: ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE JARAGUÁ DO SUL EMPOSSA NOVA DIRETORIA

Dia do Médico lembrado
com festa e homenagens

]ARAGuA DO SUL -

Amanhã à noite, toma possa
a nova diretoria da Asso

ciação Médica do Municí

pio. A transferência de car

gos acontece às 20h30, na
Hari OM; quando o médi

co Douglas FariaAnjo pas
sa o cargo para o novo pre
sidente, patologistaAntônio
Carlos Scaramello, eleito em
agosto deste ano para um

mandato de dois anos. De

pois da solenidade de posse,
está prevista a realização de
um jantar dançante em
homenagem aos médicos

da região que já comple
taram 25 anos de profissão.
O eventomarca ainda a pas
sagem do Dia do Médico,
comemorado amanhã, em
todo o territÓrio nacional.

De acordo com. o atual

diretor do Departamento,
Social da Associação Mé-

Fotos: Cesar Junkes/CP

Médico Ricardo Puff acredita no bom entrosamento

dica, Ricardo Puff, ano pas
sado, a entidade homena

geou o médico Fernando

Sprigmann pela <passagem
de seus 50 anos de profissão.
Este ano, a diretoria resol

veu prestar homenagem aos

cinco médicos que têm 25

anos de formado e atuam

em ]araguá do Sul. Recebe

rão os louros os médicos

Roberto Luiz Correia Zi

math (pediatra), Pedro Ni-
.

shimori (ortopedista),Antô
nio Eduardo Merula Perez

(oftalmologista), Luiz Car-

Acadêrnicos rejeitam aumento damensalidade
]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 2 mil

acadêmicos da Unerj (Cen
tro Universitário de]araguá
do Sul) participaram da as

sembléia realizada ontem à

noite, no pátio do Centro

Universitário, promovida
pelo DCE (Diretório Cen

tral dos Estudantes) da

Unerj, com o objetivo de

decidirem se aceitam ou não

o aumento de 8,3% pro-
. posto pela reitoria. A maio

ria dos estudantes votou

contra o 'reajuste, que, caso
fosse aceito, iria vigorar a

partir do próximo ano. Co

mo forma de protesto con
tra o reajuste, os acadêmicos
decidiram encaminhar um

abaixo-assinado, que será

entregue aos integrantes do
Cafi (Conselho Administra
tivo Financeiro), que deve se

reunir no dia 22 deste mês,
às 18 horas.

De acordo com o pre
sidente do DCE, estudante
da 7' fase do curso de Ciên

cias Contábeis, Edson Piot
to, o último aumento de

mensalidade entrou em vi

gor em 21 dezembro do

Alunos da Unerj rejeitaram aumento das mensalidades

ano passado, com um rea

juste na ordem de 12%.

''Não podemos aceitar um

novo reajuste nesse percen
tual, porque os estudantes já
estão com dificuldades de,

manter em dia asmensalida

des", justificaPiotto; que, em
contrapartida, apresentou
uma proposta de reajuste no
valor de 4,1%, mas que não
foi aceita pela reitoria.

O presidente do DCE

esclarece que a reitoria está

vinculando asmelhorias soli

citadas pelo,s estudantes, co
mo segurança e mais equi-

\

pamentos didáticos (instala-

ção de ar-condicionado em

todas as salas e criação de

ambientes de informática),
ao reajuste. Na avaliação de

Piotto, deve haver um con

senso entre as necessidades

dos estudantes e as possibi
lidades da reitoria. "Sabe-

mos que a Unerj não recebe,
verbas � não queremos su

catear a universidade, mas
considero que os alunos não

têm mais condições de arcar
com tudo. Seria interessante

que a administração pública
municipal e politicos repas
sassem verbas para aUnerj",
afirma o presidente. (MHM)

los Bianchi (clinico geral),
Aluísio Albuquerque (gine
cologista) e Alexandre Lo-'
renzini Schlabendorff

(proctologista).
Para o médico Ricardo

Puff, a comunidade jaragua
ense está bem servida, co�
oferta de profissionais de

praticamente' todas as espe
cialidades, e um corpo cli

nico que não deve a nenhu

ma outra cidade do mesmo

porte de ]araguá do Sul.
,

Ele enfatiza que a cidade

apenas não dispõe de ci

rurgião cardíaco e trans

plan teso "De uma forma ge
ral, estamos muito bem em

termos de oferta de pro
fissionais e atendimento

médico", reforça Puff, que
é otorrino e tem 21 anos de

profissão, sendo 16 em

]araguá do Sul.

(!VIARIA HELENA DE MORAES)

'A Saga dos Canudos' na
\

praça de Jaraguá do Sul
, 'I

]ARAGuA DO SUL - O

Sesc (Serviço Social do Co
mércio) promove hoje, às
15 horas, na Praça Ângelo
Piazera, a última etapa do

Projeto PalcoGiratório

Circuito Nacional Sesc de

Artes Cênicas, em 2002.

Trata-se do espetáculo "A

Saga dos Canudos", ence
nado pelo grupo "Tribo

de Atuadores.Ói Nóis

Aqui Traveiz", de Porto

Alegre (RS).
O espetáculo é gratuito

e não tem público limi

tado. Todas as escolas da

região foram convidadas a

participar. A encenação é

feita com. bonecos de até

seis metros de altura e

acontece de forma intera-

tiva com o público, qu,
tem a oportunidade de S!'

ber, de forma lúdica, toru
a história de Antônil
Conselheiro.

A saga de Antônil
Conselheiro, a construçu
e destruição de Canud,
- um dos mais impor
tantes fatos da Históril
brasileira-, .represenns
na rua através de boneca
refletem a atualidade di

questão da luta pela terra,
mostrando os camponess
lutando contra o latifúndi�
desafiando a Igreja, dem
tando exércitos e deixando

como exemplo a poss
bilidade de construção dt

uma sociedade mais jusn
e igualitária.

CORREIO DO
'POVO

Aqui tem informação!
Ligue e confira: 371-1919

SESSÃO DO DIA 14/10/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS (PPB)
COMO CONVIDADOS, ESTIVERAM PRESENTES O DEPUTADO ESTADUAL'DIONEI WALTER DA SILVA

(PT) E O SEC'RETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HUMBERTO JOSÉ TRAVI.

O VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) SOLICITOU ENVIO DE OFíCIO DE 'PESAR AOS FAMILIARES DE NILSON
PROWIAKI.
O VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB) SOLICITOU ENVIO DE OFíCIO PARABENIZANDO O PRESIDENT� DA

C.C.O. DA BANANAFEST,COM CÓPIA PARA O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DE CORUPA
O VERE"ADOR EUGENIO MORETTIO GARCIA (PSDB) SOLICITOU ENVIO DE OFíCIO PARABENIZANDO AO CANDIDATO
DIONEI WALTER DA SILVA (PT), PELA VITÓRIA NA ELEiÇÃO PASSADA, EM NOME DA CÃMARA.
INDICACÕES APROVADAS POR 16 VOTOS DOS VEREADORES: •

384/02; PAULO ADEMIR FLORIAfI!l (PPB) - REALIZAR MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA ABOLlÇAO,
COHAB.; ,

_

385/02; PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB) - PINTURA OU A SUBSTITUiÇÃO DAS PLACAS DE SINALlZAÇAO DE

VELOCIDADE NA RUA DA ABOLIÇÃO, COHAB. :
386/02; IVO PETRAS KONELL(PMDB) - TROCA E COLOCAÇÃO DE NOVAS INDICAÇÕES DE RUAS QUE SÃO COLOCADAS
NOS POSTES, EPRIMEIRAMENTE, A LOCALIZADA NA RUA 923, ESQUINA COM A RUA CEL PROCÓPIO G. DE OLIVEIRA
387/02; LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB) -IMPLANTAR LIXEIRAS AO LONGO DA RUA WALTER MARQUARDT, NO

BAIRRO VILA NOVA E BARRA DO RIO MOLHA;
388/02; ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB) - CONSTRUÇÃO DE BANCOS(ASSENTOS) JUNTO AO ALAMBRADO
DA CANCHADE FUTEBOL DE AREIA, BEM COMO MESAS NA ÁREA DE LkZER NA RUA ROBERTO ZIEMANN, BAIRRO
CZERNIEWICZ;
389/02; ORLANDO GILBERTO GONÇALVES (PPB) -SUBSTITUiÇÃO IMEDIATA DAS REDES NAS TRAVES DO CAMPO
DE FUTEBOL NA ÁREA DE LAZER NA RUA ROBERTO ZIEMANN, NO BAIRRO CZERNIEWICZ;

I

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO:
'

246/02 -1" VOTAÇÃO SECRETA; DO VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB) - DENOMINA VIA PÚBLICA,
APROVADO POR 16 VOTOS FAVORÁVEIS E 01 VOTOS EM BRANCO

PROJETOS DO EXECUTIVO APROVADOS POR 16 VOTOS:

248/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE

2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; COM DISCUSSÃO DO VEREADOR MARCOS SCARPATO (PT).
256/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LOA,�
LEI MUNICIPAL N2 2.969/2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E RXA A DESPESA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E EnlDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002;
258/02 - 2' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; AUTORIZA O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL A PARTICIPAR DO PROJETO ·A6�
NA PONTE"E A RECEBER, POR DOAÇÃO, ATRAVÉS DA AJAP- ASSOCIAÇÃO JARAGUAENSE DE ARTISTAS PLASTIC '

OBRAS DE ARTE DECORATIVAS DO ARTISTA PLÁSTICO E MOSAICISTA PAULO DAVID DA SILVA; 'A
266/02 - 2" VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE NETAS FíSICAS LOA, �O
LEI MUNICIPAL N22.969/01 DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE2002;. A
268/02 -1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RETIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FISICAS �OA, �E
Lili MUNICIPAL N2 2.969/01, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO
JARAGUÁ DQ SUL, SEUS ÓRGÃOS E HjTlDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002 ;
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS POR 15 VOTOS: A
249/02 -1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FÍsiCAS LO��
LEI MUNICIPAL N2 2.969/2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPES
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002; DA
265/02 -1' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAS LO�oO
LEI MUNICIPAL N2 2.96\)/01, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPES�,iUt,A ,

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES, PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPLEMENTA EA

DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE;
NÃO HOUVE PALAVRA LIVRE.

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA, QUINTA-FEIRA 17/10/2002, ÀS 19:15 HORAS.

CÂMARA MUNICIPAL
IMPRENSA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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a Figueirense vence o Atlético-PR
POLÍCIA/EsPORTE CORREIODO POVO 11

I REMISSÃO: PRESOS EFETUAM TRABA�HO INTERNO E EXTERNQ PARA REDUZIR O PERíODO DA PENA

Presídio tem 50% de detentos
colocado com 32) foi favore
cido ainda pela derrota do

.

Juventude.
Na classificação geral,

primeiro lugar para o São

Paulo, seguido do São Caeta

no, que soma 32 pontos;
Santos, 32;]uventude, 31; . ]ARAGuA DO SUL - O

Corinthians, 31; Guarani, 28; ') Presídio doMunicípio, que
Coritiba, 27, e Ponte Preta,

.

tem capacidade para com-

com 26. portar até 76 detentos..
Hoje, enfrentam-se Pal- mantém 50% de presos a

meiras x Guarani, Botàfogo 'mais do adequado, soman-
x Vitória e Atlético-MG x dó 11 O homens e quatro
São Caetano. No sábado se- mulheres. Distribuídos
rá a vez dos confrontos entre dentre 38 celas (ca a urna
Santos x Portuguesa, Vas€O 'com duas camas de con-
x Paraná e Grêmio x Gama. .

ereto, vaso sanitário, chu
No domingo jogamAtlético-

veiro e torneira), os presi-'
. PR x Internacional, Juven- .

diários cumprem penatude x Coritiba, Corinthians
efetuando' trabalho 'interno

x Ponte Preta, Fluminerise x
Bahia, Cruzeiro x Atlético
MG, Guarani x São Paulo,
Vitória x Flamengo, São

Caetano x Paysandu e Goiás

x Figueirense.

FLORIANÓP0lrIS - O

Figueirense entrou em cam-

gUi
po contra a equipe do Atlé-

tico-PR e venceu os adversá-
� SI rios por 3 a 2, na noite de
:oili ontem, pela 20a rodada do
,nil Campeonato Brasileiro. A

partida foi realizada no Es-

nÍ( tádio Orlando Scarpelli, na
lçà� capital do Estado. O Furacão

dOi
. já soma cinco jogos sem vitó-

101· ria e está cada vez mais pró-
íril ximo da desclassificação.
Im! Os demais resultados de on-

:0\ tem foram: Paysandu 3 x 1

di Paraná, Vasco 2,x 1 Flamen-

tIa, go, Coritiba O x O Grê-mio,
:s� Internacional 1 x 2 Goiás,

Ji� Gama 1 x O Juventude, São

m
Paulo 3 x 2 Santos e Bahia 2

Ido
x 1 Ponte Preta.

A vitória do' São Paulo
iSI·

garantiu ao time a liderançadI
isolada do Brasileirão, com

:si
34 pontos. O tricolor paulis-
ta, que tem dois jogos a mais

l que o São Caetano (segundo

a mais que o número adequado

ou externo, conforme o

comportamento e confia

bilidade de .cada um. "É
feito uma avaliação de

conduta para sabermos se

a pessoa tem condições ou
aptidão para exercer deter
minada função", explica o

supervisor do focal, Antô
nio Salomão Ferreira, acres-

, centando que, a cada três'
dias de trabalho, o detento
tem um dia a menos de

, Cesar Junkes/CP

Diretor do presídio, Ivo Ronchi, mostra a horta preparada pelos detentos
.

mos, na localidade do ]�c
raguá 84. Também traba

lham ria horta, plantando
couve, alface, brócolis, ai
'pim (livre de agrotóxico),
e são responsáveis pelama
nutenção do tanque, que
conta com peixes como

tilápias e carpas, feitas para
consumo próprio. ''Aqui
os detentos trabalham",
afirma o supervisor.
(FABIANE RIBAS)

faliram porque estavam

vendendo fiado, os que se

dão bem são aqueles que
trocam a mercadoria por
sacos de grampo, pois o

dinheiro é garantido", des
taca.

No trabalho externo,
os detentos são a mão-de
obra na confecção de pla
cas de concreto para cons-.
trução de casas pré-mol
dadas, feitas por eles mes-

o trabalhador. Tem três

presos que contaln com

um tipo de cantina, dentro
da própria cela. Depois de
economizar dinheiro pro
duzindo os grampos e

vendendo cigarros que os

familiares trazem, os deten

tos nos entregam a lista de

produtos que querem

compqr, como leite, trigo"
_ açúcar, tudo para comer

ciálizar entre eles. Alguns já

CENTRO DE FORMAÇAo DE
CONDUTORES I..ESSMANN LTDA

8 , ' ,�
RJeinóldQ Rau, 500 sala 2'e� - Centro Comercial Maiochi 310-1215 - 371-5925 - Fax: 371-5933
deltORte Smurf's Lanches' • Jara á do Sul- SC cfclessmann u"l.com.br pena para cumprir.

Entre as atividades ela

boradas dentro do presí
dio, sete detentos atuam na

cozinha.

Os demais fazemmon-,

tagem de grampos para
varal de roupas, colagem
de adesivos em potes, fa
zem artesanato, até mes

mo a comercialização de

alguns produtos de mer

cearia. "Cada saco de

grampo possui duas'mil
peças, leva aproximada
mente duas horas para ficar

pronto e rende R$ 1,3 para

LOTERIAS
Detentos vão receber ensino de 10. e 20 graus i

Megasena
concurso: 405

24-29-34 -47 -57 -60,

Quina
concurso: 1058

08 - 39 - 51 - 57 - 68

O diretor do presídio, Ivo Ronchi,
informa que a estrutura vai contar com

\

mais um galpão, de aproximadamente 150

metros quadrados, onde serãoministrados
cursos profissionalizantes. "Também
estamos ampliando a escolà e; em parceria
com o Centto Universitário de ]araguá
do Sul, os detentos vão receber ensino

básico", destaca, acrescentando a cons

trúção de um alojamento para cerca de
20 pessoas, que está sendo construído com
recursos provenierites de doações da

comunidade.
Há um ano, 6 presídio hão. apresenta

problemas de fuga" mas, conforme

Ronchi, o índice de reincidência ainda é

elevado. ''Aqui o preso tem atendimento

odontológico, médico, jurídico e tem cur

sos. Quando saem, enfrentam dificulda
de para voltar à vida normal, pois o pre
conceito e discriminação ainda são grandes.
Esse estereótipo deve ser derrubado por
que temmuita gente que sai daqui emerece
uma segunda chance", garante o. diretor. (FR)

Loteria Fed�ral'
concurso 03678

Lotomania
concurso: 258
17 - 22 - 23 - 27 -

37 - 39 - 42 - 49 -

55 - 58 - 59 - 63 -

64 - 73 J 77 - 78 -

79 - 80'-.87 - 94

1 ° - Prêmio: 52.099

2° - Prêmio: 65.849

3° - Prêmio: 60.450

4° - Prêmio: 15.536
5° - Prêmio: 01.885

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• BRASILEIRO: CAMPEONATO DE SELEÇÕES JUVENIL DA MODALIDADE COMEÇA AMANHÃ, EM GOIÂNIA

Nove atletas da Malwee estão
I '

na seleção estadual de Futsal
]ARAGUA DO SUL - A

seleção catarinense de futsal
Juvenil viajou ontem à noite

para Goiânia, onde vai

disputar o 14° Campeonato
Brasileiro de Seleções, que
começa amanhã e prossegue
até a próxima quinta-feira.
Composta por atletas, téc
nicos e auxiliares, a delega
ção conta com nove jogado
res da equipeMalwee, deJa
raguá do Sul, sete de outras

.
cidades do Estado, além do

técnicoAugustinho Ferrari e
do preparador físico Renato
Antunes Vieira, ambos do

I grupo jaraguaense. Nessa
competição, que envolve

dez times, serão analisados

?s atletas-destaques e con

vocados para compor a se

leção brasileira da modali-

dade.

Desde que o Município
começou a participar deste
campeonato, apenas uma

vez (em 1988) conseguiu fi
car entre os quatro primei
ros colocados. ''Nossa cha-

Fotos: Cesar unkes/C P

Atletas vão mostrar o potencial do futsal catarinense em competição nacional
,

.

ve é uma das- mais difíceis,
pois logo de início vamos

jogar contra o grupo de
Minas Gerais eRio de ]'ànei
ro, os favoritos do campeo
nato. Precisamos vencerpelo
menos um desses confron
tos para garantir vaga e,

possiv�lmente, um bom

resultado", destaca o técnico.
Ele enfatiza que o time cata

rinense está composto com

potencial dos atletas de Santa
_

Catarina. "Os jogadores es

tão preparados:Nos treinos,
repassei esquema de ataque,
jogadas de escanteio e eles as
similaram bem. Essà compe
tição será importante tam

bém para analisar como eles

se portam em campeona
tos nacionais, onde sentem

mais pressão e responsabili
dade", avalia. (FABIANE RIBAS)

atletas de alto nível técnico,
pois todos já atuam em

equipe adulta. ','0 problema
é que o nosso grupo treinou
umamédia de dez dias jun
tos e, os demais, cerca de

oito meses", diz.

Augustinho ressalta que
o objetivo dos catarinenses

é ficar entre os quatro pri
meiros colocados e, conse

qüentemente, mostrar o

Jogadores do basquete convocados para a seleção catarinense
]ARAGuA DO SUL - Re

conhecimento dos atletas ja
raguaenses também na mo-

.

dalidade de basquete. Cinco
jogadores da categoria In

fanto-juvenil, que treinam

pelo Município, foram con

vocados para compor a se

leção catarinense que vai dis
.

putar o Campeonato Bra-

sileiro de Basquetebol,Divi
são Especial. Paulo Vitor
Bona Negri, 15 anos, que
treina há oito anos; Eduardo
Ossowski Massaneiro, 15,
atua há seis anos; Lindolfo
RudinickJunior, 16, joga há
cinco anos; Egon Martinho
Cristofolini Junior, 16, há
três anos treinando, e Mar
cos Vinicius Fonseca de

Abreu, 16 anos, adepto
desta modalidade há cinco

anos, foram selecionados

para defender o Estado de
Santa Catarina no Brasileiro.

Até a próxima semana,
os atletas vão efetuar treino
em Joinville, e, entre os dias
28 de outubro e 3 de no- Jogadores vão treinar em Joinville e seguir para o RS na próxima semana

vembro, seguem para Porto
I

Alegre, onde acontecem os

jogos. Além dos cinco jara
guaenses, compõe a equipe
catarinense sete atletas de

Joinville, dois de Florianó

polis e um de Blumenau.
FEMININO - Quatro

jogadoras do basquete de
Jaraguá do Sul também fOi

ram selecionadas para inte

grar o grupo catarinense que
vai disputar o campeonato
brasileiro da modalidade,
Divisão Especial, categoria
Infanto-juvenil, que acontece
entre os dias 5 e 9 de no

vembro, na capital do Esta

do. Cintia Fernanda Pelis, 16
anos, que treina há quatro

anos;Janaina Ferrari, 16, atua) .

há três anos;:Josiane Leitold,
16, joga há sete anos, e Lu
ciene Silva e Souza, 16, treina
há seis anos, vão buscar o
título da competição. As de
mais atletas da seleção vêm
de cidades como Florianó

polis, Chapecó, Tubarão e

Xanxerê. (FR)

N
PROJETO FUTURO
A FME (Fundação Municipal de Esportes) está
recebendo inscrições para o Campeonato Escolar

Projeto Futuro até o dia 28 deste mês, de segunda a

sexta-feira, das 7h45 às llh45 e das 13 às 17 horas.
Destinado a estudantes com idade até 11 anos

(nascidos a partir de 1991),matriculados em escolas
das redes municipal, estadual e particular de ensino
instaladas emJaraguá do Sul, o evento deverá envolver
competições nas modalidades de atletismo, basquete,
handebol, vôlei, xadrez e tênis de mesa - no

masculino e feminino -, além de futsalmasculino.
Cada unidade de ensino poderá i�screver'até duas

equipes por modalidade. O congresso técnico está

agendado para o dia 30, a partir das 15 horas; no
auditório daWizard Idiomas. O Campeo�ato Escolar
Projeto Futuro será realizado de 6 alO de novembro.

TIRO
A equipe de tiro do Município participa da penúltima
etapa do Campeonato Estadual de Carabina Livre

(deitado, 3 x 4 e ar comprimido), que será disputada
neste final de semana, em Brusque. Comandada pelo
técnico e atleta Samuel Lopes, a delegação de jaraguá
do Sul será integrada ainda por Tiago, Marcelo e

Ciliane. "Como deixamos de pontuar em algumas
etapas por não termos comparecido com a equipe
completa, ocupamos a quarta colocação no ranking",.
explica Lopes, acrescentando que, na classificação
individual, entretanto, os atiradores jaràguaenses
disputam entre os três primeiros lugares de suas

respectivas categorias: Tiago e Marcelo (categoria C),
Ciliane (B), Samuel (A).

ESCOLAR PRÉ-MIRIM
O Campeonato EscolarPré-Mirim começou ontem

com as competições de xadrez, na Arsepum
(Associação Recreativa dos Servidores Públicos

Municipais), e tênis de mesa, no Estádio João
Marcatto,mesmo local das 'provas de atletismo, a partir
das 14h15. Já as modalidades coletivas (basquete,
handebol, futsal e vôlei) serão disputadas de quinta
feira a domingo, quando encerra o evento, que conta
com a participação de 30 unidades de ensino e um

total de aproximadamente 1,4 mil atletas. O

campeonato é destinado a estudantes nascidos a partir
de 1990, @ regularmentematriculados emescolas das

redes municipal, estadual e particular de ensino, com
sede em Jaraguá do Sul.

INFANTO DA MALWEE/FME
A equipe Infanto daMalwee/FME disputa o nirno

da quinta etapa do Campeonato Estadual de Futebol
de Salão da categoria, que acontece este final de

semana, em Florianópolis. Além do time deJaraguá
do Sul e do anfitrião, Adiee/Dimas Automóveis, esta
fase da competição reúne ainda aAABB/Santíssima/
Joaçaba e. a Metisa/FME/Timbó. O técnico da

Malwee/FME, Renato Vieira, deverá contar com os

seguintes atletas para estes compromissos: Chico,
.Evilásio, Célio, Andrei,Dudu, Israel,Diego, Cafezinho,
Peterson eAlex. O returno estámarcado para os dias

1 e 2 de novembro, em Joaçaba.
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