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Ato suprapartidário de apoio
à eleição de Luiz Henrique da Sil

veira (pMDB) ao Governo do Es
tado e Lula (PT) para presidente
da República, realizado na manhã
de ontem, foi coordenado pelo
deputado estadual eleito (foto) do.
,PT Dionei da Silva (C), Leônidas
Nora (D), do PL, e pelo jornalista ", o ..........c:�Sérgio Homrich dos Santos.

PÁGINA 3 www.urbano.com.br

Fotos: César Junkes/CP

Governador em exercício Paulo Bauer participou da cerimônia de inauguração das reformas da Escola
Abdon Batista, ocorrida na terça-feira, quando Bauer instalou o governo itinerante em JS. Página 10

A portadora de deficiência físi
ca Ivone de Lima é uma prova de
que a persistência e a auto-es-�
tima são condições fundamentais
para a superação dos problemas.
Página 9

São Luís, promove
feira científica

Feira Científico-cultural do

Colégio São Luis inicia hoje. A
solenidade de abertura será às 19

horas, no complexo esportivo.
'

PÁGINA 9

.Trabalhador
-.

.Equipes de vôlei
estão nas finais.

aciona empresa

por prática de 'assédio moral'
o auxiliar de produção Valdemar Rieguel procu

, rou auxílio de um advogado para defender-se contra
o que se denomina d� "assédio moral". Ele recebeu
como castigo a incumbência de contar os carros que

passavam em frente da empresa, após ter recebido

.suspensão de dois dias. Também foi "condenado" a

contaro número de colegas que entraramno banheiro.
'PÁGINA 5

As equipes Infantil masculina
ADV/FME/Marisol e Mirim

feminino ADV/FME/Marisol/
Divina garantiram presenças nas
finais do Catarinense deVôlei.

PÁGINA 12

Ato suprapartidário
reuniu lideranças
do Vale do Itapocu
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,;

, Campanhas públicas de conscientização:
valem mesmo a pena??

GIIMAR I;>E OLlVEIRA,- Psicôlogoclinico e professor
universitário

Nos últimos dias, estamos percebendo, ao andarmos pelas ruas
de Jaraguá do Sul, uma série de placas (os outdoors) de publicidade
estampando propaganda contra o cigarro. Até aí tudo bem, sempre
é bom debatermos o problema do uso destas drogas com venda

permitida.,
,

,

,O problema reside na agressividade passada ao público por
estas, campanhas, pois cada anúncio traz a palavra morte 0\1morrer

em destaque, acorripanhado da imagem de uma pessoa em péssimo
estado de saúde (visualmente). As crianças não associam amensagem
com a gravura. O que lhes fica na mente é a imagem de alguém
doente, triste e deprimido - cheio de sangue. Ou aquelamensagem
qlle tem um samurai morto pela espada,' o que traz de associação
para os mais observadores, ou seja" as crianças?? Fica apenas na

mente infantil o registro de violência e sangue.
Realmente, além do extremo mau gosto estético, foram jogadas

no lixo as mais elementares normas de apelo visual e de marketing
positivo e de objetividade necessária para campanhas de
esclarecimento e de mensagens instantâneas �o grande público.

Tenho ouvido em meu consultório dezenas de crianças
comentando que viram "o homem cheio de sangue lá na placa", ou
o "moço doente" cheio de sangue, e só duas ou três, mais velhas, é
que associaram que é para parar de fumar,mas ainda assim, associaràm
com violência a mensagem e, se um dia pensarem em fumar, se

sentirão coagidas ou até/desafiadas a vencerem o medo ... poderão
até fumar, paramostrarem a elas mesmas que vencem suas repressões.

Chega de campanhas coativas e apelativas, isto é muito antigo!!
Nem funciona! O que o MARKETING moderno e eficaz traz é

que o que "cola" nas pessoas são imagens positivas e frases

motivadoras, curtas e bem-humoradas.rou aquelas que passam a

}visão de que ter um �erto comportamento (como fumar) é ridículo.
O ideal não seria de que elas entendessem que émuito mais saudável
viver sem cigarro, bebidas alcoólicas e drogas entorpecentesi? Não
seria uma alternativa apelar para o bom humor - como tempos
atrás, onde algumas revistas de saúde traziam bessoas bem mal
vestidas ,e grosseiras com um cigarro na mão e a frase: "FUMAR É
BREGA!"? O que a sociedade jaraguaense não pode e não deve
admitir' é esta violência e esta poluição de ordem visual reforçar a
violência .tão presente na sociedade e tão combatida.

Quem passa a 6Okm/h ao lado destas placas não visualiza de
imediato a mensagem, apenas as gravuras violentadas e

ensangüentadas ... demora-se alguns segundos e é necessário que se

tePh� um apuro maior,na velocidade da' leitura e de pensamento
aostta:to l'ãraentender estas mensagens, coisa que crianças até 10, 12
anos dificilmente 'C;oiÍseguem ter ....além de não entendei, se chocam

� ", .

com a imagem. ,

,

Já temos poluições demais de ordem visual e sonora com estas

campanhas. públicas de políticos e càndidatos imbecis, ,que acham

que publicidade em 'póstes de luz, árvores e carros de som, com

musiquetas ridículas" lhes darão votos. Já temos também muitos

problemas com violência nos meios de comunicação de massa,

agora ainda as campanhas antifumo também?
Está na hora dé as campanhas públicas para conscientização

promoverem amplo'debate e consultarem opiniões de especialistas
da área (médicos, psicólogos) e ouvirem faculdades, cientistas sociais,
marqueteiros profissionais e não apenas leigos esforçados, para que
possam realmente usar bem as verbas destinadas' a estes fins, sem
traumatizar ou chocar ninguém e tendo nas mensagens uma forma
de promover a qualidade de vida,

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180; ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo,com,br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e faZer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

,

Tudo ou nada
A' campanha para o se

gundo turno das eleições
deste ano está cada vez mais

acirrada. Em todo o Estado
de Santa Catarina as lide-

c/

ranças políticas, militantes e

simpatizantes dos candida

tos ao Governo do Estado
e à Presidência da República
buscam os votos que faltam

. num embate vigoroso, onde
pode mais quem chora me

nos.

Em Jaraguá do Sul e ré

gião, antigos adversários dão

.

as mãos e juram fidelidade,
não eterna, é claro, mas ape
nas até este domingo, quan
do o 'Brasil vai escolher, \

através/do voto, os novos

governadores e o novo pre
sidente da República.

Nesta batalha, o PT está

numa situação privilegiada
em âmbito federal e um

tanto quanto delicado no

âmbito estadual. O apoio do
PMDB deixou muitos pe
tistas descontentes e muitos

peemedebistas contrariados
com O rompimento da coli

gação com o PSDB, que

rQuem não se decidiu,
ainda tem tempo de

refletir e encontrar um
'candidato que lhe pareça

bom o suficiente ..J

luta, embora tardiamente,
para eleger pelo menos o

governador, que é do PPB.

Nesta confusão, o eleitor
acaba como espectador e

certamente vai confirmar a ,

preferência já legitimada no
primeiro turno, no que se

refere ao cargo de presi�
dente da República. No que
se refere ao Governo do

Estado, a definição não está

muito clara e os resultados
das pesquisas são Fontes
tados por ambos os can

didatos.

Alguns entendidos em

política afirmam que a

tendência nos 'três Estados

do Sul do Brasil é de queo .

eleitor aposte nos candida

tos do PMDB, mas ninguém
arrisca uma opinião convie

ta, porque, como dizem os

políticos, "em se tratando
de política, tudo pode

acontecer".
.No domingo, dia do se·

gundo turno, o que se espe
do eleitor é um mínimo di

coerência e credibilidade nal

propostas que lhe pareçam
mais viáveis, sem se deia

levar pela demagogia e muito

menos pelo medo de aposta!
nas mudanças necessária!
ao bem-estar da coletivida·
de, independente de classe

social.
Até chegar a hora defi·

nitiva do voto, os candidatai
e militantes dos partido!
estarão nas ruas, tentando
convencer o eleitor. Quem
não se decidiu, ainda tem

tempo de refletir e encontra!
um candidato que lhe pareça
bom o suficiente. Afinal, es·

_ tamos num país democra'
tico e a realização das eleições
é a principal prova dessa qua
lidade cívica.

Não podemos perder
d' r

nem tampouco despen Iça

essa chance, que nos fOi

negada durante muitos anal

no triste período da ditadura
militar.
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VOTOS
O prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini

(pMDB), comentou que
o desespero do PPB na

luta pelos votos para
\

o

segundo turno chegou ao
cúmulo. Tamanini afir

mou que até os familiares

de politicas do PPB es

tão ligando para os elei

tores e implorando voto

para Amin. O receio dos

pepebistas do Município,
ainda segundo o prefeito
de Corupá, é de perde
rem as mordomias e os

privilégios.

;e·

-

!

REPRESENTANDO
O vereador do PTB Jean
Carla Leutprecht vai re
presentar a Câmara de
Vereadores no 3° Fórum

Catarinense de Desporto
e Lazer, que será realiza

do de 6 a 8 de novem

'bro, em Balneário Cam

boriú. Leutprecht, �x
atleta e que já ocupou ()

cargo de presidente dai

Fundação Municipal de
Esportes, se considera

honrado pela escolha de

seu nome para represen
tar os seus pares no fó

rum.

SHOWMíCIO
A Praça Ângelo Piazera ficou lotada de militantes,
simpatizantes e politicas do PPB e PSDB durante

showmício promovido pela coligação "Santa Catarina
Melhor", na terça-feira à noite, quando se apresentou
o grupo musical Garotos de Ouro. Estudantes das

escolas estaduais de Jaraguá do Sul foram liberados
das aulas para assistirem ao evento, que teve como

presença principal o candidato à reeleição ao governo,
Esperidião Amin.

'

ENTRE ASPAS_.__
"Foi uma discriminação contra a comunidade."
(A afirmação é doprefeito de Schroeder, Osvaldo
Jurck, ao referir-se ao fato de o Município não
ter recebido nada do governo itinerante de Paulo
Bauer).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr; Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

,

IRESGATE: PARLAMENTAR QUE TEVE NOME IMPUGNADO NÃO ACEITA A DECISÃO DA JUSTiÇA

Deputado Ivo KoneIl diz _que

sentença pode ser anulada
]ARAGuA DO SUL - A

Assessoria Jurídica do

deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) entrou

com um mandato de se

gurança e uma ação resci

sória para anulara sentença
judicial que determina a

cassação do parlamentar.
Segundo Konell, existem
novas evidências que po
dem provar que a sentença
foi embasada em um fato

que nunca existiu. "Fui de
nunciado por ter efetuado,

pagamento de fiança com

cheque da Prefeitura, em
1992, quando eraprefeito
de Jaraguá do Sul. Aconte
ce que o cheque era parti
cular e pertencia à conta

pessoal do então secretário

de Administração e Fi

nanças, Anterior Galvan", ,

afirma Konell.

Ainda segundo o depue'
tado, o erro se deu porque
tanto a acusação quanto a

defesa se concentraram em

provar que o caso era ou

Cesar Junkes/CP

Deputado afirma que tem novas evidências
\

não de improbidade admi- Besc, que pertencia à conta

nistrativa e não verificaram particular do então �ecre-
\

a real autoria do cheque. tário Antenor Galvan.

Konell afirma que o paga-. : "Desse jeito, o fato que
menta foi efetuado com o embasou a ação do Minis-

cheque número 939370, do tério Público tornou-se

fantasma", reforça Konell.
O deputado argumen

ta que ,fi ação, que se de
. senrola desde dezembro

,

de. 1992, foi julgada em

primeira instância por um

juiz substituto efi1 8 de se

tembro de 1996, justa
mente nas vésperas da el�i
ção daquele ano, quando)

ele era candidato a prefeito.
"O juiz que julgou a ação
em primeira estância agiu
sob forte pressão politica
e de má-fé", acusa o depu
tado.

Ainda segundo Konell,
a ação foi julgada em se

gunda instância em setem

bro deste ano, à revelia do

deputado e contrária a sua

pessoa.
Conforme previsto no

regimento interno da As
sembléia Legislativa em

processo de cassação, o
caso foi encaminhado à

Comissão de Constituição
e Justiçá para análise.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Ato suprapartidário foi
realizado ontem, em JS

Caropreso recebe apoio
d� lideranças do PSDB

]ARAGUA DO SUL - Li

deranças políticas e sindicais
.da região, simpatizantes e

militantes do PT, PL,
PMDB, PTB e PP�, reuni
ram-se ontem no Hotel

Itajara para a deflagração
de um ato suprapartidá
rio de apoio à eleição de
Luiz Henrique da Silveira

(pMDB), a governador do
Estado, e Lula (PT), para
presidente da Repúblicar+

O presidente do PL de
Jaraguá do Sul, Leônidas
Nora, salientou o momen
to histórico que o País está
passando; e em especial a

Silveira, quando o candida

to do PMDB ao governo
catarinense manifestou o

desejo de ter o PSDB ao

seu lado em Santa Catarina,
numa prova de reciproci
dade da aliança no campo
nacional, Para Jutahy é es

quisita 'a atitude de Luiz

Henrique, que apoiavaJosé
Serra no primeiro turno e

mudou de posicionamento
no segundo turno. O líder
do 'PSDB na Câmara Fe

deral disse que ,os tucanos

que apóiam Amin têm a

aprovação do PSDB na

cional.

Os prefeitos dos municípios de Schroeder e Corupá,
Osvaldo Jurck e Luiz Carlos Tarnanini, respecti
vamente, ambos do PMDB, estão chateados com a

falta de atenção do governador em exercício Paulo
Bauer (PFL), que instalou o governei provisório em

Jaraguá do Sul,na terça-feira, e anunciou uma série

de repasse de recursos para a cidade administrada

pelo prefeito Irineu Pasold (PSDB), e deixou de fora

as cidades administradas pelo PMDB.

Região do Itapocu, que,
pela primeira vez, aglutina
lideranças em defesa da

eleição de um candidato
do PT. "Estamos dando
um exemplo de política
feita com democracia", re
sume Nora. Segundo ele,
a aliança do PL com o PT

desmistificou a idéia de que
,
dos partidos, aparentemen
te antagônicos, possam
estar unidos em torno de
um mesmo objetivo. ''Ago
ra, COm a adesão do PMDB,
podemos eleger também
o Luiz Henrique para go
vernador", afirma. (MHM)

]ARAGuA DO SUL - O

líder do PSDB na Câmara

dos Deputados, JutahyJú
nior, declarou que o presi
dente estadual do PSDB,
deputado federal Vicente

Caropreso, demonstrou
atitude partidária e politica
ry.ente madura ao apoiar a
candidatura de Esperidião
Amin ao Governo do Es

tado.

Jutahy, segundo a As

sessoria de Imprensa do

deputado, em Jaragua do

Sul, relembrou encontro

mantido entre ele, Caro
preso e Luiz Henrique da

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ITRABALHO: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL AUMENTA A EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE NO MERCADO

Palestra, mostra como atrair
o

.cliente através da emoção
.

I

.

]ARAGuA.DO SUL - o

Shopping Center Brei

thaupt, em parceria com a

- empresa Mk3, Assessoria
Empresarial, promoveu
ontem, às 16h30 e 19h30,
palestras com o tema

"Conquistand€l seu cliente
pela emoção", ministrado
por EliasJosé Santana, con
sultor e publicitário, especi- ,

alizado em PNL (progra
mação Neuro Lingüística),
atuante há 12 anos no

mercado.·O evento foi di

rigido aos associados da

Acijs (Associação Comér
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), ao CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas),
lojistas e fund�nários do

Shopping Breithaupr. O
consultor define inteligên
cia emocional na maneira

de fazer, intencionalmente,
com que suas emoções tra
balhem a seu favor, usan
do-as como uma' ajuda
para ditar seu comporta
mento e seu raciocínio de

maneira a aperfeiçoar os

resultados a fim de atrair

clientes.

CORREIO DO POVO ...:_

Como conquistar o clien
te pela emoção?,

César J unkes/C P

O consultor Elias .Santana aplica os conceitos da inteligência emocional

Elias Santana: Mudar
a mentalidade de querp tra
balha no atendimento aos

.

clientes é o primeiro passo.
Ter consciência que obser
vara linguagem não-verbal
e os estímulos exteriores

que impulsionam o cliente
ao consumo significa co

municar-se eficientemente

para atingir confiança na

erppresa e/ou produtos
evitando "empurrotera
pia", venda forçada:

CP - Quais as' for

mas de comunicação di
reta e indireta do clien

te?

Jovens empresários na
"

. \.

campanha para o Natal
]ARAGuA DO SUL _:_

Fundado há 5 anos, o Irevi

(Instituto de Reabilita

ção Encontro com a Vida),
que promove a prevenção
e tratamento do transtor

no da dependência quími
ca, foi a instituição escolhi-

, da pelo Núcleo de. Jovens''ii'
Empresários da Acijs (As-
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul) (

para ser beneficiada com

a <campanha ''Ação Volun
tária para o Natal", deste
ano. De acordo com o co-

ordenador do núcleo,
Adernilson Piccolli, no ano
passado, a ação, cujotema
era ''Aumente a sua luz ...

(

doando um pouco dela",
arrecadou alimentos, rou
pas, brinquedos emateriais·
de limpeza e entregou às

famílias dos bairros Morro

Lessmann, Tifa dá Mosca
, I

e Aguas Claras. A Ajadefi
(AssociaçãoJaraguaense de
Deficientes Físicos) e aRe-I
de Feminina de Combate
ao Câncer também rece

beram mantimentos.
O Núcleo de Joven�

Empresários conta com

17 participantes e 29 em

presas, sendo 25 associa
dos a Acijs/Apevi (Asso-

. ciação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do

Itapocu). (JE)o

Elias Sailtana: A fama

de comunicação direta di

vide-se em: visual (corisu
midor que prioriza a análise

visual dos produtos e ser

viços), Auditivo (bu�ca
agr�gar todas as informa

ções pertinentes ao objeto
antes clt comprá-lo) e, o

mais interessante, o cliente
sinestésico (é a pessoa que
utiliza a visão e ao mesmo

tempo a sensação em' de

terminado ambiente). Já a

comunicação indireta é

uma mensagem sublimi
nar, são as cores, mensa

gens, logomarcas e músicas

que atingem o subcons
ciente do consumidor.

CP - Como desper
tar o desejo conduzindo
o cliente à decisão de

compra? '

Elias Santana: A estra

tégia da empresa tem que
estar moldada a um pa
drão, um sincronismo

mental c;om o público. O
Sebrae (Serviço de.Apoio
às Micro .'� Pequehas Em
presas), por exemplo, pro
piciaconsultoria em grupo

para melhor direcionar as

estratégias de negócio.
(JULIANA ERTHAL)

Usina Hidrelétrica do

Bracinho recebe visita
SCHROEDER - Inte

grantes do Núcleo das

Instaladoras Elétritas da

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) visitam amanhã,
com saída marcada para
as 1.3 horas, defronte ao.

Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), á Usi
na Hidrelétrica do Bra

cinho, inaugurada em

1931 e localizada no mu

nicípio de Schroeder.
,

A curiosidade em veri

ficar o funcionamento das

quatro turbinas da Esta

ção EcOlógica do Braci

nho foi o principal moti
vo, segundo o consultor

Luiz Dalri, para o progra
ma. ''A função da hidrelé
trica é proteger a flora e a

°1
fauna do local, bem co-

mo, manter o regime hi

drológico dos rios, visan
do um abastecimento re

gular das represas que
acumulam a água utiliz�
da nas usinas hidrelétricas

,
.

da região", acrescenta.
O grande atrativo para

a equipe na hidrelétrica é

um vagonete com trilhos,
acionado' por cabo de aço
com motor d� 45 HP, que
sobe 3120 metros, a uma

inclinação de até 50 graus,
cuja escalação possibilita
avistar toda a cidade. (JE)

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2-002
-

Queda de energia
MAURICI ZANGHEIJNI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Garamirim
(zanghe@terra.com.br)

Ressalto a importância da Celesc em nossa

região, haja visto os investimentos já realizados
com energia 'e excedente para atender os projetos
de expansão.

Há muito tempo estamos reclamando das
constantes quedas de energia em nossa região
(Guaramirim, Massaranduba, Schroeder,
Corupá ...).

Em alguns destes municípios sabe-se que as

subestações estão aquém da real necessidade, em
outros não há explicações para estes fatos.

Por muitas vezes; a classe empresarial tem se

manifestado, pedindo soluções rara este

problema.
I

•

'v .

Quero lembrar que a nossa região é uma das

mais prósperas economicamente doEstado e não

está merecendo o devido valor e consideração
por parte da fornecedora de energia.

,

Lembro ainda que hoje o nosso parque fabril

encontra-se muito evoluído e nossas empresas
trabalham com máquinas de produção; de
geração, todas elas computadorizadas (CNCs),
e que toda vez que param por falta de energia,
sofrem danos de custos muito elevados.

As empresas, na sua maioria encontram-se

informatizadas e com cada queda de energia ou

energia insuficiente, compromete computadores
(softwares), gerando .custos de manutenção.

Pergunta-se: de quem é a responsabilidade por �

estes danos?

Por várias vezes; empresários emitiram' do
cumentos comprovando ps prejuízos conta

bilizados durante o mês, e mesmo assim até hoje
.
sequer foram ressarcidos pela fornecedora, que

alega não serem estes problemas de sua res

ponsabilidade.
Porém, se um empresário atrasa um dia o

pagamento dá' "referida conta de energia" é

penalizado co� multa e juros.
Se falta energia por motivos do "apagão" e as

geradoras de energia recebem menos, elas criam
o seguro apagão. /'

Até quando empresários viverão pagando a

conta sem receber alguma segurança 'por parte
da fornecedora? Quando é que as empresas serão

ressarcidas destes custos? Até q:uando a econornia
dos municípios continuar� sendo abalada pelas
quedas? E a população?

R�pçcialização:HóSpItal de ClitÍicasEstad�:clo Rio de Janciro.
e CursO na Sociedade Brasíleíra de.Olthlmologia doRio de Janeiro ,I

,

I j 11
Fone: (047) 2,75-1150 � IAv. Mal. Deodo.., {76 - Sala 12 - Ed. """;munn

C'"jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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faleceu às 18:00 horas em 22/10

aSenhora ANINGA l(üSTER

� com idade de 55 anos,

�eixando enlutados o esposo, 2

� 1 nora, 1genro, 3 netos e

�emais garentes e amigos, O

;Pultamento foi realizado em 23/
lO às 16:00 horas, saíndo o féretro

�a Igreja Evangélica Luterana

�risto Bom Pastor seguindo para
o cemitério Cristo Bom Pastor.

e

Faleceu às 17:00 horas em 22/10
oSenhor VALMOR FREITAG com

i�ade de 51 anos, deixando enlu-

tados a esgosa, 2 filhos, 1 genro,
sua mãe, 4 i rmãos e demais

parentes e amigos, O sepultamento
foi realizado em 23/10 às 10:00

�orastsaíndo o féretro da Capela
Mortúária da Vi Ia Lenzi seguindo
para o cemitério do Centro

Faleceu às 17:30 horas em 22/10
aSenhora ILHA DEMARCHI com
idade de 63 anos, deixando
enlutados o esposo, 3 filhos, 3
noras, 5 netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi rea-
lizado em 23/10 às 16:00 horas,
saindo o féretro da sua Residência
-R: Manoel Francisco da Costa-
João Pessoa seguindo para o ce-

mitério São João,

Faleceu às 13:30 horas em 22/10
o Senhor EURICO SCHWAM-
BACH com idade de 75 anos,
deixando en I utados a esposa,
.!ilhos, filhas, genros, twras, netos,
bisnetos e demais garentes e

�. O sepultamento foi reali-
zado em 23/10 às 10:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mor-
tuáriada Vila Lenzi seguindo para
o &tmitério Municipal da Vila
�

Faleceu às18:45 horas em 21/10
8Senhor orro CARLOS DOGE
com idade de 69 anos, deixando
êJlli1ados a esposa, fi I hos, fi lhas,
9§!r.Qs, noras, netos e demais
Jlàtmtes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 22/10 às 16:00 .

noras, saíndo o féretro da Sua
Residência: R: Itoupava Sul nO 60
- Itoupava Sul seguindo para o

�o Bom Jesus,

---

NOTA DE AGRADECIMENTO
A família enlutada de ERNA
MARQUARDT BAUMGARTEL
agradece aos funcionários do
HOSPital e Maternidade Iara-
gUá, ao médico José Emílio

;apata Montano, aos grupos da
k
ASE, ao PastorWitliam Bretz-
e, à Funerária Haas aos pa-
rent

t

es e amigos que a acom-

�anharam em seus últimos
Ias.

A famT.. I Ia aproveita para con-
Vidar
me ;a .todos para o culto em
mona que será celebrado

nest .

.1 ho
e domingo, dia 27, às 9

'I Lu;as, na Igreja Evangélica
erana - Centro.

��-- -
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I CASTIGO: FUNCIONÁRIO DA CARTONAGEM GARCIA, EMPRESA DE JARAGUÁ DO SUL, ACUSA PATRÃO POR DISCRIMINAÇÃO

'Auxiliar de produção entra na Justiça
contra empresa por "assédio moral"

]ARAGuA DO SUL - o advo

gado Paulo Arrabaças deve entrar
ainda esta semana com urna ação
rescisória indireta e danos morais

contra a empresa Cartonagem
Garcia, localizada na RuaJoão Pla
ninscheck, por prática de "assédio
moral" contra o auxiliar de pro
dução Valdemar Rieguel, 20 anos.

Ontem, Valdemar procurou o Sin
dicato dos Trabalhadores nas In

dústrias Químicas, Plástico, Papelão,
Borracha e Isopor para denunciar
o fato, ocorrido ontem pela ma

nhã.
De acordo com o funcionário,

d problema começou na quinta
feira da semana passada, quando
ele e mais alguns colegas faziam

hora extra, após às 17 horas, e esta-
-vam conversando enquanto traba
lhavam. "O encarregado chamou

a atenção e já nos ameaçou. Na

sexta-feira não fui trabalhar e,

como não apresentei justificativa
na segunda-feira, eles me suspen
deram por dois dias", relata Val
demar.

Cesar Junkes/CP

Valdemar foi obrigado a contar os carros que passavam em frente à empresa

Ontem, ao chegar na empresa
para trabalhar, foi designado, se

gundo Valdemar, por Anilton
Garcia, a ficar em frente à empresa
contando os carros que passavam
na rua. "Fiquei contando os carros

das 7 às 9 horas. Contei 6.082 car

ros", afirma .. Depois desse horário,
das 9 às 12 horas; foi novamente, .

castigado com a incumbência de

ficar parado ao lado da porta do

'�ssédio moral" é discutido em

palestra promovidapor sindicatos
]ARAÇiuA DO SUL - O auditor

fiscal do trabalho e coordenador

do Núcleo de Combate à Discri

minação do Ministério do Traba

lho,Odilon Silva, esteve emJaraguá
do Sul na manhã de ontem para
falar sobre "assédio moral", uma
nova forma de discriminação e

perseguição no ambiente de tra

balho, que se dá sempre entre o

chefe e o funcionário hierarqui
camente inferior. O coordenador
do núcleo veio a convite dos di

rigentes sindicais das entidades que
representam o trabalho devido ao

grande número de denúncias e

reclam�ções repassado aos sin
dicatos da região,

De acordo com Odil�n Silva,
a intenção é conscientizar empre
gados e empregadores sobre o ris
co que essa atitude representa para
o bom andamento das relações de
trabalho. "Felizmente, uma-parcela
do empresariado já tem responsa
bilidade social e não entra nessa de
discriminar funcionários", afirma

.

o a�ditor fiscal. Segundo ele, o as

sédio moral se caracteriza por ati
tudes discriminatórias é contínuas

em relação a subordinados, geral
mente em condições vulneráveis,
como portadores de deficiência fí
sica, pessoas de meia-idade e seg
mentos minoritários de raça e gê
nero, além de portadores de HN

e-homossexuais.
A intenção, ainda segundo

Odilon Silva, é formar núcleos re
gionais de combate à discrimina

ção. Ele cita como exemplo as ci

dades deBlumenau eJoinville, que
já estruturaram a criação do nú

cleo. "Os casos .de Jaraguá do Sul

podem ser encaminhados para
Blumenau ou Florianópolis", afir
ma o coordenador. Segundo. ele,
o objetivo é implementar ações
que resgatem a igualdade de

oportunidades e evitar o desgaste
para ambas as partes. Silva es

clarece que, quando comprova
do o assédio moral, a vítima tem

o apoio da Delegacia Regional do
Trabalho, que pode fazer a denún
cia formal ao Ministério Público
do Trabalho. O Núcleo de Com
bate àDiscriminação doMinistério
do Trabalho foi fundado há 1 ano,

I em Florianópolis. (MHM)

banheiro, para contar quantas pes
-.

soas entravam no local. Mais urna

vez Váldemar obedeceu e contou

15 visitas ao sanitário.

De acordo com o advogado,
a ação rescisória indireta do con

trato de trabalho desobriga Valde
mar a voltar ao trabalho e garante
o ressarcimento de todos os seus

direitos trabalhistas, sem contar o

que o juiz vai determinar por da-

nos morais. Valdemar foi em busca

de.ajuda no sindicato de sua cate

goria, acompanhado do tio, com
<,

quemmora, João Batista Caetano,
que considerou absurda a atitude

dos superiores do sobrinho.

Para o-presidente do sindicato,
Sérgio, Ferrari, existe outra denún
cia de funcionário da mesma em

presa, que foi acusado de roubo,
sem comprovação do delito. Fer

rari comenta, que a denúncia de

"assédio morai" foi' feita por um

colega deValdemar, ainda durante
a manhã de ontem. "Passamos na

frente da empresa e vimos o que
estava acontecendo. Mas em se

guida ele entrou no local de traba

lho, certamente para contar as pes
soas que entravam no banheiro",
afirma Ferrari, O dirigerite sindical
informa ainda que avisou aos fis

cais doMinisttrio do Trabalho, em ,

Jaraguá do Sul.

A reportagem do CORREIO
DO POVO tentou contato com a

direção da empresa, por telefone,
mas não obteve sucesso.

/

Governador em exercício repassa
recursos paraJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - O gover
nador em exercício Paulo'Bauer,
que instalou o governo itinerante

em Jaraguá do Sul na terça-feira,
aproveitou a oportunidade para
repassar alguns recursos para o

�

Município. A 19" CRE (Coorde
nadoriaRegional'de Educação) re
cebeu kits com material esportivo
para ser entregues para escolas
estaduais e municipais. Para as

prefeituras da região administradas
pelo PMDB, Bauer não destinou
nenhum recurso ou qualquer tipo
de material.

ParaJaraguá do Sul o governa
dor em exercício entregou ordem
de serviço para o início das obras
de implantação da rede subterrâ
nea de iluminação pública do

Calçadão da Marechal, orçados
em R$ 475 mil, e foram autori

zados, durante audiência com o

prefeito IrineuPasold.na Prefeitu
ra.Esta obra faz parte da reurbani

zação do Calçadão e prevê a

.substituição da rede aérea para
subterrânea de energia que abas
tece a Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, no centro da cidade. Os

trabalhos de substituição devem
ficar prontos em 150 dias e inclui

a retirada'da rede elétrica existente,
composta por\20 postes, transfor
madores e cabos.

O trabalho de substituição da

.redc inclui ainda a instalação de
cinco transformadores, totalizan
do 1,1 mil quilovolts-ampêres, 9
mil metros de cabos de cobre e

de alurrúnio' isolados e 72 postes
ornamentais abrigando lâmpadas
a vaporde sódio, no mesmo estilo
da rede subterrânea instalada em

Blurnenau.
.. Ainda durante a audiência com

o prefeito, o governador em exer

cício entregou um aparelho de ele
trocardiograma e outro de ele

troencefalografia para a Secretaria
de Saúde do Município, ao custo

de rR$ 21.031;00, ao Governo do
Estado. À tarde, Paulo Bauer

inaugurou as. reformas da Escola
Abdon Batista, localizada no cen

tro da cidade. À noite, Bauer fez
o repasse da 7" parcela dos recur
sos estaduais para amanutenção e

desenvolvimento do ensino su

perior. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

• Diariamente à partir das 10 horas
• Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservos 370..5266

É isso aí galera. Os pedidos fo
ram atendidos e o horário da te-

.

mida lei seca, mudou.

uhuuuuuu!!! !

Depois das Festas de Outubro,
as suas baladas voltam a ser no,'
Barcelona, ou BARÇA, como vo
cês mesmos já o chamam cari
nhosamente ...

Então, neste sábado (26), o

Barcelona abre NORMAL

MENTE, com o seu Saturday
Night.

�

DJ FernandoIt+anna-Jotnvil!e)
Imprima 'seu bônus no site:
www.lookhere.com.br

Reservas de mesas: 47-
3705509

A tradicional banda das quin
tas-feiras do Big Bistrô está
novamente em Jaraguá do Sul,
.para mais um shaw que agitará
a cidade. Então venha curtir;
nesta quinta-feira (24), no Big
Bowlling.

Pois é, galera .... Vamos mar

car na agenda pois dia 9 de
novembro a badaladíssima
festa Nos Mares do Sul estará
de volta na boca dos festeiros
de plantão. '

Mais informações, na próxima
semana ...

CENTERSOM

•
Cd's - DVD', - ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. MaL Deodoro,406- Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



veículos

CELTA-vende-se, 01, prata,
perso�alizado. R$ 11.000,00 +

12parc. de R$ 402,00, c/
seguro total incluso. Aceita-se
material de contr. no negócio.
Tratar: 373-2545, c/ Luis.

CHEVETTE-ver;lde-se, 88, ótimo
estado, pneus novos, aros de liga.
R$ 2.500,00 entro + llx R$
158,00. Tratar: 273-6117, c/
Gilberto.

CHEVETTE - vende-se DE 91
gas., único dono, grafite. R$

,

4.800,00. Tratar: 376-1557.

;�EVETTE-vende-se, 87. R$. 00,00. Tratar: 9111-1452.
,.--------.;,_-----
bCHEVY - vende-se SLE 87
ran

'"

415eo, ale., ótimo estado. R$ .

99750,00. Tratar: 373-0422 ou

�_.----�-------
CORSA .

troe
- vende-se, 99, prata, ou

371a.7se Por um terreno. Tratar:
. 260
�
CORSA
Se 9

SEDAN SUPER - vende-

al�rrn 9, verde met., som c/ CD,

3721
e, R$13.600,OO. Tratar: 275-

�70-1953, após 15h.
CORSA SUPER _ vende-se' ou

troca-se, 98, 4p, limpador diant. e
tras., ar qte e frio. Aceita veículo
no valor, entre R$ 6.500,00 e R$
7.000,qo, assumir R$ 312,00.
Tratar: 9104-4882.

CORSA SUPER - vende-se, 97,
c/v.t. e rodas esp. R$ 9.500;00.
Tratar: 371-5393.

CORSA WIND - vende-se, 95,
gas., entro e assumir financ.
Tratar: 376-3434.

KADET - vende-se Ipanema 93,
em ótimo estado de conservação
carro de mulher. R$ 7.500,00.
Tratar; 276-3206 ou 9993-0623.

KADETT - vende-se, Sport 2.0,
96, vermelho, único dono. R$
10.000,00. Tratar: 379-1310 ou

9973-5874.

KADETT - vende-se, GL, 96. R$
.

10.000,00. Tratar: 9952-2420.

KADETT -troca-se, GIS, conv.,
93, rodas 15, por carro ou moto
no valor R$ 12.500,00. Tratar:
9111-7033.

LOGUS - vende-se, 95, CU, ar
qte, desemb. tras., alarme, som,
imposto pago. Tratar: 276-0440
ou 276-0031.

MONZA - vende-se SLE 88, doe
em dia até 2003 c/ manual, R$
5.200,00. Tratar: 273-0601
MONZÁ - vende-se, Classic, SE,
90, compl. Tratar: 276-3206.

OMEGA - vende-se CO, 94, 3:0.
R$ 12.500,00+ 23x 186,37.
Tratar: 9953-9966,

OMEGA - vende-se, CO, 95, 4.1,
banco de couro, cornpl., vinho. R$
16.950,00 ou R$ 5.100,00 +

financ. Tratar: 376-1772.

OMEGA - vende-se GLS, 2.2,
96, compl. R$ 9.000,00 + 26x.
Tratar: 376-0241 ou 376-0542.

OMEGA - vende-se, GLS, 98,
tudo original, em bom estado.
Tratar: 9973-8668 ou 372-3944.

PICK-UP CORSA - vende-se, 98,
rodas, capota marit., protetor, prata
met. R$ 4,800,00 + 24x R$
470,00 fixas. Tratar: 273-1001.

PICK-UP FIORINO - vende-se,
93, alc., prata met. R$
5.500,00. Tratar: 273-1001.

S-10-vende-se, 97, V6, cornpl., c/
�ab. Estendida. R$ 15.500,00 +

30x R$ 323,00. Tratar: 373-2563.

5-10 - vende-se, 96, cap. Marit.,
protetor, ótima, financio. Tratar:'
273-1001.

-

S-10-vende-se, 97, preta, em
ótimo estado, c/ protetor de
caçamba e lona mar. R$
18.000,00. Tratar: 373-2563.

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

VECTRA - vende-se, CD, 94,
compl., azul, impec. R$
14.950,00 ou R$ 4.500,00 +

financ. Tratar: 273-1001.

VECTRA-vende-se, GLS, 97,
compl., freios abs, c/ gnv, Tratar:
373-0422 ou 9975-4623.

FIAT 147 - vende-se, 81, frente
Europa, doc. em dia. R$1.300,OO ou

financio.Tratar: 370-1225, c/ Robson.

FIORINO - vende-se, LX,89,
gas., preta, ótimo estado. R$
5.000,00 ou financ. Tratar: 370-
7703, c/ Jacob.

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

PALIO - vende-se, 1.6, 4p, c/
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, c/ trava, doc. em dia. R$
10.500,00. Tratar: 370-4810.

.PALlO -vende-se, 16V, 97,

StRV

::Proserv ::Processamento e Serviços,Contábeis
�lil1wr�ssessoria [fiscal

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

PESQUISAS & PUBLICIDADE
Cascavél - PR

compl. + ar. R$ 12.500,00 ou

parco Tratar: 273-1001.
R$ 14.500,00. Tratar: 371-7109
ou 9104-0250.

UNO - vende-se ou troca-se 86

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

PALIO - vende-se; 4p, prata. R$
3.000,00 + ,20 parco R$ 270,00.
Tratar: 9995-2778, c/ Adriano.

TIPO - vende-se, 1.6IE, 95, compl.
- ar. Tratar: 371-8183, cj Elcio.

TIPO .: vende-se, 1.6, IE, 95,
compl., cinza meto R$ 6.000,00
+ 15 parco R$ 255,00. Tratar:
9975-2'765.

CARAVAN - vende-se, Comodoro,
80.,R$1.500,00. Tratar: 275-1676.

\

PALIO - vende-se EX c/ TE, VE.,
alarme e desemb. Tratar: 371-
1914 comI. c/ Mari.

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

CORCEL - vende-se, 4p, branca,
original, 717, impecável. R$
2.200,00'. Tratar: 374-1020.

TIPO - vende-se, 95, preto meto

R$ 6.000,00 + 15 parco R$
255,00 ou troca por carro de
valor até R$ 6.000,00 e assumir
financ. Tratar: 9975-2765. • DELREI- vende-se, 83, compl., prata.

R$ 2.500,00. Tratar: 371-2350.
PALIO WEEKEND - vende-se .

Tratar: 371-9993 ou 9125-2084.
UNO - vende-se ou troca-se por
terremp, 4p, verde, Okm. R$
14.500,00. Tratar: 376-2767.

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

ESCORT - vende-se, 97, GL, 4p,
compl., verde meto R$
14.500,00. Tratar: 373-2563.

TEMPRA-vende-se, 96, 2.0,
16V, preto, ar- dir.hidr., v.e.,
t.e., e r.e., alarme, abs, cornpt.

UNO -v_ende-se, SX, 98, limpador
e desemb., ar quente. R$ 8.600,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

ESCORT-vende-se, 87, prata.
R$ 4.500,00. Tratar: .370-6101.
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Titan fité modelo 99

] !R$29.99
� I
O '_'_'�"_'�W"', "'�""""'"'''''�''''''''''',''''''' ,

Pasfilha '(arenagem
rifan '9 Biz Original
HAMP

!RS3,99 !RS2490
Jaraguá Sul Adélia Fischer, 239 ({)371-2999 /Walter Marquardt, 727 ({)370-8800
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4 CORREIO DO pOVO QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2002

�
vw doi
vw Gol
vW Gol
vw Golf
vw Parati
vw Passat
vw Santana
vw Fusca
GM Astra
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Corsa
GM Chevette
GM Lumine

"

GM, Monza
GM Monza
Fiat Palio
Fiat Palio
F,iat Palio
Fiat 'Palio
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Uno
Fiat Fiorino
Ford Ka
Ford Fiesta
Ford Ranger
Ford Escort
Ford Escort
Ford Versailles
Peugeot 106

Fone: (47)
370-8622370-3113

automóveis
Power 1.0, 16V, 4p, compl. . ar

1000 rodas + opcionais
CL 1.8, cl opcionais
'GTI 2.0, compl. + teto + couro

1.0, 16V, 4p, trava + opcionais
Viii age cl opcionais
CL 1.8, 2p, cf opcionais
1300L Básico
Sedan GlS 2.0, completo
Super 1.0, 2p, cl opcionais
Super 1.0, 'zo. c/ opcionais
Wind 1.0, 2p, cl opcionais
Wind 1.0, 2p, cl opcionais
DL 1.6/5 + rodas
V-6 Van p/ 7 passageiros
Sl/E, 4p opc. (áJc.)
Sl/E, 2p, c/ opc.
EXl, 4p, completo - ar

EX 1.0, 2p, básico
1.0. 4p, c/ opcicnats
Weekend 1.5. ve/te/àpcionais
Mille SX, 2p, c/ opcionais
Mille EP. 4p, vidros/travas
Mille EP •. 2p, c/ opcionais
Mille, 2p, c/ opcionais
Pick-up 1.0 IE. longa
1.0 Rocam, c/ opcionais
Rocam 1.0, 2p, básico
Xl 2.5 dh/te/ve/alarme
1.0 rodas + opcionais
1.6 cht c/ opcionais
Gl, 4p dh/vidroytreva
Solei I 4P. 1.0. cf opcionais

Preto
Branco
Prata
Cinza
Cinza
Preto
Prata
Prata
Branco
Verde
Prata
Branco
Azul
Vermelha
Prata
Bordô
Prata
Vermelho
Branco
Branco
Branco
Prata
Vermelho
Azul
Branco
Branca
Branco
Vermelho
Vermelha
Azul
Azul
Prata
Prata

2002
1994
.1993
1994
1999
1984
1992
1976
1999
2001
2001
1997
1995
1991
1991
1992
1989
2001
2000

m� \
1997
1996
1996
1994
1994
2000
2000
1998
1996
1993
1992
1999

Av.WaldemarGrubba - Jaraguá do Sul- se
Astra GLS 2.0 99 branco gas.
Gol CL 1.8 97 branco ale.
Uno 1.0 96 bordô gas.
Ipanema - ar 1.8 94 bordô gas.
Gol CL 1.6 93 bege gas,
Apolo GL 1.8 92 marrom gas,
Gol GL 1.8 91 prata gas.
Parati CL 1.6 89 marrom ale.
Monza SLE 1.8 88 vermelha gas.
Parati 1.6 85 verde gas.
Fusca 85 branco gas,
escort L 1.6 84 cinza ale .

Voyage CL 1.6 83 branco gas.
Opala Comodoro + dh 82 branco gas.
Fusca 75 branco gas.
Fusca 73 pérola gas.

Rua watoernar Grubba, 2322 - Vila' Lalau \ 1il 371-7212 ou 996'3-7641 Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao

(47) 376-1772/ 273-1001

........ C.....r LT"A
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro -Jaraguá'doSul- SC CAM.NHON....

MODELO COMB COR ANO; Vectra CD G Azul
VW Omega GLS, compl. 2.0 G Prata

Gol CL 1.8 MI G Cinzá 1997 Monza SLE 2.0 G Verde
Gol MI Plus G Branco 1997 Chevette SL 1,6 A Prata
Gol 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 efi 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 MO,TOS
Uno SX G Azul ,1998 Horida Biz ES G Verde/Branco fOOl
Palio 1.6 16V G Vermelha 1997 CG Titan G Cinza 1999
Uno ELX G " Azul 19950' XL 350 G Preta 1987
Fiorino 1.5 G Prata 1993 IMPORTADOS
Uno 1.5 � A Vermelha 1988 Peugeot 405 SRI, comp. G Azul 1995

, GM Verona GLX, compl. G Branco 1990
Celta opc. G Vermelha 2002( S-10 Stand, compl. G Preta 1996
Corsa Sedan Super G Preto 1999 Corsa Wind, opc. G Verde 2000

Atlético Baependi
Schroeder

Bernardo
Rl:JCI

Dornbusch, 330
Joinville, 41 70

Clube
de

próx.
próx. trevo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FO�D

MORETTI
'\

Fdcus GLX 00/01 verde G

Escort GL 16V H 99/00 prata G
, ,

Seu
.

[eito de novo
Ranger 12D/5p 98/98 branco Di

semmovo com \
c

Ka 98/98 cinza G

Mondeo
' 94/95 prata G

FIAT

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina
\

I

�
Uno Mille EX, 5p 98/99 cinza G

"

- r

Palio EDX, 5p 97/97 verde GVERIFIQUE CONDIÇOES IMPERDIVEIS \

� \ L Palio EDX, 5p 96/97 cinza G

,

, � �!.'��!!�����M�,�.��e�·W GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAl.

,

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis -"Elásticos

Graxa

,

, "
, �

Bj/tlil
rolament

'if(47) 275-1540
\

'Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Boepéndi
Fone: 370-5131 - Plantão 24h_5 9979-3484Rua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Consórcio\

=-=-=-egata®
���'�'z,/ Grupo, S:ape'r 'Fâci'l 500

Assembléia em Blumenau 'érn 2:4l1"012.'OO�
Escolha seu plano:

- \

Parcela até eParcela após
'Contemplação ContemplaçãO.

Créditoa'em ObjetoPL

'Não se engane maísll
'3.710,00: ,

3.728,00
3.730,00
4.120,00
4.150,00
4.320,00
4:550;00
-4.580,00
4.1'40,00
4;770,00
4�980,OO
5.250,!)0
�.590,0!l
6.250,00
6;590,00
6.910,00 "

';7.�90,!lÓ
7:550,00
8.280,00
10:530,00
10.890,OCt

CRYPTON
JOGTEÉN
C-1QOBIZ
C-100'SI:Z ES
YBR 125K
CG 125,
YBRt25E
C�100 BIZ +

CG125KSE
YBR 125 EO
CGTIT,AN.E$
XLRt25
XLR1.25ES
CBX 200
TOM225
XR200R
XT225
CBX 250 TWISTER
XR 250 TORNAÔO
'NX-4 FAlCON
VIRAG0250

CYT
JGT
C1
CBS
YBK
61
YBE

51,70
�1,95
51,98
57-;41
,57,83
60;20
63,40
63;&2
�66,05

\ -66,47;1
69,31;1
73,16
-ZY,89
87,09
91,83
9'6,29
104;37
10S;2Q
115,38
146,73
151,74

98,44.
98,92
98,97
:109,32
110,12
114;63
120;73
121;53
125;77
126;57
�3�;.�'4
1$9;31.
14à,33
165,84
174;.86
183,35
198�74
200,33
219;70

/ 279,41
288,96

Com mais de 10 anos no ramo

Com .mais de 5 mil clientes ativos aqui na �egião
SÓ FALTA VOCÊ!!!

"

C1+
KSE
YBO
CGS
\XL
XlS
63
TOM
64
XT2
C.BT
XRT
NX4
VRG

Ligue já
371-3040 - 370-0061

2'0 - Assembléia:
... Vencimento: 14/11/2�092
... Assembléia: 18/11/2.002· RS:

. 3'0 • Assemblé.i;l:
.. Vencimento: 13/1212�002
�'Assembléia; 16(1�2�002-. ,BNU

INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ N2 154 - .PEFRONTE Ao.··•• TEADRO DA SCAR �.371-3040··;, 37... O-0Ó61, ;,- ',' ',:._. '-" "
'"

.... ,
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�I lotorantím I finanças

GM

Corsa Milênio, 4p Branco Okm G

F 250 XLT 20.000 km 01 Marron D R$ 58.000,00 Corsa Sedan cornpl. s/d.h. Prata 03 G

Palio EDX 4p .98 Champagne G R$ 11.!;i00,00 Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 D-20 cornpl. Cabo Dupla Branco 94 D
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00
Gal MI 98 Azul G R$ 11.500,00 Monza SLfE,,2p Cinza 88 G
Palio 16v comple -ar 97 Grafitte G R$ 11.800,00
Ranger, campo 97 Cinza G R$ 17.500,00 VW' Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 Gol GIII, cf ar, dh, '16v

.

Branco 00 G
Corsa Wind Super 95 Vinho G �$ 8.900,OQ Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G
Omega, cornpl. 93 Grafite G R$ 11.900,00

Apolo GL, 2p Prata 90Monza cornpl. 90 Cinza G R$. 6.500,00 G

Pampa 96 Branca G R$ 8.500,00
D-40, baú 90 Branco D R$ 21.000,00 FIAT
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 39.000,00

Mille Fire, 4p Prata 02 G

Tempra Ouro 95 Impecável - único dono - R$ 12.500,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

Palio EDX, cf d.h.; 4p Vermelho 97 G

Peruo RU�?�:!�t!�'
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Vectra GL 98 Prata M. R$ 20.000,00

Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Gol16V 4p 99 RS 13.500,00
Palio Weekend, advent 00 R$ 18.000,00 Quantum CU 96 Bordô R$ 12.500,0'0, Gol16V 4p 99 RS 14.000,00

. .\

RS 9.500,00Uno,4p 97 R$ 9.300,00 / Gol GLl1.8 95
Uno 96 R$ 7.900,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 8.500,00 Uno 1000 ELX 4p 94 RS 8.200,00
Escort G L 1.8 96 R$ 9.800,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Fiorino Fechada lODO 94 RS 6.500,00
Gol IODO 94 R$ 7.200,00 Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.500,00 Fiorino Fechada 1.5 93 RS 6.200,00

( Monza
\

89 R$ (Monza Classic Gol 93 RS 7.200,004.900,00 90 Cinza R$ 6.000,00
F-IOOO 89 R$ 18.000,00 Gol 90 Azul R$ 6.300,00 F-1000 Dupla 91 RS 30.000,00
Del Rey Ghia 89 R$ 4.900,00 R$

Escort 90 RS 5.200,00
/ Opala Comodoro 89 Prata 6.000,00

Tipo cornpl. 2p 94 R$ 7.500,00 Fiorino Fechada 1.3 .89 RS 4.500,00
Escort Hobby 94 R$ 7.500,00

Monza SLE . 87 Bordo R$ 4.800,00 Belina Del Rey 88 RS 4.000,00

Verona', GLX 91 R$ 6.300,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 F-1000 87 -RS 17.500,00

Apolo 92 R$ 6.000,00. Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 Chevette
.

87 I
� RS 3.500,00

Fusca 85 Branco R$ 3.800,00 RS
Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00

Arduíno 371' 42"25Veículos'
•

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

Bordo
F-250 XL 01 Prata

Branco
Bordo Gol GIII16V4p 00 Bordô
Branco Courier 1.4 16V 99 Branca
azul mel. ,

,

Palio EX 4p. 99 Cinza
Branco Corsa Sedan 99 Verde
Bege
Prato Corsa Wind 2p 99 Verde

Gol a.o 16V 4p 98 Prata
Pratamet.
Verde mel. 5-10 deluxe 96 Verde
Bordo Kadett CL1.8 v.e. 95 Branco
Prata
Azul

- Gol CU1.8 95 VermelhO
Prata Escort Guaruja 92 Grafite
Cinza
Verde mel. Escort Xr3 Conve.rsível 88 Amarelo
Moram Chevette 86 Branco

Branco) Fusca 76 Verde
Cinza Kadett Sport 2.0 cornpl. 96 Bordô
Branco
Vermelho mel.

.VerdeMel.

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

Flat
Uno Mille EX 1.0 4p. gas... trovoe V. e. compl.(-ar) 98
Palio 1 .0 4p. completo. ct ar 98
Palio EDX 1 .0 2p cornpl. ar 98

Tempra 16V. compl .. 4p 95
Uno ELX, 4p. cornpl, - ar 94

vw

Gol CU 1.6 para-choque pers. ,

Fusca 1.600
Porof CL 1'.8 VE. gas.

96
94
91

GM
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
Corsa Wind 1.0 .

.

96
S-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Corsa Wlnd Super 1 .0. IImp .. desemb .. rocas de lig 94

Kadet SL 1.8. desemb .. ar cond .. ar quente
.

93
.

Kadet SL 1.8, desemb .. oeroróno. para-choque pers. 91
Chevette SLE 1.6; ólcool 89

FORD
F-lOOO motor MWM·lurbinado hidr. 86
Escort Hobbv 1.6 gas. Rocas. toca-fita .

93
Escort Lgas.· 91
Verona 1.8 91

Escort GL 1.6 limp. Desemb. 87

AUTOMOVE
Fone/Fax - 275-2164 / 9975-028

,

(
OFERTA

Escort, 84 - R$ 1.900,00 - troco por moto ou Biz financ.

00
98
98
97
96
96
95
95
93

/ 89
88
87
86
85
84
78

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
D
A
A
G

Palio ED
,

Goll000 MI
Kadett GLS compl.
Fiesta 4p
Tempra
Kadett GL compl.
Uno Eletronic
Alfa Romeu 24V compl.
Kadett GSI, compl. + couro

Fiorino LX
Escort guia
Passat Flahs
F-l00à
Santana 2p DH
Escort GL
Fusca
Gol competição GIII

I,

R. Cal. Procópio Gomes de Oliveira, 841 • Jaraguá do
E-mail: marcosp@netuno.com.br
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AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTOA.

Atendemo." linha oeral:

_�� t:::C:;:J. IIDIlO

11����·
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Você ainda vai ler esla marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777 Homologada pelo
Site: www.usagas.com.br "I_INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializado em Injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

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

ESCORT - Vende-se, L, 93, 1.6,
gas., azul pet., carro pers., 2ô

propr. Valor a eomb., aceito caro

de maior valor. Tratar: 370-856;3.

F-l000 - vende-se, 69, azul: Valor
a eomb. Tratar: 370-6954.

MARAJÓ - vende-se, 87, toda
reformada, vermelha, ale., em
ótimo estado. Tratar: 370-7703,
c/Votmír.

MARAJÓ -vende-se, 81. R$
1.700,00. Bom estado. Tratar:
275-2848.

OPALA - vende-se, Comodoro, 89,
SLE, eompl. Tratar: 276-.3206.

OPALA - vende-se, Diplomata, SE,
eompl., areond. e volante esc., 90.
R$ 5.500;00. Tratar: 275-0879.

OPALA - vende-se, 90, 4p,
eompl., 6Ce. R$ 5.800,00 ou

financio. Tratar: 370-1225, el
Robson.

PAMPA - vende-se, L, 96, 1.6,
álc., el capota. R$ 8.900,00 ou
R$ 4.000,00 + finane. Tratar:
273-1001.

VERSAlllES - vende-se, GL, 92,
v.é., trv., roda esp. R$ 7.800,00,
aceita-se troca. Tratar: 371-1335.

VERONA - vende-se, 90, eompl.
R$ 7.000,00. Tratar: 371-9852,
el Antonio.

VERONA - vende-se, 95, branco,
4p: R$ 8.500,00. Tratar: 373-
2545, el Luis.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
ale., 1.8, branco, roda el liga leve.
Tratar: 371-0482 ou 9121-1320.

APOlO-vende-se, GL, 91, c/rnarwel
e NF. Bem é:onservado. R$ 3.300,00
+ finane. Tratar: 370-5937.

BRASILlA - vende-se, 81, 2·
dono, impecável. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481, a noite.

BRASlllA - vende-se, 80, toda'
reformada, inclusive motor. R$
2.400,00. Tratar: 372-2198, el Rui.

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

FUSCA-vende-se, 75, braneo . .R$
2.200,00. Tratar: 371-2350.

GOL - vende-se, 99. R$
15.000,00. Tratar: 9979-8040.

GOl-vende-se, 99, modo 2000;
1.0, GIII, gas natural e gas., d.h.,
4p, eompl. Tratar: 370-0065, após
18h. Aceito terreno el parte do

negócio.

GOl-vende-se, CU, 1.6, 95,
bordá. R$ 9.800,00, aceita-se
troca. Tratar: 370-4810.

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

GOl-vende-se, 99, 1.0, 4p, prata"
el 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 el Roni.

GOl-vende-se, 89, CL, 1.6, ale.
R$ 5.500,00. Tratar: 9953-4012,
'01 Edinei.

GOl-vende-se, CU, 96, branco,
ótimo estado. R$1.0.200,00 ou

.

financio. Tratar: 273-1001.

GOL - vende-se ou troca-se, branco,
'

MI, 1.6, 97, motor todo revisado.

R$ 7.500,00 + 35 pare. R$124,00.
Tratar: 275-3191, el Roni.

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul met.,
gas., perlCUla, aI., engate bola, CDPioner
el frente e controle, 69 e módulo. R$
7.200,00. Aceito Biz no nego Tratar:

374-2016, el Marlize até 13h.

CORREIO DO POVO 7

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

GOL PLUS - vende-se, 87, el
rodas liga, aro 14, som e alarme.
Valor a eomb. Tratar: 370-1161.

lOGUS - vende-se, CL, 1.8, 93,
v.e., t.e. Tratar: 371-1895 ou

9133-9106, el Jonas.

PASSAT -vende-se, 78, branco.
R$ 1.200,00. Tratar: 9111-7033.

PASSAT -vende-se, Village, 87,
branco, gas., em ótimo estado. R$
4.200,00 ou financio. Tratar: 370-

7703, el Jacobi.

SANTANA-vende-se, 97, eompl.,
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, GU, 94, 4p,
dh, rodas. Rnaneio. Tratar: 273-1001.

SANTANA-vende-se, 85, eompl.
R$ 4.200,00. Tratar: 371-2117,
cl Charles. Aeeita-se moto no nego

SANTANA-vende-se, 85, el roda
e sem som, el CD a ále., cinza
met. R$ 4.500,00 ou financio.
Tratar: 370-7703, el Jacobi.

VARIANT -vende-se, 80, cinza,
ótimo estado. R$ 2,150,00.
Tratar: 273-1001.

RURAlWlllYS-vende-se,6Ce,
traçada e reduzida. Ótimo estado.
Tratar: 276-05440u 276-0031.

F-l000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$ 14.500,00.
Tratar: 370-7481, a noite,

F-l000-vende-se, 69, 6Ce,
desmontada. Valor a eomb. Tratar:

370-6954, el Fernando, pela
manha.

F-l000 - vende-se, 94, eab.

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

F-350-vende-se, 62, motor
rnercededes, die., carroceria de

mad., azul. R$ 5.900,00. Tratar:
371-6702 ou 9965-8875.

F-400 - vende-se MWM, 5
marchas, em bom estado, R$
16.000,00, ou troca-se por
mereedes: Paga-se diferença à
vista. Tratar: 373-2563.

FIESTA - vende-se 4p, verm., 981
98, rodas, som, alarme, insulfilme,
etc. 22 dono. Ou troca-se por Gol
GIII. Tratar: 9903-5885.

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

MARAJÓ - vende-se, SLE, 88,
azul met., el rodas esp. R$
3.300,00 + 5 prest: De R$
1.5;1,00. Aceita-se troca no nego
Tratar: 9111-7033.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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)

Para' compra de imóyei�, cunstrução ou reforma'
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00

a partir de R$ 214,16 podendo usar séu
temos créditos para caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

, rnel:';�&I�� 9m(){:l�2rnB3' ou 3�6-3396
,

: ;1 :: C:' Nlicet�te '

'

(j @).
c o o • Ó '''' i o C o n 'Ó r C I o

UNIAO UNIAO

.,
cc n so r e r e

UNIAO
Cê)

.c O n i Q r o i o

UNIAO

••
Consó,cio c o ns c r c t c

UNIAO UNIAO

@)@)
c ons-c r e r c Con ,6 reio

UNIAO UNIAO

CONSORCIO UNIAO
::R.:J..' •. .c:I. B.c:I.-yão C>o ::R_jó Br.c:l.-n.co/ 62._7"

'

C.:>BS_ ( Próc.:>e·j..,.....,....o .c:I.OS S .......per..,.....,....�rc.c:l.C>os ...A..-n.gelo-n.e )

30.6 "" , • .

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,
frente antiga, e/34.500km,
eompl. R$ 28.000,00. Tratar:
37Q.ll00.

CG TITAN - vende-se, 00101, ES,
c! 12.000km rodados. R$
2.700,00 + 13 parco de R$
190,00. Tratar: 371·8345, el
Roberson.

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

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

DARLYN - vende-se, 99 .. 790km'
rodados, amarela. R$ 2.200,00.
Tratar: 372-2995. I

MOTO - vende-se, 82, modo 87,
vermelha. R$ 1.100,00. Tratar:
371·2350.

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2002

VENDE.oSE - PRAIA CAMBORIU
Apto -frente ao mar - cj 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.com/�buratto
Zelia Buratto· Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367·1993, CRECI 296.

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU
Apto-S dorm. (suíte) + dep, empre., gar., situado no Centro- R$125.000,00.
Outras ofertas na internet: www.mellm.com/�buratto
Zelia Buratto-Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367·1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto= S dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar- R$ 95.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.com/�buratto
Zelia Buratto· Rua 500, n'400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367·1993. CRECI296.

muito bem conservada, Tratar: 371-
9616, el Marcos.

VESPA-vende·se, PX 200,86,
vermelha, doc. em dia. R$
1.300,00. Tratar: 371·1335.
Aceita-se troca.

XLX-vende-se 350 R, 90, azul.
Tratar: 275·1673 el Marcelo.

CAÇAMBA DE CAMINHÕES -

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

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

CARRETINHA - vende-se, nova,
el doc. em dia. R$ 1.200,00.
Tratar: 370-125, el 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.

COMPRO CARRO - no vàlor de

R$ 5.000,00. Pgto el material
de constr, Tratar: 273-5082 ou

9103-6554, el Jonas.

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

MOTOR - vende-se, de Uno 1.6,
gas. R$ 500,OO.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 AUlOMOTIVO - vende-se,
e/2 pares de 6x9, 2,capaeetes,
módulo 580 watts, CD, JVC,
seminovo, el controle. R$
700,00. Tratar: 9955-2945.

SOM PI CARRO - vende-se,
auto rádio, toca fitas + 2 caixas
+ fitas el estojo. Só R$ 80,00.
Tratar: 371-1403, el Silvio.

VENDE-SE - 2 sub 12', Pioner,
500 wats. R$ 350,00, el a
caixa 400. Aceita 1 par de 69'
Pioner. Tratar: 370-7812.

SCOOTER -vende-se, 97, preta,

AGRALE-Vende-se, modo 70000,
em bom estado. R$ 950,00.

84. R$ 16.000,00. Tratar: 376-
Tratar: 37Q.7703, el Volmir.

1777, el Reinaldo ou Almir, ou Banco SUZUKI- vende-se, 550 GT, 76,
do Brasil, ag. Barra do Rio Cerro

vermelha. R$ 1.500,00, ou troca-
se por DT 180. Tratar: 371-6616,

MODELO COR ANO
cl Nilson.

SUZUKI-vende-se, GS-500, 94,

HondaXR200 preta 97 BIZ - vende-se, 98, azul. R$ estado de nova. Tratar: 371-8153,

2.600,00. Tratar: 373-2563. el Elcio.

CBX200 verde 99

CSX200 .roxa 97 BIZ-vende-se, 00, preta. R$ . TENERÉ - vende-se, 88, azul. R$

3.000,00. Tratar: 9953-4012, el 4.000,00. Tratar: 9103-1611 ou

BIZ 100 azul 98 Edinei. 275-1204.

BIZ 100 azul 02 BIZ - compra-se, consorciada ou TITAN - vende-se, 00101, ES, el
BRANDY vermelha 96 em outras condições. Tratar: 371- . 12.000km. R$ 2.700,00 + 13

TITANKSE vermelha 02 3751 ou 370-8294, el Joseane. pare. R$ 190,00. Tratar: 371-
8343, el Roberson.

TITAN ES vermelha 00<' CB 4S0DX - vende-se ou troca-se,
TITAN KS azul 00 85, preta, ótimo estado. Tratar: TITAN - vende-se, 99, azul, ótimo

370-6253 ou 9122-8088.� estado. R$ 2.950,00 ou R$

TITANKS vermelha 00 890,00 + 36x. Tratar: 376-1772.

TITAN vermelha 00/99 CB 500 =vende-se, 01, el
4900km, vinho. Valor a eomb. TITAN -vence-se.vs, prata. R$

TITAN vermelha 98 Tratar: 371-0077, ai Adriana. 2.200,00 + 13 prest. R$ 180,00.
Tratar: 9975-2527.

CG TITAN - vende-se, 99, verde.
R$ 2.700,00. Tratar: 9123-9011. VENDE-SE - 550 FOR, relíquia,

PEUGEOT =vende-se 206, ano
2000 el ar, VE, TE, OH, 4p na cor

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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373-1'881

BMW325IA 93 cinza G

Gol16V 00 branco G
Gol GIII, 4p, 16V 01 azul Gas.

Goll.6 96 branco G GoIGIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

Go14p,16V 99 branco Gas.
-,Uno 4p 96 vermelho G Corsa sedan super 99 branco Gas.

vermelho Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.Kadett 1.8 95 A
Corsa super, 2p 98 verde Gas.

\ Monza GL
"

95 branco G Palio EO, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 azul Gas.

, *empra V8 Cornpl, 93 azul G Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
Uno SX, 4p 97, cinza Gas.

Saveiro CL1.6 92 branca G Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-1000 XLT compl. HSB 97 verde die.Cheve 1.6 92 branca G
Gol CL 1.6 96 branco Gas

Parati CL 89 brancà G Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha ",Gas.

Parati GL 1.6 85 vermelha A IVectra CO 94 preto Gas.
Santana CL 1.8 4p. OH 93 azul Gas.

Fiorino IE 00 branca G Saveiró CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage GL 89 cinza Ale.YBR 125 02 vermelha G
CB 400 84 azul Gas.

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do S'!,l' � se

Palip ELX cinza 01
Corsa,4p, compl.

-

branco 01
Corsa Sedan 16V branco 00
StradaWorking cinza 00
Fiesta branco 00
Saveiro CL 1,6 branco 99
Gol CL 1.6 vermelho 98
Parati CL 1.6 vermelho 98
Kadett GL prata 97

,

CorsaWind preto 96
Uno EP 4p prata 96
Tempra 16V branco 95
Uno ELX, 4p verde 95
Logos GL, compl. prata 94
Premio S branco 92
Monza SL/E 4p vermelho 91
Kadett SL prata 91
Santana CL azul 86
Fusca 1300L branco 83
Chevette prata 92

Classic A-190 prata 01
Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot 405 SLI cinza 95

Suzuki 750 vermelho 76
Honda Biz vermelho 01 370,-2227/9975-180,4

Rua Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

JG I VEíCULOS ,3'7&,·1'78'1
,

Faça aqui o melhor negÓCio!
Corsa Sedan 1.6 GL
Gal CL1.6 MI
GolfGLX- ar
F-1000 eompl. Diesel
Ranger Xl, çompl.
Santana GL 1.8, cf d.h.
Saveiro CL 1-.8
Corsa Wlnd 1.0
Corsa Wlnd 1.0
Uno Mille EP, 4p, cf trio
Uno Mille Cf trio
Escort Xr3 2.0, eompl.
Versalles Gula, eompl.
Tempra 8V, eompl.
Tempra 8V, compl.
Gol CLl1.6
Kadett SLE e/Trlo
Eseort GL 1.6
Escort L 1.6, ale.
Fusca
Fusca
Monza GL, eompl., 4p
Monza SLE cf Trio
Monza SLE cf Trio, ale.
Monza SLE cf trio, 4p
Monza SLE cf Trio
'Uno C5 1.3 êle.
Passat, êle
Del Rey, êle.

96
97
94
94
97
98
98
99
94
96
95
93
95
93
92

89/
89
92
85
80
74

, 95
93
93
87
86
86
83
83

/ verde
vennelho

cinza
preta
branca
vennelha
branca
preto
vennelho
verde
vennelho
vennelho
branco
azul
branca
verde
azul
Vennelho
branco
branco
azul
azul
azul
cinza
prata
vennelho
preto
cinza

li,

KAMV Autom�is Ltda.
Rua Jorge Lacerda, SIN - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax-: 3-15-2018 / 9993-5854
Palio EX Cf DH, VE, trava preto 2001 R$ 17.300,00
Marea ELX cinza 1999 R$ 26.000,00

F-l000 89 Ipanema 96
F-l000 78 Parati 92

Vectra GL compl. prata 1998 R$ 20.500,00 Saveiro 91 Parati ;84

Palio EX 1999 R$ 12.800,00 S-101 96 Golt 95
azul

Chevy 92 GoIGIII16V 00
Gol16V 4P branco 1999 R$ 12.800,00 Fiorino 86 Gol 99

Gol MI2p Calibra 95 Gol 96
branco 1999 R$ 11.500,00

Omega 94 Gol 96
Corsa Wind roxo 1997 R$ 10.500,00 Vectra 95 Gol 94

Gal CL M11.6 Vectra 94 Escort 98
vermelho 1997 R$ 11.600,00

Corsa 01 Escort 94
Parati CL 1.6 vermelha :1'997 R$ 13.800,00 Corsa 99 Escort 89

Gol CLl1.6 Corsa 94 Escort 88
branco 1995 R$ 9.500,00

94 Escort 87
Monza SLE, compl., 4p \

togus
prata 1991 R$ 7.300,00 Kadett 94 Escort 86 '

Uno 91Escort L 1.8 azul 1993 R$ 7.800,00 Quantum 95
Prêmio 89

Uno Mille Santana ,92
Chevette 87verde 1993 R$ Tipo 94

<,Monza Classic, compl. Verona 94 Opala 80
Fusca 1600

Tempra 93 Rat147' 79
Monza 91

Brasilia 78
Monza 90 Uno Mille 92

FINANCIAMOS

SE'U VEíCULO

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

Maga: 9981-5840

I,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Trabalhos sob medida

pI Cortinas, Camas Redondas
e Persianas

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2002

..' .

Imovels

ALUGA-SE - c/ 2 qtos, 1 coz., 1 \
lav., 1 bwe, 1 gar. R$ 160,00.
Tratar: 373-2651.

�

ALUGA-SE- qto mob., c/ eoz., lav.
Tratar: 370-3651, c/ proprietário,
ou R. Fidélis Stinghen, 64, próx.
Portal.

BARRA DO RIO CERRO - vende
se, em alv., 140m2, gar. c/ 3
carros. Tratar: 376-2308, .e/ Marli
ou 376-3091, c/ Ana Paula.

BARRA VELHA - vende-se, mista.
Tratar: 376-1804, c/ Loreno.

CORUPÁ - vende-se, em alv., no
bairro Ano Bom. Tratar: 9133-7539.

ENSEADA - aluga-se, 300m da

praia, a partir de 13 de janeiro.
Tratar: 372-1146.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c

alv., no Águas Claras. R$
13.000,00. Tratar: 371-6238.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se. R$
15.090,00, ou troca-se por terreno.
Tratar: 370-5432, após 18hs.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, em alv., c/180m2, telhas
esmaltadas, cobertura itaúba,
massa corrida, 2 qtos, 1 suíte c/
hidro, demais dep., gar, p/2.
carros, terreno c/870m2. Tratar:
379-1309, c/ Sr. Wilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
c/ 3 dorm., 1 suíte, 1 bwe, 3
salas, eoz., lav. e gar. p/ 3 carros.
R$ 75.000,00. Tratar: 376-1312.

'MEIRA REFORMA
Obras de Massa Ccrrrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura ern geral
Encanador

ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO

ir(47) 373 ..4264
LOT. FIRENSE-vende-se, madeira.
R$ 25.000,00 e o resto Pare. Tratar:
9101-4807 ou 273-0347.

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.

RIO MOLHA-vende-se, de mad.,
próx. a gruta. Tratar: 9993-6992:

SÃO LUíS-vende-se, alv., c/
60m2. R$ 36.000,00, aceito nego
Tratar: 370-0446, após 18hs.

UBATUBA - vende-se ou troca-se

por casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
275-2130 ou 9112-0509.

VENDE-SE - alv., c/180m2, toda
murada, c/ suíte + 3 qtos e demais

dep. Contém 1 ehur. c/ bwe, localizada
próx. ponte do Kolhbach. R$ 56.000,00.
Tratar: 371-6238,ou 275-2634.

Rua 28 de Agosto, 201 .. Guaramirim se

VENDE-SE - semi-acabada, c/
70m2, terreno c/380m2, sito na Tifa
Martins. R$16.000,ÇlO + prest. Do
terreno (neg.). Tratar: 370-8097 ou

9104-5468. CRECI 9839.

VENDE-SE - em reforma, vista
panorámiea de toda rua Joinville.
Localizada na R. Águas Claras, sendo
a ultima casa à esq., s/no. Preço nego
e aceita-se troca. Tratar: 9952-1836. I

VENDE-5E - c/ 1.350m2, c/ casa
mista, na Rua BerthaWeege. Tratar. 370-
8097 ou 9104-5468. CRECI9839.

VENDE-SE - c/600m2, c/ casa
mad., c/ 1qO_m2, sito a Rua Luiz

Gonzaga. Preço neg., Jguá
Esquerdo. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468. CRECI 9839.

VENDE-SE OU TROCA-SE - mista,
nova, em Joinville, por casa em
Jaraguá do Sul. Apto c/160m2,
todo itaúba, pintura a óleo, 1 suíte,
3 qtos, sala, bwe social, sala de
jantar, eoz., gar. e lav. + cobertura

p/ 2 veículos, c/34m2 (toda em

Itaúba). R$ 75.000,00, terreno de
735m2. Bairro Vila Nova. Tratar:

(47) 439-1100 ou 9975-0963.

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.

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

VILA LALAU -vende-se, c/
120m2, terreno todo murado.
Tratar: 9104-4588, c/ Luca.

VILA NOVA - vende-se, e/2 pisos,
c/275m2 e terreno c/ 494,50m2,
sito na Vila Nova, área nobre. Valor

,
a eomb. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468. CRECI 9839.
VILA NOVA - vende-se, c/110m2,
terreno c/665m2, rua tranquila, c/

VEN'DE·SE LOJA

,VENDE-SE: O ponto come!ckll, estoque e os equlpaltlêntos da I�a.
.'

!
I.ALUGA·SE: a sa� cj70,OOm2, cl carência de três meses pura o 1! pagamento:
l'L . , , �,__ ".,,_, � __ �ªZ��9!ºª"J
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JAIME MOTO PEÇAS TEM:
Toda linha completa de peças 'e acessórios para motos .

.

Serviços de mecânica em geral
Multil)larcas (novas semi-novas e usadas)

ATÉ. DEZEMBRO DE 2002,
EM COMEMORAÇÃO AO 40 ANIVERSÁRIO,

NAS COMPRAS ACIMA D'E R$ 3.5,00 AVISTA •

A TROCA IDE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

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

)

)
CENTRO - vende-se, ej3 dorm.,
ótimas cond, Entrada + finane.
Aceite carro no negócio. Tratar:
9979-9970.

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

PROCURA-SE - ap. pequeno pj
alugar pj casal. Tratar: 371-4191
ou 275-3387.

CZERNIEWICZ - vende-se, ej
suíte, 2 qtos, sala, copz, eoz., bwe,
próx, Canarinho. Tratar: 371-2542.

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

DIVIDE-SE - no centro. Tratar:

9975-6818, ej Giorgia.

PIÇARRAS-vendecse, Ed. Ana Paula,
avo Beira Mar, 9" andar, ej97m2, ej
3 qtos, 2 bwe, sala, sacada, todo
mob., ej gar. R$ 45.0.00,00. Tratar:
9973-5212 ou 37Hi418.

ÁGUA VERD.E - vende-se, ej
588,00m2, pronto pj construir,
próx, a Unerj. Tratar: 9133-7539.

AMIZADE - vende-se terreno ej
350m2• Rua Ewaldo Schwarz.
Tratar: 376-2092

AMIZAD.E � vende-se, R$
3.000,00 entrada e o restante em

50 pgtos., próx. ao Clube dos

Viajantes. Tratar: 372-0074 ou

9112-4711, ej Elson.

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, antes da Tritee,
350m2• R$ 10.000,00. Aceita
se carro ou moto no nego
Tratar: 9963-5287.

Capas de Chuva Delta

Kit Relação KSD

Capacete HGF

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se
área de terra de 100mts, ótima
localização. R$ 13.000,00 nego
(aceito carro). 276'3206 ou

9993-0623.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

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

9112-4711, c Elson.

SÃO LUIZ - vende-se, ej
428m2, próx. Caie. R$

•

21.000,00. Tratar: 370-7331.

SCHROEDER - vende-se,
financiados, próx. a Marisol:
Tratar: 9133-7539.

TERRENO - vende-se, ej

R$33,9.o a vista (100 peças)

R$ 25,00 a, vista (300 peças)

R$ 33,90 a vista (100 peças)

375m2, ej casa de madeira.

R$4.000,00 +

finane.R$150,OO. Tratar:
9991-6059.

TERRENO -vende-se, situado na

Rua Berta Weege, 1945, ej
7.500m2, ej casa de alv. de
100m2• Tratar: 376-2601 ou
9112-3947.

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

no nego Tratar: 374·1588.

TERRENO - vende-se. ej
300m2, situado em Rio da Luz.

R$ 11.000,00. Valor nego
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. CRECI 9839.

TRÊS RIOS DO NºRTE - vende-

se vários terrenos (prox!Eseoia
Viter Meireles). Tratar: 276-0605
ou 275-0069.

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

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÓES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

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

2001/01, .preto.
Completo+ couro +câmbio

.

semioutomótico + rodas + CD player.
Completo + couro +

teto solar + rodas M3.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CaRREIO DO POVO

ABANDONE O
�LUGUEL PODENDO
UTILIZAR S�U FGTS

Credito

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

120X

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

Temos outros valores, Consulte.

(47) 322 7387

Plantão Sábados,Domingos e

Feriados (47) 222 2007

Horário Comercial

Com Guilherme

Trabalhamos com autorização do

BACEN pi consórcio.

160.000,00, ou área total de

140.850m2, R$ 360.000,00, á
6km do centro, perto de tudo que
ve precisa. Local el toda infra-.

'estrutura, chalé e edícula no

estilo suíço, aq. á lenha e

parabólica, rede sanitária
septiea, rede hidr., direto da

nascente, rede elétrica el
iluminação externa, galpão el
quitinete, canil, lagoa e mais
terrenos prontos pi construir,
aceito imóveis e veículos el parte
do pgto, Tratar: 370-8563.

CENTENÁRIO - aluga-se, R.
Rdélis Stinghen, 64, esquina.
Tratar: 370-3561.

CONSULTÓRIO - divide-se de

Psicologia, no centro. Tratar: 371-0503

GALPÃO - aluga-se prox. Samae.
R: Ervino Menegotti, 1.190. R$
250,00. Tratar: 273-6113.

'LANCHONETE - vende-se no

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

RIO MOLHA - vende-se, el área
de 20.850m2, R$ 130.000,00
ou de 40.850m2, R$

VENDE-SE - 2 rnorgãos de terra

el casa em alv. R$ 40.000,00.
Tratar: 9123-7514, el Mateus.

RoY�
Vendas ou loca ão

• Llial e Salas Comerciais
(CI diversas.metragens)

• Prci�CI deAlimenta,ão
p/Eventos· .

3.080...2
(com Garagt!m)
LOCALlZA(AO:

Rua Marechal Oeodoro
do Fonseco/972. Centro

diversos
ANDADOR - vende-se. R$ 30,00.
Tratar: 371·5454, el Mareio.

ACARAí - vende-se título. R$
200,00. Tratar: 371-1495.

APARELHO DA FEITICEIRA -

vende-se, Elysbelt. R$180,00.
Tratar: 371-4191, após 18hs.

APARELHO DE MAGAZINE -

vende-se, pI 6Cd's, marca Ken

Wood. R$150,00. Tratar: 371-
2117, el Charles.

APARELHOS DE MUSCULAÇÃO -

vende-se, 23 ap., el 30m2 de
espelho. Aceito carro no nego R$
25.000,00. Tratar: 370-0028 ou

372-2275.

APARÉLHO DE SOM - vende-se,
da Philips, 4 em 1, e/3 CD's e
controle remoto. R$ 350,00.

\ Tratar: 370-5764, el Marco.

\ '

APARELHO DE SOM - vende-se, 4
em 1, da CCE. R$ 180,00. Tratar:
376-3666.

APARELHO MICROSYSTEN -

vende-se, da CCE. R$ 30,00.
Tratar: 376-3666.

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

AULAS PARTICULARES - de

informática, com método individual

para aprender el facilidade, e aulas
de Espanhol el professor Peruano.
Tratar: 275-1334

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

BATERIA - vende-se, c/ celular

Nokip 5180 ou 6180, nova, el NF.
Tratar: 370-5937.

BAZAR -vende-se, eompl. R$
15.000,00. Tratar: 9902-5620 ou

376-0330, c/ otávto.

BEBE CONFORTO - eompra-se.
Tratar: 376-1930.

BICICLETA-vende-se, Sundow,

\
18m el guidon em alumínio. R$
100,00. Tratar: 9124-6460 .

'BICICLETA-vende-?e, BMX
Monark, aro 16, preto e amarela.
R$ 40,00. Tratar: 372-0162 ou .

9905-8113.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Pinteher. Tratar: 276-3206,'c1
João.

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

pedigree, e/8 meses, amarando.

R$ 300,00. Tratar: 370-8563.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Bigle Inglês, filho de pedigree,já
desverminado. Valor a eomb.

Tratar: 370-8563.

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: 37:0-0028 '

ou 372-2275.

CÂMERA 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.

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.

CD - vende-se, coleção, Nazaré
(18), alguns importados. Tratar:
376-3434.

I

CELULAR - vende-se, Erieson KF

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

CELULAR - vende-se, Eriseson
T18D, Pronto. R$,150,00. Tratar:
372-0162 ou 9905-8113.

CELULAR - vende-se, Motorola
StarTae 7790, Pronto. R$
200,00. Tr�tar: 370-8328.

CELULAR -Yende-se, pré-pago, da
Nókia. R$ 180,00. Tratar: 275-
lq76.

'

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

COMPRESSOR E MÁQ. DE PNEU
- vende-se, pi borracharia. R$
1.800,00. Tratar: 273-0461.

COMPUTADOR - vende-se

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

CONSÓRCIO, vende-se, não
contemplado. Tratar: 371-2708.

DOAÇÃO - aceita-se cama de

casal, colchão, guarda-roupa e

outros móveis para família carente,

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2002

MÁQ. COSTURA - vende-se,
\ oveloque, sequinha, elmesa de

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, Dako, ferro. R$ 150,00. Tratar:
,

seminovo, branco. R$ 120,00. 371-6238.

Tratar: 371-1080, el Daiane.

Tratar: 9979-0605.

ENCESTADEIRA DE MALHA -

vende-se, 1,70 larg., seminova. R$
400,00. Tratar: 9909-0502.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa
1985, el 8 livros do ano + bíblia +

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

EQUIPAMENTO DE SOM � vende

�e, eompl. (para conjunto). Tratar:
9103-3358 ou 370-4461, el
Anselmo. Valor a eomb.

ESCORAS - compro, pi
construção e também tábuas de
caixaria. Tratar: 371-7733:

ESTEIRA - vende-se elétrica. R$
450,00. Tratar: 371-1677.'

ESTEIRA ELÉTRICA - compro, em

bom estado. Tratar: 371-1737 ou

9997-9590, el Clarice.

ESTEIRA ELÉTRICA =vende-se,
marca Hatler, eompl., digital. R$
600,00. Tratar: 371-7060.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se.

R$ 250,00. Tratar: 372-3598, el
Ani.

FAz'EMOS PÁTlNA E DECAPÊ -

em móveis, restauração e

artesanato em madeira. Tratar:
9905-29290u'275-2229.

FAX - vende-se, marca Panasonic,
'modo KX-FT 21 LA. R'$ 250,00.
Tratar: 9997-6386, cl Eduardo.

FORNO - vende-se, a gás, pi
padaria de 120 pães francês e a

....

CREDITOS

vapor, marca venãnclo. R$
700,00. Tratar: 376-1090.

BARBEADOR - vende-se, Philips,
3lâminas, seminovo. Tratar: 9123-

VENDE-SE - terreno pI chácara, el 2824, el Fabiane.
40.000m2, sendo 10.000m área- '

---------,,-----

plana, el 2 riachos, cl água cristalina, BARRACA - compro, pI 5 ou 6

lago, caminho pI Pomerode. Próx. pessoas. Tratar: 370-1225.

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

'GELADEIRA - vende-se, em ótimo
estado. Tratar: 370-5795.

GRAVADOR DE CD - Compra-se.
Tratar: 372-3922.

I

GUITARRA-vende-se, Gianini, C;
destorcedores e cabo de 7m. R$
150,00. Tratar: 9104-1434 ou

376-1357.

IMPRESSORA - vende-se jato de

tinta,Canon 13 CJ-l000 (nova). R$
120,00. Tratar: 9965-5235

KIT-TURBO -vende-se, pi linha
Fiat 1000, multiponto MPS. R$
1.200,00. Tratar: 371-1244.

LANCHONETE -'vende-se, nó

começo da Reinoldo 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.

MÁQ. COSTURA - vende-se,
interloek. Tratar: 370-7129, cl
Carmem.

MÁQ. DE FAZER ESPUMA -

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

Lavanderia

JM�lO'Q,ãO e

Para compra de imóveis, I
construção ou reforma I

de R$ 20 ..000,00 a R$ ,90.000,00,
prestações a partir de R$ 214,00

podendo usar seu fundo

I:m:mtemos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

•Locação e higienização de toalhM e capas

para salões de Cabeleireiros

.locaçãQ e higienização de I",çol, Jaleco, 101Ipio e
sapatlnltos para Cllnicos:de Estéticos e Medica

.Hlgienlzação d. 1'O<!pa$
de cama" banho pata Hotela

.lIlgIenlzação dI> tDalhes de me"a, guarndallapõs
e capas de cadelrtl$ para Re$taurantes

••lIglenlzaçiio de Edredons e Cobertores

Produtos utilizados

para Higienizaçã.o
somente da

Higienização

IW ·I.RS/; r 1./:"1 'U(
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acessórios automotivos

IC.-ICO
ACESSÓRIOS

Qualidade e confiabilidade em acessórios
1';:

AiÃ� CarWin
tl>oo1!"'�� Acessórios
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SSÓRIO A COLOCAÇAo É
, __ ,_,_, v.��.��", ,,"· __ .�_.···.. _· ·._�_�.__._.�.�'._'_�" __" __ ��

O ..OI· IEIP -,.IIIYS .. lOYOTA _ )

*Aplicação de película =Faixas refletivas para caminhões
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguó do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@tj:tra.com.,br .. Tel. 372-2900 - Tel. Fax: 372-0170

. DE LAVAR CARRO - vende- TECLADO -vende-se Yamaha PSR

cl água quente. R$ 1.700,00. 630. Tratar: 371-0742.
ar: 376-2279.

VEIS-vende-se, jogo de sala

lugares + puff e pia cl tampo. .

u, racomb. Em ótimo estado e

os. Tratar: 275-2140 clWilma

70-1516, a noite.

CINA MECÂNICA - vende-se,
o ponto de localização e todos
ip. prontos pI trabalhar. Tratar:
-4284.

DE ALTO FALANTE - vende-

6.9,280 watts, cl tela. R$
,ao. Tratar: 276-0175.

NNER - vende-se, frente
cartável do CO, modo BEH 323.
ar: 370-5937.

TECLADO - compra-se ou troca-se,
por TV 20', cl controle remoto.

Tratar: 9104-4588, cl Luca.

TRAJES GAÚCHOS - aluga-se, pI
peão e prendas, vestidos, saia e

blusa. Tratar: 372-0162 ou 9905-
8113.

VESTIDO DE NOIVA - vende-se

manequim 38, novo, R$ 280,00.
Tratar 374-0283 após 18hrs.

VIDEOCASSETE � vende-se,
Sharp, stéreo. R$ 250,00. Tratar:
37Ç>-5764, cl Marco.

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

vários jogos na memória. R$

CE

RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS

APRESENTE ESTE RECORTE
E GANHE S�OESC. EM PROOUTOS

.- 15" NOS SERViÇOS
V. PREF. WALDE(v\AR GRUBA,1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL

FONE/FAX: 370-1614

Fone/Fax: (47) 275-1858
l .. III13 .. lVIfJj.IIfC.��.�.CI... Ff.trrf!lr.IiI, .. �lõ8 .. �.IiICI.I�. tIa.De",ICiII' ,'.Vila llillaiJ .. �.:Jar�II�.do ..�.... j

75,00. Tratar: 371-0391.

VIDEOGAME -vende-se,
Nintendo 64, cl 11 fitas orlg., 4
controles, 2 rarnbos pack, 1
memorycard. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 2 controles e 2
fitas: R$ 250,00. Tratar: 370-
5764, cl Marco.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, c/.5jogos
originais, 1 memorycard e 2
controles orig. Tratar: ,376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, play

station, cl 1 controle e 8 CO 's.
Tratar: 371-0482 ou 9121-1320.

VIDEOGAME +,vende-se, Nintendo
Ultra, 2 controles, Memory Card e

2 fitas. R$ 150,00. Tratar: 370-
8367, após 18h.

Sua melhor op�ão de prazer
Ar,••,••r. 1'4 ••au

AtendeMOS Eles, Elas e Casais
Oespedidas de Solte;(o, massagens e(óticas
,'nraguá do Sul e região

Jaãe

------------�---�
I VIDEOGAME - vende-se,

I c
Drearncash, compl., cl 2 contr. E

I
38CD's. Tratar: 9117-9897.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-----------------� fJ9f)1�H6()8

Cargas
n-acionais e

, internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de
Oliveira, 246 - 51. 1 - Centro - Jaraguá do Sul

371-0363

brasi I@brasilaerocargo.com.br

C!�SSifica90s Mais completos, .

.

MaiS dinâmtcás e Mais fáceis de procurar!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Progremeçêo de Cursos

eH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Aperfeiçoamento para Secretárias

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

Negociação e Administração de Conflitos
\

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

Legislação Tributária

30h 28/10 a 08/11 2ª a 6ª 19h30 às 22h30 1+1 de R$ 92,00

ATENDI'MENTO E VENDAS NO VAREJO

15h 28/10 a 01/11 2ª -B 6ª 19h às 22h 1+1 R$ 70,00

Controle Financeiro e Contábil

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

LANÇAMENTOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO
,.;

* Decoração de Vitrines
* Etiqueta Social e Profissio
nal
* Maquilagem
* Embalagens, Natalinas e

Ocasiões Especiais
* Oratória
* Oratória Nível II
* Workshop - Como se Ves-
tir com Elegância

.

* A Arte de Bem Receber e
Servir
* Arte Floral - Arranjos e

Buquês
* Decoração de Ambientes

Ci)5E5C
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EMCENACATARINA - Circuito Catarlnense
SESC de Teatro e Dança

Apresenta o Espetáculo Teatral:

F.
Com a Persona Cia. de Teatro, de Florianópolis/SC

SINOPSE: Um homem com medo da vida. Suas irmãs com medo da morte. Uma

frágil esperança para estes seres atormentados só resiste no universo do
fantástico. Só uma solução pode salvá-los da miséria de suas existências. Um
final emocionànte 'e surpreendente lhes é reservado desde o início.
VOCÊ NÃO PODE PERDER ESTE RARO MOMENTO. PARA UM ENCONTRO COM OS

MAIS IMPORTANTES SENTIMENTOS HUMANOS.
Uma peça de grande sucesso em SC. Convide s�us amigos e garanta já o seu

ingresso, no SESC. Fone 371-9177.
Saiba mais sobre o PROJETO EMCENACATARINA, no site: www.sesc-sc.com.br

DIA: 30 de outubro de 2002 (quarta-feira)
HORA: 20h30min.

'

I LOCAL: Teatro do Centropultural- SCAR
INTEIRA: R$ 5,00 (Adultos)
MEIA: R$ 2,50 (Carteira do SESC, Estudantes com comprovante escolar e
pessoas com mais de 60 anos).

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

Fone/Fax: 371·8930 .' Fone:' (47) 371-91?
, ;,p �' • c, - �

r

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 200�

empregos
BABÁ - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 370-8828 ou 9955-3616,
c/ Gabriela.

OFEREÇO-ME � p/ cuidar de
pessoas (idosas, doentes ou
somente pI companhia), posso
pernoitar ou ficar 24h. Tratar: 371-
0462, c/ Nena.

OFEREÇO-ME - p/ lavar e passar
roupa em casa. Também cuido de

crianças. Tratar: 273-5086, cl
Marcia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar.
Cursando Sistemas de

Informação.Tratar: 372-3922.

'ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

estudantes do Ensino

Médio, Técnico e Superior.
Comparecer a Pestramed,
Av. Getúlio Vargas, 99,
sala7, piso superior..
Tratar: 275-2088

MASSOTERAPEUTAI
Massagens em-Gero!

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar.
-

Doméstica (mensalista, sem
pernoitar). Tratar: 273-0782, pela
manha ou a noite.

PROCURA-SE - de costureira,
dobração, etc. Tratar: 276-3100.

CABELEIREIRA - precisa-se c/
:

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

DESENHISTA -.precisa-se, c/
amplo conhecimento em Photo

Shop. Tratar: 370-8237.

PROCURO PESSOAS - p/ área de

vendas é liderança p/ trabalhar c/

produtos naturais p/ saúde e belelô,
Tratar: 273-D383 ou 9118-8386,

PROCURO PESSOAS - pI área de
vendas e liderança p/ trabalhare!
colchões magnéticos e acentos
magnéticos p/ carros. Tratar: 2n
0383 ou 9118-8386.

PROCURO PESSOAS - pi
trabalhar c/ distribuidor ou
supervisor, trabalhe a partir de sua

casa e ganhe de R$ 500,00 a RI
1.500,00 no 1· mês. Tratar: 37�
5764 ou 9121'1629.

PROCURO PESSOAS - sérias e

decididas p/tral;>alhar a partir de
casa, período parcial ou integral.
Requisito: telefone. Tratar: 371·
6418 ou 9992-6045.

www.horn.corn.br/dinheiro

REPRESENTANTE - Chec Chec,
SPC do Brasil- admite representali!
comercial para atuar em Jaraguádo
Sul e região. Tratar: 370-6615,

PROCURO PESSOAS - precisa-se,
c/ experiencia, na área de
consórcio, ótima remuneração,
Tratar: 371-8153, Consórcio União,

VENDEDORES - precisa-se, pI atia
em loja de brinquedo do Shoppill!
Tratar: 9117-3289, c/ Ana Lúcia,

JARAGUÁ DO SUL

Documentação: 1 foto 5x7 e identidade

Provas: 15 de dezembro de 2002

Horário das Provas: 8h às 12h

Local das Inscrições: SENAI de Jaraguá do Sul ou www.sc.senai.br

Taxa de Inscrição: R$ 50,00

.

VESTIBULAR VERÃO 2003

INSCRiÇÕES 140ut a 03 dez

Curso Superior de

TECNOLOGIA EM PROCESSOS \

,." ,í ..Ao

DE PRODUÇAO MECANICA
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua Vmândo daSilva Porto, 21

F o tos 1!9252-230]aragul.doSUl-SC
Fone: 1471275.1968 Fax: 47 31l.1>4re

T h i a 9 o M a r k i ew i c z / L o o k h e r e E-mail=:�::�::::::::�::::::
L..-_ __";';====�

cCORREIO DO POVO
-� �- - -- -- -�,-

-

--�------------_.::;;_.:::..==::..;::_�_;;;_;"--'-=:;_

POR

T
é

c Bogo

icroi'nformatica. com
"'p"elall.adl .10 at.,dor '0".

Big Bistrô com a banda Mr. Jocker

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Sexta-feira -

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Sábado - .

Barcelona lounge Bar - Saturday Night - DJ Fernando, from Hanna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO GENTE & INFORMAçÃO
Por Franciene Fagundes

As amigas Josi, Regiane (em pé), Eunice e Josiane
no baile de formatura da turma de Adminis�ração,
na última sexta-feira, no Baependi

A vencedora da promoção Cosmos 20 anos foi a

advogada Liz Mara Galastri. Ela ganhou uma

semana de descanso em qualquer capital do
Nordeste do País

Aniversariou ontem Valdirene

Rosa, e, no sábado, sua filha,
Wallescka Thalya, completa 4

meses. Esta é uma homenagem do
marido e pai, Denílson Demarchi

Casam-se neste sábado I raléia
Borchardt e Sandro Vilmar

Hornburg. A cerimônia religiosa
será na Igreja Cristo Bom Pastor,
no Rio Cerro, e a recepção será na

Sociedade Aliança. Quem deseja
felicidades são os pais dos noivos e

as testemunhas

�ABABiliS.__
�niversariou no último domingo
onas Marcel Dematte. Quem o

parabeniza são seus pais, Renato
e Irene, e a sua irmã, Jania

<'

Aniversariou ontem Fábio
Hanemann. Quem lhe faz essa

homenagem éa sua namorada,
, Letícia Enke C. dos Santos

Aniversaria hoje Alcido N itzke.

Quem lhe deseja muita saúde e

felicidade é a sua mulher, Maria, e

as filhas, Deise e Suelen

Colou grau em Administração, na
última sexta-feira, Jackson Decker.
Seus pais e irmãos desejam muito
sucesso

FE_LLCIDADES�__
Aniversaria hoje Sandra Rosa
Nicolini. Quem lhe deseja os

parabéns é o seu pai, Luíz
Nicolini

Cola grau em Letras, hoje, Fabiane
G. de Paulo. As amigas Patrícia,
Tayse, Neide e Josana, do curso de
Secretariado Executivo da Ioa

fase, lhe desejam muito sucesso

DESFILE

QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de�

A Sociedade Diana, de Guar�i
faz a abertura oficiai, amanhã,
atividades da piscina, com o desfi
lançamento das coleções prima�
verão de varias lojas da cidade?
um delicioso coquetel tropical
parti r das 2 O ho raso .

CONCURSO
contece amanhã o concurso

llaraquá do Sul 2003, no

Bowlling, a partir das 21 horas.
rêmio para a melhor torcida, e I

após a festa será animada pela B
In Natura. Os ingressos custam

3,00. Promovida pela J H B Event

MISS MASSARANDUBA
A J H B Eventos também promov
concurso M iss Massaranduba 20
neste sábado, no Salão AloísiQ;
partir das 16 horas. O evento con

com bingo beneficente em prol
Corpo de Bombeiros Voluntários
Município e um delicioso café col
nial no valor de R$ 4,00 por pessoa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FISCALIZAÇÃO
'

,

APrefeitura deJaraguádo Sul, através daDivisão de Trânsito
tTransporte Urbano, está intensificando desde a segunda
quinzena de setembro o trabalho d� fiscalização de

caminhões estacionados em vias públicas, abrangendo todos
os bairros doMunicípio.Amedida, que integra a campanha
"Vida no Trânsito", tem como objetivo conscientizar os'
condutores deste tipo de veículo, pois esta irregularidade,
além de atrapalhar o fluxo do tráfego na cidade, põe em

risco constante a segurança de outrosmotoristas, pedestres
e ciclistas, sendo causadora de inúmeros acidentes.

PALESTRA ,\

O advogad�, engenheiro florestal e árbitrodo Tribunal de

Mediação PauloRoberto VitorinoMendes profere palestra
de apresentação do funcionamento do Tribunal de
Mediação e Juizado Arbitral, no Município. A palestra
acontece no' dia 29 deste mês, às 20h30, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).

FLORES
Amanhã, acontece emJaraguá do Sul o lançamento da 64"
Festa das Flores, deJoinville. Pelo segundo ano consecutivo
o evento, promovido na cidade vizinha, também é lançado
aqui em Jaraguá do Sul, desta 'vez no Shopping Center

Breithaupt, às 17 horas. A Festa' das Flores é um dos mais
importantes e concorridos eventos da Região Norte de
Santa Catarina e até do Brasil, no gênero. Quem promove
é a Prefeitura de Joinville e a Agremiação Joinvilense de
Amadores de Orquídeas, fundada em 1938. A primeira
edição da Festa das Flores aconteceu no período de 28 de
novembro a 2 de dezembro de 1936. Este ano, o evento

acontece de 15 a 24 de novembro.
'

PAZ
Até o dia31deste mês, o Lions Clube de Jaraguá do Sul
Centro está promovendo exposição dos 23 cartazes

selecionados para o concurso deste ano sobre a "Paz
Mundial'l. Os cartazes foram feitos por alunos de até 14
anos, que estudam em escolas das redes pública e particular
de Jaraguá do Sul e região. A �scolha do cartaz, que vai
Irepresentar a cidade no concurso, será feita no dia 29,'por
urna comissãode jurados, a partir das 19 horas. O concurso
Isobre a "Paz Mundial" é promovido pelo, Lions
Internacional e tem caráter mundial. Este ano, o tema é
"Sonho de Paz". Ano passado, a aluna Camila Riegel
classificou-se entre as 23 melhores do mundo.
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I SUPERAÇÃO: PORTADORA DE DEFICIÊN�IA PROVA QUE A BELEZA ESTÁ NOS OLHOS DE QUEM VÊ

Integrante da Ajadefi sonha em

fazer faculdade deComunicação
, .

:

]ARAGuA DO SUL -,-

Ivone deLima tem 27 anos

de idade e desde os 3' é

portadora de deficiência

física, causada pela polio- .

mielite.

,As seqüelas da doença
fizeram com que ela per
desse boa parte dos movi
mentos físicos, mas não

impediu a maturidade inte

lectual ou a diminuição da

força de vontade em atin

gir seus objetivos.
Dotada ,de grande re

sistência espiritual, Ivone
abraça o mundo com as

forças e a esperança de

quem acredita nummundo

igualitário, onde as injusti
ças e os preconceitos po
dem ser varridos através

da persistência e da' luta

pelo respeito aos direitos
não apel)as damaioria, mas
especialmente das mino

rias, dos considerados di
ferentes por não estarem

enquadrados dentro dos

modelos preconcebidos

Cesar Junkes /CP

Ivone de Lima: "Precisamos ocupar os espaços que são nossos por direito"

de beleza e inteligência.
O maior sonho de Ivo

ne é continuar os estudos
e cursar a faculdade de Co

municação Social, mais es

pecificamente o Jornalis
mo. Capacidade para tanto,
não falta.

Há dois anos, ela es

creveu um livro, cujo título
''Ainda existem razões para

Viver", explica os senti

mentos de Ivone em rela

ção ao mundo em que
vive. "Infelizmente, entre
guei os originais para uma

pessoa que dizia me ajudar
e essa pessoa perdeu o ma

terial. Como não fiz có

pias, perdi o livro e a: opor
tunidade de ver minhas

idéias publicadas e ao al-

cance de outras pessoas",
afirma Ivone. I

Positiva e confiante, I-
vone acredita que as pes
soas, independente dá con
dição, física, podem se su

perar e atingir seus objeti
vos. ''Antes, eu só via os

obstáculos. Agora, vejo os

espaços", resume.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Robótica Educativa é um- dos destaques da .Feira Científico-cultural
O ColégioMarista São nada ao trem em Jaraguá sada na entrevista com o sara Orientadora, Tarcila

Luís divulgará naVII Feira do Sul e região. Para auxi- Coordenador do Projeto \ Guesser - Geografia, sali-
Científico-cultural, projetos liar os estudos, os alunos' CRDR junto aAcijs (Asso- enta que o, aluno passa -a

desenvolvidos utilizando a juntamente com professo- ciação Comercial e Indus-: construir seu conhecimento

Robótica Educativa-Serão res e o topógrafo da Pre- trial deJaraguá do Sul),An- através de suas próprias
duas maquetes compostas

'

feitura Municipal, circula- selmo Ramos. observações, o que estimu-,
'de sucata e componentes ram e observaram todo o Segundo a Coordena- la a exploração e a investi-

elétricos, controladas via no�o trajeto traçado. O dora do Projeto Robótica,
, gação.

computador, construídas outro trabalho destaca a Luciane Schwalbe, este Os projetos poderão
por alunos da 7". série. do importância da reciclagem tipo de atividade transfor- ser visitados, durante a 7"

Ensino Fundamental. de lixei e mostra a criação ma a aprendizagem em al- Feira Científico-cultural que
Um dos projetos apre- do adubo orgânico atra- go divertido, tornando inicia hoje, às 19 horas, e

\

se estende até amanhã (25),senta uma alternativa para vés da compostagem de bastante acessível os princí-
exploração do turismo -lixo molhado. pios de Ciência e Tecnolo- durante todo o dia, nas

através da nova rota desti- A pesquisa foi emba- gia aos alunos. Já a Profes- dependências do colégio.
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Mostra de Dança do

Divina retrata o 'Circo'

I ECONOMIA: PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO NAS AMÉRICAS

Informação é. a chave para
o sucesso do País' na Alca

aberta à comunidadel
retrata um tema por ano

Sitio do Pica-Pau Amarem
Vida; A Floresta Encan�
da; Brasil 500 anos; �

Direitos das Crianças, en
outros, já foram apresen
dos pelas estudantes, ':'
cultura se expande abru
tamente na região, hajaviJ
a intensa programação
espetáculos que são DR
recidos semanalmente
várias instituições apre,
acessíveis", acrescenta,

Proj eto iniciado e

1992, a dança é uma

atividades complemen
oferecidas pelo Diviml

professora � co'reógn
Daniela Grossl dirige
grupo, único no Munici'

que conseguiu classificar,

para participar dos pal(l
alternativos do Festival

Dança de Joinville, (JE)

JARAGuA DO SUL -

Aproximadarriente mil

pessoas estão sendo espe
radas na 7"Mostra de Dan

ça, que acontece amanhã"
a partir das 20 horas, no
Ginásio de Esportes do

Colégio Divina Providên
cia. São 135 'bailarinas, da
Educação Infantil ao

Ensino Médio, que vão

desenvolver 14 coreogra
fias, nos estilos Idança
teatro, jazz, street' dance e '

dança solo, com o tema

"O mundo encantado do,

Circo".
A entrada é gratuita e

os convites devem ser reti

rados antecipadamente na

recepção do colégio.
De acordo' com o co

ordenador de comunica

ção e eventos, Miguel Âri�
gelo dos Santos, a Mostra
de Dança dõ Divina é

americano (e outros paí�es
que fazem parte da pro

posta), onde poderia se

conseguir uma rebaixa nas

tarifas aplicadas, principal
mente pelos ?stados Uni�

JARAGUA DO SUL - O

Núcleo de Comércio Ex-
'

terior daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) promoveu
ontem, às 20 horas, no
auditório do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul), a palestra ''Alca, as

pectos jurídicos e econô

micos da implantação",
; ministrada pela professora

de Relações Internacionais
e Política Externa Brasileira
da Univali (Universidade
do Vale do Itajaí), Claudia
Cruz, também coordena

dora' do setor de relações
internacionais da Unerj
(Centro Universitário de

Jaragdá do Sul).
A Alca (Área de Livre

Comércio das Américas)
pretende reunir, num 'es-

ção como o que se propõe
no âmbito da Alca", en

fatiza.

A integração econômi

ca se' reveste na forma de

zona (ou área) de livre co-

mércio, anele se promove I' dos, que estão num pata-
a livre circulação de bens e mar de aproximadamente

. serviços produzidos nessa 45% sobre os 15 principais
produtos exportados pelo

"

Brasil, aos norte-america-

nos.

- É importante o País

estar preparado para ne

gociar. 'Claro que isto de- -,

verá estar ligado ao desen

volvimento de uma políti-

área, mantendo, contudo,
a autonomia dos países
que dela. fazem parte, em
matéria de política comer

cial.

As decisões são toma

das em consenso entre as

partes. Desta forma, não

Claudia Cruz

quema de integração eco

nômica, todos os países do
continente americano, com'

exceção, de Cl:lba.
Trata-se, no entanto, de

uma proposta em fase de

negociação, cujas tratativas
deverão terminar em 2005.

"Sou contrária à maneira

como está sendo divulga
do o esquema de integra-

há perda nem transferência _ ca sustentável de Cornér-

d� soberania.
I

cio Exterior por parte do

Portanto, segundo nosso governo, situação
Claudia Cruz, as vantagens essa irreversível no atual

CQRREIODOPOVO
Aqui tem informação!

Ligue e confira: 371-1919

mundo globalizado", fina
liza a professora.
(JULIANA ERTHAL)

que se vislumbram dizem

respeito à ampliação do

acesso ao mercado norte-

Alberto Bauer faz gincána dos 25 a�Qs
JARAGuA DO SUL -

: Comemora-se, amanhã,
os 25 anos de fundação da

Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Alberto

Bauer. Para marcar o ani

versário, começa hoje e vai

até sábado uma gincana
cultural, nas dependências
do colégio, a fim de pro
mover a integração de es

tudantes e funcionários,
bem como estimular a par

ticipação de pais, ex-alunos
e representantes 'da comu
nidade.

CÂMARA MUNICIPAL
IMPRENSA

SESSÃO DO DIA 21/10/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS (pn
indi cações aprovadas por 18 vdtos:

,

397/02; Paulo Ademir Florianl (ppb) - Implantar redutor de velocidade na Rua Padre AIW:
Jacobs, nas proximidades do Supermercado; Lenzi, no 'Bairro Vila Lenzi: 398/02; - Limpeza permanente e Urbanizaçl
nas cabeceiras do Viaduto no Bairro Vila Lenzí: ,

'

399/02; Lorita Zanotti Karsten (pmdb) - Retirar o lixo da' margem do Rio' Jaraguá, final da Rua Marina FrueWO!!
no Centro;

- (
,

400/02; Orlando Gilberto Gonçalves (ppb) - Colocação de dois postes de iluminação pública na continuaçaol
Rua Wally Emília Mohrtlado direito da BR 280), próximo a Oficina Mecânica de Gilberto Nicolluzzi; 401/02; - DesobslJUíI
da visão das placas as margens da BR 280; ,

Veto Parcial do executivo ao Projeto de lei n' 128/02 que determina a instalação de 'equipamentos em elevado�

de, Edifícios residenciais_ e comerciais, em v.otaçã� secreta, man�ldo, por 17 yotos fay e 01
�

em branco: . I
Projeto de Resoluçao 017/02; Mesa Diretora; Designa Vereador para Representar a Camara MUniCipal no

Fórum Catarlnense de Desporto e Lazer - lô votos;
PROJETOS Ú>E LEIS DO LEGISLATIVO:

, ,I
033/01 - l' Votação secreta; vereador Llo Tlronl (psdb) - Denomina via 'pública a Rua de n' 425 'passa

denominar-se Frederico Balsanelli - 18 votos; ',:
" �

254/02 - l' Votação secreta; vereador Jeán Cario Leutprecht (ptb) - Denomina Via pública a Rua de n' 894 P�
a denominar-se Benjamina Klein Berns - 17 votos favo e 01 EM branco; .

;si
, 260/02 - 2' Votação secreta; vereador Paulo �demlr Florlanl (ppb) - Denomina Via Pública - A. Rua de n' 756 pa.

a denominar-se Rua das Cerejeiras - 17 votos favo e 02 EM branco;
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO:

'

"

'
,

,
" II

270/02 - 2' Votação - M6difica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas físicas LOA, da Lei MunleIP:,
2,969/2001 de 18/12/2001, e suas alterações. que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaragu

Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2002 - �; -

" II
277 /02 - l' Votação - Modifica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas, físicas LOA, da Lei MuniClpa

I
2,969/2001 de ,18/12/2001, e suas alterações, que estima ii receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá�
Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2002, suplementa e anula dotações do Orçamento do fu

Municipal de Turismo - �;
"

-'
" II

280/02 - l' Votação - Modifica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas físicas LOA, da Lei MUOleIP:1
2,969/2001 de 18/12/2001, e suas alterações. que estima a receita e fixa a despesa do Município de daragu I
Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2002, suplementa e anula dotação do orçamento vigente e

outras providências - 17 votos; "
, "I

284/02 - l' Votação - Modifiba dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas físicas LOA, da' Lei MuniClPál
2.969/2001 de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaragu j
Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2002, súplernenta e' anula dotações do Orçamento Vigente
votos; ,

'

" I
287/02 -'1' Votação -'Modifica dispositivos do Anexo Dernonstratlvo.de Metas físicas LOA, da Lei MuniCI1,

2,969/2001 de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município, de Jarag�
Sul, seus órgãos e entidades para o exercício de 2002 - 17 votos; 'mal
, 293/02 - 2' Votação - Autoriza o Executivo Municipal a desenvolver ações para implementar o progrj2001Subsíolos à Habitação de Interesse Social - P.S,H., criado pela medida provisória n'2.212, de 30/08 ii
regulamentada pelo Decreto n' 4.156, de 11/03/2002, nas condições definidas pela Portaria Conjunta n' 9, de

04/2002, da STN/MF e SEDU/PR - 18 votos; . ENi
FIZERAM USO DA PALAVRA LIVRE O VEREAD(JR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB) DEFENDENDO A URGIE�

LIBERAÇÃO DA VERBA DESTINADA AOS CLUBES ESPORTIVOS, COM APARTES DOS VEREADORES CARIONE �iP�
PAVANELLO (PFL), PEDRO ANACLETO GARCIA (pMDB). PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB). MARCOS SCARPAT�J (li
LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB). JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT). ,RONALDO TRAJANO RAULlNO (PMO 'rjI.
PETRAS KONELL (PMDB). LlO TIRONI (PSDB). ROCHE BACHMANN (PSDB) E EUGENIO MORETTI GARCIA (PSD:io�'MANIFESTARAM SEU APOIO. A VEREADORA MARIA ELlSABET MATTEDI (PFL) DISSE TAMBÉM DAR O SEU U�
QUESTÃO LEVANTADA, REGISTROU E LAMENTOU A OCORRÊNCIA NA ESCOLA VICTOR MEIRELES, INFORM°rf,O
ENTREGA DE DOCUMENTO DE REPRESENTANTES DA 'REGiÃO DE NEREU RAMOS À BRASIL TELECOM. ,EM APA� O�
VEREADOR ROCHE BACHMANN (PSDB) PEDIU APOIO DE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTO SEMELHA��peI
COMUNIDADES DE RIO DA LUZ I, II E III, RIO CERRO, ALTO SANTA LUZIA E GARIBALDI. EM APARTE, O, VE TO �
PAULO ADEMIR FLORIANI (PPB) INFORMOU ter NA PREFEITURA PESSOA COMPETENTE PARA ENCAMINHA�EN (

'DOCUMENTAÇÃO, RETRUCANDO A VEREADORA QUE A REFERIDA PESSOA SOLUCIONA PARTE DA QUESTAO,
NOVA SESSÃO ORDINÁRIA , quinta·FEIRA 24/10/2002, ÀS 19;00 HORAS, COM

ENTREGÁ DE MEDALHAS DE MÉRITO.

Gincana da Escola Alberto Bauer conta com 17 equipes

De acordo com o dire

tor FranciscoDeretti, � gin
cana, que é uma tradição
da escola, objetiva tam

bém desenvolver o espí
rito de competição como

atitude positiva entre os

alunos; pretende aperfei
çoar o lado artístico e cul

tural, e, acima de tudo, va-
, lorizar o sentimento de

, \

afeição pela ,escola am-

pliando-se os horizontes,
(

da prática da cidadania.

Estão formadas 17

equipes para'a competi
ção, cada uma com o mí

nimo de 43 participantes,
envolvendo alunos do jar
di� à 8" série. "Pais, fun
cionários, professores e ex

alunos do colégio também
podem Se inscrever", com

pleta o diretor.

-A aber�ra começa ho
je, a partir das 7h20, com
/

a prova de arrecadar obje
tos recicláveis. Ao meio

dia, os alunos vão sabo

rear um delicioso almoço
fornecido pela equipe or

ganizadora' do evento. O

encerramento acontece no

sábado, às 11 horas, com
a premiação para os classi

ficados. O primeiro colo

cado recebe R$ 300,00, o

segundo R$ 200,00 e R$ \

100,00 para o terceiro. (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 24 de outubro de 2002 ESPORTE CORREIODOPOVO 11

Figueiravence o Flamengo
o Figueirense entrou

e I
em campo ontem à noite,

n
em casa, para �nfrentar o
Flamengo e garantiu a

I
\rytória, porZ a 1. Com a

o •

bderrota, o time ru ro-

negro voltou a ser muito

assombrado pelo fantasma

do rebaixamento. Já os

catarinenses, com os três

, pontos, chegam nas portas
do G-8. Foi a púmeira
vitória do .Figueirense

'

sobre o Flamengo em oito

jogos válidos por Carn-

e peonatos Brasileiros. O

time carioca 'tem cinco vi

u tórias.,

d Resultados da rodada

:a de ontem: Corinthians 2 x

e 2 Palmeiras, Portuguesa 2
xOGuarani, Fluminense 2

r, x 2 Goiás, São Caetano 1

I' x 1 Cruzeiro, Paraná 2 x 1

Gama, Paysandu 2 x 1

Santos, Ponte Preta 1 x 1

Vitória e Bahia 4 x 2

Vasco.

Na classificação ge
ral, primeiro lugar para
o São Paulo, que soma

37 pontos, seguido do

São Caetano, com 36;
Corinthians, 35; Juven
tude, 34; Santos; 32;
Atlético-MG, 30; Vitó
ria, 28, e Guarani, com 28.

Na lanterna: Gama, com
22 pontos; Botafogo, 22;
Paraná, 20, e Palmeiras,

'

com 20.

Apróxima rodada será
sábado, com os seguintes
confrontos: Portuguesa x

São Paulo, Internacional x
Grêmio, Santos x Fla

mengo, Atlético-PR x

Coritiba, Gama x Goiás,
Guarani x Ponte Preta e

Juventude x Figueirense.

CENTRO DE FORMAÇAo DE
CONDUTORES LESSMANN LTDA

et.

çi

, 'fi
310-1215 - 371-5925 - fax: 371-5933
cfclessmann uel.eum.br'

LOTERIAS
! Megasena Quina
�

concurso: 407 concurso: 1061
I�

02-18-22-49-51-57
,I

28- 33 - 34 - 41 - 53

,I lotomani,a Loteria Federal

5� concurso: 260 concurso 03680

�
04 - 13 - 20 - 24 - 1°_ Prêmio: 61.909
26 - 32 - 36 - 37 -

2° - Prêmio: 39.794,
47 - 50 - 51 - 56 -

58 - 61 - 62 - 67 -

3° - Prêmio: 09.754

68 - 90 - 92 - 94 4° - Prêmio: 20.314

5° - Prêmio: 32.-144

I RECONHECIMENTO: ATLETAS SE DESTACARAM EM COMPETiÇÕES ESTADUAIS E INTERNACIONAIS

Nadadores jaraguaenscs trazem
resultados positivos, para casa

]ARAGuA nõ SUL - A

I equipeAjinc/Urbano/F1\1E
participou, com 17 nadado

res, do campeonato estadual
realizado ha cidade' de Cri

ci�a, no sábado passado.O'
grupo jaraguaense conquis
tou duas medalhas de ouro,

cinco de prata e três de bron

ze, tendo como destaques
Mariê Nazário, com 'bronze
nos 50metros livre;Midiã de
Andrade, com prata nos 50

metros'borboleta e bronze
nos SÓ metros peito; Raquel
Mayer, com prata nos 100
metros borboleta; Adriana
Lessmann, com bronze nos

. 100 metros borboleta; Ro

drigo Demarchi, com prata
nos 100 metros borboleta, e

o

Jan Doubrawa, com duas
medalhas de prata nos 50
metros, peito e 50 metros

livre.

Destaque especial para o
revezamento 4x50 metros

livre, categoria 11 a 1,2 fe

minino, que estabeleceu uma
novamarca (recorde) com as

Cesar Junkes/Cj'
Atletas se preparam para competição estadual'

nadadoras Raquel Mayer,
Adriana Lessmann, Thainara
Dias e Carnila Schmitz. No
masculino desta categoria, a
equipe obteve também um

primeiro lugar no reveza-.

mento 4x50 livre, com os

nadadores Henrique Fruc

tuozo, Otávio de'Azevedo,
Jap. Doubrawa e Rodrigo
Dematchi.

O próximo desafio des
te grupo será no dia 2 de no

vembro, em São Bento do
Sul, com a segunda e última

etapa da Copa Badesc 'de,
NovosTalentos, envolvendo
as categorias InfantileJuvenil.
Já nas categoriasMirim e Pe
tiz o desafio, será no dia 30
de novembro, em Florianó

polis,
.

onde será realizado o

Campeonato Estadual Mi
rim Petiz em piscinaolimpica
(50 metros).

TORNEIO - Seis nada
dores da equipe Ajinc/Ur
bano/PME participaram do

�4° Troféu Internacional e
"Inrerfederativo Chico Pisei-

na, em Mococa, Sp' no fim

de semana passado. O even

to contou com a participa
ção de 20 Estados e também
com as equipes daArgentina,
Paraguai e África do Sul.
SantaCatarina ficou naT'po
sição geral do campeonato,
tendo como destaque o reve-

.

zamento 4xl00 metros livre

Juvenil feminino, que ficou
em 4° lugàr com as nadado
rasMarina eTalita, pelaAjinc;
JoanaHildebrand, peloJoin
ville Tênis Clube, e Taiara

Zucco, pelo Caça e Tiro A

raujo, Brusque.No feminino
- individual asmelhores classifi

cações foramBeatrizHasckel

(Blumenau), com 4° lugarnos
100 metros costas, e Marina

Fructuozo, com 9° lugar nos
100 metros livre. Os próxi
mos desafios serão os cam

peonatos brasileirosJuvenilde
Verão, 'a ser realizado em

Uberlância/MG, no final de

outubro, e 00 Campeonato
Infantil de Verão que será em

dezembro, noRio deJaneiro.

Samuellidera ranking em duas modalidades
o

]ARAGuA DO SUL - De�

pois da penúltima etapa do

Campeonato Estadual de
Carabina Livte (deitado, 3 x
40 e ar comprimido), realiza
dano último finalde semana,
em Timbó, três atletas jara
guaenses aparecem com des

taque nos rankings estadual e
com grandes chances de en

cerrar o ano entre os três pri
meiros colocados. O técnico

PREFEITURA DE
GUARAMIRIM

e atleta da equipe de tiro da
PME (Fundação Municipal
de Esportes), Samuel Lean
dro Lopes, que venceu as

provas da carabina 3 x 40,
categoria A - obtendo seu'

recorde pessoal de pontua
ção (1.120 pontos) -, e ar

comprimido; categoria C,
lidera o ranking estadual
destas duas modalidades.
Além disso, obteve o terceiro

lugar da etapa na carabina

deitada, categoriaA, e aparece
na quartaposição do ranking

,

catarinense. '

Outro atirador jara
guaense que se destaca é

Thiago da Veiga, como ter

ceiro colocado rio' ranking
de ar comprimido e líder na
carabina deitada, ambas da

categoria C. Quem 9IDbém
está na briga por um titulo

este ano éMarcelo Stolf, que
venceu, em Timbó, a prova
da carabina deitada, categoria
C, e ocupa a segunda colo
cação do ranking desta mo
dalidade. A última etapa do

campeonato estadual ocor
rerá nos dias 9 e 10 de no-

o

vembro e será organizada
pela equipe de Guaramirim,
mas realizada emJaraguá do
Sul.

)"J'

",< ,

GUARAMIRIM", .,
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2001/20�4 o

'

,

'Trabalho e Transparência'
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• VÔLEI: TIME INFANTIL MASCULINO E MIRIM FEMININO GARANTIRAM PRESENÇAS NAS FINAIS DO CATARINENSE

Equipes .jaraguacnses de vôlei
estão nas finais do Estadual

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infantil masculina

ADV/FME/Marisol e o

time Mirim feminino

ADV/FME/Marisol/Di
vina garantiram presenças
nas finais das competições
catarinenses de vôlei, em
suas respectivas categorias.
Os garotos asseguraram a

vaga com a quarta coloca

ção conseguida na terceira

etapa do Estadual, disputa
da no último final de se

mana, em São José e Flo

rianópolis. Na sexta-feira,
venceram Intelbras/São
José e Adiee/Florianópo
lis, ambas de 3 a 0, mesmo
placar da derrota que so

freram para o Verde Valei
Rio do Sul, em jogo dis

putado no sábado.

Já m? cruzamento com a

chave de Florianópolis, com
jogos realizados no domin

go, os jaraguaenses perde
ram a semifinal para o Ba

rão/Blumenau e a disputa
do terceiro lugar para o Bon
ja/Joinville, sendo as duas

Aequivo/CP

Atletas se preparam para as finais do Estadual, que acontecem no mês de novembro

partidas por três sets a um.
.

Mesmo assinf o time da

ADV/FME/Marisol ficou
com o quarto lugar na classi
ficação geral e disputará as

finais do Campeonato Es

tadual Infantil Masculino, a
serem realizadas de 8 alO

de novembro, em Rio do

Sul, onde terá Barâo/Blu
menau, Verde Vale/Rio do'

Sul e Carlos Renaux/Bms
que, como adversários.

FEMININO - Já o ti

me Mirim feminino, que
também ficou com o quar
to lugar na classificação ge
ral, foi vice-campeão da ter

ceira etapa do Estadual, dis
putada em Criciúma no úl

timo final de semana, quan
do perdeu apenas para

Astel/Florianópolis, mas

venceu as outras três adver

sárias - Severiano/Criciú
ma, Bonja/Joinville e Clube

Doze/Florianópolis -,
sendo que todos os jogos
resultaram em três sets a

zero. A fase final da com

petição, que ocorrerá de 6

a 8 de dezembro, em local

ainda a ser definido, reunirá
ainda as seguintes equipes
classificadas: Adblu/Blu
menau, Bandeirante/Bms-

.

que, Astel/Florianópolis,
Bonja/Joinville e FME/
Nova Trento.

Samuel Lopes lidera ranking em duas modalidades
}ARAGUÁ DO SUL -

Depois da penúltima etapa
do Campeonato Estadual

de Carabina Livre (deitado,
3 x 40 e ar comprimido),
realizada no último final de

semana, em Timbó, três
atletas jaraguaenses apare
cem com destaque nos ran
kings estadual e com grandes
chances de encerrar o ano

entre os três primeiros colo-

cados. O técnico e atleta da

equipe de tiro da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Samuel Leandro
Lopes, que venceu as provas
da carabina 3 x 40, categoria
A - obtendo seu recorde

pessoal de pontuação (1.120
pontos) -, e ar compri
mido, categoria C, lidera o

ranking estadual destas duas
modalidades. Além disso,

obteve o terceiro lugar da
etapa na carabina deitada, ca

tegoriaA, e aparece na quar
ta posição do ranking catari
nense.

Outro atirador jaragua
ense que se destaca éThiago
da Veiga, como terceiro co

locado no ranking de ar co

mprimido e líder na carabina

deitada, ambas da categoria
C. Quem também está na

briga por um título este ano

é Marcelo Stolf: ele venceu

em Tirnbó a prova da cara

bina 'deit4da, categoria C, e

ocupa a segunda colocação
do ranking desta modalida

de. A última etapa da cam

peonato
.

estadual ocorrerá

nos dias 9 elO de novem

bro e será organizada pela
equipe de Guaramirirn, mas
realizada emJaraguá do Sul.

Estudantes da Escola
Municipal Anna Tôwe Nagel
participaram do Campeonato
de Xadrez Mirim e receberam
troféu geral da competição,
com a equipe masculina. A

instituição de ensino recebeu
medalha de ouro, no
individual masculino;

, medalha de prata, por equipe,
,

e ficou em quarto lugar, no
feminino, por equipe.

INFANTO DA MALWEE/FME
A equipe Infanto da Malwee/FME fez apenas tre!
pontos ao vencer uma das três partidas que disputou
pelo turno da quinta etapa do Campeonato Estadualde í

Futebol de Salão da categoria, no final de semruu

passado, em Florianópolis. A vitória foi em' cima da
Metisa/Tirnbó, pelo placar de 5 a 2, enquanto que O!

resultados negativos foram para a AABB/Joaçaba (9a
2) e a Adiee/Florianópolis (3 a 1). Para esses com.

promissos, o técnico do time jaraguaense, Renato Vieira,
contou com os seguintes atletas: Chico, Dudu, Isra�
Evilásio, Leo, Peterson, Vitor, Célio,Andrei e Anderson.
O returno está marcado para os dias 1 e 2 de novembro,
em Joaçaba.

COPA COLOMBO
A equipe Homago/FME sagrou-se campeã da etapa
de Mafra do 7°,Circuito Catarinense da Copa Colombo

de Futsal Feminino, disputada no último domingo. Parn

conquistar o título, as jaraguaenses somaram sete ponto!,
empatando em um gol com as anfitriãs da FME/Mafu
e goleando as outra; duas adversárias: FME/Três Barro

(10 a 3) e Santa Catarina'(14 a O). O técnicoJosé Augusto
Caglioni contou com as jogadoras Matiza, Geór��
Anelize, Ana, Chaiane e Charaly, além das atletas-destaque
da competição, Márcia (melhor goleira) e Rúbia, a

artilheira da etapa, com 12 gols assinalados.

BALIZAS
O'CTE (Centro de Treinamento Eqüestre) 5 Estrelas

vai promover a primeira prova oficial de 6 Balizas, no

dia 9 de novembro, na estrutura da escola, localizada na

Rua Willy Gunther, na rodovia de acesso a Pomerod�
As inscrições podem ser efetuadas no dia e local da

competição, no valor de R$ 30,00 para as categoria!
Iniciantes e Feminina; R$ 50,00 no Aberto, e a InfanW
será gratuita. Cada competidor poderá participar, no

máximo, com dois cavalos em cada categoria; sendo

que o mesmo animal não pode ser montado por m�s

de um participante, por categoria. Também será exigido
o exame de anemia dos cavalos a serem inscritos e outrOS

que entrem no CTE.
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