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Morador Noel Morais dos Santos, pai de Marlon dos Santos, 19 anos, que foi enterrado ontem, afirma

que o local é muito perigoso para ospedestres e ciclistas e afirma que o idealseria uma rotatória

Moradores da Ilha ·da Fidueira
pedem instalação de rotatória

Equipamento para a realização da avaliação de au

dição também pode ser usado por adultos. Página 5

413. Ontem, depois do sepultamento da última

vitimá, os moradores se reuniram para discutir a

possibilidade de construção de uma rotatória no

local.

PÁGINA 5

.0 casal Clóvis da Silva e Patrícia Stein assinou o contrato

para a casa. própria, que fica pronta em julho. Página 9

Tricampeã estadual e vice no

Brasileiro, Janaína Almeida dos
Santos é uma carateca jaraguaense
que promete trazer excelentes
resultados para Jaraguá do Sul.
Página 11

Empresários prevêem
um crescunento na

economia para 2003
PÁGINA 4

Comunidade localizada às margens da SC-413,
www.marisol.com.br noBairro ilha da Figueira, proximidades do Bar

do Marangoni, está preocupada com o grande nú

mero de acidentes de trânsito que acontece bem

no acesso da Avenida Izídio Carlos Peixer à SC-

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.5180 3.5250

Paralelo

Turismo

3.5700 3.6400

3.38003.5800

COMUNICADO

Nesta sexta-feira, o Jor
nal CORREIOOOPOVOen
traem f érias, retoman
do no dia 6 de janeiro
de 2003. Aproveitamos
o ensejo para desejar
um Feliz Natal e um ano

novo repleto de energia
e paz.

Boas-festas!
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r
...que tem ceifado
milhares de vidas,

sendo a maioria

pessoas jovens, no

auge de sua vida
produtiva _J

Bondade: uma virtude que
devemos cultivar!

CLEUSIMAR DEMARGHI SCHULTZ -,- Docente da Fundação Logosôfica. de
I

Jaraguá do Sul

A humanidade, em seu longo processo evolutivo, tem demonstrado atitudes

fragmentadas de sua bondade.

Apesar de, atualinente, abondadenão serpercebida, ela é umavirtude quepode
e deve ser cultivada nos propósitos de sobrevivênciahumanal

COmo ser humano e fazendo parte desta criação universal, sinto uma grande
responsabilidade em auxiliar a formação de uma nova humanidade.

Ao fazeruma retrospectiva em minhamente sobre as cani.panhas já realizadas

por diversas entidades, clubes e instituições, das quais eu também já participei,
recordo bem de que tudo o que me movia era a bondade frente a determinado

pensamento de solidariedade e ajucla. Porém, hoje, percebo que essa bondade era

limitada naquelas ações; porque, emboramuito auxiliava,não foi sendo propagada,
ao longo dos anos, pelos seres que a receberam enem pelos seres que se propuseram
a reparti-la.

Assim pude constatarque estavirtude não é congênitaaos seres humanos, mas

sim que, cultivada, pode ser adquirida com o passai do tempo na própria vicia.
Háum pensamento do criadordaGênciaLogosófica, Carlos Bernardo González

Pecotche, que ensina: "A bondade não está em dizer que sou bom, está em haver,

provado através de muitos, muitos anos, o bem que tem feit� a tantos, a tantos

sem perguntar-lhes de onde vem e quem eram." Através do qual pude refletir que
a boI_ldade é umavirtude expressa na criação e, umavez sentida e compreendida este

conceito naprópriavida, estabeleço uma relação mais humanapara comigo mesma

e, conseqüentemente, para com os demais.

Algo que tem me estimulado muito é compmvar o ato de suprema bondade

por parte de quem criou todo este universo. Para que Ele o fez? Como nós temos

sido gratos a esta 'bondade? Sinto-me um fragmento desta criação, e isto tem me

impulsionado a difundir os elementos que tenho extraído da Ciência Logosófica,
através da qual estou aprendendo a revermuitos conceitos no meu processo diário

de vida, emvirtude dos fatos que fui constatando.
Tenho sentido que toda a humanidade quer muito uma harmonia, porém,

essaharmoniadeve s�r baseada no conceito verdadeiro de bondade, que precisamos
buscar e reafirmar dentro de nós mesmos, respaldadana condutade nossas atuações
e no cultivo de ampliarmos o bem. Assim poderemos con�buir par; que, no

futuro, as gerações sejam efetivamentemais felizes que a nossa.

Agradecimento \

. OSMAR GÜNrHER - Inspetor-chefe da Regionaldo Crea/SC'

; '�AIrlspetôriaRegionaldoCrea/SC,aoencerraroatualrnandato (2OéX;J-2002)"vqn
àpre��ça dos srs. registrar agradecimentos pela especial atenção que o tempotodo

9�ram?O nosso trabalho, divulgando sempre que solicitados as ações cle interessepara
, .

fÓcios os profissionais e empresas que, de uma forma ou outra, interagem com o

sistema (cerda de500 profissionais e 200 empresas), e ta!?bém os esclarecimentos
'. n�()satod;tC?munidadedenossacircunscrição GaraguádoSJJ, Corupá,Schroeder,

{p����s�duba), contrib�do de forma decisiva para a consolidação
do lema Crea-;-Um parcelfo do profissional a serviço da sociedade' I, :

;� ;); Ai,� de janeiro/2003, para Um mandato que vai de 2003-2005, a inspetoria
;�s:J.tá,a;�ontarcom urnnovoColegiado de Inspetores e com novo inspetor-chefe.

. Esses catgÇ>s/fjmç;ões,porserem exclusivos do presidente reeleito do Crea, engenheiro
,

" ' .• , ... " ", "·1 '

Celso Ramos �oriséca, s�rão por ele esco11;idos e divulgados no inicio do próximo
� "!�; �,

"

Poroutro lado, aAEAJS (Associação deEngenheiFos,eArquitetDs dejaraguá do

S1:1l), rnnf0APe determinaa legislação, elegeuparaconselheiro titular da Ceec (Câmara
�deEOgenhatiaGvildoCrea),eparaconselheirosuplente,paraornandato
2003-2005, representandoJaraguá do Sul, os engenheiros civisAlmir RobertoNegri
e Luís FernandoMarcolla,respectivamente Eles substituirão os engenheiros mecânicos

Sérgio Legnaghi e Gilberto Henrique Fausel, que encerram seus mandatos na Ceei

(Câmara Especializadade Engenharia Industrial).
Outrossim, no inicio do ano vindouro, estaremos divulgando balanço de nossa

atuação à frente da Inspetoria durante o mandato que ora se encerra (2000-2002).
Aproveitamo-nos daoportunidade para desejar aos srs, e familiares todos nossos

votos de Feliz Natal e auspicioso Ano-Novo.

Obrigado a todos!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246 ou

pelo e-mail: cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone
para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o. texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais

ecessanas.

Insegur-ança nas estradas
Com a chegada do verão

e, conseqüentemente, das fé

rias, o risco para quem trafega
nas es tradas brasileiras au

menta ainda mais. Os feriados

de NataJ e ano-novo ainda

não chegaram e o saldo de '

mortes no trânsito nos últi

mos finais de semana já assus

ta aqueles que pensam em

aproveitar as férias para viajar.
O que mais intriga é saber

que o número de acidentes de
trânsito com vitimas fatais

tem aumentado a cada dia que

passa, numa clara demonstra

ção da pouca eficiência das

campanhas e da atuação da

'polícia e das rigidas leis para
'os' infratores, pelo menos no

. 'que se refere a multas.

Aqueles que estão progra
mando viagens para estas fé

rias, que tomem todo o cuida

do possivel no sentido de evi

tar essa tragédia, que tem cei

fado milhares de vidas, sendo

a maioria pessoas jovens, no

auge de sua vida produtiva.
As causas apontadas para

justificar o grande número de

acidentes no trânsito são mui

tas, mas a desatenção e a

relação das rodovias passfve
de estadualização em todo o

Brasil.

Com a estadualização, OI

governadores terão a respon·
sabilidade de manter as es·

tradas em condições satisfsió

rias. Em troca, receberão o

inconseqüência dos motoris- valor do que for investido, A

tas parecem ser os principais estadualização das rodovia,

motivos para tantos aciden- federais pode ser uma boa

tes e tantas mortes.
'

oportunidade dos governado·
Recentemente, o governo res manterem controle sobre

anunciou a duplicação da a situação das estradas, fa·

BR-I01 em seu trecho Sul. A zendo as melhorias e a manu·

realização dessa obra, uma tenção que forem necessárias,

reivindicação necessária na no sentido de evitar que o

tentativa de diminuir o nú- .
-estado das rodovias seja mail

mero de tragédiasr nâo deve um componente para au'

ficar apenas na promes.sa. mentar ainda mais os já as·

Toda a sociedade civil orga- sustadores números de aci·

nizada deve cobrar das auto- dentes de trânsito.

ridades competentes a dupli- Para que os Estados

cação dessa rodovia. tenham o direito de receber

A estadualização das ro-. esses recursos, que podem
devias, anunciada esta sema- .:

, chegar a R$ 2,34 milhões, OS

na por parte do Ministério Es tado s não podem estar

dos Transportes, deve bene-: inadimplentes com a União e

,
. de

ficiar o Estado de Santa Cata- são forçados a deslStJr

rina, que recéberá uma parte. . ações judiciais e também de

dos investimentos efetuados pedidos de ressarcimento pelo
em estradas federais. Ainda que já foi anteriormente 10'

esta semana, deve sair à vestido.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jO!!lal.
,
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Conjuntura atual, avaliação da campanha em, Santa

Catarina e o posicionamento do PT em relação aos

cargos no governo de Luiz Henrique da Silveira (pMD13)
foram alguns dos assuntos abordados durante a

convenção estadual do PT, realizada no último final de

semana, na cidade de Chapecó. Participaram da

convenção aproximadamente 300 petistas de todo o

Estado de Santa Catarina. Da Região do Itapocu, foram

para a convenção o deputado estadual eleito Dionei

Walter da Silva e o vereador em Guaramirim pelo PT

Evaldo João Junckes. A análise dos desafios a serem

enfrentados também foi discutida durante o evento.

PROJETOS
O governador Esperi
dião Amin assinou, on

tem à tarde, o Decreto n?

6.061, que fixa o montan

te do imposto sobre ope
rações relativas à circula

ção de mercadorias e so

bre prestações de trans

portes interestadual e in

termunicipal e de comu

nicação a ser utilizado no

ano de 2003, em projetos
culturais. Ao todo, serão

destinados R$ 5,96 mi

lhões, sendo que, deste

total, R$ 1,78 milhão de
verá ser aplicado na for

mação do Fundo de In
centivo à Cultura. A ini
ciativa de destinar esses

recursos para a execução
de projetos culturais faz'
parte do programa de
governo de incentivo à
cultura catarinense.

AVALIAÇÃO
Na última entrevista co

letiva concedida pelo
prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold (PSDB), na

manhã de ontem, o chefe
do Executivo salientou

que termina o ano com a

certeza do dever cumpri
do. Pasold salientou que
todos os setores foram

beneficiados e considerou

que este ano foi um suces

so em todas as horas. In

formou ainda que o can

didato a sua sucessão ainda

não está definido e enfati

zou que sua administração
foi totalmente voltada ao

programa de governo. O

prefeito disse ainda que o

ano que vem a administra

ção entra em uma nova

fase e ,fez questão de afir

mar que saiu ileso desse

conturbado ano eleitoral.

CORREIO DO POVO 3

I MUDAN'ÇAS: PRÉDIO QUE ABRIGA A CÂI'(IARA DE VEREADORES PASSARÁ POR REFORMA GERAL

Legislativo anuncia alterações
na parte física para 2003

]ARAGUÁ DO SUL - O

secretário-executivo da Câ

mara de Vereadores, Rui

Lessmann, anuncia para a

semana que vem o término

da instalação do novo siste

ma de sonorização da casa,

que vai permitir uma me

lhor comunicação entre os

vereadores e o público que
assiste às sessões. De acordo
com Lessmann, o projeto
de instalação do novo siste

ma de sonorização custou

R$ 42 mil e faz parte de um

projeto maior de melhorias

e ampliação, que deverá ser

licitado ainda na segunda
quinzena de janeiro. O secre

tário também informa que
o Legislativo está esperando.

n
a definição da TV Senado,
que vai disponibilizar, através

de convênio, sistema que

disponibiliza todas as infor

mações produzidas no Se

nado. "O contrato, em regi
me de comodato, já foi assi

nado pelas duas partes e de

ve ser concretizado em bre

ve", afirma Lessmann.

Para o início do próxi-

César Junkes/CP

Secretário Rui lessmann mostra projeto de reformas e ampliação da Câmara

mo ano, já estão asseguradas
as melhorias e reformas do

prédio, especialmente o an

dar térreo, que sofrerá

transformações radicais,
com a instalação de um bal

cão de atendimento ao mun

ícipe, e que vai proporcionar
mais comodidade a. todas
as pessoas que precisarem
se dirigir à Câmara de Ve
readores. ''A parte frontal

será alterada e os visitantes

serão identificados através

de um crachá, além de sala

de espera e recepção", cita

o secretário.

O secretário salienta que
essa primeira reforma tem

o a�al do presidente Vitória
Lazzaris e que o restante do

projeto, que inclui a constru

ção de um segundo piso,
também faz parte dos pro-

jetos de melhorias do novo

presidente da Casa, Carioni
Pavanello (PFL) .:

De acordo com Pava

nello, . todas as mudanças
somente serão concretizadas
com a aprovação dos

I
outros vereadores, mas

salienta que as alterações são

necessárias para o nível de

Jaraguá do Sul.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Assembléia aprova projeto que limita imunidade
.

FLORIANÓPOLIS - A moldes da Constituição giado, podendo ser julgados pedido para que seja sustado
Assembléia Legislariva de federal. apenas no Tribunal deJustiça o andamento da ação, desde
Santa Catarina aprovou, na A aprovação da pro- do Estado. Somente pode- que com a aprovação da

quarta-feira desta semana, posta vai provocar o fim da rão ser presos em caso de maioria dos deputados, em

projeto de emenda consti- necessidade prévia de licença flagrante de crime inafiançá- votação aberta. Assim, o

tucional que limita a imuni- para que o parlamentar vel. Nesse caso, a maioria processo ficará suspenso
dade parlamentar. O proje- possa ser processado pela dos membros da Assem- enquanto durar o mandato
to é de autoria do deputado Justiça, em caso de crime bléia decidirá, pelo voto do parlamentar acusado.
estadual Ivo Konell (PMDB) cometido antes de assumir aberto, sobre a prisão com Ivo Konell acredita que essas

e altera o Artigo 42 da o mandato. A inviolabilida- base nos autos remeridos limitações na imunidade

Constituição do Estado e de civil e penal do mandato pelo Tribunal, no prazo de parlamentar vão evitar que
cinco de seus incisos, estabe- foi mantida no projeto ape- 24 horas. os deputados façam acusa-

lecendo novos critérios para nas para os atos relativos às No caso dos demais cri- ções absurdas, sem provas
a abertura de processos cri- opiniões, palavras ou votos mes cometidos após a di- ou justificativas, além de
minais contra deputados_ proferidos no exercício do plomação dos parlamenta- "dificultar a situação de pes-
estaduais, Com a aprovação mandato ou em função res, o Legislativo poderá, a soas que se escondem atrás
da emenda, � Constituição dele. Os deputados conti- partir do partido a que per- de um mandato para fugir
do Estado agora segue os nuam tendo fórum privile- tence o deputado, aprovar da Justiça".

EASPAS _

"POSSO afirmar que saí ileso." (A afi rmação é
do prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold -

PSDB -, ao referi r- ao conturbado ano eleitoral)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
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I ESPECIAL: ENTREVISTA COM AS 600 EMPRESAS CONCLUIU QUE A ECONOMIA CRESCE EM 2003

Empresários catarinenses

apostam no novo governo
]OINVILLE - Em en

trevista coletiva concedida

à imprensa, ontem, a partir
das 15 horas, no Hotel

Parthenon Prinz, houve a

divulgação da pesquisa Pa

norama Empresarial Santa

Catarina, realizada pela De

loitte, Touche Tohmatsu

junto as 600 maiores em

presas do Estado. O resul

tado indicou que a econo

mia deverá crescer em

2003. De acordo com o

sócio-diretor da Deloitte,
José Écio Pereira, a pesqui
sa concluiu também que os

executivos esperam uma

atuação bem-sucedida do

governo do presidente
eleito Luiz Inácio Lula da

Silva nas áreas de educação,
incentivo à produção
agrícola e industrial.

- Os principais pro
blemas que o País enfrenta,
na opinião dos empresá
rios, são: alta carga tributá

ria, alta taxa de juros, falta
de segurança, desemprego,
instabilidade cambial, bai

xo nível de educação e má

distribuição de renda. Já
no Estado as maiores

dificuldades são a falta de

capacidade .de investimen

to do governo, deficiências
na infra-estrutura portuária

Divulgação·
Sócio-gerente da Deloitte, José Écio Pereira, divulga os resultados da pesquisa

e de transportes e seguran
ça pública -, divulga
Pereira. A expectativa de

,.

redução das atuais taxas de

juros <rm 2003 foi referida

por 50% dos entrevista

dos, sendo que 43% acre

ditam que ela deva manter

se nos atuais patamares. A

maioria acredita que have
rá um aumento da atual

carga tributária, sendo que
a reforma tributária, apon
tada como a principal prio
ridade que deveria ser ado

tada pelo próximo gover
no, não deverá produzir
efeitos positivos em 2003.

ESTATÍSTICAS

Durante o ano de 2002, a

maioria das empresas cata

rinenses (83%) aumentou

ou pelo menos manteve

seu volume de investimen
tos. Em 2003, essa situação
deverá se repetir em 93%
das empresas. N? próximo
ano, os investimentos de
verão ser direcionados à

modernização em 72%
das empresas. Em Santa
Catarina notou-se uma

participação significativa
de financiamento através
de bancos oficiais (30%).
Os empresários de Santa

Catarina têm aumentado o

volume das exportações
(57% das respostas) como

estratégia para' enfrentar a

volatilidade cambial. Outra

alternativa tem sido a na

cionalização dos compo
nentes de produção (34%).
Para 39% dos empresários
a desvalorização do real

deverá ser superior à taxa de

inflação, sendo que 48%
acreditam que ela deverá se

manter no mesmo nível. As
contas externas, por sua vez,
deverão atingir superávit
(51%) ou equilíbrio (40%).
(JULIANA ERTHAL)

Centro Politécnico realiza cerimônia de inauguração
]ARAGuADO SUL-Na

cerimônia de inauguração
do Centro Politécnico Ge
raldo Werninghaus, que
acontece amanhã, às 14h30,
o secretário de Educação
Média e Tecnologia do
Ministério da Educação re

presenta o ministro Paulo
Renato de Souza. Para a

solenidade são aguardadas
as presenças do governa
dor Esperidião Amin e da
secretária de Estado da

Educação, Miriam Schlick

mann, além de lideranças
políticas da cidade e região.

O empreendimento,
com 3.712m2, é dividido
em 12 salas de aula, mi-

Cesar Junkes/CP

Hermenegildo fala dos cursos oferecidos pelo Centro

niauditório, dependências
administrativas e setor de

apoio pedagógico. Outras

20 salas são destinadas aos

laboratórios. De acerdo
com o professor Alceu

Hermenegildo, o custo do

projeto chega a R$
1.997.830,29, entre obras,
equipamentos dos labo

ratórios, acervo biblio

gráfico e capacitação dos

docentes.

Para 2003 oferecerá
três cursos técnicos, se

gundo o professor, quais
sejam: Construção Civil

Habilitação em Edifica

ções; Eletrônica - Habili

tação em Acionamentos, e

(Informática, com habilita

ção em Sistemas de Infor

mação. Para 2004, serão

incorporados mais dois

cursos, nas áreas de ali

mentação e robótica. As

inscrições estarão abertas
até amanhã, sendo destina
dos aos alunos que já con

cluíram ou que irão con

cluir o ensino médio em

2003. (JE)

SENAC
O Profae (programa de Profissionalização dos Tra.
balhadores da Área de Enfermagem), com apoio do
Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciai),
promove hoje, às 19 horas, no auditório do Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), a formatura
dos 37 alunos do curso Técnico em Enfermagem,
que teve duração de 650 horas/aula. Este programa
visa qualificar os auxiliares de enfermagem.

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Indos

trial) de Jaraguá do Sul programou, para o primeiro
semestre de 2003, os cursos técnicos de Eletro·

mecânica, Estilismo em Confecção Industrial, Ele·

trônica, Vestuário e Eletrotécnica. Já em Pomerode,a
instituição abrirá os cursos de Eletromecânica e

Vestuário. Ao todo, o Senai/SC abriu inscrições para
65 cursos técnicos em 22 cidades do Estado para o

primeiro semestre de 2003.

CDl
O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
de Jaraguá do Sul, Sandro Moretti, informa que, no

período entre 16 e 24 de dezembro de 2002, a CDL,
em parceria com a Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) e Prefeitura de Jaraguá do Sul, irá

realizar a 3a pesquisa - Perfil do Consumidor

Jaraguaense. Para tanto, pede a compreensão dos

consumidores que neste período serão abordados por
universitários "uniformizados".

COUROMODA
A Feira Couromoda 2003, que ocorre de 14 a 17 de

janeiro, no Anhembi, em São Paulo, é o grande
termômetro de um dos principais setores da economia
brasileira: o de calçados, que tem PIB (produto Interno

Bruto) de R$ 40 bilhões/ano. O evento registrou um

aumento de 15% e terá número recorde de
,

expositores, mais de 800, e cerca de 1,2 mil marcas

de calçados, acessórios de couro e artigos de moda.

A feira deve reunir mais de 50' mil visitantes.

ADVB
A ADVB (Associação dos Dirigentes de Marketing e

Vendas do Brasil) está iniciando a 4" Pesquisa Nacional
sobre Responsabilidade Social nas Empresas. O

objetivo do trabalho, coordenado pelo instituto

ADVB de Responsabilidade Social, é obter e fornecer

informações sobre a atuação das organizações em

programas socialmente responsáveis; a evolução do

atendimento pelas empresas e as tendências sobre o

tema.

r--
----

--�-----�---
-. - - .. ----------------1

f(õ) Ç})vJÍntonin& JI;�
1\....../ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00 I

"MI&.miüihli.i@_
I Especialização: Hospital de Clínicas Estudo do Rio de Jmt\ol
[e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do IUo de, anel I

Fone: ()471 275·1150
. I ri

Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12 - Ed. Maximunn C!�.!--
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·
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Deputado Caropreso foi o paraninfo da primeira turma

Escola de Governo forma

primeira turma 'na Unerj
}ARAGUÁ DO SUL - A

atividade politica não pode
ser exercida sem uma ade

quada capacitação técnica

aliada à sólida formação
ética. Esta é a idéia básica

e a convicção dos idealiza

dores da Escola de Gover

no e Cidadania, que for

mou ontem a primeira tur

ma do curso realizado na

Unerj (Centro Universitá
rio de ]araguá do SUl), atra
vés de formação da Escola
de Governo e Cidadania
da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu).
A Escola de Governo

e Cidadania da Amvali foi
formada em fevereiro
deste ano, com o objetivo
de preparar pessoas para

uma reflexão e para 'exer
cer seu papel de cidadão,
dentro dos princípios de
mocráticos.

Este .ano, cerca de 40

pessoas da comunidade
realizaram o curso, que cul

minou com a formatura,
tendo como paraninfo o

deputado federal Vicente

Caropreso.
Na avaliação do depu

tado, a Escola de Governo

e Cidadania da Amvali

.assumiu o compromisso
de capacitar lideranças se

guindo as exigências da

Associação B�asileira de

Formação de Governan

tes, com a participação efe

tiva dos segmentos repre
sentativos da cultura de Ja

raguá do Sul e região. (MHM)

Bairro Estrada Nova terá

mais ônibus ano que vem

}ARAqUÁ DO SUL - A
partir de janeiro do ano

que vem, os mais de 3 mil
moradores do Bairro Es
trada Nova, que utilizam o

transporte coletivo da
Empresa Canarinho terão .

ônibus de hora e� hora
nos finais de semana. A
Conquista da ampliação do
atendimento foi anunciada
esta semana, pelo presidente da Associação de
1;!:oradores do Bairro Es

tradaNova,Justino Pereira
da Luz.

di
Segundo elé, a reivin

ca
�

çao era para melhorar
o atendiment A

ibocomom us
a cada 30 minutos durante
todos dios as da semana.

"Mas por enquanto foi isso

que conseguimos", afirma

Luz, que conseguiu ainda

o compromisso da Cana

rinho de que, a partir de fe

vereiro, o Bairro Estrada
Nova será servido por
uma linha única. ''Até agora
usamos a mesma linha que
atende a Vila Rau", exem

plifica do líder comuni

tário.

Atualmente, ainda se

gundo Luz, a comunidade
é servida com ônibus de

duas em duas horas. "O

nosso bairro cresce a cada

dia que passa e a oferta de

infra-estrutura tem que

acompanhar esse cresci

mento", afirma.
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I PREOCUPAÇÃO: MORADORES DA ILHA DA FIGUEIRA TEMEM PELA VIDA DOS PEDESTRES

População quer implantação
de uma' rotatória no local

GUARAMIRIM - On

tem pela manhã, cerca de

20,moradores que vivem

nas margens da SC-413,
proximidades da Avenida
Izídio Carlos Peixer, reali

zaram uma pequena reu

nião no Bar do Marangoni
para definirem o que pode
ser feito para impedir o

aumento do número de

acidentes de trânsito no

local. A reunião foi realiza

da após o sepultamento
de Marlon Giovani dos

Santos, 19 anos, que mor

reu depois de acidente

ocorrido na noite de sexta

feira, quando, ao tentar

atravessar a rodovia, foi

atropelado e acabou fale

cendo em função da gravi
dade dos ferimentos, O pai
da vítima" Noel Morais

dos Santos, se diz assustado
com o perigo da rodovia,
neste trecho. "Somente na

semana passada acontece

ram três acidentes", co

menta.

Na avaliação dos mo

radores, o asfaltamento da

Avenida Izídio Carlos

Peixer, que dá acesso à SC-

413, e o conseqüente au

mento do movimento de

com as exigências do DER

(Departamento de Estra

das de Rodagem). O ge
rente regional do DER (10
Distrito), Luiz César Keu

fner, explica que o trevo

alemão é eficaz e consiste

no alargamento da pista
com mais uma pista no lo

cal de acesso, o que permite
ao motorista e aos pedes
tres a travessia com segu
rança, e anuncia a instalação
de uma lombada eletrôni
ca para reduzir a velocida
de dos veículos.
(MARIA HELENA DE MORAES)

com a implantação desse

trevo alemão. "O movi

mento de veículos vai au

mentar ematé 50% depois
do término do asfalto.

Não somos contra o pro

gresso, mas não podemos
deixar que este acesso se

transforme em um tritura

dor de gente". Enfatiza do

vereador.
O secretário de Planeja

mento da Prefeitura, Va

léria Verbinen, afirma que
a rodovia é estadual e que
a administração pública
está apenas cumprindo

Fotos: Cesar Junkes/CP

Moradores da Ilha da Figueira estão revoltados com a violência no trânsito

Convênio foi firmado com a Aadav e a Secretaria de Saúde

família da criança, que
também vai receber um di

ploma de cidadão ja
raguaense e um kit conten

do itens de higiene pessoal
do bebê.

A avaliação auditiva,
denominada de otoemis-

veículos, só vai piorar a si

tuação dos pedestres e

ciclistas que trafegam no

local. "O que a gente gos
taria que fosse feito é uma

rotatória, não um trevo

alemão, que é a idéia da

Prefeitura", enfatiza Mo

rais, que pediu ajuda ao ve

reador Evaldo João Jun
ckes para a solução do

problema e o encaminha

mento da reivindicação.
Na avaliação do verea�

dor, os moradores da

região ficarão mais expos
tos ao perigo do trânsito

são acústica, é realizada
com aparelho de alta tec

nologia, doado pelo Lions
Clube de Jaraguá do Sul,
ao custo de cerca de US$
10 mil, permite detectar

possíveis problemas ainda

em tempo hábil para que

se possa tratar ou até mes

mo eliminar o problema.
O exame, também chama
do de "Teste da Orelhi

�ha", vai possibilitar a

identificação precoce dos

problemas auditivos em

recém-nascidos. '

Na avaliação da coor-
'

denadora da Aadav, assis
tente social Luísa Helena

Rosa, a doação do apare
lho e a realização dos exa

mes representa mais uma

vitória em favor das pes
soas com problemas de

audição. "Esse exame

pode ser feito inclusive em

adultos, mas nos bebês é
de fundamental importân
cia quando se fala em pre
venção", afirma Luísa
Helena. (MHM)

Recém-nascidos deJaraguá do Sul terão avaliação auditiva
]ARAGUÁ DO SUL -

Todos os recém-nascides
do Município passarão
por um teste de audição
logo nas primeiras horas de

vida. Convênio nesse sen

tido foi firmado na tarde

de ontem, entre a Secre

taria Municipal de Saúde,
a Aadav (Associação
Assistencial dos Deficientes-

Auditivos e Visuais) e o.

Hospital e MaternidadeJa

raguá.
A realização dos exa

mes, que serão feitos em

todos os bebês que nasce

rem no Município, tanto na

maternidade do Hospital
Jaraguá quanto no São

José, passarão a ser feitos

a partir do ano que vem,

sem nenhum custo para a
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Melhor opção- clcvdda.à.e
• Diariamente à ponlr das 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas 310 ..5266

o cantor e compositor Gilberto
Gii <confirmou o convite do pre
sidente eleito Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) para assumir o

Ministério da Cultura. Ele, que
é filiado ao PV, aceitou o con
vite na terça-feira, depois de
uma análise. Gilberto Gil de
monstrou entusiasmo após
seu encontro com Lula da Silva
e disse que ambos tiveram

pontos coincidentes na reu

nião.

arca com AS

San Jovi solta a grana! Um fã
de 32 anos mergulhou no por
to de Sidney, na companhia de
duas mulheres, em direção ao

palco onde a banda tocava na

última sexta-feira, em Dar

ling Harbor. A pedido dos se
guranças, as mulheres se re

tiraram da água, mas o rapaz
insistiu na aventura, recebendo
a ajuda do vocal ao chegar
perto do palco. De acordo com

autoridades, o aventureiro terá
de ser multado, porém, a ban
da afirma que arcará com as

despesas do fã.
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Qualidade & Preços Baixos .

. �OMPRE, A UI Bordados

Desejamos um Feliz Natal
Jaraguá do Sul, 19 de dezembro de 2002 �

e um Prósp,ero Ano Novo

Aproveite os últimos dias

para um grande Natal 371-9595
telfron@netuno.com.br

Entramos na contagem

regressiva para comemorar

uma das datas mais

esperadas do ano: o Natal.

Aproveite as promoções e

faci I idades de pagamehtos

para presentear pessoas

especiais de sua vida.

O comércio está muito bem

preparado para recebê-lo.

Invista seu dinheiro com

sabedoria e levante a
I

bandeira da valorização de

nossa cidade.

......ltur.Munk:lpal
d.J.rtlgWidoSul

R:;Armazém
do Livro

MURMÚRIO
DO VENTO

Frederick Forsyth

A JORNADA
Daniele Sleel

DE: R$31,00
POR: R$ 27,90

DE: R$ 22,00
POR: R$ 19,80

. DORMITÓRIOS
100% M.D.F.

Em5X
51 Juros

CONFIRA
376-0679

Rua Exp. Gumercindo-da Silvo, 161 - Centro ao lod� do Hotelltojara) - Joroguá do Sul

PICO NA VEIA
Dalton Trevisan

QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO?
Spencer Johnson

DE: R$ 21 ,00
POR: R$ 18,90

O HOMEM IDEAL
Dean e Merril

Buckhorn
DE: R$ 20,00
POR: R$ 18,00DE: R$ 19,00

POR: R$ 17,10 O PRESENTE PRECIOSO

SpencerJohnson
DE: R$ 23,00
POR: R$ 20,70

MÉDICO DE HOMENS

E DE ALMAS

Tay/or Caldwefl

DE: R$ 42,00
POR: R$ 37,80

(f;@�I?@ @I!iIÍlI?OO ílÚíllJllll@:i)

@lli)i]fYJrr@Ili)i]�@@
Livraria e Papelaria - Shopping Center Breithaupt, loja 130, 10 Piso

Jaraguá do Sul - SC - armazemdolivro@netuno.com.br - 371-0633

'rtcdontle e Ortopedia Fa:cial
Dr. Neto, José A. Santos -_

Pós Graduação na Universidade Estadual de londrina, USP (Bauru e Campinas)
Atendimento a Adultos e Crianças

- Aparelhos Fixos - Aço Inox e Porcelana (incolor)
Ortodontia . Preventiva, Interceptiva e Corretiva
14 anos exercendo Ortodontia/Ortopedia Func. Maxilares em Jaraguá do Sul

Desc, e preços especiais paraISSEM e Odonto Jaraguá
POLI '

R CUNICA RIO BRANCOUo Borã d R'O O 10 Branco, 207 - SI 7- Centro

CRO/SC 2638

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Equilíbrio Etico
m a sensação de dever cumprido, o Caderno

ôrnpre Aqui", buscou, no decorrer de suas edições,
I

o equilíbrio ético nas relações de consumo, através

da informação, visando incentivar o desen

volvimento de .Jaraquá do Sul e, ao mesmo tempo,
) I

focal Izar grandes oportunidades de negócios.

Agora, é checada a 'hora de colher os frutos deste
)

trabalho. Com otimismo, esperamos ter cumprido
nossa missão,.qual seja, incentivar a cansai idação
do comércio objetivando reforçar a promoção de

mais emprego, saúde, educação e habitação.
O caminho a ser seguido pelo lojista, é oferecer

diferenciais que permita-lhe se destacar de

concorrentes, fazendo com que o consumidor

escolha seu estabelecimento, ao encontrar tantas.

lojas no mesmo local. É preciso trabalhar com

fatores, que agregam valor, como. oferecer um

;�;erviço de entrega, i nvesti r em um bom

.... atendimento, no. ambiente da loja e também no pós-
"

venda. Não somente para fidelizar clientes, mas

fundamentalmente para estabelecer marcas de

personal idade.

Aproveite as oportunidades para começar um ano

novo de manei ra a satisfazer ou exceder padrões de

excelência. �valie as alternativas deliberadamente.

Vale o risco�'.�ão apenas em nome de uma real ização
pessoal, pois talvez a tranqüilidade venha, não de

uma grande mud0hça, mas de �m 'pequeno desvio
. .

capaz de mudar o sentido que 'dàmos à nossa vida.

Transforme 'ocasiões simples em momentos

especiais. feliz Natal e um 2003 cheio de

realizações!! !

\

COMPRE AQUI:' Uma Publicação do jornal@CORREIODOPOVO
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Publicações de n01 a nOS

Redação e Edição: Juliana Erthal
Fotos: Cesar Junkes

Páginação Eletrônica: Vinicius Schane

Comercialização: Haroldo R. Maia, Cesar Bueno e Elizete Dalpiaz
Impressão: Gráfica CP c 370-7919

Fotolito: Cromoart - 370-0816

\Jaraguá d,o Sul, 19 de dezemb�o de2��

por
Mery Laise Demarchi Warmling

Gerente SESC - Jaraquá do Sul

Sesc Jaraguá do Sul
cresce 33%

em relação a 2001

SC em Jaraquá do Sul está fechando o ano com um cresclmentcé

em seus atendimentos. Atuando nas áreas de educação, cultura)

saúde, lazer, assistência, conseguiu atingi r seus objetivos em 2002.
,

Em 2003 aSES C prevê um crescimento signif'icativo nOI

atendimentos, representando um incremento nas atividades em todasa

áreas.

Sabemos que este resultado é fruto de nossa equipe de coiaboracore!
dos fortes pareei ros que temos conquistado na cidade.

I
"

Com este intuito queremos aproveitar para agradecer cada

comerciário, cidadão, empresa, instituição, órgãos públicos e privadol

que contribuíram para o alcance de nossos objetivos em 2002.

Reforç�mos aqui, o. nosso compromisso com a famíl ia comerciária)

onde o nosso objetivo é a contr,ibuição para a melhoria da qualidadedf
vida de nossos cidadãos.

O SESC Jaraquá do Sul muito se orgulha de fazer parte da vida do

jaraguaense. Em 2003 nossas ações continuam com muitas novidadfl'

paraJaraguádoSul. ," ";,,.. ,c. ,.'

Desejamos a todos um Felíz-Natal e um 2003 pléno de'. realizaçõeS.

J

Comércio de Equipamentos Lida,
. f047J.371.,66.42,2?5309a

.

susansen@netuno.conr
Informática - Microcomputadores

- Suprimentos
Antenas parabólicas
DirecTV

•

•
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� (400gr).

·R$ 3,99
;;

I!Ipanados Fran
l

, (.125gr);

;:�; R$ 0,48'

erveja Kaiser
Lata (350ml)

R$ 0,7;9

rroz Amigão (5kg

R$6,79

II

(500gr)

R$ 2,99

'" IVI'acarrão Nissin
22

Lamen (85gr)

;R$" O· 59; 0;

. , .';t. "; ;
"

�

1c!

'Óleo Soja
i> ... "

Purity (9001111)

R$ 2,39
ia

DI
. RefrescoTang

d (45gr)

R$ 0,55'

abão Pó Amigã
(1kg) .

,R$ 2,09 :

(980ml)

"R$ 3,,75

Contra Filé KG

R$ 5,95

Leite Longa
9?

Vida Lider (11t

'R$1,09

ENTREGA GRATUíTA
__

ACIMA DE R$ 70,00
N N- v n m r

NAO PERCA! 2a Feirado 3a e 4'a'FeiradeFRUTAS s- e 6.a Fei�ada
ESSAS OFERTAS FRANGO E VERDURAS CARNE

; /

Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657 • CENTRO • JARAGuÁ DO SUL· se • FONE: 275·1880
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COMPRE A 'UI Jaraguá do Sul, 19 de dezembro de 2001

Como está a estrutura comercial, o que deveria ser melhorado1
Os lojistas e empresários devem estar em

sintonia para resgatar o perfil que
antigamente Jaraguá do Sul era

reconhecido: o pólo da malha.
Atualmente, Brusque se consolidou neste

segmento que emprega e gera renda para
muitas pessoas. Devemos incentivar o

turismo de compras novamente,
oferecendo mais opções de lazer aos

visitantes.
Fabiano Reis proprietário do comércio de
aviamentos Rei dos Botões.

O comércio apresentou algumas
melhoras se comparado aos anos

anteriores, tanto no aspecto de
dedicação dos lojistas quanto o

investimento do consumidor. Esta

campanha defixar as pessoas no

comércio local éfundamental. O direito
dos lojistas, contudo, pode ser mais
lembrado.
Irmã da Silva proprietária da Loja
Móveis Andreoni.

Jaraguá do Sulpossui um

comércio forte e de qualidade.
Para consolidar ainda mais
esta força, precisaria haver
muitas alterações, uma delas é
mais apoio da Prefeitura
Municipal, que está deixando a

desejar no quesito limpeza.
Outra reclamação muito

freqüente dos consumidores é a

intolerância das funcionárias
da área azul.
Paulino Duarte proprietário
da Loja Kibarato.

370-0070

VENHA CONHECER NOSSAS OFERTAS DE NATAL
Av. Marechal Deodoro, 1605 - Centro - Jaraquá do Sul - artepi@terra.com.br

,/

LABORATORIO

FLEMING

de tradição

Uma ótima diversificação,
horários acessíveis, bom

I atendimento. Para atrair mais
clientes o comércio deveria, no

entanto, oferecer mais campanhas
promocionais, bem como, investir
em da publicidade para
intensificar a marca visando

, difundir a qualidade e o preços
dos produtos e serviços. A

parceria efetiva entre os lojistas é
de fundamental importância.
Eduardo José Menel. sócio
gerente da Dream Caro

I

� 8 '-"- A

WJíVAVlWlo���[!).,[Ji'@(l
®1l@�[Ji)�O!lDíJ®[J@®DOO[J[ffi'

Toda linha de colchões de

mola, espuma, sob medida e

toda linha de cama mesa e banho

�té4X
No preço da Etiqueta

BOX

Spring
Excellence

..
--------.-----.------- .. -.-----.- .. -------�-----------------------------3111'Rua José Teodoro Ribeiro, 540 - Ilha da Figueira- Jguá do Sul - se - FONE: (4�) 275-

30llliHorários: de Segunda a Sexta das 7h30min às 12h e das 13h30 mino As 19h

Bebidas em Geral
Obs.: Entrega gratuita

R: Reinoldo Rau,576 � Jaraguá do Sul· 275·2755
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Ao adquirir um móvel
Antes da compra:
Leve em consideração o espaço disponível,
a deco ração e a poss i b i I i dade de

transportá-lo pelo elevador ou escadas

(prédios);

Na hora da compra:
1. Se a entrega for de imediato, exija a

.

nota fiscal;
2. Se a entrega for feita depois, exija
pedido de compra;

Nestes documentos devem

constar:
· o modelo do produto;
· A cor do produto;
· Tipo de material e padronagem;
· Data da entrega;
· Data da montagem (se este serviço for

fornecido pela loja);
· Condições de pagamento;
Observação: recuse quando constar

apenas o código da mercadoria.

Faça constar na nota fiscal ou pedido tudo o que
for tratado verbalmente, de forma clara e precisa;
Verifique todos os detalhes como: gavetas,
dobradiças, cantos, estrados, acabamento em

geral e se há buracos que possam indicar a

presença de cupins;
Exigir certificado de garantia;

Montagens:
Algumas lojas cobram pela prestação de serviço
de montagem. Se este for o caso, deve estar

informado em nota fiscal. No Caso da Cedro
Móveis este a montagem é gratuita e dependendo
da mercadoria a entrega imediata.

Prazo para entrega da mercadoria:
o prazo de entrega solicitado pela loja,
normalmente é de 72 horas. Este prazo deve estar

especificado em nota fiscal ou recibo de compra.
Não havendo esta informação, prevalece o prazo
de 24 horas..
Há casos em que a loja e o consumidor negociam
este prazo. O mesmo deve estar especificado em \

nota fiscal.

25 anos de tradição
LAVADORA \

.

RE 800 K

'}a RS 72,25 (ENTR.)

+ SX RS 72,2S

Desejamos a todos amigos e clientes, um Feliz e Santo Natal, repleto
de amor e alegria e um 2003, cheio das bênçãos do Menino-Deus

Rua Max Wilhelm n° 82 '. Jaraguá do sul- se (47) 371-0904 .

LAVADORA'

RE 800 Km

RS 78,00 (ENTR.,

-+ SX RS 78,00

Neivor Bussolaro, proprietário do Cedro Móveis.

ROCADEIRA
r

/FS 85
?'"' RS l66,S7 (ENTR.)

+ 6X RS 166,S7

MOTOSSERRA 0250

RS 16S,63. (ENTR.)

+ SX RS 16S,63

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veleulos
CORSA - vende-se, 98, azul

perolado, c/ ar quente, limp. e

desemb. traseiro, alarme, película e

protetor de Carter. R$ 1.0.5.0.0,.0.0.
Tratar: 372-6728 ou 372-28.03 c/
Marcelo.

CARAVAN - vende-se, 77, modelo
81. R$1.000,Oa. Tratar: 273-6242
horário comercial.

CORSA-vende-se, MPSI, 99, prata . Ou
troca-se por terreno. Tratar: 371-2545.CHEVmE-vende-se, 82. R$

2.200,00. Tratar: 370-1161.
CORSA - vende-se, 97, 4p, prata,
super, R$11.5oo,aa. Tratar: 373-3001.CHEVErrE-vende-se, 76. R$l.000,oo.

Troca-se por moto. Tratar: 370-6913.

CHEVmE - vende-se, 83, álcool, 5
marchas, branco. R$ 2.6.0.0,.0.0.
Tratar: 372-9933 c/ Roberto ou
9953-7742 após 18hs.

CORSA SEDAN - vende-se, .0.0, 16v,
4p, branco, trava, alarme, som c/
CO. R$15. 7.0.0,.0.0. Tratar: 370-1953

após 15hs.

CORSASEDAN-vende-se, .0.0, 16v, c/
som, alarme e trava elét. R$ 15.500,00.
Tratar: 370-1953 ou 370-2914.

CHEVmE - vende-se, 87, preto.R$ 3.200,00. Tratar: 371-3.061.

CHEy.mE-vende-se, ETI, 82, azul

::10' R$ 2.3.00,.0.0. Tratar:
30.

CORSA SEDAN - vende-se,
Millenium, .01, prata. R$ 15.5.0.0,.0.0.
Tratar: 9117-2518.

CORSA WIND - vende-se, 96, trava

elét., banco bipartido, desemb.
traseiro. R$ 9.2.0.0,.0.0 à vista ou

financiado. Tratar: 273-1.0.01.

'CORSA WIND - vende-se, 97, 2p,
branco. R$ 1.0 . .0.0.0,.0.0. Tratar:
9952-7926.

KADETT - vende-se, Gl, 2 . .0, MPFI,
97, branco, compl. Tratar: 371-8878
ou R: Bernardo Oornbusch, 1694 cf
Luis na Auto Mecânica Spuldaro.

MONZA - vende-se, 91, SlE,
trioelétrico, marron metálico.

R$ 7.. .0.0.0,.0.0. Tratar: 376-2585.

MONZA - vende-se, 91, d.h., trio

elét., roda de liga leve, película,
emplacado até set/Oê. Lindo. R$
4.8.0.0,.0.0 + 25 x R$ 268,.0.0. Tratar:
370-5896.

ELBA - vende-se, 86. R$ 2.3.0.0,.0.0.
Tratar: 370-1161.

PALIO - vende-se, 99, prata.
R$ 12.5.0.0,.0.0. Tratar: 371-6864 c/
Carlos.

PALIO - vende-se, 1.5, 4p, limp.
tras., vidro elét., branco. R$
1.0.9.0.0,.0.0. Tratar: 373-3.0.01.

PALIO - vende-se, Young, .02, 4p,
motor flre, c/ aoookrn rodados,
para-choque na cor do carro.

R$ 13 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 376-.0.01.0 c/
Marcos.

PALIO - vende-se, 97, vermelho,
completo. Tratar: 371-5373.

PALIO - vende-se, .0.0/.01, verde

esmeralda, 4p, vidro, trava,
limpador, desemb., CD, pnaus
novos. R$ 15.5.0.0,.0.0. Tratar:
370-42.08 ou 9133-1739.

PALIO - vende-se, EX, .01, fire, 4p,
c/ ar cond., d.h., vidro e trava elét.,
azul. R$ 18.5.0.0,.0.0. Tratar:
9117-2518

TEMPRA - vende-se, 92, 4p"
completo. Financiado c/ parcelas R$
27.0,.0.0. Tratar: 371-7542.

TEMPRA - vende-se, SW, 95,
cornpl., bi-combustível gaa/gás. R$
11.5.0.0,.0.0. Tratar: 91.02-9857 c/
Jair.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v, 4p,
motor novo, completo. R$ 8.5.0.0,.0.0.
Tratar: 9�93-1925.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v, álcool,
rodas 15'. R$ 9 . .0.0.0,.0.0. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 horário
comercial.

MONZA - vende-se, 93, bordo,
cornpl., pneus novos. R$ 9.5.0.0,.0.0.
Tratar: 371-8253 ou 9975-72.0.0.

OMEGA - vende-se, 94, 3 . .0,
Oiamond, azul. R$ 12.5.0.0,.0.0 + 21

parco R$186,37. Tratar: 9953-9966.

$010 - vende-se, 99, dupla, diesel,
completa. R$ 42 . .0.0.0,.0.0. Tratar:
275-4.081.

$010 - vende-se, 96, preta, capota
marítima. R$14.2aa,aa. Tratar:
376-1772.

$010 - vende-se, 96, gasolina, cinza.

R$ 14 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 275-4.081.

$010 - vende-se, 96, Del.uxe, preta,
gasolina, compl.,mais bonita da

região. R$ 8.9.0.0,.0.0 + finan.

Aceito proposta. Tratar: 99.02-8467

c/ João.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
completo, azul metálico. R$

,

14.2.0.0,.0.0 ou R$ 4.3.0.0,.0.0 + 36

parco Tratar: 273-1.0.01.

AMBIENTAL
vOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR:
Carpetes
Tapetes
Sofás
Estofamento de Automóveis
Bancadas
limpeza em Geral

A Ambienthal faz isso para você ...

Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras.
Mão de obra qualificada.

LIGUE E FAÇA SEU ORÇAMENTO:
O 372-1765 O 372-3707 O 91211452

TIPO - vende-se, 96, 4p, motor
"

MPSI, cornpl. Aceito troca. Tratar:
371-7542.

UNO - vende-se, EP, 96, vidro e

trava elét., 4p. Tratar: 370-2714.

UNO - vende-se, 91, 1.5, 2p, álcool.
R$ 5.9.0.0,.0.0. Tratar: 373-3.0.01.

UNO - vende-se, Mille, 94, ótimo
estado. R$ 6 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 373-
.0131 c/ Élcio.

DEL REY - vende-se, GI, 87, álcool,
azul, ótimo estado. R$ 2.8.0.0,.0.0.
Aceita-se material de construção.
Tratar: 373-4018.

ESCORT - vende-se, Gl, 93,
gasolina, cinza: Tratar: 371-752.0.

ESCORT - vende-se, 97, 16v, 1.6,
gasolina. R$ 12.9.0.0,.00. Tratar:'

373-3001.

ESCORT - vende-se, 95, Gl, 1.8,
2p.H$ 8.5.0.0,.0.0. Tratar: 9112-.0591.

ESCORT - vende-se, 93, 1.8. Tratar:
9991-9486 ou 371-1718 C/ Lurdes.

KA - vende-se, 98, La, prata, c/
45.aaakm rodados, vidro e trava

elét, R$ 11 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 376-
2961 ou 9967-9864.

LANDAU - vende-se, 78, completo,
amsi automático para restaurar. _

Tratar: 9112-9113.

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
371-7542.

RANGER - vende-se, 97, gasolina.
R$17.aaa,aa. Tratar: 275-4.081.

RANGER - vende-se, XlT, 98, top
linha, completa. R$ 33 . .0.0.0,.0.0.
Tratar: 9952-7926.

RANGER - vende-se, 98, seminova,
modo novo, usada somente p/
passeio. R$ 1.0 . .0.0.0,.0.0 + 32 parco
R$ 364,.0.0 fixas. Tratar: 372-3499

c/ Sr. Volnei.

BRASíLIA - vende-se, 76, bom
estado. R$ 1.5.0.0,.0.0. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 horário comercial.

BRASíLlA- vende-se, 8.0, bom
estado. R$ 1.8.0.0,.0.0. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 horário comercial.

FUSCA - vende-se, 78, motos

1.3.0.0, c/ jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata. R$ 1.1.0.0,.0.0.
Trâtar: 99.03-0156.

FUSCA - vende-se, 71, branco.
R$ 1.6.0.0,.0.0. Tratar: 370-6069 ou

91.03-0628.

FUSCA - vende-se, 70, motor

1.30.0, azul. R$1.85a,aa. Tratar:
9992-68.02.

FUSCA - vende-se, 8.0, vermelha, c/
rodas esp., ótimo estado. R$
2.30.0,.0.0. Aceito material

construção. Tratar: 373-4.018.

CASA PROPRIA
Últimas vagas

CRÉDITOS PARCELAS
R$ 19_.0.0.0,.0.0 R$ 159,.0.0
R$ 25_5.0.0,.0.0 R$ 2.09,.0.0
R$ 32 . .0.0.0,.0.0 R$ 369,.0.0
R$ 57 . .0.0.0,.0.0 R$ 477,.0.0
R$ 76 . .0.0.0,.0.0 R$ 699,.0.0
Para comprar, construir, reformar,

etc. Autorlz. Bco Central.

(47) 222·1152 ou

9981·3627, cf Paulo

FUSCA-vende-se, 7.0, motorl.300novo,
azul. R$1.85a,00. Tratar. 376-2038.

FUSCA - vende-se, 79, motor

cromado, verde metálico, rodas esp.,
banco reclinável, pellcula. R$ 3.00.0,.0.0.
Tratar: 273-.0744 ou 275-0941.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.
Tratar: 276-3184 ou 99.02.2182.

FUSCA - vende-se, impecável, azul,
motor 15.0.0. R$ 2.5.0.0,.0.0. Tratar:
9125-744.0 c/ Oliveira.

"

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p,
opcionais. R$ 13.5.0.0,.0.0 ou R$
7.6.0.0,.0.0 + 27 parco R$ 316,.0.0.
Tratar: 376-:1,772.

GOL - vende-se, 1 . .0, 94, azul

metálico, CD e alarme. R$ 6.8.0.0,.0.0.
Tratar: 374-2.016 c/ Márcio.

,GOL - vende-se, 96, 2p, branco. R$
6.0.0.0,.0.0 entro + 2.0 x R$ 3.0.0,.0.0
fixas. Tratar: 9952-7926.

GOl-vende.-se, 16v, 99, 4p, branco.
R$ 12 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 275-4.081.

GOl- vende-se, 95, bordo, rodas. R$
3.5.0.0,.0.0 ent. + 32 parco fixas. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

GOL - vende-se, 95, 1 . .0, bordo, ar

quente, desemb. e llmp. traseiro.
R$ 2.8.0.0,.0.0 + 32 x R$ 356,0.0.
Tratar: 372-17.01 ou 99.03-2826.

GOL - vende-se, ct., 93, 1.8. R$
7.2.0.0,.0.0 à vista ou R$ 3 . .0.0.0,.0.0 ent.
+ finan.(Bradesco). Tratar: 372-4912
ou 370-6778 ou 9133-0364 c/ Edson.

GOL": vende-se, MI, 1 . .0, azul, 2p,
km digital, para-choque e retrovisor
personalizados. R$ 1.0.8.0.0,.0.0.
Tratar: 9125-2.084 c/ Fábio.

GOL - vende-se, 95, 1 . .0, azul, trava

cameiro, película. R$ 7.2.0.0,.0.0. Aceito
troca. Tratar: 370-481.0 a tarde.

GOL - vende-se, CU, 1.6, bordo. R$
9.6.0.0,.0.0. Aceito troca. Tratar: 370-
481.0 a atarde.

SANTANA - vende-se, Quantum,
GlS, evidence 2 . .0, 96, completo.
R$ 13 . .0.0.0,.0.0. Tratar: 275-4.081.

SANTANA - vende-se, 92, modelo
novo, ótimo estado. R$ 7.5.0.0,.0.0.
Tratar: 373-.0131 c/ Élcio.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

DE 15 PARCELAS PAGAS.
E M9TOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951·3905
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4 CORREIO DO POVO

370-3113

Gol Mll.8 97 branco gas.
Palio 4p - ar 99 vermelho gas.
Parati CL 1.6 89 marrom alc.
Parati GL 1.6 89 prata gas.
Parati CL 1.6 85 verde gas.
Opala Comodoro + dh 82 branco gas.
Vectra GLS 2.0 '98 branco gas.
Buggy 87 amarelo gas.
Verona 1.8, compl. 90 preto gas.
Voyage 1.6 83 branco gas.
Voyage 85 cinza alc.
Astra compl. ffi vinho gas,
Ranger 4Cc 98 roxa gas.
Moto CG 125 - partida 01 azul gas.
Moto DT 180 - trilha 87 branca gas,
Moto DT 180 - trilha ffi branca gas.
Fusca 76 branco gas.
Uno 91 vermelho gas.
Goll.6 91 branco gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - � 371-7212 ou 9963-7641

(47) 376-1772/ 273-1001

�U._ C._tl.r LTa.�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CArA'.HORn..
MODELO COMB CORI ANO Uno 1.5 R A Vermelha 1988

VW GM

Caminhão 8.150, c/ baú D Azul 2002 S-10 Deluxo 4x4, compl. D Azul 2000

Gal MI Plus G Branco 1997 S-10 2.2 G Preta 1996

Gol CU 1.6 G Branco 1996 Vectra CD G Azul 1994

Santana GU 1.8 dir efi G Cinza 1994 Omega GLS, compl. 2.0 G Prata 1993

Apolo GL 1.8 G Cinza 1991 Chevette Junior G Vermelha 1993

Fusca 1500 G Bege 1985 Chevette SL 1.6 A Dourado 1984

Saveiro G Branca 1998 FORD

Gol S 1.6 A Cinza 1985 Escort GL 1.6 V ar + dir G Branco 1998

Gal MI 16V, 4p G Branco 1999 Taurus Sedan LX 3.8 V.G. G Branco 1997

FIAT F-l000 Gas/GNV Prata 1995

Palio 1.6 16V G Vermelha 1997 Pampa 1.6 AP A Prata 1993

Uno ELX G Azul <, 1995 IMPORTADOS

Tipo 1.6 IE G Cinza 1995 Dakota Estendida V.G. G Branca 1999

Bernardo Dornbusch,
Rua Joinville, 41 70

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Corsa Wagon, 1.6

Astra Sedan, 2.0

Veetra CD 2.0
Veetra GLS 2.0

Kade\t Ute 1.8
Monza SLE. 2p
Monza SL/E, 2p
Opala Diplomata
Opala L 4Ce, 4p
Lumina, 7 pessoas
Saveiro ci. 1.6

Parati 1.0, 4p
Parati 1.6, 2p
Parati LS

Logus CL 1.6

Gol BX 1,6

Gol CL 1.8

Gol 1000

Ranger XL 4Ce

Ranger XLT 4Ce

Eseort SW, 4p
Eseort Hobby 1.0

99 Eseort Hobby 1.0 94
99 Eseort Ghia 1.8 94
97 Escort XR·3

,
88

97 Versailles, 4p 92
95 Verona GLX 1.8 91
90 Palio LO, 2p 99
87 Palio LO, 4p 98
88 Uno Mille, 2p 97
87 Uno Mille, 2p 96
91 Uno Mille, 2p 94
99 Tempra 4p, 2.0 96
99 Tipo 1.6, 4p 95
96 Tipo 1.6, 2p 94
80 Peugeot 504D 95
94 Jeep JPX Diesel 95
86 Mazda C. Dupla 94
91 Cordoba 1.8, 4p 95

9� Maverick 75

98 Mercedes 74

195 Aero Willys 68

98 Gordini 68

96 Ford "A" 29

QUINTA-FEIRA, 19 dedezembrode2002

Fone: (47)
370-8622

Rt8,bX 2.2, GN
R2':2",G

e ECTRA GLS>;'II
�.10 ST 2.2

,OMEGA GLS

.cORSA WIND 4P

,ÇHEVETTE
MONZA ClASSIC

pUANTUM COMPL.

§ANTANA CLI 1.8

'�Ol MI, BRANCO

:GOl I PlUS
l 1.6

BI,3FURG"A,-"""O, .

,,<::.: '%:'::,::t'i;:: :,::'.,'

LlOJ2P EX AZUL
:PALlO"2P ED C/ OPS

,pALIO EX FIRE, 4P

J'ALlO EX FIRE, 2P
UNO FIRE 4P C/TRIO
UNO FIRE 2P C/TRIO
.UNO EX 4P C/TRIO
JJNO EX 4P C/ TRIO
UNO MillE ElX

��'��;�66M��E��
flESTA (NÇ>VO)
.,I;SA"Cl COM OPC. "

ESCORT HOBBY
VERONA GlX
VERONA GlX

pr6x. Baependi
pr6x. trevo de· Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 5QUINTA-FEIRA, 19 de dezembro de 2002

FORD

MORETTI Ranger XL 99/00 prata D

Seu
.

com jeito de novo
Mondeo 94/95 prata G

semmovo

Pampa 94/94 cinza G

FIAT

Palio EDX, 5p 97/97 verde G

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina Listade veículos Particulares
- r

VERIFIQUE CONDIÇOES IMPERDIVEIS Fiesta/5p 98/99 vermelho G

preta, R$ 4,800,00, Aceito troca ou

financio. Tratar: 275-2059,
BIZ - vende-se, 99, amarela,
R$ 2,800,00, Tratar: 9955-2331 el
Kinho

ou 9965-8875,ar cond. linha e lieeneiamentodo

DETER, entr. + fínan. Tratar: 370-

5659 ou 9103-2939,

BESTA - vende-se 01, el 16 lugares,
ar cond. cornpl. cadastrada em

agência, toda regulamentada, pronta
pI trabalhar. R$ 24.000,00 +-tlnanc.
Aceita carro até R$10.000,00, Tratar:

371-3087 ou 9133-6902.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planinscheck,
293, si 6. Tratar:

370-6261ou 9991-6366

MERCEDES BENZ 708 - vende-se,
88, motor novo, chassis ou

carroceria. Tratar: 9979·1437.
CG:125 - vende-se, 01, cinza,

Tratar: 9111-1709 após 18h30min,CBX 200 ESTRADA - vende-se, 00,

MERCEDES BENZ 709 - vende-se,
el baú, 89, R$ 26,000,00, Tratar:
9104-9812 ou 370-2809 cl Mauro,

BMW - vende-se, 325 IA, alemã, ano

93. R$ 28.000,00, Tratar: 9979-0283, AGRALE - vende-se, 94, motor

mwm,·el baú longo, emplacado, R$
21,800,00, Tratar: 372·1817, MERDECES BENZ 1l/13 - vende-se,

trucado, pneumático, turbinado, cara

preta, R$ 16.000,00, Tratar: 376-2585:

GURGEL - compra-se, super mini.
Tratar: 376-0283.

CAMINHONETE FORD - vende-se, ano

1946, el caçamba de aço pI restaurar,
el documentos, Tratar: 9112·9113,

L200 - vende-se, GLS, 00, dupla.
R$ 47.000,00, Tratar: 275·4081, vw 8150 - vende-se, 00, chassis'

3,90mts, el 101 mil km rodados,
Tratar: 9979-1437,F 350 - vende-se, 62, motor

Mercedes, cl reparos na lata,
excelente mecânica. Aceito carro no

neg. R$ 5,500,00. Tratar: 372-0391

L200 - vende-se, 95, azul, completo,
Tratar: 371-5373,

MICROÔNIBUS - vende-se, Iveeo, el

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantilni! Fin,mças

\ Corsa Sedan 02
Uno Yong 2p 98
Vectra GL 97
Uno 96
Palio 96
S-10 95
Corsa Wind 95
Corsa 1.4, cl ar 95
Uno 93
Fusca 82
Santana 98
Gol 99
Caminhão 35300 93
Caminhão 8140 99
Caminhão 8140 99
Caminhão 1260 67

Branco
Azul
Bordô

Branco.
Vermelha
.Bordô
Vinho
Vinho
Verde
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Cinza

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
D
D
D

R$ 15.500,00
R$ 8.900,00
R$ 17.500,00
R$ 8.200,00
R$ 9.800,00
R$ 14.800,00
R$ 9.300,00
R$ 10.900,00
R$ 5.900,00
R$ 2.900,00
R$ 14.200,00
R$ 11.000,00
R$ 68.000,00
R$ 39.500,00
R$ 41.000,00
R$ 9.080,00

II Arduíno
Veículos

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

371·4225

Ir

Palio Weekend, advent
Corsa 2p
Fiesta 2p
Fiesta,4p
Corsa 4p, cyopc,
Kadett GL - AR
S-10 Deluxe, compl. + ac.

Parati CL, 1.8 cl AR
Escort Hobby
Escort L, cl opc.
Escort GL 1.6
Versailles GL, 2p
Verona GLX

Fiorino, alc.
Escort GL
Chevette

Opala Comodoro

vermelho 00
branco 00
branco 00
azul me. 99
prata meto 98
cinza 96
verde meto 96
cinza 95
azul 95
cinza 94

prata 94
marrom me. 92

bege met. 92
preta 89
azul met. 88
cinza 86

bege me. 83

R$ 18.000,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00'
R$ 11.400,00
R$ 11.600,00
R$ 9.500,00
R$ 15.900,00
R$ 8.900,00
R$ 7.300,00
R$ 8.300,00
R$ 8.500,00
R$ 7,200,00
R$ 7:200,00
R$ 4.200,00
R$ 4.600,00
R$ 2.500,00
R$ 2.700,00

CG

GM
Branco
Azul
Branca
Bege'
Azul

VW
Branco
Vermelho
Vermelho
Azul
Vermelha
Verde
Prata
Prata

Corsa Milênium, 4p
Vectra GL
D 20 Luxo
Chevette
Chevette SL

Okm
98
86
81
98

G
G
D
G
G

Palio ED
Kadett GLS compl.
Fiesta 4p
Tempra
Kadett GL compl.
Uno Eletronic
KadettGSI, compl. + couro
Fiorino LX
Escort GL
Passat Flahs
F-l000
Santana,4p
Santana 2p DH
GolAP
Voyage (relíquia)
Fusca

I Fusca
Fusca
Gol competição Gil

00 G
98 G
97 G
96 G
96 G
95 G
93 G
89 G
89 A
87 G
86 O
86 A
85 A
84 A
82 G
78 G
76 G
70 G

00
97
94
95
94
83
99
96

G
G
G
A
G
G
G
G

82 G R$ LOOO,OO

Gol GIII, compl.
Gol Mll.6 cl ar, direção
togus GL completo
GoT CU, 1.8, ar e dir.
Parati CI 1.8
Fusca 1300
Gol4p
Goll000

FIAT
Prata
Branco
Vermelho
Azut

02
01
94
96

G
G
G
G

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 - Jaraguá�1
.

E-mail: marcosp@netuno.com.br

F-250 XL
Corsa Wind 2p
Gol

.

Gol 1.0 16V 4p
Escort Hobby
Kadett CL1.8 v.e -.

Gol CLll.8
Uno ELX

Voyage
Voyage 1.6, compl.
Fusca
Fusca

Gol
Uno

Pampa
Voyage 1.6, ale
Fusca
Escort 1.6

01
99
97
98
96
95
95
95
90
89
80
74
97
96
97
89
71
93

Mille Fire, 4p
Mille Smart, 2p
Uno eletronic completo 4p
Palio EL, 1.5, 4p

FORD
Vermelho
Preto
Cinza
Cinza

94
94
95
91

G
G
G
G

Uno
Gol16V 4p
Gol16V 4p
Van
Fiesta
Gol GU1.8
Fiesta
Fiorino Fechada 1000
Gol
Pampa
Parati
F-l000 Dupla
Monza Classic 4p. Comp.
Belina Del Rey
F-l000
Chevette
Voyage
Corcel Ii
Fusca

01
99
99
99
98
95
00
94
93
92
91
91
89
88
87
87
88
80
76

R$ 9.900,00
R$ 13.500,00
R$ 14.000,00
R$ 14.500,00
R$ 12.000,00
R$ 9.500,00
R$ 12.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.200,00
R$ 7.000,00
R$ 6.800,00
R$ 30.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 17 .500,00
R$ 3.500,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

Escort Hobby 1.6
Escort XR3 completo
Escort Hobby
Escort GL

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936

Fiat

Palio EDX 1.0 2p cornpl. ar 98

Palio EDX, 4p. vidros. trv, lirnp., desemb .• ar qte 97

Uno.Lü, limp. desemb .• ar qte 96

Uno ELX 4p compl. 94

�M� �

Uno CS 1.3. limp. desemb. 89

Bordo

Azul

Preto

Azul meto

Branco

Prata

vw

Gal MI. 1.0

Saveiro CL 1.6

Golf GLX. 2.0. cornpl. - ar

98

95

95

Branca

Azul meto

Vermelho Ferrari

GM

Corsa Wind 2P. limp., desemb .• alarme. TE 98

Corsa Super 1.0 4p desemb. lim. ar quente 98

Corsa Super 4P. vidros, trv, limp., desemb., ar qte 98
. 5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96

Corsa Super. 1.0. limp. desernb., ar qte, t.e. 95
.

Kadet SL 1.8. desemb .• aerof6lio. para-choque pers. 91

Verde met.

Prata

Verde meto

Azul

Branco

Verde met.
BordôCorsa Pick up 1.6 97

FORD

Escort Guaruja 1.8 4p trio elêtr.

Escort 1.6. ale.

Del Rey 1.6. ale.

92

89

87 Marrom met.

Preto

Dourado

93 Preta R$ 9.500,00

Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Gol Mll.6 97 Vermelho R$ 11.800,00

Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 14.500,00

Omega GLS, gas, 94 Azul met. R$ 14:500,00

Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00

Chevy 500 88 Branca R$ 3.500,00

Uno Mille 91 Vermelho R$ 6.300,00

Escort GL 91 Azul R$ 6.200,00

Santana 1.8 el ar

Rorino IE

Parati 1.6

Parati 1.6

Saveiro CL1.6

Cheve 1.6

Kadett 1.8

Escort Xr3, comp.

Gal MI

Escort Hobby 1.6

Tempra compl., 2.0

Corsa Super, 4p

Vectra GLS

Rorino pick-up

00

89

85

92

92

95

91

98

93

93

97

97

91

branca

branca

vermelha

branca

branca

vermelha

vermelho

branco

branco

azul

azul

branco

cinza

G

G

A

G

G

A

G

G

A

G'

G

G

G

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
Gol 16V, 4p
GolG1I1
Saveiro CL 1.6
Gol Cl, 4p
Corsa Sedan Su per
Corsa,4p \

EscortSWGLX
CorsaWind
CorsaWind
GolCL
Escort hobby
Santana CI completo
Uno EP, 4p
Tempra16V
GolCL
Uno ElX + ar cond,
Uno Mille
Escort GL. c/ ar

Uno Mille
Escort Gl
EscortXR-3
Peugeot 205x51
Peugeot 405 SU
Opala COmodoro compl.

Prata
Verde
Cinza
Prata
Azul
Branco
Vermelho
Prata
Bordô
Marrom
Branco
Verde
Cinza
Azul
Prata
Marrom
Branco
Bordô

vermelho
branco
branco
branco
Verde
azul
cinza
azul

prata
branco

prata
preto
vermelho
branco
branco
verde

preto
azul
branco

prata
branco

vermelho
cinza
cinza

00
00
99
99
99
99
98
98
98
97
96
96
96
95
95
95
95
93
93
91
89
96
95
90

orsa Wind
oYota Hilux 4CD Sr5

Gol MI2p
Palio EL

antana 200
,-,.

O, MI Evidence
egane RXE compl.

Escort GL
Palio EDX 4p
Kadett GL
Escort HObby
Pampa L

Belina Ghia
Monza SLE

marrom

branco

prata
cinza

branco

branco

2000

2000

2000

1999

1998

R$ 11.600,00
R$ 12.600,00
R$ 45.000,00
R$ 11.500,00
R$ 12.800,00
R$ 16.500,00
R$ 17.500,00
R$ 15.500,00
R$ 11.500,00
R$ 9.600,00
R$ 7.300,00
R$ 7.800,00
R$ 4.300,00

vermelha 1998

verde 1998

bordô '1998

verde 1997

branco 1997

prata 1994

azul 1994

verde 1987

1985 R$ 2.600,00 + Pare.

i j1Av.:iprQlêit,o WaldQl11ar'QrlJ'ba, 3747;�Uaragliá do Sul
. . . ... -. - . - . - .

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

VVotorantim I Finanças

373-1"881

Saveiro Diesel
Gol

91

99

Titan
Corsa Wind
Go14p,16V
Fiesta Class, compl.
Corsa super, 2p
Palio ED, 4p
Vectra GL, cornpl.
Uno SX, 4p
Kadett GL, compl.
Escort H obby
Uno
F-l000 S Turbo
Gol CL 1.6
Saveiro GL 1.8
f\adett GL 2.0
Uno ELX, 4pts
Santana CL 1.8 4p. Dh/ar
Escort Xr3, compl.
Voyage GL
CB 400

00
98
99
99
98
98
97
97
96
96
95
89
96
95
95
94
93
93

�9
84

vermelha Gas.
verde Gas.
branco Gas.
azul Gas.
verde Gas.
azul Gas.
cinza Gas.
cinza Gas.
cinza. Gas.

prata Gas.
vermelho Gas.

preta die.
branco Gas
vermelha Ale.
vermelha Gas.
vermelha Gas.
azul Gas.
azul Gas.
cinza Alc.
azul Gas.

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá " sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993-5854

F'1000 89
F-l000 78
S-10 96
Fiorino 86
Calibra 95
Vectra 95
Vectra 94
Corsa, cl ar 01
Corsa 1.0, cl ar 96
Corsa 96
Corsa 94

Logus 94
Kadett 93

Quantum 95

Gol GIII16V

Gol

Gol

Escort

Escort

Escort

Escort

Escort

Prêmio

Chevette

Opala
Sportege D.

Fiat 147

00

99

96
98
89

88
87

86

89

87

80
97

79
91
93
91
87
96

92

84
95

Ipanema
Tempra

Gol GIII 4p 16V comp 01

Corsa Sedan 00

Goll000 97
Palio 99

Palio,4p 97
Uno 98

VEíCULOS 3"·7íf! '1'711I _'l. �ít I
.

Monza
Monza

Ipanema
Parati

Parati

Golf

JGI Faça aqui o melhor negócio!
01
00
00
00
00
99
99
98
98
97
96
94
94
95
93
93
89
89
89
88
86
85
85
85
84

prata
prata
branco
azul
azul
branco
verde
vermelho
vermelho
preta
branco
vermelho
preta
vermelha
branco
azul
branco
prata
prata
vermelho
prata
branco
dourado
vermelho
cinza

VBR
Go11.0, 16V, GIII, 4p, eomp.
Gol 1.0, Speeial
Gol LO, Special
Gol LO, Speeial cf ar
Corsa 1.0 Wind
Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, cf ar + vd.,
Palio EX, cf vidro + trava
Ranger XL, eompl.
Gol CL 1.6
Go11.0
F-1000, eompl.
Titan
Gol CL1.8
Monza SL 1.8, ale.
Gol CL 1.6
Monza SLE, gas.
Kadett SLfE 1.8
Gol CL 1.6, ale.
Monza SLfE 1.8
Chevette SL, ale.
Uno, ale.
Eseort L, ale.
Gol BX

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
r'

/
/
/

CG TITAN - vende-se, 01, 10:000km
rodados. Tratar: 275-3268 horário
comercial cl Emily ou 9955-9085 a

noite.

.CG TURUNA - vende-se, 83. R$
1.000,00. Tratar: 370-6913.

SCCOTER - vende-se, 97, preta,
revisada, pneu tras. novo. R$
1.100,00 + documentos. Tratar: 370-
7703 recado pI Volmir.

SCCOTER - vende-se, 97, palio. R$
1.500,00. Tratar: 273-6242 horário
comercial.

TI.TAN - troca-se, 96, por um lote
em João Pessoa, Figueira 'ou Barra.
Tratar: 9991-9829.

XLR 125 - vende-se, 02. R$
4.900,00. Tratar: 373-3001.

YBR - vende-se ou troca-se, por
moto de menor valor. R$ 2.800,00 +

parcelas. Tratar: 370-5187.

YP� - vende-se, 01, com partida.
Tratar: 276-3184 ou 9902-2182.

CONSÓRCIO-vende-se, nOO contemplado,
Honda Biz E5, 6 pare. pagas. R$ 448,00.
Tratar: 9903-1148 cl Solange após 18:30
ou 371-8153 Consórcio União.

CONSÓRCIO - vende-se, cl 10 parcelas
pagas, prestação de R$ 200,00. Vendo

por R$1.500,00. Em dia, l' parcela em

fevereiro. Tratar: 9125-7440.

MOTOR - vende-se, pI Fiat Uno,
1.6, ano 94. Tratar: 273-0611.

OFICINA MECÂNICA - vende-se, om

todos equipamentos, elevador,
pronta pI trabalhar. Ótimo ponto de
loc. clientela. Aceito carro no nego
Tratar: 371·4284. cf Rubens.

Aproveite para levar o novíssimo Ssang Yong Rexton, recheado
de opcionais com dólar à cotações baixíssimas.

vw Tipo tE 1.6, SV, compl, 95 "Cinza
Pólo ctassíc, cornpl., 1.S 97 Prata GM
Gol 4p, 1.0, 16V 99 sranco Vectra GLS compl., 2.0 97 Bordô
Gol 2p, Special, 1.0 99 Bordô Vectra GLS cornpl., 2.0 94 Azul
Gol Zp, star, 1.6 9S Prata Kadett GL 1.8, básico, 1.8 96 Bordô
Santana 4p, 2.0 96 Bordô Kadett GL, básico, 1.8 93 Prata
Gol 2p, 1000 93 Azul FORD
FlAT Flesta 1.0, 4p, compl. 98 Azul
Marea SX 2.0, 20V, cornpl. 99 Azul Escort 1.8, 16V, compl. 97 Prata
Palio EX 1.0, compl. 01 Vermelh Escort 1.6 GL, básico 87 Azul
Tempra SX 2.0, sv, compl. 97 Azul Del Rey 1.6, GL, básico 85 Azul

* PREÇOS ACIMA, VENDA SEM TROCA * TEMOS TODA LINHA OKM À FATURAR

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3691· JARAGUÁ DO SUL· se· 37().2044· 370.2385

I
i

FLORIANÓPOLIS: Ruo Santos Sarai'val 619 - Estreito - (48) 249 6300
JARAGUÁ DO SUL: Ruo José Theodoro Ribeiro, 658 - Ilho do Figueira - (47) 3720676

\

\ÇOM DÓLAR A PREçO;YeLHOr
\ '.

1 �'"\ I ,
/ "'-'�"---

IST�NA
./
/

//

/

r.-----------------,
I
I
I
I
I
I

APRESENTE ESTE
RECORTE

E GANfofE 5" OESC. EM
PROOUTOS

I 15" NOS SERVIÇOS
I I
I

AV, PREF. WALDEMAR GRUBA, 1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL I
I, FONE/FAX: 370-1614 I
.. _-----�---------_.1

Transporta até 15 passageiros.
Motor Mercedes-Benz 2.9 L diesel.

Q
SSANGYONG,

Powered byMercedes·Benz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 19 de dezembro de 2002 CORREIO DO POVO 9

IMÓVEIS E
-

CAMINHOES
CRÉDITOS DE

R$ 20.000,00 À
R$ 450.000,00

para novos e usados,
compra ou hipoteca.

Tratar: (43) 3323-4085
ou 9112-7082

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 7'77 Homologado pelo
Site: www.usagas.com.br 'I.INMETRO

I!conQ�ti10%
no, combusti� seu veículo

1 g Convertedora do Estado

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral

multi marcas.

• Temos flnonclcmento.

p.,�nslaladora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

RODAS - vende-se, cl pneu 13', 3

pontas, R$ 250,00, Tratar: 371-7260.

RODAS - vende-se, marca ISR,
diamantada, 14'cl pneu Yamoto.

Tratar: 37f0204.

(

diversos

ALIANÇA - vende-se, par, ouro 18,
R$ 50,00. Tratar: 371-0750 cl
Eliane.

ANTENA - compra-se, barabólica cl
controle. Tratar: 376-0283.

portinhas, e 4 gavetas. R$ 50,00.
Tratar: 37CJ.2505 cl Dina.

BARRACA - vende-se, p/5 pessoas,
+ fogareiro + liquinho + mesa pI
camping. R$ 400,00 negociável. Tratar:

37CJ.8271 ou 9953-D413.

BARRACA - vende-se, de camping,
naútica prisma, 3 pessoas. R$
100,00. Tratar: 91,13-7636.

GIRO, APÓS

AR CONDICIONADO - vende-se,
Cônsul, 1.500 btus. R$ 500,00.
Tratar: 371-4225.

BALCÃO - vende-se, cl tampo, 2

BICICLETA - vende-se, Caloi la, pneu
fino. R$ 60,00. Tratar: 376-0157,

BICICLETA - vende-se, Sundown,
aro 20, prata. R$ 100,00. Tratar:
37CJ.7439.

BINÓCULO - vende-se, marca

Vanguardi, SR 1150 W, 12x50mm.
R$ 150,00. Tratar: 9113-7636.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rotweiller cl 2 meses, por motivo de

mudança, Procedência garantida. R$
150,00. Tratar: 371-1244.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Micro Toy. Tratar: 370-6068,

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pincher n201. Tratar: 37CJ.6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Cocker cl Poodle, 9 meses,
vacinado. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - aceita-se doação de

poodle pI criança. Tratar: 373-3787.

CADEIRA P/ BEBÊ - vende-se. R$
40,00. Tratar: 9123-2430.

CAMA - vende-se, tubular, casal,
bege. RS 60,00. Tratar: 371·5006 ou

372�71.

CAMINHA P/ BEBÊ - vende-se, cl
colchão. R$ 70,00. Tratar: 276-3206.

CARREGADOR - vende-se, de pilha,
completo. Tratar: 9117-3774 cl Emir.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,

ótimo estado. A combinar. Tratar:
373-3787.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
azul. R$ 70,00. Tratar: 371-0002 cl
Maurício.

CAVALO - vende-se êgua, pelagem'
tostada, meio-sangue árabe, 8'
anos, mansa, boa de rédia. Criada
na Fazenda Menegotti. Tratar:

371-016Q ou 9111-3247.

CAVALO - vende-se égua, de
marcha. Tratar: 392-3115,

CELULAR - vende-se, Nokia 8260,
c/6 meses de uso incluindo capa.
R$ 600,00. Tratar: 9993-1613 cl
Manuela após 19hs.

CELULAR - vende-se, Global LG,
baby. R$ 150,00. Tratar: 9991-9829.

CELULAR - vende-se, modelo T18,
Ericsson. Tratar: 275·2743 6u
9125-9302.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 19 de dezembro de 2002

COMPRE JÁ O SEU PLANO,
PASSE O NATAL'DE CARRO NOVO

CELULAR - vende-se, Nokia 5180,
pré-pago, ótimo estado. R$ 120,00.
Tratar: 9113-8815.

CENTRíFUGA - vende-se ou troca

se, marca Arno, por TV colorida 14'.
Tratar: 372-1817.

CELULAR - vende-se, da Global,
6180. R$ 150,00. Tratar: 9113-7636.

CHIQUEIRINHO - compra-se, pI
bebê. Tratar: 370-2280.

CELULAR - vende-se, Ericsson KS
788. R$lOO,OO. Tratar: 373-0644
horário comercial ou 373-1587
resido

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
486. Tratar: 274-8050.

DIVÃ - vende-se, pI sala cl
almofada. Tratar:
37HJ742.

Lavanderia

,..� e Higi.nl1ação
• Locação e higlooízação de toalhas a- capas

para $alões de Ca�leltelrO$
• locação e higienização de lençol, jaleco, I'OIJpáo e

sapatinhos para Cllmcas de Estéticas e Medica

.Higlenlzação de rQl.lpaa
de cama e banho para Hotel..

• Higienização de toalhas de mesa, guaradanapo&
e capas de cadeiras para Restaurantes

•Higienização de Edredons e C<lbertores

Produtos utUizados

,)Ufa lIigienizaçiío
somente da

IJWI':RSf.T f I:TIiR

ENCICLOPÉDIA -

vende-se, didática
de estudos e

pesquisas.
Tratar: 9117-3774
c/Emir.

ESTEIRA
ElÉTRICA
vende-se.

R$150,OO. Tratar:
370-8828de
manhã.

FIOS - vende-se,
12kg de fio

poüester e 35
cones de fio de

agulha usados,
várias cores. R$
170,00. Tratar:

370-5896cl
Isalete.

ótimo estado, cor bege, RS :1.00,00,
Tratar: 37:1.-5006 ou 372-087:1.

FREEZER - vende-se, balcão cl
2mts de compr., cl estufa quente e

fria + pia de inox, marca gelo par. R$
600,00. Tratar: 376-1971 após 10hs

cl Vera.

FREEZER - vende-se, Cônsul, 18

lts, vertical, 4 gavetas. R$ 150,00.
Tratar: 371-4225.

GELADEIRA - troca-se, seminova,
por um freezer. Tratar: 370-8590.

cama e 2 criados mudo. Tratar:

371-0742.

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se,
Enxuta, 5kg. R$ 250,00. Tratar: 370-
1455 após 18hs.

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se, pI
6 pessoas, Brastemp, nova. R$
600,00. Tratar: 275-2743 ou 9125-
9302.

MÓVEIS - vende-se, pI escritÓrio.
Tratar: 370-1775 ou (47) 368-7289
ou 9101-5680.

OURO - compra-se, anéis, aliança,
correntes, mesmo cl defeito ou

quebrada. Tratar: 9979-0605.

PÁTINA E DECAPÊ - fazemos em

móveis, restauração e artesanato
em madeira. Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

PIA CI TAMPO - vende-se. Tratar:
275-2140 ou 370-1516 cl Viviane.

FERRAMENTAS,
& MAQUINAS
275-1769

Ferramentas
Automotivas

FOGÃO - vende

se, cl 6 bocas,

GELADEIRA - vende-se, 2801ts,
Cônsul, branca. Tratar: 275·0364 cl
Astrid em horário comercial ou 371-

5331 após 18:30 cl Cristiane.

JOGO DE JANTAR - vende-se, em

madeira maciça, c/8 cadeiras e

balcão rústico. Tratar: 371-0742.

JOGO DE QUARTO - vende-se,
Rudnick, cl guarda roupa ii portas,

Abrasivos

BOSCH
Soldas

(i;i BAMBOZ%I
"-�-.'''

METALÚRGICA KV L TOA.
FABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,

GRADES, PÁNTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL

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

PÔNEI - vende-se. Lote de 20
animais à escolher. Tratar: 275-3901

horário comercial ou 370-0763.

PORTA - vende-se, pI Lanchonete, cl
2mts att. por 1,5mts larg, R$ 200,00.
Tratar:376-1971 após 10hs cl Vera.

RÁDIO COMUNICADOR - compra-se,
marca Motorolla, SM50 ou similar.
Tratar: 376-0283.

SECADORA - vende-se, de roupa,
Brastemp, capacidade 8 kg roupa.
Tratar: 371-0742.

.c..-.t

m esquadrias de :lerro fonllaura
MPõrtã'S:põrtõé�, Çercas, Grades

&ªt�eira!':1Iitt�turas met., Etc.

Manutenção Reforma

:ione: 37Z-1183
Travessa Ermelina Trentini Menel- Nereu Ramos - Jara uá do Sul - se

SOFÁ - vende-se, de 2 e 3 lugares.
R$150,OO. Tratar: 9113-7636.

TAPETE - vende-se, 2,30 x 1,60. R$
30,00. Tratar: 376-2412 cl
Rosangela.

TAPETE - vende-se, de crochê
redondo c/l mt. R$ 60,00. Tratar:
371-0750 cl Eliane.

TECLADO - vende-se, Yamaha, PSR

630, profissional cl disquete.
Tratar: 371-0742.

TELEVISÃO - vende-se, Philips, 21',

tela plana. Tratar: 9111-1709 de

manhã.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
Tratar: 372-2419.

VíDEO CASSETE - vende-se, marca

Semp Toshiba, na caixa. R$ 320,00.
Tratar: 9101-4214 cl Ruy.

VíDEO CASSETE - vende-se, Philips.

R$ 250,00. Tratar: 9991-9829.

VíDEO CASSETE - vende-se,

Panasonic, 4 cabeças. Tratar:

371-6909.

VIDEOGAME - vende-se, NintendO
Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles

orig. Tratar: 376-2206. ,

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2
• XBO)(
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUSE

Rua: 8erlha We

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALTO CEDRO - vende-se, sobrado
na represa da Palmeira, el 140m',
frente pi lago. R$ 33.000,00.
Tratar: 9112-0591.

AMIZADE - vende-se, de alvenaria,
nova. Tratar: 371-0742.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
de alvenaria el 100m', terreno el
7.500m'. R: 8ertha Weege, 1945.
R$150.000,00. Tratar: 376-2601 I
9112-3947 I 372-9960 el Mareio.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria el 130m'. Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se, sobrado.
R$ 50.000,00. Aceito casa de menor
valor. Tratar: 276-3206.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria. Aceito carro no nego
Tratar: (47) 456-3338 el Maria ..

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados, próx. Apae. Tratar: 370-3561.

COMPRA-SE - até R$ 25.000,00.
Tratar: 371).B646, após às 15hs el Lenir.

COMPRA-SE - de madeira, para se
tirar do lcoal. Tratar: 376-0519.

CZERNIEWICZ - vende-se de
alvenaria, cf 270m' e terreno el
1.400m'. Tratar: 371-0742.

ESTRADA NOVA - vende-se, de madeira,

0terreno420m': R$12.000,00. Tratar:
5.6343 cf Silvia de manhã.

ESTRADA NOVA - vende-se de
mad.eira, terreno el 420m2. 'R$

12.000,00. Tratar: 275-6343 de
manhã el Silvio.

GUARAMIRIM-vende-se, el 80m', +

área de serviço, próx. Fameg. R$
32.500,00 ou R$ 1.300,00 + 143 pare.
de R$ 273,00. Tratar: 373-3865.

NEREU RAMOS - vende-se, el 150m'
e terreno el 670m'. R$ 27.000,00 +

financiamento. Tratar: 276-3206.

POMERODE - vende-se, prédio de
material el 2 pavimentos, área
eonst. el 180m' e terreno el 360m'.
Escritura, tudo legai. R$ 6.500,00.
Tratar: 387-1269ou 387-4656.

PROCORA-5E- moças p/ dividir aluguel,
casa mobiliada, próx. Trapp, Rua Carlos

May. Tratar: 371-1864ou 9952-1491.

PROCURA-SE - para alugar. Tratar:
372-1817.

UBATUDA - vende-se, de alvenaria,
nova, el 2 quartos, sala, eoz., bwe,
garagem pI 2 carros, murada. Troca
se por casa em Jaraguá. Tratar: 275-
2130 ou 9112-0509 el Carlos.
VIEIRAS - troca-se, por casa em

outro bairro. R$ 8.000,00. Tratar:
9991-6059.

BAlN_ CAMBORIÚ - preciso
alugar, el 2 quartos, garagem,
sem móveis. Contrato anual.
Tratar: 371-6258 resido ou 372-

3541 comI.

BARRA RIO MOLHA - aluga-se,
próx. Curtume Sehmidt, el sala e

copa conjugada, quarto el armário

COMUNICADO
FI: RENATO TOMELlN, torna públlco que
requereu junto à FATMA a Licença
Ambiental de Operação, pI extração de'
Saibro e Argila, .local Defuntinho,
Guaramirm/SC.
DNPM 815.190/2002.

embutido, banheiro. Aluguel de

230,00, incluso água e luz. Tratar:
370-7708 ou 275-4901.

CENTENÁRIO - aluga-se, quitinetes
Rua Fidelis Stinghen, 64. Tratar:
370-3561.

CZERNIEWICZ - vende-se, el 2

quartos, suíte, sala, eoz., e

demais dependências. R$
48.000,00. Tratar: 370-2714.

PROCURA-SE - advogado procura pI
alugar, apto el 1 quarto ou quitinete,
mobiliado ou semimobiliado em

Jaraguá. Tratar: 9967-8888 ou (47)
363-6666 el Arnaldo.

PROCURA-SE - apto ou casa, na

Vila Lalau ou Centenário. Tratar:
9121-1758.

PROCURA-SE - apto ou casa, pI
alugar até R$ 200,00. Tratar: 372-
1800 ou 371-4866.

TROCA-SE - no 3' andar do Ed.

Bérgamo, 166, R: Reinoldo Rau,
por apto no l' andar em edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Tratar:
372-2136.

VILA NOVA - vende-se, no

Residencial das Mercedes. R$
13.500,00 + parcelas. Aceita-se
troca. Tratar: 371-3841 el
Vanderlei após 19hs.

VILA NOVA-vende-se, no Residencial
das Mercedes. R$ 10.000,00 entr. +

finan. Tratar: 376-1116.

BAEPENDI - vende-se, cf 3000rnts,
prõx. Churrascaria Pavanello.

Aceita-se apto ou casa no neg,
Tratar: 27!Hl423_

JARDIM SÃO lUIS - vende-se, el
430m', atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 370-7331.

PiÇARRAS - vende-se, de esquina
el 400m'. Tratar: 370-0670 el Luiz.

RIO CERRO - vende-se, 12x60mts,
R: Berta Weege, 1945. R$ 2.500,00
negociável. Tratar: 376-2601 ou

9112-3947 ou 372-9960 el Mareio.
RIO CERRO II - vende-se. Preço a

combinar. Tratar: 392-3052.

RIO CERRO II - vende-se ou troea

se, el 407m2, de esquina. Lot.

Hart, lote 53. R$ 10.500,00. Tratar:
376-1363 recado pI Marcos Cipriani.

iii Safas

BARRA - vende-se, Lavação,
ótimo ponto. R$ 15.000,00.
Tratar: 9123-2430.

BARRA RIO CERRO - vende-se,
Panificadora e Mercearia, compl.,
em funcionamento el grande
clientela. Troco por carro ou

chácara. Tratar: 376-3922 el
Francisco.

CENTENÁRIO - aluga-se, de
frente pI asfalto. Tratar:
370-3561.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

PANIFICADORA - vende-se, e

confeitaria el clientela formada,
rgistrada el código de barra el
ótimo preço. Tratar: 9993-5833.·

COMU,NICADO
Cia. de conhecimento nacional no ramo de gás, ne

cessita de DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE PARA
JARAGUÁ DO SUL Necessário capital inicial para
prospeção de negócio.
Enviar curriculurn/cadastro demonstrando interesse,
para posterior resposta,
Araucária - PR - caixa postal 65, a/c Ger. Comercial

,
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'MEIRA REFORMA
Olrras de Mcessa Ccn-rida
Pedreiro e Carpirtreiro

Pintura em geral
Encanador

GRANDE
OPORTUNIDADE

--

DE NEGOCIOS

Ligue: (47)
371-6418 ou

9992-6045
www.hom.com.brjdinheiro

ATENÇAO
Foi furtado 1 Computador Compag,

modelo Prosignia 300-, Gabinete Torre,
com abertura lateral.

Se você tiver alguma informação,
favor entrar em contato

pelo telefone: 371-3956.

É com grande satisfação que a Família Du Franz, convida a

todos amigos e clientes para a Nova Loja de Especiarias e

Conveniências "Tamanco & Peixe Seco", situado junto à SR
280 km 55. Sua presença é de extrema importância, conta

mos com você e sua família.

Fone: 373-3602

TAMANCO
&

PEIXE SECO

Especiarias & Conveniências

Próximo Polícia ROdovÚuia Federal- BR-280, km 55 - Guaramirim

CLASSI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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@SESC SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - IDIOMAS �

Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1273 . Centro. Jaraguã do Sul. se
Fone/Fax: (47} 371 8930 - caja,aguadosul@sesc-sc.com.br

•
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR ;_ IDIOMAS -

INTENSIVO

,,;ai

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

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

. Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
laraguadosul@sc.senac.br

,
'"

�

<
,.

,
, •

"

cursos técnicos
\

Técnico em AUmentos

Técnico em Comércio Exter,ior

Técnico em Enfermagem
. Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Vendas e Representação Comercial

.. ;, "-;,
'. '

roximos cursos

QUINTA-FEIRA, 19 de dezembro'de2002

ais
Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fâceis de procurar!

empregos
ADMINISTRADOR FINANCEIRO
- precisa-se, pi empresa do

setor de cobrança. Que
possua veículo próprio. Tratar

na R: Jorge Lacerda, 293.

Telefone: 371·4979.

CABELEIREIRA - Salão na Vila

Lenzi, com grande clientela,
precisa de uma cabeleireira cl
experiência, ótima

remuneração. Tratar:

372,0938.

FARMACÊUTICO - precisa-se,
pI responsabilidade de uma

farmácia. Tratar: 370-3362.

MOTOQUEIRO - empresa do

ramo de disk entregas
necessita com máxima

urgência, com experiência.e
que possua moto CG Titan.

Tratar: 370·5478 ou 275-

3970 cl Gilberto.

PANFLETEIRO - precisa-se,
Tratar: 371-1100 ou

370-6555.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar I

'como aux. administrativa,
secretária ou recepcionista.
Faço faculdade de

I

Administração em Recursos

Humanos, possuo

conhecimento de informática e

experiência em escritório.

Também estagio. Tratar:

372-3922.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar

na área de jardinagem,
limpando, roçando, podando
ou passando veneno. Tratar:

9104-5332 a noite.

OFEREÇO-ME - pi cuidar de

crianças de qualquer idade.

Tratar: 373·3787.

OFEREÇO-ME - PI trabalhar

como dobradeira, revisora,
auxiliar, corte. Tratar:

373-3787.

acompanhantes
Você quer viver momentos de pra�er1

Somos Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

Jaraguá do Sul cl Local Discreto, Massagens e AceSSÓrios
,

: .�'í(
__"":$ li $_1#1J"CIJU
Sua melhor ops_:ão de prazer

Afl••,/tUII'••• 110..,
Atendemos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro, massasens eróticas

Juraguá do Sul e região
Jade ou}a({sou (47) f)99 t ..Il<>{){l .

.

;�
.
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\

.icas de compras 2S sugestões de 2S consumidores para o dia 2S de dezembro

Óculos de Sol Celular CD Tênis Nil<e Sandalhas
Mafalda Fábio Darci Shox Simone Batista,
Emmendoerfer Alessandro Reze!la, Gabriela 19 anos,
Vendedora Martins,

.

33 anos Bona, 20 anos vendedora

15 anos Faccionista estudante
estudante

'Bolsa Bermuda Sapatos Perfume Televisor
Janice Reginaldo Pires Paloma I Maurício de Valnei Ribeiro Luiz,
Dallabona, -de 'Lima, 28 Schneider, Borba, 18 anos padeiro
22 anos anos consultor 22 anos - 52 anos

balconista educacional estudante aposentado

Jogo de Estante Aparelho de Micro Prancha de Surf
Estofados para Som Computador Cristiano Zilz,
Ladir Televisão Rafaela Jader 16 anos estudante
Perei ra Lúcia Vieira, Lecin, Naimdurg,
Bisoni, 54 39 anos 13 anos 16 anos

do lar auxiliar de estudante estudante

enfermagem

Relógio Calça Relógio Blusinhas Sandalha
José Dorival Júlia Neuza kekes Marcilina

Francisco Issbener, Issbener, Tonon, Tonon, 63 anos

Klettenbirg, 41 anos 30 anos do lar

54 anos despachante 13 anos diarista

aposentado estudante

Lavadora de

Roupas
Salete Júlio,
46 anos

servente

Roupas
para o Verão
Ademir

Pfiffer, 38

anos

professor

��!!��fêS NI

U�. PI,��to;::a+��� 60

R$ 49.90
ou à vista R$ 499

Baby R$ 599

=
Motorola 182 C

Em I +5 de

Plano SL, R$ I 6.50
ou à vista R$ 99

Baby R$ 249

��L08AL
Distribuidor Auton�

Motorola V60i �l Nokia 8280

!Il�
.

Plano SLo Em I +9 de

R$ 39.90

PI",aSLo Em I + 5 de

R$ 141.50
ou à vista R$ 849 ou à vista R$ 399

Baby R$ 599

Samsung Luminix

PI"aSLo Em I +9 de
-,

R$ 39.90

R: Ângelo Schiochel, 280 - Sala 2 -

Ed. Tulipa - Jaraguá do Sul

Micro
Computador
Silvio Antônio
B ielecki,
37 anos

pedrei ro

Disc Man
Antonio

Augusto
Ramos,
17 anos

office-boy

Máquina
Fotográfica
Benilce Hoffonnan, .

28 anos zeladora.

Kuchenbecker
Joalheiros Ltda.

Linha completa de
modernas alianças para'
seu noivado ou casamento

!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 632- sala 4- Jaraguá do Sul· Fone (47) 275-2866

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Programação do Shopping Programação
Center Breithaupt

8 CORREIO DO POVO COMPRE AQUI

ataI

De 16 a 20 de dezembro o

horário de ônibus passa de
21 horas para 21hl0
No dia 23 de dezembro, o

horário foi 'modificado para
às 22hl0

Big Bowlling - Dia 20 Show Nacional do Skank;

Papai Noel
Venha conversar com o bom velhinho:
De segunda à sexta, das 16 às 21 horas,
Sábados e Domingos, das 11 às 15 horas e das 16 às 22 horas

Grande Promoção "Sonhos de Natal"
A cada R$ 30,00 em compras você ganha um cupom, prenche e

deposita no carro que está no segndo piso do Shopping. São' dois
Palio Fire, zeroquilômetro. O sorteio está previsto para o dia04
de janeiro de 2003.

Horários da Empresa
de Transporte
Canarinho

Jaraguá do Sul, 19 de dezembro de 2002�

Fiat Palio.
O c,arro que veio fazer você

•

rever os seus conceitos.

Para quem dirige o

Palio Weekend, a emo�ão
nunca pode ser menos'que o máximo

FIAI PALIO 4p, 2p - a partir'de

R$ 18.000,00
com emplacamento

Rua Francisca Fischer, 100 - Centro
Jaraguá do Sul - sc

Fone (47) 371-2111
Fax (47) 275-2076

FIAI WEEKEND 4p
,

a partir de

R$ 23.500,00
com emplacamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Verifique a

originalidade
I��··--�."><!��·'

pre o brinquedo adequado a idade da criança. O

material empregado não pode ser tóxico e não devem

ssuir cantos arredondados, afirma a vendedora da

Loja Mundo dos Brinquedos, Emanuelle Francine

Lopes. "Verifique os componentes e os números de

peças a fim de descartar algum perigo a criança",
enfatiza.

-'Outra dica importante é observa o conteúdo do

brinquedo e sua embalagem. "Como existe muita

pirataria, os brinquedos falsificados além de não

apresentarem a durabilidade dos originais, não

passaram pela inspeção do órgão competente", diz.

Emanuelle alerta para o fato de que, até mesmo alguns
, falsificados possuem o selo .do Inmetro falsificado,

porém nunca a identificação do fabricante.

.
.

COMPRE AQUI
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I

Os 5 brinquedos mais procurados pelas
as na loia Mundo dos Brin uedos:1

Meninas:
1 Barbies
2 Polly Faschion
3 Bonecas que estão na mídia
4 Linha de brinquedos para casinha
5 Bicicletas

Meninos:
1 Max Steel
2 Hot Wheels
3 Vídeo Game
4 Bicicletas
5 Brinquedos Eletrônicos

�

REI DOS BOTOES
COMÉRCIO DE AVIAMENTOS
ZIPERES DESTACÁVEIS, BOTÕES, NYLON, LINHAS, METAL, FIOS E OUTROS

TODAS AS CORES E TAMANHOS E AVIAMENTOS EM GERAL

Que neste novo ano que
se inicia, a paz, o amor,
a prosperidade e a fé
sejam sentimentos
e desejos constantes
no coração

-

de cada um de nós.

� eontamos. eO-m ooeês. en« 2003 pelo-lidPJtme: (047)370-2003
R: Adolfo Tribess, n0355 - Vieiras - Jaraguá do Sul - se - (047) 370-2703'- 370-2184

\ .

.:
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Concurso de Vitrines
quetel de premiação para o concurso

',titrines acontece ama,nhã, às 21

or�s, no Salão de Evento do Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do

SuJ). Na categoria menor (até 4m2)

est�o concorrendo as lojas: Marchi

Magazini, Joalheria Seifert, Organza
Modas, Ellens Cosmética" Passo a

Passo Calçados (esquina Getúlio

Vargas), Relojoaria Avenida, Joalheria
e Ótica Paladio, Joalheria Simara,
joalheria Simara (Shopping Center

Bretihauptl, Óptica Safira.
Já na categoria maior, (acima de 4 m2)
estão inscritos: Mega Store - Marisol,'
Barato Maria, Madri, Calçados
Maluta, Passarela Modas, Foto Loss,.

I

Lojão Beber, Passo a Passo Calçados
(calçadão), Status Modas, Desfile e

J<oerich.
A comissão julgadora, formada pelos
artistas que participaram na decoração
natalina. da cidade já entregou suas

notas ao CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas), porém o resultado somente

será divulgado no dia do evento. Os
critérios observados pelos jurados
foramrcrtatividade, originalidade, arte

e beleza na ornamentação. No ano

passado, receberam os certificados as

Lojas Bárato Maria e Marisol, em suas <'

categorias, respectivamente.

Vitrine Loja Seifert \

Loja Madri

" aja um cliente
And,eoni"

Fones:
371·5443/372·0044

Mesa Copa colonial 8 cadeiras

R$ 468,00 à vista

1jl
Q)

o

�
::>

--o

'o
C
cu

.

::>

c
Q)

cu

:!2
:ro
>

cu
1::

Ô

Rua Joaquim Francisco de Paula, 220 • Bairro Água Verde � Jaraguá do Sul

Fax, Impressora, todo linho de calculadoras,
máquinas de preencher cheques, autenticador
de caixa, relógio ponto e todo linho de máquinas
de escrever, eletrônica e mecânico.

L�c:;[e@ ,7!.''z1f2)� U !i�(!;f)
ASSistência Técnico em equipamentos de escr\\ó{\()

Autorizado: Olivetti·'Chronos - R: Erwino Menegotti, 81 - Jaraguá do Sul -se

Mega Store Marisol

MAGIA DO NATAL ESTÁ N'O BOTICÁRIO
o
;
l

rQ\J

.,.�.- .. _'

, R$11425
R$ 85 00 ' Estojo Clipping

, Bstojofemme.com

www.sesc·sc.com.br/cajaraguadosul@sesc·sc.com.�r.
\ I

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 • Centro
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: 371..9177

R$45 75
, Estojo Ma Chérie

-

R$ 77 00
,

.

'74 75
. 'EstoJO Ugt/JS

R$ \,
, Estojo homme.com

R$ 53,25 Estojo VerI

..
R$57,75

Estojo Quasar
Masculino

R$ 7850, Estojo Tarsila

-- ._----------------------_......._--
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Orientações para
osdias de festas

om o calor, nosso organismo tem uma série de reações, que podemos
observa'� facilmente: o coração bombeia mais sangue para a superfície do

corpo, para liberar o calor, a pessoa urina menos, pois há perda de líquidos
pelo suor, a pele aciona seu mecanismo de refrigeração dica molhada de

suor e o estômago trabalha mais devagar, poisio sangue está circulando

mais na superfície do corpo. Para facilitar o trabalho do estômago, a

nutricionista Janete Rosa Pretto Medina, aconselha uma alimentação
mais leve e fracionada. Portanto, use e abuse das frutas, sucos e

hortaliças. "Deixe de lado as refeições fartas e gordurosas (molhos,
frituras, salgadinhos) e crie um colorido especial no seu prato. procure
variar ao máximo os alimentos,observando as cores deles. Quanto mais

• colorido, melhor", acrescenta.
, '

'

'egundo ela, as cores dos alimentos vêm dos pigmentos que eles contém,
com características próprias de vitaminas, sais-minerais, bem como, anti

oxidantes, tão importantes para a saúde. "Prefira carnes magras, aves e'

peixes, sem pele, assados, qrelhados, no vapor e para o lanche as opções
são sorvetes, frapês, rnl I k-shakes, saladas de frutas".
Nas refeições fora de casa a nutricionista recomenda que se observe com

atenção a higiene do estabelecimento antes de fazer 'seu pedido. "O local

deve ser bem limpo e iluminado, com funcionários de uniformes limpos,
cuidadosos com a manipulação do alimento e os alimentos protegidos do

pó e de insetos", final iza j anete.
'

Nutricionista Janete Rosa Pretto Medina

* Escapamentos
* Amortecedores
* Molas
* Pastilhas de Freio

Desejamos a todos um Feliz Natal e Um Próspero Ano-Novo!
�._---------------------------
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Jaraguá,do Sul, 19 de dezembro de 2001 e

Aproveite para levar o novíssimo Ssang Yong REXTON,
recheado de opcionais com dólar à cotações baixíssimas ...

•• •
I
I

ÚLTIMAS
UNIDADES

... ou então o Ssang Yong ISTANA
modelo 2001, com preços imperdíveis.

,� OJ�NÂR1A�
VEICULOS MULTIMARCAS

Ruo José Theodoro Ribeiro, 658 - Tel. (41) 372.0616 NACIONAIS E IMPORTADOS
,

Vestido adulto (várias estampas) R$ 7,50
-----�-

R$ 4,99Blusas Femininas

Vestidos Infantis R$ 3,99
-------------

Regata Adulto R$ 3,50
-----�--------

Bermuda Canvas (3 bolsos Adulto) R$ 8,99

Calça Jeans Adulto R$ 14,99

Calçadão da Marechal, 141 - 371-8635
Floriano Peixoto, 35 - 371-9252

Bacia CELll'E SAVEIRO
branco

R$38,00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS

Lavatório
!� n

cl coluna
Selador Acrílico CEllTE SAVEIRO

eMETALATEX branco

lR$ �;n:��18L / R$ 29,90� Cx. D'água Glassul 1000L
'iii
>

I �$, 156,00

OMEGA
�---t.] �I

Som �utomotivo, al�s
e acessórios em geral

Travas e vidros elétricos

Auto elétrica

Aplicação de Insul Film

DQ�Qi3mo� 3 todo!:

BQag r:Q�ta�!
R. CARLOS EGGERT, 433 - VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL - se

Jóias e Relógios
Muita paz, saúde e que o ano de 2003

** seja de grandes realizações

Fone: 371-1911.- Fax:371-9139 - email: seifert@netuno.co�.br .

Av. Mal. Floriano Peixoto, 29 - Jaraguá do SUl ::'�anta catann
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Vrnândo da Sílça Porto, 21

119252-230 J"".<gUádoSul-SC
F o tos fone. 1471275.1968 Fax: 47 ·371.6408

E-mal..I: sac@icroinformatica.com
T h i a 9 o M a r k i e w i c z Il o o k h e r e .___ __,;,;"www�.icr;.;;.o0in;.;;.ofu;.;;.orm_atic_a.c_om....

icro informatica. com
• p •• I I I I , • d. • li) • I •• d • f v O , �

•••••

Simples e objetivo. i.

Pôxa, passou mais um ano e estamos

aqui novetnente desejando Feliz Natal �
I

Próspero Ano-Novo pra uma galera qUE;
conhecemos, âs vezes, somente por um

cumprimento ou um aceno. Mas esses

votos tão importantes, e que todos

lembramos, detxerç utti rastro de paz
por ônde passam, e é esse o meu

objetivo: PAZ.

Chega de maltratar pessoas que ama

mos, mesmo que com palavras. Vamos
nos abraçár neste ano que finda e mais
uma vez tentar nos dar as mãos e- co

meçar um 2003 com boas intenções e

força de vonta,de, que muitas vezes é o

que todos nós precisemos para eteti-
,

var as boas intenções. Quanto mais pu
dermos abraçar quem amamos, me

lhor, potsçvtbreçõe« positivas se mul

htiplicam com abraços. Um Beijo no

I coração de todos vocês e ...

I

FELIZ NATAL e um

próspero A�O-NOVO

réo Bogo

'I

IQuinta-feira -

i
I·Big Bistrô: Shaw com a

banda Estatura Mediana

Cervejaria Bierkrug: Música
ao vivo com Toninha Bahia

Parque Aquático Malibú:
Festa Santo Mariachi

�Sextá-feira -

l

I Big Bowlling: SKANK

Cervejaria Bierkruq: Música
ao vivo com Daniel Fagundes
Sábado -

Cervejaria Bierkrug: Música
ao vivo com Paulinho e

Quibinho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encerramento das atividades do ano de 2002 da Oase (Ordem
Auxiliadora das Senhoras Evangélicas) das Terças-feirinas

Aniversaria hoje G isele Ramos. Parabéns e

felicidades é o que deseja sua amiga Carina
Friedemann

No dia 13/12, se formaram 150 alunos nos cursos Técnicos de
Eletromecânica, Eletrônica, Vestuário e Estilismo. A solenidade foi
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, no Auditório Eggon
João da Silva

"Parabéns Vanessa Weiller, por você ter

passado no vestibular, e que hoje e sempre
você seja feliz. Torcemos que você brilhe, e

muito ainda. São os votos de toda a sua

família, em especial sua mãe e sua irmã"

Leonardo Vieira, solo baixo, na Missa da Coroação de Mozart, pela
terceira vez consecutiva em Jaraguá do Sul

Comemoram, amanhã, 22 anos de casados
Elia e Cida da Rosa. Parabéns pela
grandeza do amor que sentem um pelo
outro. É o que desejam suas filhas, Gabriela,
Angélica e I<eli, e seu futuro genro, Eloi

Aniversaria neste sábado Jordana Pott.
Fel icidades é o que desejam seus pais,
Martin e Lucia, e sua irmã, Ana Paula

Estão se formando hoje, no curso Técnico de Enfermagem, do
Senac, Carina R. Friedeman e Luciana Stringari. Parabéns dos
familiares

Salete Szirkowski aniversaria no dia 23/12. Formou-se no 2° Grau, no dia 13/12,
Parabéns de seus pais e irmãos Laríssa I<uhn, no Colégio São José, em

Guaramirim. Sucesso é o que desejam seus

pais, Moacir e Nilsa, e seus irmãos,
Valdemiro e Gabriel

'

"Dobram OS sinos com alegria, anunciando o Natal e o nascer de um novo ano ... Neste ano que se inicia, a'
paz, o amor, a prosperidade e a fé sejam sentimentos e desejos constantes no coração de cada um de nós. "

Feliz Natal e um próspero ano-novo, é o que a página Gente &'I,�f9!!!1ação'�deseja a todos 'ôs a�sinantes e
. ",',

leitores que contrib-uírirri com a página durante todo este ano."

BAILE
----

IA SER Aliança convida a todos
grandioso baile de São Sil,

o dia 31/12, a partir das 22h30,

ni-mação do Musical Estrela
Ouro.

UCESSO
odrigo CarIo Klein passou
esti-bular de Direito na U�Sucesso é o que desejam seus p
rancislei e José Carlos, d

familiares e amigos.

15/l�
Irineu Henke
Cassia Adriana Mass
Beatriz Ender Lunelli
Wilson Diego Titz
16/12
Denize Scoz
Matheus Eduardo Gessner
Suelen Nitzke
17L12
Sergio Lange
Marili Josiane Hafemann
Rosangela Werner
Maria Aurelia Lenzi
Cleverson Staffun
Paulo Bertol Marquardt
Bruna L. Simplicio
Eliane Hanemann
Tereza P. Scllwartz
Maicon Roberto Maier
Ilário Bruch
18/12
Cristian Rudolfo Wackerhagen
Roni Michel Schroeder
Guisela S. Ristow
Arno Roepke
Marcilio M. da Cruz
Henrique Steffens
Rosângela I<epp
Taisa Luana Rueckert
19/12
Laerte A. Ramos Fi I ho
Jaison Roepke
Ademar Froehllch
20/12
Gilson Cesar Vailatti
Jair Luis Gerent
Vandressa Mara Pereira Teilacker
Vanderlei Aluizio Pacheco
Jair Gerent '.
José E. Braz de Oliveira
Werno Raasch
2l,k12
Helena Schneider
Leila Goulart
Sandra Regina Rath
Aline Amabile Pradi
Noemia Gonçalves Schroeder
22L12
Elcio Elias Rozza
Ingelore I<naesel
Marli Maria Venture
William Spieker
Elfi Riffel
23/12
Tânia A.T. Martins
Felippe Vicenzi Pedrotti
Leonora Frey Reiser
2�L12
Natalino Menel
Jurandir Michels
Nathane Larissa Kasrnirskl
Barbara Koepp
25L.12.
Heino Albert Hauck
Eduardo Natalino Pelens
Sandira Volkrnann
Everaldo de Jesus Bueno
Luiz Nicolini
26/12
Ademir Marquardt
27/12
André Luis Cyriaco Lagedo
Anna Beatriz Souza Zanetti
Elisa Beatriz Rosa
28/12
Margarida Doubrawa
João Mário Rodrigues
2QU2
Flavia Carol ini I<uster
Deonilde Tisse
Marcia Lemos
30/12
Caio Contezini
31/12
Juvana S. Bogo
Salete Winter
Roseni Bittencourt
Odilei Grutzmacher
Isaura Vasel Pelens
Suzan Steilen
Francisca Doming�o;s�F::en!.:·e�í�ra;___"'1""

nov,

relo
OUn
Tou
út"ê);
Co�
ded
libe�
seré
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DIVINA
Grupos de Dança do Colégio Divina Providencia

foram convidados a se apresentar no Marcos Frota

Circo Shaw, no inicio deste mês, quando a companhia
circense esteve em Blumenau. A coreógrafa Daniele

Grosl afirma que a experiência foi fantástica, pois
puderam se apresentar com todos os artistas do circo,

que possui uma' proposta inovadora sobre a arte

circense. O convite para a apresentação nessa

companhia surgiu porque o tema deste ano da T'

Mostra de Dança do Divina, realizada no mês de

novembro, explorou, através de 13 coreografias, o

tema Circo.

DOAÇÕES
Os interessados em fazer doações para a conclusão

Scar (Sociedade Cultura Artística) têm prazo até o

dia deste mês para repassar o dinheiro. As doações
podem ser feitas por profissionais liberais, empresários
e outras pessoas apreciadoras da boa cultura, que terão

o benefício de abater 80% do valor doado de seu

Imposto de Renda.

DENGUE
A Funasa (Fundação Nacional de Saúde) está

finalizando estudos sobre o uso e adoção de uma
nova opção para o controle da dengue, o larvicida

Ditlubenzuron, produzido no Brasil pelo Laboratório

Champion Farmoquimico. Este larvicida pertence à

classe dos Reguladores de Crescimento de Insetos e,
em testes realizados pela Prefeitura de Nova Iguaçu,
realizou outros testes em diferentes partes do mundo,
como a Indonésia, também com resultados positivos,
sendo que a inexistência de resistência do mosquito e

a taxa de efeito residual superior a 90 dias. A Funasa
deve emitir em breve os resultados dos testes realizados
até agora. Com a aprovação, as secretarias municipais
de Saúde terão à disposição mais uma alternativa para
o controle da dengue.

uo�ue'r atraso de
"6

rj,9 perodo ó tarde.
Plira Investir em

jetas. O afeto na

e manhã, você

ção de que o dia
rado, mas, à tarde,
s ganharão

i'j,8Y� ,O; :;,tiMma será de forte
erotismo no romance.

Câncer - Tenha cuidado com

Atividades

"f1Qclerão lhe trazer

tisfação. No

veite para curtir
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\

Famílias assinam contrato para

aquisição da casaa

]ARAGUÁ DO SUL - O

sonho da casa próprio tor

nou-se rea?dade para 88 fa
mílias jaraguaenses, que assi

naram na tarde de ontem, no

Pavilhão A do Parque Muni

cipaI de Eventos, contrato

para aquisição da casa pró
pria. Estas famílias foram be

neficiadas pelo Programa de

Subsídio Habitacional do

governo federaI, viabilizado
em Jaraguá do Sul através da

CEF (Caixa Econômica
FederaI). O rrograma é des

tinado a famílias de baixa ren

da que recebam até R$
200,00 mensais.

De acordo com o geren
te de Habitação da Prefeitura,
Manso Piazera, as casas serão

construídas a partir de janeiro
do próximo ano e serão

entregues em seis meses. As

unidades habitacionais terão

36 metros quadrados e serão

construídas no Loteamento

Jaraguá 84. Piazera informa

ainda que essas construções
deveria absorver urn inves

timento totaI de R$ 696mil,

•/

propria

Clóvis e Patrícia esperaram 2 anos para conseguir a casa própria
Cesar Junkes lep

sendo que R$ 280 mil deste
montante é proveniente dos

cofres municipais e o restante

do governo federaI. O mu

tuário terá 20 anos para pagar
o .imóvel, desembolsando

prestações que não podem
ultrapassar a 20% da renda

familiar. O prefeito de Jara
guá do Sul, Irineu Pasold, assi

naIa que, nos primeiros dois

anos da administração, já
foram entregues 206 unida-

des habitacionais destinadas

a famílias de baixa renda,
sendo 46 entregues em 2001

e 196 neste ano. "Isto é supe
rior ao que foi realizado no

período de 1992 a 2000,
quando foram construídas

196 casas populares", com

para o prefeito. O gerente de

Habitação acrescenta que,
aIém das 88 residências do

Progrfilla de Subsídio Habi

tacional, também estão em

construção outras 135 habi

tações, distribuídas nos lotea

mentos Itapocuzinho, Rio da

Luz e Jaraguá 99, que deve

rão ser, concluídas em março
de 2003. Para o casaI Clóvis

da Silva e Patrícia Stein esse

foi o melhor presente de Na

taI que poderia ter recebido.
"Estamos há 2 anos esperan
do essa chance e ficamos mui

to felizes com este presente
(MARIA HELENA DE MORAES)

Corticeira busca melhorias em sua infra-estrutura
GUARAMIRIM - Cons- dida pelo líder comunitário do Café/Bingo em homena- 1,3 mil eleitores. O presidente

trução de abrigos nos pontos Ademir Mário Tank. gem ao Dia das Mães, gin- da associação enfatiza que,
de ônibus, de ,uma creche, De acordo com Tank, a cana comunitária, Projeto atualmente, cerca de 50 crian-

aIém de instalação de posto creche, ou Centro de Educa- Ação GlobaI, aIém de ativar ças com idade até 6 anos ne-

policial e áreas de lazer são ção Infantil, é a necessidade urna escolinha de futebol no cessitam de urna creche. ''A

algumas das necessidades mais urgente. "Mas também bairro, realizar torneias de fu- mais próxima fica no Bairro

que os moradores do Bairro vamos questionar junto à tebol, truco, dominó e outros Avaí, a quase 10 quilômetros .

Corticeira elegeram como
. Prefeitura sobre a possibilida- jogos de mesa que sejam do A faIta de abrigo nos pontos

prioridades para o próximo de de termos urn locaI para agrado dos moradores, e de ônibus também incorno-

ano. distribuição de medicarnen- oferecer aulas gratuitas de da os moradores. "Dos cer-

A definição das metas foi tos básicos, junto ao posto violão e teclado às crianças ca de 20 pontos; apenas três

elaborada através da Asso- de saúde da comunidade", da Corticeira. têm cobertura, sendo que urn

ciação de Moradores do complementa Tank. O Barro Corticeira é deles foi feito por urna pes-
Bairro Corticeira, que, desde A diretoria antecipa que habitado por aproximada- soa da comunidade", exem-

o dia 6 de dezembro, é presi- pretende manter a realização mente 600 famílias epossui plifica Tank. (MHM)

verá encarar os' seus

mais seriedade,
ar com a

o de terceiros, Dia

de cari

Virgem - Disposição parm
ão vai faltar, Haverá

r ganhos com

s em casa. A vida
erá vibrações

ê fala. No amor,

sÊ\ntifâ,\lJriíiJ7f6rte atração pelo
seu par,

Escorpião' - Na carreira, vai
altos baixos. Agirá
iasmo em todas as

ua vida, Suas
orosas terão

veite!

Sagitário - Encontrará

proble II nceiros por causa

da irre lidade de outra

poderá surgir,
Capricórnio - Haverá

e enfrentar ·alguns
pos pela manhã, Siga

e não se

slrol de forte

A_2�f.'�.·...........•."

....

1�'ão disfarceo sua

",!*$,9�P�Já um bom dia
sua liderança e

om os colegas.
ua sensibilidade vci

surpreender na paquera.
PeIxes - Somente com

dia seró produtivo,
nce de. resolver
e estavam lhe

ndo há tempos,
irado para a lua!
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Falta de atenção é a vilã no
,

'

trânsito de Jaraguá do Sul
]ARAGÚÁ DO SUL -

Dados da Polícia Militar'

apontam que o número de

acidentes que apresentam
apenas d�nos materiais

aumentou consideravel

mente este ano, Em 2001,
foram registrados 3386

casos e, até novembro de

2002, já ocorreram 3027.

Deste índice, 2616 envol

vem homens, e 411, mulhe

res. Acidentes com vítimas

foram contabilizados 420,\
ano passado, e, em 2002,
foram 478, desconsideran

do o mês de dezembro. Ao

todo, 29 pessoas mOfreram
devido a acidentes no trân

sito, quatro a mais do que
ano passado.

Informações dos rela
tórios da PM indicam que a

principal vilã 1')-0 trânsito
ainda é a falta de atenção,
seguida da desobediência às

sinalizações, velocidade in
compatível com a pista e

embriagues. O tenente Ri

cardo Alves da Silva destaca

Tenente destaca que em 2003 será feito blitz o ano todo, além de campanhas
César- Junkes/CP

que a maioria dos casos

ocorre em retas, com tempo
bom, durante o dia e nas,
sextas-feiras. "Esperamos
que estes núfueros reduzam

bastante agora que o bata

lhão conta com mais efeti

vos. Estamos efetuando um

trabalho intenso nas ruas,

buscando aumentara fiscali-

záção para tentar amenizar

esses problemas", diz. Ele

enfatiza que a rua campeã
em acidentes é a Avenida

Prefeito Waldemar Grubba,
com 11 % dos casos. "O

fluxo de veículos é muito

grande", justifica.
Para combater esses índi

ces, a polícia vai realizar blitz

o ano todo e dar continui

dade nas campanhas feitas

em parceria com a Prefeitu
ra. "A única maneira de cq_n

seguir a conscientização das

pessoas é fazendo um tra

balho de base nas escolas e

empresas. A educação no

trânsito é nossa única solu

ção", considera o tenente.

Jovem sofre queimaduras com choque elétrico de 13 milvolts
GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários do Município foi
acionado para prestar aten

dimento num caso de cho

que elétrico ocorrido na

manhã de ontem, por volta
das 9 horas. O fato foi re

gistrado numa empresa
que presta serviços para a

Celesc (Centrais Elétricas
de Santa Catarina), localiza
da na SC413, próximo a

Marangoni. Adilso Perin,

23 anos, estava traba

lhando na fiação elétrica

quando levou choque de

13 mil volts.

Segundo informações
dos socorristas, a vítima re

cebeu uma carga muito

forte, o que ocasionou

queimaduras de primeiro e

segundo graus nas costas, e

de terceiro grau (a mais gra
ve) nos pés. "Perin estava

consciente, mas em estado

considerado grave", diz o

bombeiro Nelson Oliveira.

A vítima foi encaminhada

para o Hospital e Materni

dade São José, de Jaraguá
do Sul.

PREVENÇÃO O

bombeiro Nelson Oliveira

menciona outro caso de

choque elétrico ocorrido na

segunda-feira, quando uma

vítima recebeu carga de 220

volts. "O caso do Perin foi

um acidente, mas tem mui

tas pessoas que acabam se

ferindo ao tentar consertar

equipamentos eletrodo

mésticos em cas�, por conta

própria. Isso é muito peri
goso. É preciso ter mais

cuidado com a fiação, per
ceber se os fios não estão

em contato, ou descasca
dos. E, sempre que for pre
ciso, chamar profissionais
capacitados para arrumar

qualquer coisa desse gênero,
evitando problemas maio

res", orienta. (FABIANE RIBAS)

Colisão entre veículos destrói muro de residência
]ARAGUÁ DO SUL -

As pessoas que moram

próximas �o cruzamento

das ruas Reinoldo Rau e

Barão do Rio Branco, no

centro da cidade, assus

taram-se com a colisão

ocorrida na segunda-feira
à noite, por volta das

23h30.
O veículo Escort

LXC-481 7, de Massa-

randuba, conduzido por
Maurício Kolacki, 35

anos, trafegava pela Ba

rão do Rio Branco quan
do atravessou sinal ver

melho e acertou o Vectra

LXL-4018, de J araguá do

Sul, conduzido por Moa
cir Carlos de Souza ju

nior, 21 anos, que vinha
da Reinoldo Rau.

Com a batida, os dois

carros foram arrastados
em direção a uma casa

localizada na esquina entre

as duas ruas, destruindo
o muro da residência. Seis

socorristas do Corpo de
Bombeiros Voluntários

de J araguá do Sul foram
deslocados até o local do
acidente para pres,tar aten

dimento às vítimas, com

um' carro de resgate vei-

cular - que conta com

os equipamentos de corte

para retirar vítimas das

ferragens - e uma am

bulância. Kolacki estava

preso nas ferragens e

apresentava suspeita de

fratura na bacia, além de

escoriações pelo corpo.
Ele foi encaminhado para
o Pronto-socorro do

Hospital São José. (FR)

exemplo para o País
FLORIANÓPOLIS - O

anúncio de quatro desco

bertas de casos de doping
na 16a edição da Volta

Ciclística Internacional de

Santa Catarina não vai

trazer prejuízos à competi- ,

ção, na opinião do presi
dente da FCC (Federação
Catarinense de Ciclismo),
João Carlos de Andrade.

Manifestando-se pela pri
meira vez após a oficializa

ção dos nomes dos envol

vidos pela Confederação
Brasileira de Ciclismo,
Andrade diz que o caso

encerra dois aspectos: ''A

descoberta é ruim para a

imagem do atleta, mas boa

para o evento", raciocina.
,

A 16a Volta foi disputada
em setembro. Em todas as

etapas foram c o lh idas

amostras da urina dospri
meiros colocados, encarni
nhadas para exame em um

laboratório credenciado

no Rio de Janeiro. Quatro
atletas tiveram resultados

positivos de dopagem em

seus exames. Com isso, o

catarinense Márcio May,
'vice-campeão, herdou a

posição de Portela e garan- ,

tiu seu terceiro título.
Para o presidente d.

FCC, a GOmpetição dá no

vamente exemplo pan
todo o País. "São POUCOI
os eventos no Brasil gUt
mostram a cara, ou seja,
preocupam-se em realizar
o exame antidoping, A
Volta faz antidoping, se.

guindo orientação da uel
(União Ciclística Interna.
cional). Isto éum mérito
do evento. O atleta estar

�orrendo dopado é outra

coisa, particular, um risco

que ele assume com cone

qüêricia que ele 9Ie
arcar", reforça A�ade,
O dirigente também lem·

bra que na Volta da França,
deste ano, que cornple
100 anos, houve exame

prévio, assim que os parti
cipantes foram definida

"Infelizmente não temos a

montanha de dinheiro que
as provas da Europa têm

Mas, com a profission
lização da nossa competi
ç�o, estamos oferecendo
em Santa Catarina o que i

raro na quase tot,;llidadede
competições deste País: o

controle do doping."

WINTER COM. MAT. CONSTRUo
çÃO LTDA. torna público que

requereu junto à FATMA a Licença
Ambiental de Operação para extra'

ção de Saibro e Argila, no Centro,
Massaranduba/SC. FATMA - MIM
566/CRN
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Competiçoes reuniram

cerca de 2,5 mil pessoas
GUARAMIRIM - A Se-

da cretaria de Esporte, Lazer e

I� Promoções de Eventos da
Ira Prefeitura destaca a partici-
:01

pação maciça da comunida-
Ut

de nos eventos promovidos
13, este ano. O número de equi-
Im

pes inscritas superou 2001,
envolvendo mais de 2,5 mil

r acietas, fator que legitima o

CI trabalho coeso elaborado
I.

pelo setor de Esporte do
lo
I Município. O secretário de

6 Esportes, Luís Antônio

lo Chiodini, menciona o inte-

�. resse das pessoas e o com-

I

�m,oto
nos cam-

� s. "A ?rganização
..

tem co tribuído em muitoI
1·

com essa aceitabilidade daI

t comunidade. Nossa inten-

le ção é realizar competições
I. para oportunizar a integra-
u·

ção entre os jogadores e

munícipes em geral", diz.
Voltado para as crianças,

Guaramirim). e o Troféu

Professor Dirceu Rebelato

de Atletismo. "No próxi
mo ano, vamos elaborar

mais atividades destinadas

para atletas de 7 a 13 anos,
em todas as modalidades.

A intenção é fortalecer as

categorias de base e realizar

trabalho social, tirando as

crianças das ruas e incenti

vando a prática esportiva",
explica.

Uma das competições
que Chiodini pretende tra

zer para Guaramirim é a de

Mata Soldado. "São nos

jogos recreativos que perce
bemos o envolvimento dos

estudantes, além de permitir
a integração dos rr:esmos",
ressalta, enfatizando que, se

o calendário de 2003 com-

portar, a Secretaria de Es

portevai organizar também

um campeonato de futsal

sênior. "Vamos procurar
abordar todas as faixas etá

rias", diz. (FABIANE RIBAS)

le

I
r
a·

I·
u·

� Equipe de Bkrross claMllwee
t conquistou mais troféus este ano

a secretaria promoveu os

Jogos Escolares e a Oleg
(Olimpíada Estudantil de

]ARAGuADO SUL- Este

ano, a equipe Malwee de
Bicicross participou de sete

competições (campeonatos
Internacional, em Viiía Del
Mar; Internacional em Bal-,

neário Camboriú' Mundial, ,

em Paulínia; Sul-americano,
em Rio Cuarto; Brasileiro e

Copa Malwee), onde con

quistou excelentes resultados.

Entr� os principais títulos, o

grupo ficou vice-campeão
no Brasileiro por Clubes, 3°
colocado no Brasileiro por
E' .

qwpe, Vlce-campeão cata-

rinense por Equipe, 3° co

locado no Estadual por
Clubes e campeão da Copa
Malwee. Ao todo, a equipe
recebeu 672 troféus. "Em

2002, a Malwee teve mais

troféus entre os melhores

colocados e menos conquis
tas de campeão porque es

tamos com muitos pilotos
novos", diz Valdir Moretti,

Em 2003, o grupo viaja
para o Chile, onde vai dis

putar competição CiJue vale

para o ranking do Mundial

de Bicicross. (FR)

LOTERIAS
Nleg.asena .

... concurso: 423
08 - 22 - 32' - 33 - 40 � 53

Quina
concurso: 1085

10 - 22 - 26 - 70 - '74

Lotomania
conCUrso: 276

03 - 05 - 07 - 25 _
'

26 - 29 _L30 "41 _

45 - 47 - 56 - 59 _

62 - 76 - 77 - 78 _

82 - 84 - 9Ó - 99 _

Loteria Federal
concurso 03695

p- Prêmio: 27.573
,2°_ Prêmio:

. 45.776
·3° - Prêmio: 64.821
4° _ Prêmio:' 35.539

'5°-Prêmio: 73.912

ESPORTE CORREIO DO POVO 11

I RECONHECIMENTO: ATLETA SAGROU-SE VICE-CAMPEÃ BRASILEIRA E TRICAMPEÃ ESTADUAL

}ARAGuA DO SUL -

Uma atleta que se destacou
este ano e trouxe títulos pa
ra o Município foi a carate

ca ]anaína Almeida dos

Santos, 14 anos de idade e

7,5 anos de dedicação nesta

modalidade esportiva. No

mês de novembro, foi rea

lizado o sétimo Campeo
nato Brasileiro de Caratê

Interestilos, no Ibirapuera,
em São Paulo. Nesta com

petição, ]anaína disputou
com mais de 1,7 mil atletas,
e sagrou-se vice-campeã na.

categoria Infanto-juvenil,
13 a 14 anos, faixas verde

a preta. Neste mesmo cam

-peonato, a jaraguaense já
foi campeã, no ano de

2000, em categoria inferior.

Em Santa Catarina,]anaína
é tricampeã estadual (2000,
2001 e 2003).

- Ela é uma atleta bas

tante esforçada e dedicada,
que promete trazer excelen

tes resultados para]araguá
do Sul -, diz o professor

Carateca trouxe novos títulos

para .laraguá do Sul em 2002

Cesar J unkes/CP

Tricampeã estadual e vice-campeã brasileira, Janaína treina caratê há 7,5 anos

e presidente da Associação
] araguaeme de Caratê,
Dionísio Heller. A entidade

treina cerca de 50 atletas

adeptos do caratê, entre 6

e 40 anos. Outros atletas da

associação também se

destacaram no Catarinense.

Dayane Heller foi campeã
no Kata e Kumite; Ma

theus Heller ficou vice

campeão no Infantil Ku-

.

mite; Rubia Martim foi

vice no Kumite Adulto,
faixa preta, e Dionísio foi.

campeão no Kata e Ku

mite Adulto.
Este ano, as atividades

da associação já encerra- ",
ram e retomam em. 2003', •

no mês de março. Para o

próximo ano, o professor
espera contar com o apoio
da iniciativa privada par�

poder inscrever o-s atletas

no Campeonato Pan-ame

ricano, que será em outu

bro, na Argentina, e no Bra- .

sileiro, em' novembro, no

Recife. ''Aproveito a opor
tunidade para agradecer o

patrocínio das empresas
Bell 'Arte, Posto Cidade,
Sindicato dos Metalúrgicos
e Colégio Marista São Luís",
diz. (FABIANE RIBAS)

FME vai dar continuidade nos trabalhos de base em 2003

para o Município. Entre as

princip�s tonq�s�s de

2002, está o título de bi

campeão da Olesc (Olim
píada Estudantil de Santa

Catarina) e o recorde de

pontuação nos ]oguinhos
de Santa Catarina. Ao todo,
a entidade esportiva pro
moveu 20 campeonatos,
envolvendo aproxirriada-

.

mente 9,6 mil atletas.
'''Nosso trabalho está 'vol
tado para categorias de

base, nossa intenção é

opor:tunizar que as crianças
pratiquem esportes, parti-.
cipem dos pólos distribuí-

: dos pela cidade. Através

deste projeto, elas, além de. "

es tatem fora das ruás,
estão aprendendo a convi-

ver em grupo, a perder e Cleide enfatiza a importância da atuação dos professores

}ARAGuA DO SUL - O

trabalho de base que a

FME (Fundação Municipal
de Esportes) vem reali

zando há anos está garan
tindo excelentes resultados

vadores dos nossos proje
tos", destaca.

No começo deste mês,
os dirigentes da FME e

técnicos reuniram-se para
efetuar uma avaliação das

atividades de 2002 e discutir

possíveis alterações para o

próximo ano. Um dos as

suntos levantados foi a di

visão do Projeto Futuro-
-

competição de várias mo

dalidades destinadas a

crianças até 11 anos - em

festivais no decorrer do

ano. "Em 2003, vamos se

parar todas as modalidades

para que os atletas possam

jogar mais e.com o tempo,
perceber que o esporte
tem .mais afinidade. Nos

campeonatos Pré-mirim e

Mirim, decidimos que os

estudantes podem disputar
mais de uma modalidade,
mesmo que sejam duas

coletivas", diz a diretora de

Esportes, Cleide Mosca.
(FABIANE RIBAS)

vencer. E praticando algu
ma modalidade, estão efe

tuando uma atividade físi-

com o apoio da iniciativa

privada e da colaboração
dos pais que incentivam os

filhos a integrarem os

eventos esportivos da ci

dade. "Também vale lern-
. brar a participação dás es

colas e a aruaçãodos pro
, fessores de ed�;?-çqô'física,
que são OiS grancfes iricenti-

-I' ,1',°\
,. 'r'

ca, obtendo uma vida mais

saudável", explica o supe
rintendente. da FME, Lu

deritz Gonçalves Dias;

Para a viabilização dos

projetos, Dias enfatiza a

importância' 'de cont�r
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FUtsallnfanto do Jangada
foi destaque em 2002

JARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto-juvenil (15 e 16

anos) do Instituto Educacional

Jangada alcançou sem objeti
vos no ano de 2002. Os atle

tas, que desde 1999 estão uni

dos, obtiveram resultados po
sitivos nesta temporada. O

destaque principal ficou por
conta do bicampeonato con

quistado em cima da equipe
da Apama, de Blumenau, na

final do quarto Campeonato
Regional de Fütsal Menor.
Doze foram as equipes par�
ticipantes.

Outro título foi o da Co

pa Goldent, que reuniu seis

equipes da região. Já na Copa
Catatinense a equipe doJanga
da ficou em segundo lugar.
''Estamos felizes com os resul
tados deste ano e motivados

para darmos um passo mmor
no próximo ano. o. que é
mais importante para essa ga
rotada é estarem bem nos es

tudos e nas quadras. Est:arJ:ios
formando, acima de tudo,
pessoas de caráter; os resulta
dos são uma conseqüência",

diz o professor Glauco Beh
rens. Participaram os segcin
tes atletas: Bruno Hodecker,
Jo�átas Lombardi, Adriano
da Cunha, Valdir Kaiser' Jr.,

Anderson da Silva, EderLuan
Schade e Roberto Conrado.
O técnico agradece o apoio
dos parceiros MED Turismo,
Posto Cidade e Aurora.

Esperamos que você
esteja em fnrrne para

eprnveí ter todas
festividades deste

Natal e Final de Ann,
�"·,0�... '--

.".!r. .,.' ",
"

"3-�<i

Agradecemos a todos

.que nos prestigiaram'
no última sexta-Ieira,
13/12/02, no lon�omento
do cano Polo Sedã

C!{))mer@J(!breffl ,"�f�'
(Ccom "","�,

écc!{))meç@J( &JV@�;'
" '

�l'�'�
ReveíIlon

200.7 - 200J.
Tempo de Conservação

• Espaço ao ar livre e área coberta

• Presença da Manchester Band

• Uma champagne (Miolo Terra Nostra 300ml) por pessoa
• Mesa d� frutas 35,00apenas R$ .

• Shaw de fogos e mais... por pessoa

,

Reserva de mesas 47 375-1482 lNGR�SSOS o BOTICÁRIO

REALIZAÇÃO: APOIO:
GráficaCP

"ll7117'g19

.
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