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Serviço de controle da Zona Azul, instalado. por lei municipal de 1996, sofre críticas e vira assunto de

polêmica na cidade, apesar de a empresa responsável gerar empregos e dar solução ao estacionamento

Juiz está propondo instalação
de CPI para a Cartão Jaraguá
o juiz criminal Hélio David Vieira Figueira

dos Santos quer que a Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul instale uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para analisar a atuação
da empresa Cartão Jataguá,. responsável pelo

sistema de estacionamento pago na cidade. O

juiz sugere também que o contrato da empresa
com a Prefeitura seja rompido. Ele estará

reunido com os vereadores, hoje, às 18h30.

PÁGINA 9

CORREIODO povo

o PREfERIDO

3%

Obras de reestruturação do Cal

çadão da Marechal preocupa os.
comerciantes, que temem atraso
no cronograma e corte das árvo
res, Página 5

Sebrae alerta para

golpe de telefone

aos empresários
'PÁGINA 4

Cotação de.ontem
Compra venda

Comercial

Paralelo

Turismo

3.51003.5150

3.47003.5500

3.41003.5300

Inspeção realizada pela direção na unidade localizada perto da Ponte Moradores do prédio onde jovem morreu eletrocutado estão indigna
do Portal confirmou suspeita da gerência da Filial Pólo da -empresá

.

dos com a falta de segurança do local e exigem a solução do probl�ma
Diretor vê falha na Casan em Guaramirim
o diretor de Operações da Casan, Osmar Ribeiro, constatou, durante

vistoria realizada terça-feira, a existência de defeitos nas obras de ampliação
da ETA da Filial Pólo de Guaramirim, A rachadura em um dos filtros do

sistema e falta de alguns investimentos comprometemo pleno funcionamen
to .e reduz a capacidade de abastecimento de águ� potável na cidade.

PÁGINA 10

Morte de pintor ca:usa revolta na família
Revoltados com a morte de Christiano José Felipini, 17 anos, o irmão

da vítima, Altevir FelipiniJunior, e os moradores do prédio, querem justiça,
pois acreditam que o incidente ocorreu por falta de condições no trabalho

que estava exercendo. Eles alegam que os fios de alta-tensão ficam próximos
da construção, sendo que o indicado é 1,5 metro de distância.

PÁGINA 11
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Código de Trânsito Brasileiro -
Cinco anos de dúvidas e mortes

RICARDO ALVEs DA SiLVA - Tenente da PM (chefe de
Trânsito em JS)
o Brasil continua sendo um dos campeões mundiais em acidentes e

mortes no trânsito (aqui morrem, por ano, mais de 35 mil pessoas� dados
oficiais -; há estimativa de até 40 mil pessoas). Feridos, mais de 600 mil

pessoas por ano.
Durante o século 20, morreram 1 milhão de pessoas em nosso País; em

razão de acidentes de trânsito; gastamos com eles algo em torno de R$ 10
bilhões por ano, entre 3,5% e 4% dos óbitos derivam deles.

Logo que entrou em vigor (22/1/1998), o CTB.'notou uma acentuada

queda nos números de sinistros e de mortes no trânsito. Ampla divulgação
do código foi feita, as sanções eram contundentes e pareciam sérias, dava-se a

impressão de que havia vontade (política) de aplicação de tudo que se prescrevia,
etc.

Cinco anos depois da vigência do referido código, o cenário está
modificando (retrocedendo) rapidamente. Por exemplo: as mortes nas

rodovias federais aumentaram 49% no último ano.

E por que isto está ocorrendo? Como evitar ou ao menos atenuar essa

tragédia nacional?
Há três itens nos pilares da prevenção de acidentes de trânsito: Educação,

Engenharia de Tráfego e Enforcement (fiscalizaçãe e punição).
Antes de tudo, devemos assumir o ponto de partida da Educação de

todos para um trânsito civilizado.
Não podemos mais tolerar programas de governo sem que haja uma

atenção especial ao temaTRÂNSITo. As escolas necessitam implantar em
sua grade curricular a disciplina�NSI1'O, de forma obrigatória, para que
o aluno, desde cedo, conviva com esta problemática questão. As campanhas
de trânsito precisam ser sazonais e permanentes, no sentido de causar impacto
aos condutores de veículos, que estamos diante de uma guerra diária; a qual
deve ser combatida em caráter de urgência.

Segundo ponto, também é fundamental, a sinalização de ruas, a segurança
nas estradas, iluminação, boa pavimentação, geometria viária, engenharia de
tráfego, etc. Se o dinheiro destinado às "vias públicas e estradas" não fosse
em grande parte desviado para outros fins, seguramente teríamos menos'
morte no trânsito. I

'

Por último, fiscalização e punição (enforcemen�, que não precisa ser

necessariamente a penal. Resumindo: educação, engenharia, fiscalização e

aplicação das sanções legalmente previstas. Nisto está a receita para urna boa

política de circulação viária.O resto é propaganda eleitoral.
Dentre as sanções cabíveis não há dúvidas de que devemos utilizar até

mesmo a natureza penal. Porém é preciso bem compreender o papel do
Direito Penal em tudo isto. Cuida-se de um fragmentário e subsidiário, isto
é, só se justifica frente aos ataques mais graves contra os bens jurídicos mais

- relevantes (vida e integridade física, etc.) e, mesmo assim, quando outros

ramos do ordenamento jurídico não se apresentam com maior idoneidade.
Confiar no agravamento das sanções penais e supor que isto, porsi só,

possa diminuir o número de mortes e .acidentes no Brasil; equivale à

irresponsabilidade do pai que não conversa sobre drogas com seus filhos,
porque, convicto de que o Estado, a Polícia eDireito Penal, farão isso no lugar
dele.

Tão irresponsável quanto esse pai (que entrega a educação d� seu filho ao

Estado, à policia e ao Direito Penal) é o cidadão que acredita que possamos
civilizar o trânsito mediante o uso (exclusivo e primordial) do Direito Penal.

Quem assim procede é urn omisso ou desconhece seu papel no processo
social.

De qualquer modo, tanto a sanção penal quanto a sanção administrativa
só podem surtir algum efeito preventivo se presentes inúmeros fatores.
Dentre eles; punição imediata, infalível e justa.

.

ror fim, a Legislação de trânsito de nosso País é de primeiro mundo,
. 'mais o sistema operacional é jurássico, trazendo consigo o sentimento de
"IMPUNIDADE", ao qual deveria ser expurgado da esfera do trânsito, mais
a convivência com este tema 'é o puro reflexo das ações insanas de nossos

condutores. Na medida que se vai relaxando a fiscalização, os números
estarrecedores demortes vão subindo. Estamos voltando aos mesmos índices
de 1997. Estamos perdendo cada dia todas as conquistas obtidas no início
do novo Código.

Em síntese, se o correto é jogar prioritariamente nossas energias e nossos

recursos na prevenção dos acidentes, impõe-se que comecemos pela educação
'. "no" e "para o" Trânsito.

Pra tal mister a imprensa tem papel relevante, desde logo, não deturpando
o sentido das corretas das normas jurídicas e sim esclarecendo a todos as

corretas normas de circulação e condutas perante a Legislação de Trânsito.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados paraa Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone rara contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessanas. .

•

A políticamonetária
DELFIM NETTO - Deputado federal (PPB)

As variações na quantidade de
moeda têm efeito efêmero sobre o nível
de atividade. Há pelo menos 250 anos

os economistas têm discutido sobre o

papel da moeda (ou seja, da política
monetária executada pelo Banco
Central). E ainda há dúvidas sobre como
a política monetária influencia a

economia real onde cada um de nós

ganha a sua vida nomeio de alegrias e

vicissitudes. Os mecanismos de
transrnissão das variações da quantidade
de moeda sobre o nível dos preços e da

atividade. da economia dependem,
·

fundamentalmente, das instituições que
regem a atividade financeira e que vão

se alterando com o desenrolar da
·

história. Essa é uma das razões por que
é difícil construir uma "teoria geral" a

esse respeito.
Apenas para dar um exemplo, David

Hume, além de, grande filósofo na

tradição empírica inglesa; à qual somou
um imenso ceticismo, foi também (como
era comum' no século 18) um grande
economista. Em 1752, ele escreveu o

ensaio On Money, em que discute, com
profundidade e propriedade, se as

variações na quantidade de moeda· se

restringiam a influenciar apenas os
·

preços, deixando constántes as-variáveis
reais da economia, e qual a natureza

·

dessa influência (se permanente ou

transitória).
Para Hume, as variações. na

quantidade de moeda produziam efeitos
reais na economia, pelo menos- a curto

prazo, até que seus efeitos fossem
transmitidos de um preço para outros,
esgotando a cadeia de transmissão.
Deixando vazio um intervalo de 200
anos para encurtar a história nos anos

50 e 60 do século 20, a pesquisa empírica
tentou encontrar aqueles mecanismos
de transmissão, com resultados muito
insatisfatórios. Até os anos 70, a

política monetária restringia-se ao

controle.da massa monetária (sempre
de execução precária), à manipulação
dos depósitos compulsórios e, princi"
palmente, a controles Quantitativos, o
que tornava menos visível o papel da
taxa de juro. Aliás, os estudos empíricos
tiveram grande dificuldade de
encontrar o efeito do juro, quer sobre o
consumo, quer sobre o inv�stimento.
No surto inflacionário dos anos 70, o
controle dos preço's e dos salários foi
aceito como instrumento legítimo na

tentativa de reduzir a taxa de inflação.
Essa política, que hoje se apresenta
como "primitiva", representava, então,
o "estado-da-arte". É preciso lembrar
que a liberdade de movimento dos

capitais era muito reduzida e as taxas

de câmbio eram fixas. Foram ,a
liberdade de movimento de capitais, a
flutuação do câmbio e a desregula-_
mentação financeira ql\e modificaram
os marcos reguJatórios dentro dosquais
se fazia a políticamonetária a partir de
meados dos a�os 80. Tudo mudou. A
teoria econômica (e a pesquisa em

pírica) sugeriu a importância das

"expectativas"e a inutilidade de tentar
o controle apenas pela massamonetária
diante do aumento da volatilidade da
demanda demoeda.

Hoje, o "estado-da-arte" da política
macroeconômica talvez possa ser

definido como:
1. O mais estrito controle fiscal,

com um limite bem definido para a

relação Dívida Líquida/PIB -.

2. U� sistema de taxa de câmbio
flutuante.

3. Um sistema de metas

inflacionárias.
4. Um amplo sistema de mercado

com ampla liberdade de negociação,
inclusive no mercado de .traba'hc
O papel do Estado é reservado à

complementação da infra-estrutura fisica

(energia, transporte) e à infra-estrutura
. social (educação, saúde), bem como à

construção de políticas públicas que

produzam uma rede de proteção param
. socialmente desamparados e que gerem
uma rede de estímulo para a atividade
econômica.

E quanto ao problema de David
Hume? Depois de dois séculos e meia de

intensa atividade teórica e sofisticada
pesquisa empírica, o que sabemos parece
resumir-se no seguinte: as v:l!riações da

quantidade de moeda podem ter um

efeito efêmero sobre o nível de atividade
econômica, A médio e longo prazos
(talvez dois ou três anos) ele desaparece
e o que sobra é apenas um resíduo
inflacionário.

É fato seguramente �omprovado,
desde Milton Friedman nos anos 70, que
é impossível explorar, permanentemente,
o "estímulo, de crescimento de curtO

prazo produzido pelo aumento da massa

monetária".
A tentativa de fazê-lo exige a repe

tição do processo (novo aumento da

massa monetária) que acaba num

aumento continuado dos p-reças.
Como deveria 'ser óbvio, a política
econômica acima definida não respoóde
à classificação de "esq-uerda" ou de

"direita": ela é universal enquantO
durarem as atuais instituições.
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ASecretária-adjunta de Planejamento do Estado, Anita
Pires, está sendo convidada pela Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Itapocu) para participar
da próxima reunião dos prefeitos da microrregião,
no dia 6 de fevereiro. Anita deverá ter como tema de

sua palestra o funcionamento das futuras Secretarias

Regionais de Desenvolvimento, a principal proposta
de inovação apresentada pela nova administração
estadual do PMDB. A reunião deverá acontecer na

sede da Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim). A Amvali voltou ao trabalho

normal ontem, depois do intervalo de férias.

ENSAIO DIFíCIL
A aproximação entre

,
O vice-prefeito Fernando

PMDB e PSDB visando Reinke (PSDB) ainda não
as eleições municipais de
2004 já estaria acontecen
do em Corupá, segundo
um peemedebista local.

. As informações são bas

tante escassas sobre o as-

o sunto, até porque o próxi
mo pleito eleitoral ainda

s está distante. Mas o des

contentamento demons
trado pelos tucanos coru
paenses com o grupo do

ex-governador Espe
ridião Amin (PPB) está

l
' botando água na fervura.

teve oportunidade de
conversar com o prefeito
Dávio Leu (PFL) sobre a

situação politica em Mas
saranduba, o que deverá

acontecer nos próximos
dias. O que impressiona
em Massaranduba é o

rápido esfacelamento das

relações entre PFL. e

PSDB, que venceram as

eleições municipais em

2000, derrubando uma

hegemonia adversária que
completaria dez anos.

HOMENAGEADA
A senadora Ideli Salvatti (PT) foi homenageada pelos
colegas da Assembléia Legislativa do Estado, esta

semana. Em sessão solene realizada terça-feira, foi
apresentado um vídeo sobre a trajetória da deputada,
que termina o mandato no final deste mês, e depois
inicia sua missão no Senado, em Brasília .. Ela é a

primeira senadora eleita na História de Santa Catarina.

NTRE ASPAS _

"Um juiz é sempre um bastião de qualquer
sistema democrático." (juiz criminal da
Comárca .de .Ja ra qu

á do Sul, Hélio David
Figueira dos Santos, ao comentar a posição de
questionamento que adota em relação ao

funcionamento' da Cartão .Jaraquá, empresa
responsável pelo' controle do sistema de
estacionamento pago na cidade)

o presidente do Poder' Legislativo de Schroeder
é o vereador Arlindo D6ge (PMDB), e não Filipe
VOigt (PPB), como publicamos na página 3j da
última edição.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835
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IINíCIO DE ANO: PREFEITO DE GUARAMIRIM RELATA AS OBRAS E PREVÊ MENOR ARRECADAÇÃO

Peixer reúne secretáriospara
acertar diretrizes de trabalho

GUARAMIRIM - o'

prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) reuniu os

secretários do governo

municipal, ontem à tar

de, para transmitir a di

retriz de trabalho que'

quer impnmir no gover

no municipal em 2003.

Peixer pediu "muita

ação, criatividade e ini

ciativa" dos colabora

dores diretos, destacan
do que a responsabili
dade de todos aumenta

este ano, com a anexa

ção da Vila Amizade,
localidade que antes Mário Sérgio Peixer quer ação, criatividade e iniciativa dos colaboradores diretos

pertencia a Schroeder,
.
local, a pavimentação

mas que teve o territó-
da Avenida Izidio Car

rio acrescentado a Gua
los Peixer (ligação com

ramirim, a partir da no- .

Jaraguá do Sul através. Comprida, a escola do
va lei que orienta os li-

do Bairro Ilha da Fi- Bairro Amizade e a cre-.
mites intermunicipais gueira) e O início da che no Bairro Rio Bran
no Estado.

Peixer fez avaliação
positiva dos dois pri
meiros anos' de governo,
dizendo que "rompeu
paradigmas" no perio
do, executando obras

que estavam relegadas
por governos anterio

res, como a abertura da

Estrada no Morro da

Francisquinha, com a

retirada de uma rocha

que impedia a passagem
normal dos veiculas no

construção da ponte li-

gando os bairros Avai e

Bananal do Sul.

Peixer afirma ter

executado "mais de

uma centena de obras"

na primeira etapa de

governo, sendo que 12

delas ficaram pendentes
para ser inauguradas
neste ano, o que aconte

cerá em fevereiro próxi
mo. São nove ruas que
receberam pavimenta-

ções com asfalto ou la-

jotas, a ponte na região
de Timbiras/Ponte

co. Hoje, o prefeito es-

tará percorrendo os

locais destas obras.

Neste ano, o governo

municipal deverá priori
zar os investimentos na

Saúde e Bem-Estar So

cial. No plano das obras,
tenciona construir um

ginásio de esportes no

Bairro Guamiranga,
com custo estimado em

R$ 300 mil, pavimentar
parte da Rua Olimpio

José Borges, adquirir
área para o Distrito In

dustrial (às margens da

BR-280) e buscar finan

ciamento bancário para
asfaltar as principais' ro
dovias nas comunidades

de Corticeira, Guami

ranga e parte de Bananal

do Sul.

DIFICULDADE - Pei

xerprevê uma redução de
17,4%' na receita do

ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercado

rias e Serviços) este ano,

comprometendo a arre

cadação municipal e o

plano de investimentos em
obras e serviços públicos.

Câmara deJS retoma os trabalhos em 17 de fevereiro'
]ARAGtJÁ DO SUL·

A Câmara de Vereadores

estará retornando às

atividades' parlamenta
res no próximo dia 17 de

fevereiro. O períõdo do

recesso iniciou em 15 de

dezembro e termina no

dia 15 do mês que vem,

um sábado" mas a pri
meira sessão ordinária

do ano deverá acontecer

dois dias depois, na se

gunda-feira. Até ontem

à tarde, a Secretaria da

Câmara não havia rece

bido nenhum pedido de

convocação do Ex�cuti
vo para sessão extraor

dinária e apr�vação de

projetos. Mas isto ainda

poderá acontecer com o

retorno da Prefeitura ao

expediente normal, a

partir de ontem.

A secretaria convocou

.os vereadores para uma

reunião informal para a'

noite de hoje, com inicio

às 18h30, com a partici
pação do juiz HélioDavid
Vieira Figueira dos San

tos, da Comarca de Jara
guá do Sul, para discutir

sobre questões do siste

ma de estacionamento

pago da cidade (leia mais

à página 9). A convoca

ção foi determinada pelo
presidente da Câmara,
Cariorie Pavanello, o

Cacá, para todos os ve

readores. O vereador Ro-
I .

que BachJ?ann sugeriu a

convocação do Legisla
tivo, em caráter informal,
para que o assunto seja
discutido,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• PAGAMENTO: LEI AMPLIA O PRAZO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO PARA O DIA 31 DE JANEIRO

Receita Federal informa o

prazo para liquidar débito
]ARAGUA DO SUL - o

Artigo 13 da Lei na 10.637,
de 30 de dezembro de

2002, ampliou para o dia

31 de janeiro o prazo pre
visto na Medida Provisória

na 66/2002 para paga
mentos dos tributos e con

tribuições sociais adminis
trados pela Secretaria da

Receita Federal.

De acordo com o che

fe da agência da Receita

Federal em Jaraguá do Sul,'
João Batista Nunes Coe

lho, os débitos decorrentes
de fatos geradores - sur-

gimento da obrigação Nunes alerta para as vantagens do pagamento dentro do prazo

tributária :._ ocorridos até em parcela única, até 31 de
30 de abril de 2002; que 'janeiro de 2003.
foram resultados de auto

de infração emitidos pela
Receita Federal ou da apu
ração feita pelo próprio
contribuinte, inscritos ou

não na Dívida Ativa da

União junto à Procura

doria-Geral da Fazenda

Nacional, aqueles que es

tejam sendo discutidos

judicialmente através de'

ação ajudiciada até esta da

ta, bem como assim os não

vinculados a qualquer ação
,judicial, poderão ser pagos

Para quem efetuar os

pagamentos neste período,
Nunes destaca os seguintes
benefícios: a dispensa de

juros devidos até janeiro de

1999, para os fatos gerado
res ocorridos até esta refe

rida data, e a redução de

50% da multa. ''A pessoa

jurídica optante pelo Refis

(Programa de' Recupera
ção Fiscal), também pode
rá pagar os débitos incluí
dos no Refis nas condições
estipuladas pelo Artigo 13

da Lei na 10.637/2002.
Os débitos que estive

re� parcialmente liquida
dos ou em regime de par
celamento também pode
rão usufruir dos benefícios

na Lei na 10'.637/2002,
desde que sejam de débitos

relativos a fatos geradores
ocorridos até 30/4/2002.

Nunes esclarece ainda

que o Artigo 14 da referida

lei também ampliou para
31 destemês o pagamento
de débitos relativos a fatos

vinculados a ações judiciais
propostas pelo sujeito

passivo contra a exigência
de impostos e contribui

ções instituídos após 1 de

janeiro de 1999. "Os con

tribuintes que efetuarem o

pagamento a conversão de

depósito judicial em renda
da União até 31 de janeiro
de 2003 também poderão
goiar de tais benefícios

fiscais corno a dispensa de

multamoratória e punitiva
e os juros de mora devidos

calculados pela variação
mensal da TJLP (Taxa de

Juros de LOngo Prazo).
(JULIANA ERTHAl)

, Golpe deixa empresários apreensivos na região
]ARAGuA DO SUL -

Um golpe vem preocU
pando os empresários da

região. O consultor do Se-
, brae (Serviço de Apoio as

, Micro e Pequenas Empre
sas), Edimir Dumke, afir
ma que as empresas são

comunicadas de que suas

marcas estão sendo usadas

ou pretendidas por con

correntes de outros Esta

dos e, como tal, devem,
sob pena de perderem a

marca, depositar imediata
mente os valores forneci

dos para o competente re-

, gistro em contas correntes

devidamente especificadas.
Dumke aconselha que

os empresários façam o

Dumke afirma que 12 empresários já procuraram o Sebrae

pedido de registro com

empresas já conceituadas

no mercado e devidamen

te credenciadas junto ao

Inpi (Instituto Nacional da ,

Propriedade Industrial). ''A
prática de ações desonestas

envolvendo o registro de

marcas por parte de,
pseudoprofissionais não é

nova. Muitos empresários
desavisados são vítimas
desses golpes, amargando
sérios prejuízos de difícil

ressarcimento", acrescenta.
Somente na semana

passada, 12 empresários
entraram em contato com

o Sebrae sobre estes telefo

nemas, afirma o consultor.
Estes telefonemas aconte

cem supostamente de es

critórios e pessoas, sedia
das no eixo Rio---São Pau

lo.

Alguns, inclusive, dizem
trabalhar no Inpi --'- autar
quia federal responsável
pela concessão de registros
de marcas no País. "Pres

tamos assessoria, consul
toria, encaminhamento e

acompanhamentos de

pedidos de registros de

marcas junto ao Inpi." (JE)

ORGULHO
No final da aula do mestre de Confecção, professor
Rôdel, na Universida'de Técnica de Dressen, na

Alemanha, sobre a evolução da técnica da leitura,
mencionou-se a existência de diversas estátuas e bustos

dos grandes inventores Pfaff, Singer, Dürkopp
espalhadas pelo mundo, mas somente em um lugar
há uma digna e justa homenagem Senhora Costureira
- à mulher trabalhadora, que usa essa máquina com

extrema habilidade. Ele perguntou aos alunos e

ninguém respondeu. O professor disse que não estava

na Alemanha, nem na Inglaterra ... está no Parque da

Malwee, no Brasil.

TURISMO
Santa Catarina passa a contar a partir do segundo
semestre deste ano com a primeira unidade da

Faculdade Suíça de Hotelaria em um país da América

do Sul. A escola será instalada na maior cidade do

Estado, Joinville, aonde, a atividade de turismo

receptivo e de turismo de negócios vêm ganhando,
impulso nos últimos anos. O projeto e resultado de

parceria entre IMI (Internationa! HOTel Management
Institut), da Suíça, a empresa carioca Binder & Cia. e a

Atrio Hotéis S.A., de Joinville, associada à rede

internacional de Hotelaria Accor.

UNERJ
As inscrições para o vestibular do curso de Moda da

Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) estarão
abertas entre os dias 3 e 12 de fevereiro. A prova será

, ,

realizada no dia 23 e o resultado está previsto para o

dia 26, as matrículas dias Q7 e 28 de fevereiro, e as

aulas começam no dia 6 de março. Voltado à forma

ção de profissionais de Moda, o curso vai propiciar
ao acadêmico um aprendizado em atividades como

planejamento, pesquisa, criação e desenvolvimento de

peças do vestuário, atuando na composição dos

elementos visuais do produto e na organização de

eventos.

REAJUSTE
Os preços dos derivados de petróleo deverão sofrer

novos aumentos, ao fimde janeiro, deforma a refletir
as últimas variações do preço do óleo cru no mercado

externo e as flutuações do câmbio. Apesar de o real já
ter ganho, este ano, algum fôlego frente ao dólar, não
foi suficiente para amortecer a contínua alta do preço"
do petróleo importado. Na prática, a partida para oS

reajustes é sempre dada pela Petrobras, fornecedora
de quase todos os derivados de petróleo consumidos

no Brasil.

lVlé(lico Oftal11.101ogi�{ta
Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rig de \Jancir� !

IJ
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Jat1f1J'°i

Fone: (047) 275-1150 I
Av. Mal. Deodoro, 776· Sola 12 - Ed. Maximunn Ce,,!���"1
---------------- --

----'-'õ
- -. - .. - ---- '"�'"- - .---.- -
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Representantes de ONG
belga visitam Município'

• RECEIO: éOMERCIANTES DA MARECHAL DEODORO PREOCUPADOS COM OBRAS NO CENTRO

Comércio da área central
\

pode ser prejudicado por obras
]ARAGUÁ DO SUL -

Doze dirigentes da "Soli

dariedade Mundial", orga
nização não-gov;ernamen
tal da Bélgica que atua na

melhoria das condições de
trabalho nas empresas
multinacionais, visitam Ja
raguá do Sul, de 26 a 28

de janeiro, através de inter
câmbio com o Sindicato

dos Trabalhadores do Ves
tuário. O convite aos tra

balhadores belgas, alguns
do setor metalúrgico, foi'
firmado no final de junho
do ano passado, quando a

vice-presidente do sindi

cato, Rosane Sasse Giebu

rowski, participou do Se

minário Internacional "EI

Dialogo Social em Ias Organi
zaciones Transnacionales", no
Centro de Formación de Ia

Confederación de los Sindica/os

Cristianos, em Bruxelas, na
Bélgica. "Esta ONG é

...

manciada pelo governo da

Bélgica e trabalha com os

sin<iicatos no esclarecimen
to sobre legislação traba
lhista e condições de am

biente de trabalho, por isso
aimportância de conhecer-

mos a realidade que eles vi

venciam", destaca Rosane.
A delegação da Bélgica

deve chegar a Jaraguá, do
Sul na manhã do dia 26,
quando visita a Recreativa

do Sindicato, na Ilha da

Figueira, e, à tarde, a Escola
de Formação Sindical da

Federação dos Trabalha
dores de Santa Catarina,
em Itapema. Para a tarde

do dia 27 estáprevista uma
visita dos representantes da
Solidariedade Mundial à,

Marisol. No dia 28, está

marcada uma reunião na.

sede do Sindicato dos Tra

balhadores MetalúrgiCos e

visita ao parque fabril da

Weg. Os trabalhadores bel
gas vêm ao Brasil também

para participar da terceira

edição do Fórum Social

Mundial, que ocorre em

Porto Alegre (RS), de 23 a

28 de janeiro.
Depois de Jaraguá do

Sul, devem seguir para Foz
do Iguaçu (PR), em visita

a assentamento de colonos

do Movimenta dos Tra

balhadores Rurais Sem

Terra.

or

a,

]ARAGUÁ DO SUL -

Comerciantes que atuam

no' centro da cidade, espe
cialmente os que têm seus

estabelecimentos no Calça
dão da Marechal, estão

preocupados com a possi-,
bilidade da obra de refor

mulação do local ultrapas
se o prazo previsto e que,
com isso, tenham prejuizos
em seus. negócios. Outro
receio levantado por al

guns comerciantes do local
diz respeito ao possível
corte das árvores, que ser

vem para humanizar a área
central.

O proprietário de uma

lan,chonete, Pedro da Silva

Bonifácio,' confessa que
. tem receio de que a Prefei

tura não consiga cumprir
o prazo estabelecido e que
o atraso possa prejudicar
ainda mais o movimento
nas lojas e lanchonetes. "Se
essa obra demorai mais'

que seis meses,muita gente
vai ter que fechar as portas
por falta de clientes", ima
gina Bonifácio. Outra

preocupação do comerci

ante diz respeito ao corte

das árvores. "Ouvi falar

que vão cortar as árvores.

)S

p
lt

.a

n

a

Fotos: Cesar Junkes

Obras de reestruturação do Calçadão preocupam comerciantes que atuam na área

quer interferência urbana,
especialmente no centro da

cidade, causa transtorno

para a população e para os

comerciantes. ''A obra será

finalizada em seis meses e

por enquanto não se pode
falar em atraso porque os

trabalhos inici�ram estase

mana. Na questão do corte
de árvores, fui informado

. pela Gerência do Meio

Ambiente que apenas uma

árvore será eliminada pará
que seja possível o alinha
mento dos postes", escla
rece Travi. (MHM)

Achamos isso um despro
pósito. Acredito que o

pessoal do Meio Ambiente
não vai autorizar esse tipo
de intervenção", afirma o

comerciante.

Na avaliação de outro

comerciante, que preferiu
não se identificar, as obras
de reforma não lhe pare
cem necessárias porque
atrapalha demais o mo

vimento das lojas e, segun
do ele, prejudica inclusive.
os vendedores que ga
nham comissão. "Justa
mente agora que o pessoal'

precisa vender mais por
que o movimento natural

.

já meio escasso, eles vêm
.

com esse transtorno", re
clama. O secretáriomunici

pal de Desenvolvimento

Urbano, engenheiro Hum
berto Travi, afirma que
não há motivos para recla

mações até porque a CDL

(Câmara de Dirigentes Lo
jistas) de Jaraguá do Sul

aprovou a realização da
obra. Além do mais, Travi

julga que os benefícios se

rão a longo prazo. Mesmo

assim ele admite que qual-Faleceu às 17:00 horas em 21/1 a Senhora
lliEREZITA MENEGOTTI com idade de 67 anos,
deixando enlutados o esposo. 3 filhos, 3

BQras, .6 netos. irmã. cunhados e demais
QQ,rentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 22/1 às 17:00 horas, saíndo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi
seguindo para o cemitério do Centro.

Prefeitura de Jaraguá do Sul retoma as atividades
.

]ARAGUÁDO SUL-Des
de ontem que a Prefeitura
retomou as atividades
normais deste ano, depois
das já tradicionais férias

coletivas. Os postos de saú

de que pennaneceram fe

chados dur�nte o período
das férias coletivas registra
ram um movimento bas
tánte intenso. De acordo

.

com a gerente de Saúde da

Prefeitura,Nanci Zimrner
mann, todos os postos'
estão atendendo normal

mente. Ela esclarece que o

fechamento de postos du
rante as férias não prejudica
a comunidade, que teve à

disposição os postos da
Vila Nova, Pama da Barra

.

e da Czerniewicz, além do
localizado na Avenida

postos que permaneceram
abertos foi considerado
normal pelas recepcio
nistas. No posto da Vila

Nova, a informação é de

que, durante o período de

férias, o movimento do

brou devido ao fechamen
to de outras unidades de
saúde.

.

Além dos- postos de

saúde voltaram a funcio

nar, desde ontem) os Cen
tros de Educação Infantil
e todos os serviços pres-

,
tados pela administração
pública municipal na sede
da Prefeitura, na Walter'

Marquardt,
Todos os funcionários

que estavam em férias vol
taram ao trabalho ontem

pela manhã. (MHM)

Faleceu às 21:30 horas em 21/1 a Senhora
&lDA BUZZI com idade de' 71 anos, deixando
enlutados o esposo. 8 filhos, genros. noras,
lliUPs. bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 22/1 às
17:30 horas, saíndo o féretro da igreja são
IUiz gonzaga seguindo para o cemitério

M1!nicipal da vila lenzi.

Atendimento no posto da Ilha da Fig'ueira foi retomadoFaleceu às 08:00 horas em 22/1 a Senhora
PMLUNA ROSA DAMACENO com idade de 72
anos, deixando enlutados filhos. genros,
D.QrQs, netos, bisnetos e demais parentes' e

- �. O sepultamento foi realizado em 23/

�1
às 10:00 horas, saíndo o féretro da capela

lilortuária seguindo para o cemitério Municipal
�

; .

Getúlio Vargas.
De acordo com' a re

cepcionista do posto de sa

úde localizado no Bairro
Ilha da Figueira (fechado

. durante as férias coletivas),
Josélia Ueta, o movimento
nesta unidade sempre foi

intenso, com uma média

de 50 atendimentos ao dia.

"Aqui são oferecidas 14

consultas na pediatria, 20
para clínica geral e mais 12

para a ginecologia", infor
ma a' recepcionista.

O movimento dos
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CARAVAN - vende-se, 88, compl.
Tratar: 374-0365.,

CHEVETTE - vende-se, ETI, 82,
azul metálico. R$ 2.300,00.
Tratar: 9123-0130.

CHEVETTE - vende-se, 87, preto.
R$ 3.400,00. Tratar: 9111-1452
ou 275-0172 das 9hs às 12hs.

.

CHEVETTE - vende-se 93
vermelho, ótimo esrad�. Ri
3.700,00 + 12 x R$ 210,00.
Tratar: 370-0164.

CHEVETTE - vende-se, 83, álcool.
R$ 2.500,00 . Ou troca-se por
Illoto. Tratar: 273-6012.

CHEVETTE - vende-se, 87. R$
3.450,00. Tratar: 372-3061 ou

275-0172 ou 9111-1452.

CORSA - vende-se Sedan
Millenium, 01, prat�. R$
15.500,00. Tratar: 9117-2518.

CORSA - vende-se, 98, 2p, aro de
liga leve, compl. R$ 10.000,00.
Tratar: 370-1066 ou 372-2975.

CORSA - vende-se, 95, wind, 1.0,

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

.
DE 15 PARCELAS PAGAS.

, E MOTOS ACI MA DE 20
'.

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar:

l

2p, bordo, trava elét., alarme de

fábrica,ar quente e frio, desemb. Iras.
e diant. R$ 4.000,00 entro + 26 x R$

"
R$ 292,00 fixo. Tratar: 376-2206.

CORSA - vende-se, Wind, 95,
azul. R$ 3.500,00 ent. + 26

prest. Tratar: 376-3434.

MONZA - vende-se, 93, 4p,
compl., menos ar. R$ 6.000,00 +

10 parco de R$ 283,00. Tratar:
9113-0345.

\

MONZA - vende-se, 89, gasolina,
v.e., porta mala elét. e volante
escamoteável. Tratar: 370-5892.

MONZA - vende-se, .89, SU, prata,
c/ trio elétrico, roda 15'. R$
1.90.0,00 entro + finan . Ou R$
4.600,00 a vista. Tratar: 370-6161

após 21hs ou 275-1012 c/ Claudir.

OMEGA - vende-se, 94, CO, 3.0.
R$ 16.000,Oei. Tratar: 9953-9966.

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

'

371-7542.

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool, 4p.
R$ 2.300,00. Tratar: 276-0397
c/ Lourival após 19hs.

OPALA-vende-se, 92, 5
marchas, 6 cil., GNV. R$
12.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

OPALA - vende-se, 76, 4p, pneus
novos, bege, doc. Em dia. Tratar:
373-0574.

S-:1.0 - vende-se, 96, DeLuxe,
preta, gasolina, cornpl, R$
8.20.0,00 + finan. Aceito proposta.
Tratar: 9977-5177 c/ João.

S-:1.0 - vende-se, 96, preta,
')

protetor caçamba, capota
marítima. R$ 14.200,00 ou finan.
Tratar: 370-0164 ..

S-:1.0 - vende-se, 97, cabine dupla,
cotnpl., c/ GNV, vérde. Aceito troca.
Tratar: 376-1772 c/ Valdinei.

S-:1.0 - vende-se, 97, DeLu'xe, 2.2,
gasolina, compl., azul meto R$
17.000,00. Tratar: 371-9979.

S-:1.0 - vende-se, 95: veremlha,
compl. menos ar, gasolina, +
acessórios. Aceito troca ou finan.
R$14.500,00. Tratar: 275-0777.

OGGI "epde-Se, 83, álcool R$
1.000,00. Tratar: 273B242 hor. comI.

PALIO - vende-se, 99, prata.Rê
12.500,00. Tratar: 371-6864 c/
Carlos.

PALIO -vende-se, série 500 anos,

compl., c/ 26.000km rodados. R$
14.400,00. Tratar: 371-5233 c/
Márcio Cardoso.

PALIO - vende-se, Weekend Stile,
97, compl. R$17.500,00. Tratar:
99'73-5212.

PRÊMIO - vende-se, 88. R$
3.000,00 à vista ou R$ 1.500,00
entro + parco Tratar: 375-2447.

TEMPRA - vende-se, 95, 4p, a
gás, bom estado. Entr. + finan.
Tratar: 372-2386 c/ Adriana-:--

TEMPRA, vende-se, Ouro, 16v,
96, compl. R$ 11.500,00.
Tratar: 370-2417.

CORCEL 1- vende-se, 76. Tratar:
275-2657.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, 1.8,
compl. + ar, gasolina. R$ 7.700,00
ou financio. Tratar: 370-0164

AESTA-vende-se, 98, 4p, vermelho,
som, alarme, rodas, película. Tratar:
9903-5885 c/ Sérgio.

KA - vende-se, 98, 1.0, prata, c/
4·5.000km rodados, vidro e trava
elét. R$ 11.000,00. Tratar: 376-
2961 ou 9967.9864.

KA-vende-se, GL, 99/00, branco,
bom estado. R$ 10.500,00. Tratar:

372-1498 c/ Mario.

PAMPA, vende-se, 86, GL, álcool,
ótimo estado, doc. em dia. Aceita
se troca por carro ou moto. R$
3.900,00. Tratar: 9991-6637.

RANGER - vende-se, 98,
vermelha, gasolina. R$
20.000,00. Aceita-se carro menor

vaiar. Tratar: 371-3087.

FUSCA - vende-se, 78, motor
.1300, c/ jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA-vende-se, azul, motor
1500. R$ 2.500,00. Tratar:
9125-744.0 c/ Oliveira.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado:
R$1.700,00. Tratar: 376-1566.

FUSCA - vende-se, 76, motor
. 1500, ótimo estado. R$
2.000,00. Tratar: 371-1235.

FUSCA-vende-se, 1.600. anos 77,
verde escuro, bem conservado. R$
2.700,00. Tratar: 9103-7893.

FUSCA - vende-se, 85, motor
1600, cinza. R$ 3.000,00. Tratar:
371-2987 c/ Gilmar

FUSCA - vende-se, 81, motor
1300, bege, R4 3.000,00. Aceita
se troca. Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, CU, 1.6, bordo.
R$ 9.600,00. Aceito troca. Tratar:

.370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desemb. trás., aerofólio.
R$ 8.000,00 + 26 x R$ 316,00.
Tratar: 370-0164.

GOl-vende-se, 97. R$ 5.600,00
+ 29 presto de R$ 254,00. Aceito
carro. Tratar: 371-7341.

GOl-vende-se, 83, cinza, motor
AP, refrigerado a água, ótimo
estado. R$ 3.700,00. Tratar: 370-
9201 c/ Jacobi.

GOl-vende-se, 93/93, branco, 1.0.
R$ 6.200,00. Tratar: 3704810 atarde.

, GOL - vende-se, 95, azul, 1.0. R$
7.200,00. Tratar: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 95, 1.0, bola, ar
'

quente, limp. tras. R$ 2.500,00 +

31 x R$ 355,00. Tratar: 372-1701.

GOL - vende-se, GTI, 95, cornpl.,
vermelho. R$ 14.000,00. Ou
troca. Tratar: 9903-0813 c/ Ney.

GOL - vende-se, 86, branco,
álcool, motor AP. R$ 3.000,00.
Tratar: 372-8440 ou 370-5609.

GOL - vende-se, MI, 1.0, 98, gas.,
azul. Tratar: 9121-2084 c/ Fábio.

GOL - vende-se, 96, CU, 1.6,
azul, aceito troca, único dor:o.
Tratar: 370-1005 ou 9961-3590.

GOl- vende-se, 95, bola, c/ som,
alarme, trava elét., película, 4

. penus novos, vidro elét. R$
10.500,00. Tratar: 376-1699.

PASSAT -vende-se, 80. R$1.700,00.
Tratar: 273B242 hor. cornl.

PASSAT - vende-se, 84, cinza

CASA
ULTIMAS VAGAS

CRÉDITOS PARCELAS
R$ 19.000,00 .

R$ :1.59,00
R$ 25.500,00 R$ 209,00
R$ 32.000,00 R$ 369,00
R$ 57.000,00 R$ 477,00
R$ 76.000,00 R$ 699,00
Para comprar, construir, retormsr,

etc. Autoriz. Bco

(47) 222-1152 ou
9981-3627 c) Paulo

met., gasolina. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-9201 c/ Jacobi.

SANTANA-vende-se, 92, modelo
novo, ótimo estado. R$ 7.500,00.
Tratar: 373-0131 c/ Élcio.

'

SANtANA�vende-se, 85, álcool, d.h.,
CO, roda esp., ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar. 370-9201 c/ Jacobi.

SAVEIRO - vende-se, .01, 1.8,
preta. Tratar:(47)9986-8966.
VOYAGE,vende-se, 82, modelo
91, gasolina, 1.8. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0862.

VOYAGE-vende-se, 90, preto,
bom estado. R$5.900,00. Tratar:
376-0625.

BESTA - vende-se, 01, c/ 16

lugares, arcond., compl·., cadastrada
em agencia, toda regulamentada,
pronta p/ trabalhar. R$ 24.000,00 +

finan. Aceito carro até R$10.000,OO.
Tratar: 371-3087 ou 9133-6902.

BMW - vende-se, 325 IA, alemã,
ano 93. R$ 28.'000,00. Tratar:
9979-0283.

JIPE - troca-se, ano 65, pormoto XP
225. Tratar: 9902-7378 c/ Marcos.

MICROONIBUS·- vende-se, lveco.
c/ ar cond., linha e licenciamento

DETER, entro + finan. Tratar; 370-
'5695 ou 9103-2939.

TOPIC - vende-se, 99, 14 lugares.
R$ 16.000,00. Tratar: 9975-4668.

i ,.'OS TEMOS O CiRRO iDEAi piRA vocÊ;
Popular, Executivo e Utilitário

ASSISTENCIA 24 HORAS
9955·0042

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-311

R: Walter Marquardt, 2322' Vila Lalau - 371-7212 ou 9963-7641

Av.Woldemor Grubbo - Joroguá do Sul- se
[)fiI

Corsa Wagon 1.6

Astra Sedan 2.0

Palio Weekend compl. 99 verde G Vectra Cd 2.0

Palio; 4p, -ar .99 vermelho G
Vectra GLS 2.0
Kadett 1.8,

Golf +TE + teto + couro 97 dourado G
Monza SL/E, 2p

Gol M11.8 97 branco G Opala Diplom., 4p
Towner 95 vinho G Opala L 4Cc, 4p
Vectra CD, compl. 94 prata G Lumina 7 pessoas
Uno 4p compl. - ar + cd 94 azul G
Uno CS 1.5 91 vermelho G Parati 1.0 4p
Monza SL -ar 87 preto A Passat LS

Pàratl CL 1.6 85 verde G Fusca 13001

Voyage 1.6 83 branco G Logus CL 1.6

Gol SX1.6
Chevette SL 83 branca G

Gol CL 1.8
Brasilla 80 creme G Gol lODO
Fusca 79 branco G
Fusca 72 cinza G R anger. XL 4Cc
CG 125 cj Partida 01. prata G Ranger XLT 4Cc

CB 450 TR 87 azul G Escort SW 4p
Scooter 98 vermelha G Escort 1.6

(47) 376-1772/273-1001
',....

. Au•• C....... LTDA
A

" CAMINHOII.....
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC .

.

FORD Gol LS Cinza motor 1.6 A 1985

Fiesta Vermo Isufilm ,.> G 2000 pHEVROLET
,

Corsa Branco cf ar cond. G 2001F-1000 Prata comp.+TurOO O 1994

Pampa Branca LonaMarítima G 1993 Corsa Sedan Verde Trava Elétrica G 1999

F-1000 Preta campl. + TurOO O 1992 Corsa Wind Branco cf ar + Trava G 1999

Pampa Verrn, G 1990 S-10 Verde Cab.Dupla GNV 1997

F-1000 Preta cf turbo O 1983 S·10 Branca completa GNV 1997

VOLKSWAQEM S-10 Branca completa G 1996

Caminhão8-115 Azul d Baú, O 2002 Chevette Branco A 1989

Saveiro Branca Prol. + Lona G 1998 FIAT

GolMI Branco cf opcionais G 1997 Uno ELX Azul AI + T.E + V.E G 1995

GolGTI bola Vermo Completo G 1995 RENAULT

Logus Cinza Hodas-ar qte G 1993 CLlO Branco 4 p c! opcionais G 1995

O

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 - próx. Clube Atlético
4170 - próx. 'trevo de

Baependi
Schroeder

Fone: (47)
370-8622

98 Versailles 4p .92
9,9
97 Palio 1.0, 4p 98

97 Tempra 4p 96
96 Tipo 1.6 4p 95

90 Fiorino 1.0 94
88 Uno Mille 2p. 97
82 Uno Mille 2p 96
91 Uno Mille 2p 94

Uno 1.3 2p 86
99
80 Honda Siz ES 01
7.9 Honda CBX 200 96,
94 Peugeout 95

86 Jeep JPX Diesel 95
91 Mazda Cabo Dupl. 94

95 Córdoba GLX 1.8 95

98 Maverick 75
95 Mercedes 74

98 AeroWillys 68
86 Ford "A" 29

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FORD
Ka GL 99/00 branco gasolina
Mondeo 5p 94/95· prata gasolina
Pampa 94/94 cinza gasolina
Escort L 91/91 verde gasolina

FIAT
Palio EDX 5p 97/97 verde gasolina

PARTICULAR
Fiesta 98/99 cinza, gasolina

Seu seminovo com [elto de novo

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré,

Também financiamos veículos.

Rua João Planinscheck,293, s/6,
Tratar: 370:6261 ou

9991-6366
BIZ - vende-se, 99, amarela, R$
2.800,00. Tratar: 9955-2331 c/ Kinho. preta, 00, ótimo estado. R$

4.800,00. Aceito proposta CG de
menor valor. Tratar: 275-2059.BIZ - vendé-se, 01, partida elét.

R$ 3.600,00. Tratar: 370-2776
ou 9952-9660. CG - vende-se, 83. R$ 1.000,00.

Tratar: 370-6913 de manhã.
BIZ-vende-se, 01, vermelha, c/
partida. R$ 1.800,00 + finan.
Tratar: 275-2525 c/ Adriana.

CG TITAN - vende-se, 97/98. R$
2.500,00: Tratar: 371-5393.

CBX 200 - vende-se, Estrada, DT 180 - vende-se, 90, p/trilha.

R$ 1.600,00. Ou troca. Tratar:
9905-3900 c/ Marcos.

vermelha', across sundown, 90cc.
R$ 1.100,00. Tratar: 9902-8681.

KAWASAKI- vende-se, 94, Ninja
ZX 11. R$ 25.000,00. Tratar:
9973-8871.

SHADOW 600 - vende-se, modelo
2000, c/ R$ 1.500,aO em

acessórios. R$ 14.000,00. Tratar:
275-2364 ou 371-4611.

NX 150 - vende-se, 89, c/ 10.000km
orig. R$ 2.600,00. Tratar: 275-3251. YBR - vende-se, ou troca-se, por

moto de menor valor. R$ 2.800,00
+ pare. Tratar: 370-5187.SCOOTER - vende-se, 97,

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em gera.l, e para
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712. OU 3028-2888�

1!���
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubiní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

COMPRA. VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMIGO! VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM COMPRAR UM CARRO OK?
VW Uno EP 96 Azul
Palo Classic, cornpl., 1.8 97 Prata GM
Gol 4p, 1.0, 16V 99 Branco Vectra GLS compl, 2.0 97 ordô
Gol 2p, Special 1.0 99 Bordô Vectra GLS cornpl, 2.0 94 Azul
Parati alcool 94 Prata Kadett GL 1.8, básico 1.8 96 Bordô
Santana Quantum c/Ar e DH 93 Cinza Kadett GL, básico, 1.8 93 Prata

Gol2p, 1000 93 . Azul Opala Diplmata SE, cornpl. 91 Bordo

Apolo 91 Cinza FORD
FIAT Fiesta 1.0, 4p, compl. 98 Azul
Marea SX 2.0, 20v, compl. 99 Azul Escort 1.8, 16v, compl. '97 Prata

Tempra SX 2.0, 8V compl. 97 Azul

Palio Weekend Style, compl,
.

97 Verde Peugeout 306, 16 V Rally 99 preto
Uno IE 96 Azul

Gol ou Chevette. Tratar: 370-0670.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas. Tratar: 370-4461.

APAREUlO DECD-vende-se, p/ carro,
Panasonie, novo. R$ 400,00. Tratar:
9975-2574 ou 372-0284 a noite.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas de aparelho de som 3 em 1,
cct. R$ 50,00. Tratar:
376-3666 ".

ARO - vende-se, 4 de liga leve p/

IMÓVEIS E CAMINHOES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral; e para
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses para pgto,

. TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888�

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

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUIIA, 3891 .. JARAGUÁ DO SUL" se .. 3'70.2044· 370.2385 i
c/ Adi ou Mara.

COMPBASE-cauode até R$ 8 000,00,
c/ baixa quilometrEgem 'original, em bom

estaco. Tratar. 376-1450.

CONSÓRCIO - vende-se, e/lO
pare. pagas, prestação de R$
200,00. Vendo por R$1.500,00.

. Em dia, l' pare. em fevereiro.
. Tratar: 9125-7440.

MÓDULO - vende-se, Pyramid,
900w, seminovo. R$ 200,00.
Tratar: 370-9422.
MOTOR - vende-se, p/ Uno, 1.6,
ano 94. Tratar: 273-0611:CAIXA SELADA - vende-se, c/ sub

Bomber, bobina dupla. R$ 200,00.
Tratar: 372-3164.

.

COMPRA-SE - carro e moto acima
de 90 (ano). c/ preço p/ revender,
pagamento à vista: Tratar: 373-3001

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
c/ todos equipamentos, elevador,
pronta p/ trabalhar. Ótimo ponto de

.

localização, c/ clientela: Aceito
carro. Tratar: 371-4284 c/ Rubens.

F••aAMENTAS
,. MAQUilNAS
275-1769

·PIlOMOÇÃO DA SEMANA

1'ranafof'fAador Solda
250AMP

. VentNado lUrbo

À vista R$ 258,.
�u 1 + 2 R$ 86,8.'

Consórcio.

Regata
� 'tefJ,�'t

BEM OBJETO VALOR CR DITO
UNO MILLE FIRE 2P 96 1611l1/03 15/01103 R� 14.102,00 R$ 195,82 RS 37·3!�7

CELTA 1.0 96 16/01/03 15/01103 RS 14.960,00 RS 207.74 R$ 396,31
UNO MillE FIRE 4P 96 16101103 15/01/03 R$ 14.989,00 R$ 208,14 R$ 397,07
GOL 1.0 SPECIAL 96 16/01103, 15101/03 R$ . 15.196,00 RS 2.19,35 RS 418,46

KA 1.0 96 1611l1/03 15/01103 RS 15.910,00 R$ 2.20,93 RS 42.1,47
FIESTA 1.0 96 1611l1/03 15/01/03 RS 15.970,00 R$ 22.1.75 RS 423,04

PAUO EX 1.0 2P 96 16101/03 15/01/03 RS 18.988,00 R$ 263,67 R$ 503,01
G10 GOL 1.0 96 llilOl103 15101/03 RS 19,606,00 RS 272,25 R$ 519,38
NFl> FIESTA 1.0L PERSONAL 96 16/01/03 15101/03 RS 19.190,00 R$ 214,80 RS 524,24
SFI 81ENA FIRE 1.0 96 16101/03 15101/03 RS 19.991,00 R$ 2.77.60 R$ 529,58
CU CllO 1.0 96 16/01/03 15/01103 RS 20.690,00 R$ 21l7,ll R$ 548,11
NC1 eORSA5Pl.0 96 16/01/03 15/01103 RS 20.690,00 R$ 287,31 R$ 548,11
NFC· FIESTA 1.0 SUPERCHAR 96 16/01/0� 1S101/03 1'1$ 22.990,00 RS :J19;24 R$ 609,02
206 PEUGEOT 206 SOLEIL 96 1611l1/03 15101/03 1'1$ 23.740.,00 R$ 329,65 R$ 628,88
P1V PAU01.016V .96 1611l1/03 15/01/03 R$" 24.070,00 R$ 334,24 1'1$ 6:J7,64
8El SfENA ELX 1.0 16V 96 16101/03 15/01/03 RS 24.816,00 R$ 344,60 1'1$ 657,40
csa eORSASEDAN 1.8 l �6 16101103 15101/03 RS 25.440,00 R$ 353,26 R$ 673,92
PW1 PALIO WEEKEND 1.0 16 96 16/01/03 15/01/03 R$ 25.821.00 RS 358,56 RS 684,03
V15 PAUO 1.016V+1S% 96 16/01.103 15101/03 R$ 27.660,00 R$ 384,36 I'!$ 733,25
POL POLO 1.6 96 16/01/03 15/01103 RS 28.301,00 R$ 392,98 R$ 749,70

BRAVASX4P 15/01/03 R$ 30.767,00 R$ 427,22 RS 815,02

CÓd. Plano Bem Obletó Ass. Venc; Crédito Parcela
441 C1 C·100 BIZ '17/01/03 14101/03 R$ 3.990,00 R$ 91,39
441 ces C-100 BI.Z ES 54 17/01/03 14/01/03 R$ 4.418,00 R$ 101,19
441 61 CG 125 TITAN KS 54 17/01/03 14/01/03 R$ 4.618,00 R$ 105,78
441 C1+ C-.i00 BIZ + (MAIS) 54 17/01J03 14/01/03 R$ 4.912,00 R$ 112,51
441 KSE CG 125KSE 54 17/01J03 14/01/03 R$ 5.067,00 R$ 116,06

CGS CGTITAN ES 54 1'7101/03 14/01103 R$ . 5.324,00 R$ 121,95
Xl XLR125 54 17/01/03 14101/03 R$ 5.630,00 R$ 128,96
XLS XLR 125 ES 54 17/01103 14101/03 R$ 5.995,00 R$ 137,32
64 XR 200R 54 17/01/03 14f01/03 R$ 7.387,00 R$ 169,20
CBT CBX 250 TWISTER 54 17/01103 14/01/03 R$ 8.097,00 R$ 1�5,46
KRT :XR 250.TORNADO 54 17/01/03 14/01/03 R$ !l.8BO,00 R$ 203,39
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Multimarcas
Dream Car

O seu novo carro e seu carro novo estão aqui!
-modelo cor ano R

diversos
ACORDEÃO - vende-se marca

Escandali, todo original, '80 baixos,
Cf estojo relíquia. Tratar:
376-0971.

APARELHO - vende-se, de antena
, parabólica cf controle. R$150,00.

Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

APARELHO DE CD -vende-se,
Pionner, ej controle. R$ 170,00.
Tratar: 9113-0345.

ANDADOR - ve�de-se, e bebe
Conforto.Tratar: 37.0-5576.

modelo cor ano R

TEMPRA HLX 2.0 16V

.et CROMOART

.J

CONCESSIONÁRIA SSANGYONG

VEíCULOS MULTIMARCAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

• eículos Ok

Q
SSANGYONG

Powered by Mercedes-Benz

Dirija um Ssang Yong e apaixone-se!
•modelo cor ano R

Manutenção

• 96/97 13.412,
• 96/96 40.890, 01/01 85.000,
• 96/96 20.885,

OI/OI 89,501
• 96/96
• 96/96 ISTANA PRIME (15 lugares) 01/01 65.769, .

• 95/95
• 94/95
• 90/91

90/90 8.910,

SUBARU IMPREZA GT 4WO

020 CUSTOM

JET BOLT CATAM�N
UNO S ��'_"'"",-,,,!.>!.!.l''''_''''
OPALA COMOOOR15""� PRETO

,

'._/F.-I: (411 111-1818
Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Oemicar - Vila Lalau - Ja"raguã do Sul

APARELHO DE FAX - vende-se, ej
fotocopiadora, seminovo. R$
4ÓO,00. Tratar: 372-2386.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Cônsul, 7.500btus. R$ 400-;00.
Tratar: 371-4225.

Fax, Impressora, toda linha de calculadoras,
móquinas de preencher cheques, autenticador
de caixa, relógio ponto e toda linha de máquinas
de escreverl eletrônico e mecânica.

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Ilha da Figueira - (47) 3720676
FLORIANÓPOLIS: Rua Santos Saraiva, 619 - Estreito - (48) 2496300

ASSistê/1Cia Técnica em equipamentos de escfi\Ó{\�
Autorizado: Olivetti" Chronos - R: Erwino Menegotti. 81 - Jaraguá do Sul - se

")

BALANÇA-vende-se, de peso,
bem conservada. R$ 150,00.
Tratar: 371-0750.

BALCÃO - vende-se, el pia. R$
50,00. Tratar: 370-2505 ej Dina.

BANHEIRA - vende-se, de
hidrornassagem. R$ 600,00.
Tratar: 371-3717.

BARRACA - vende-se, p/5
pessoas, fogareiro, liquinho, mesa
pI camping. R$ 400,00. Tratar:
370-8271 ou 9953-0413.

BATERIA - vende-se, BNB, preta,
ej pratos dolphing, pedal CSR. R$
400,00. Tratar: 370-0625 a noite.

BERÇO - vende-se, de madeira
maciça, branco. R$ 180,00.
Tratar: 9123-2430 c/ Fábio ou
9953-4688.

BEZERRO - compra-se,
desmamado. Tratar: 376-1566.

BICICLETA-vende.se, Calai 10, penu
fino.·R$ 60,00, Tratar: 376-0157.

BICICLETA - vende-se, masculina,
usada, 18 marchas, bordo. R$
60,00. Iratar: 376-3666.

:ioDe: 372-1183
TraveSS8.Er"TT1elina Trentini Meni'll ,NerQu Ramos -Jaraguá do .Sul., se

BICICLETA - vend-se, ergométriea,
seminova, Sundown fitness.
R$150,00. Tratar: 371-1470.

BOTA - vende-se, par de botas,
nova,jeans, nO 37. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Collie. R$130,00. Tratar:
376-0418.

. CADEIRA - vende-se, bebé
conforto. R$ 30,00. Tratar: 9123-
2430 cl Fábio ou 9953-4688.

CACHORRO - vende-se, filhote de. CAFETEIRA - vende-se. R$ 35,00.
Basset, ej 1 mês. Tratar: Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.
373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de Rottweiller, vacinados. R$
150,00. Tratar: 275-2949 ou

371-1003.

CACHORRO - doa-se, raça Dog,
porte grande, el 3 anos, bom pI
trabalho de guarda. Tratar: 376-
2356.

'

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rottweiller, ej 4 meses. R$
200,00. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhotes
pineher nO 1, macho e fêmea el
todas as vacinas. Fêmea R$
150,00 e Macho R$ 100,00.
Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.

CAMA - vende-se, de solteiro de
ferro. R$ 40,00. Tratar: 275-3103
ou 9975-0625.

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

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

CD - vende-se, 2 de shaw alemão.
R$ 100,00. Tratar: 372-3913.

CELULAR -vende-se, Ericsson KS
788. R$ 100,00. Tratar:
373-0644.hor. ComI. Ou
·373-1587 res.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
de cartão, el 6 meses de uso + 6
meses de garantia. R$ 350,00.
Tratar: 9973-4996.
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GM
Vectra GL compl. Verde 98 G
CorsaWind 4p Branco 01 G

EsteKa cornpl. 99 G R$ 11.900.00
D20 Luxo Branco 86 D

espaçoPrata Kadett GL 2.0 Branco 98 GPalio 1.0 , 99 Prata G R$ 10.900,00 Corsa Super 2pPalio 1.0 99 Branco G R$ 11.500,00
Gol Special 99 Branco G R$ 11.000,00 Chevette Bege 81 G

está reservadoGoll.0,2p 98 Azul G R$ 10.900,00 Chenette SI Azul 88 G

paraVectra 2.2 98 Prata G R$ 21.000,00 VW
Palio 1.0 97 Vermelho G R$ 10.300,00 Gol GIII, cornpl. Branco 00 G
Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 10.900,00 Gol4p Prata 99 G

"

lojista!
Uno Elétronic 96 Branco G H$ 7.800,00 Gol MI, 1.6 cf ar e DH Vermelho 97 G

vocePalio 1.0 96 Vermelho G R$ 9.800,00 Goll000 Prata 96 G
Corsa wind 1.0 96 Branco G R$ 9.700,00 Gol CU, 1.8, are DH Azul 95 A
Gol, 1000, 2p 95 Verde G R$ 9.700,00 Logus GLS cornpl. Vermelho 94 G
Komby 1.6 ·95 Branco G R$ 7.500,00 Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
S-10 2.2 95 Bordô G R$ 14.500,00 Fusca 1300 Verde 83 GCorsa 1.4, cl ar 95 Vinho G R$ 10.900,00

FIATVersalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00
D-20 Cabo Dupl 88 Bege mel. D R$ 23.900,00 Mille Fire4p Prata 02 G
Escor! 1:6 L 88 Bege mel. A R$ 4.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
Chevete 1.6 " 85 Bege A R$ 3.900,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G
F-4000 cl DH 85 Bege meto D R$ 22.800,00 Uno Eletronic CompL, 4p Vermelho 94 G
Fusca 1.3 82 Preto G R$ 2.900,00 FORD
Caminhão 8·140 99 Branco D R$ 41.000,00 Escórt Hobby 1.6 Vermelho 94 G
35-300 'CI Rollon 93 Branco D R$ 68.000,00 EscortXR3 cornpl, Preto 94 G
Honda XLX 350R 90 Branco G R$ 2.400,00 Escort Hobby Cinza 95 G

Com Ve'n:l[Ie:ii Troca Frn á'nê'�iá Escort GL Cinza 91 G
r:a AV. PREFEITO WALOEMARGRUBA, 3809 • BAIRRO VIEIRA· JARAGllfgll SUL

Mitsubisch Eclipse 95 Preto
Gol 95 Bordô

Logus comp!. 94 Prata

Pampa 97 Prata'
Uno EP 96 Grafite
Kadett cj opc. 95 Branco

Pampa 90 Branca
Parati alc. 90 Azul

Voyage 1.6, cornpl. 89 Marrom
Escort 1.6 93 Bordô
Fusca 80

Fusca 76

Pálio Weekewnd advenl 00 Vermo R$18.000,00·
Fiesla 2p 00 Branco R$11.500,00
Fiesla 4p 99 Azul mel R$11.400,00
EscorlSW, compl. 97

.

Bordô R$15.900,00
S-10 Deluxe, compl. + ar 96 Verde mel. R$15.900,00
Uno EP. 4p (-ar) 96 Verde mel. R$ 8.900,00
Escorl Hobby 95 Azul R$ 7.300,00
Versailles GL, 2p 92 Marron R$ 7.200,00
Verona GLX 92 Bege R$ 6.800,00.
Kadett 90 Cinza R$ 6.000,00
Saveiro GL 89 Marrom R$ 5:500,00
Escort GL 89 PraIa R$ 5.300,00
Chevette 85 Cinza R$ 2.500,00
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00
Opala Comodoro 83 bege mel R$ 2.700,00
Corcel Ii 79 Bege R$ 1.800,00
Caminão Baú Agrale 4500 RD MWM 95 Branco R$ 21.000,00

• ". Gol 1000 96 azul mel. completo (cf ar -V.E., T.E. D.H.) ÓTIMO
ESTADO - De: JJ;500;-® • POR: 10.300,00 .

�V. Prefelt� Wal�mâr Gruba, 3747 - Jaragufdo Sül

Seja parceiro R: Walter Mar uardt 216�

R$12.000,00

da BV Financeira
Uno1.0 Fire 02 branca

Go1M11.6 97 vermo R$ 11.800,00

e faça ótimos Golf, 4p,.GLX, 2.0 95 preto R$14.500,00
Uno Mille Eletronic 95 prata R$ 6.300,00+lin.

, •

Omega GLS, gas. 94 azul met R$14.500,Mnegoclos Santana 1.8 cf ar 93 preto R$ 9.500,M

neste esp·aço! Uno Mille 91 vermo R$ 6.200,00

EscortGL 91 azul R$ 6.200,00

Monza SLE alcool 87 preto R$ 5.000,00

Fusca 72 marrom R$ 2.300,00

Este espaça
está reservado para

você lojista!

Seja parceiro
da BV Financei·ra
e faça' ótimos
negócios

neste -espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Carg�s nacionais e internacionais

371-0363
orasí I@brasi Iaerocargo.corn .br

CORREIO DO POVO 7

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1 - Centro - Jaraguá do Sul
'I

CELUlÀR - vende-se, Tim, pré
pago, modelo Nokia 5125,'em
bom estado. R$ 150,00. Tratar:
9905-1568.

'

CELULAR - vende-se, de cartão;
Star Tac da Global. R$ 200,00.
Tratar: 9113-6310.

CELULAR - vende-se, Nokia
5180, cl R$60,00 de crédito cl
nota. R$ 180,00. Tratar: 376-
0081 ou 9102-9961 cl Emerson.

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

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100, cl kit multimídia,
32 mega de memória. R$ 500,00.
Tratar: 372-0663.

COMPUTADOR - vende-se, AMD K62,
500mgz, 128 MB, HD 20g, monitor
14'LG, molden 56k. R$ 1.300,00.
Tratar: 37&1235 cl Mauri.

CUBO - vende-se, Fender.
R$ 400,00. Tratar: 371,8684 cl
Sandro.

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040.ou
9962-5883.

DISKMAN - vende-se. R$ 90,00.
Tratar: 376-0157.

DVD - vende-se. marca Gradiente,
cl todos DS sistemas. R$ 400,00.
Tratar: 372-3913.

ESPREMEDOR - vende-se, de

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

Mudamos: R, Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
,Site: www.uscgus.corn.br

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos espécializodos
• Especializada em injeção eletrônico, mecônico ge'ral
multi marcos.

• Temos financiamento.

laranja. Tratar: 373-3787. R$ 180,00. Tratar: 9123-2430 c/
Fábio ou 9953-4688.

FAZEMOS - pátina, deape e

restauração de móveis. Tratar:
275-2229.

JANELA -vende-se, 3 de zinco, cl
veneziana e vidro, pronta pi
colocação. R$ 150,00. Tratar:
371-6064.FILMADORA - vende-se,

Panasonic cl tela. Tratar: 372-'
3752. MÁQUINA DE lAVAR lOUÇA

vende-se, marca Brastemp, semi
nova. R$ 200,00. Tratar:
9975-9630.

FOGÃO - vende-se, 6 bocas,
seminovo. R$ 250,00. Tratar:
371-0750.

MÁQUINA DE lAVAR lOUÇA
vende-se, marca Brastemp, p/6
pessoas. R$ 600,00. Tratar:
275-2743 ou 9125-9302.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
seminovo. Tratar: 275-2453 cl
Viviane.

FREEZER - troca-se de 2801ts,
Cônsul, por geladeira em bom
estado. Tratar: 374-1106. �_

MÁQUINA DE lAVAR ROUPA -

vende-se, Enxuta, 5 Kg. R$ 250,00.
Tratar: 370-1455 após 18hs.

FRIGOBAR - compra-se, bom,
estado. Tratar: 9125-9115.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA'
vende-se, Minolta auto focos,
completa. R$1.200,00. Tratar:
,370-0464.GATO - vende-se, filhotes de

siames. Tratar:275-2236.
MERCADORIAS - troca-se,
confeccionadas ( ponta de

estoque) por terreno, carro-etc.
Negocia-se. Tratar: 370-3561.b

,GELADEIRA - vende-se,
Prosdócimo, branca. R$ 120,00.
Tratar: 9132-5404.

GELADEIRA - vende-se, 2801ts,
Cônsul, branca. Tratar: 275-0364
CI Astrid hor. comI. Ou 371-5331

após 18:30 cl Cristiana.

MESA - vende-se, de fórmica de
2mts. R$100,00. Tratar: 371-0750.

MESA - vende-se, cl cadeiras e

estante pi escritório. Tratar: 9123-
2430 cl Fábio ou 9953-4688.GELADEIRA - vende-se, 3201ts,

Cônsul, degelo selo, seminova.
Tratar: 371'1470. MICROONDAS - vende-se. R$

200,00. Tratar: 275-3101 ou

9975-0625.GUARDA ROUPA - vende-se, cl
2 portas, de solteiro. R$ 60,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625. MÓVEIS - aceita-se doações.

Tratar: 276-0639.
GUITARRA - vende-se, encore
íespaul. R$ 300,00. Tratar: 371-
8684 cl Sandro.

NATURA - vende-se produtos. Tratar:
370-9671 ou 275-1206 c/Tsis.

IMPRESSORA - vende-se, diskjet., NOTEBOOK - compra-se. 'Tratar:

9997-4242.

.

PATINS - vende-se, Bravo-bilac GL.
R$ 100,00. Tratar: 371-3042.

PEÇAS - vende-se,
confeccionadas a R$1,99 cada,
pI revenda. Tratar: .275-2499.

PIA - vende-se, de inox, c/2 cubas.

R$ 150,00. Tratar: 371-0750.

PORTA - vende-se, de ferro, 2/3
pi vitrine ou loja. R$ 150,00.
Tratar: 371-5640.

PORTÃO -vende-se, de ferro cl
6,50 mts de comp. R$ 500,00.
Tratar: 371-4547.

PROCURA·SE - alguém que faça
empréstimos de dinheiro. Tratar: 371-
0750 cl Eliane � partir das 15hs.

RACK - vende-se, de cerejeira.
R$ 150,00. Tratar: 9132-5404.

RACK - vende-se, tubular. R$
50,00., Tratar: 9123-2430 cl
Fábio ou 9953-4688.

RÁDIO - vende-se, toca-fita', toca
disco e AM/FM. R$ 50,00. Tratar:
370-8579 cl Marcelo.

RETALHO - compra-se, pi fazer

estopa. Tratar: 371-0750.

SOM - vende-se, Aiwa, 2.600x,
carrocel p/3 cds, R$ 350,00.
Tratar: 370-0974.

SUGAR - vende-se ou troca-se por
uma centrífuga. Tratar: 275-2499.

TÁBUA DE PASSAR ROUPA
vende-se. Tratar: 373-3787.

TECLADO - vende-se, Casio, CA 110,
novo. R$ 250;00. Tratar: 373-2435.

TELEVISÃO - vende-se, na caixa,
14', LG. R$ :;350,00. Tratar:
275-3103 ou 9975-0625.

TíTULO ACARAí - vende-se,
Tratar: 372-2724.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$ 300,00. Tratar: 371-3394.

TíTULO BAEPENDI- vende-se. R$
300,00. Tratar: 371-5698.

TíTULO BAEPENDI- vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 372-3619.

TíTULO BAEPENDI -vende-se.
R$ 300,00. Tratar: 9964.3574.

TíTULO BEIRA RIO - vence-se.
R$ 600,00. Tratar: 371-9787.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TORRADEIRA - vende-se. R$ 35,00.
Tratar: 275-3101 ou 9975-0625.

TRANSFERS - vende-se, 4.000
transfers a R$ 0,20 cad a. Tratar:
275-2499.

VAPORETO - vende-se, frio e

quente. Tratar: 373-3787.

VAPORETO - vende-se, vapori jet,

da Electrolux, Novo: R$ 250,00.
Trjiltar: 373-2435.

VIDEOCASSETÉ - vende-se. R$
200,00. Tratar: 275-3103 ou

9975-0625.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cj 5 jogos originais,
1 memory card eZ controles

originais. Tratai: 376-2206.

P\LANET GA.ME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO G.AMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* p�YSrArION z

'XBOX
• pLAVSTATION ONE

.

• OREAMCAST
• NINreNOO 64
• GAME aoy COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hótlrlodlatendimenlo: segundai segl.ll1dalias 11);00 às22:00

Rua: Bertha Weégue)087. Barra· Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibestcom.br

• f//IIIA •

imovers

ALUGA-SE - procuro casa de 3 ou

4 peças. Tratar: 276-0639.

ALUGA-SE - procuro casa até R$
300,00. Tratar: 275,3837 cj Ana
Cristina.

ANA i'AULA - vende-se, de
alvenaria, seminova, cj 55m2, de
lage, murada. R$ 23.000,00.
Tratar: 273-0675.

ANA PAULA IV - vende-se, de
alvenar.a. R$ 35.000,00. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
9993-0623 cj João Almir.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria cj 130m2 Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

BARRAVELHA-vende-se, novo,
cj 2 anos. Troco por imóvel em

Jaraguá. R$ 75.000,00. Tratar:
9993-0623 cj João Almir.

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

CENTRO - aluga-se, 2 quartos, rua

Domingos da Nova. Tratar: 9124-7309.

CENTRO-vende-se, de alvenaria, nova,
rua Thomaz Fco de Góes, cj dois dorm.,
wc, sala, coz., sala cerâmica, toda
murada. R$100.000,00. Tratar: 372-
1610 ou 9973-9104.

COMPRA-SE - de madeira, pj se
tirardo local. Tratar: 376-0519.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, ej 420m2• R$

12.000,00. Aceito carro no

negócio. Tratar: 275-6343 de
manhã ej Silvia.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, nova, 3 dorm., sala, eoz.,
wc, área. R$ 12.000,00 + pare.
Tratar: 9903-3691.

ESTRADA NOVA - vende-se, ej
63m', e terreno cj 420m2 R$
11.000,00. Tratar: 275-6343 ou
9112-6419.

GUARAMIRIM -vende-se, próx.
Fameg, ej 80m', murada. R$
13.000,00 t pare. R$ 263,00.
Tratar: 373-8649.

ILHA DA FiGUEIRA - vende-se ou

troca-se, ej 300m2, 6 dorrn., 2
eoz., 3 salas, 3 wc, garagem pj 2
carros, de alvenaria. Terreno ej
1.500m2. Tratar: 371-5640.

IMBITUBA - vende-se, ej 96m', 2
pisos, na praia do Rosa. Ou troca-se

por casa ou apto em Jaraguá. Tratar:
9125-5179 ou (48) 255-4726.

ITAJAí - Vende-se, a 20 mino da
. praia, ou troco por casa na região.
Tratar: (47) 346-9799 ej Dinair.

JARAGUÁ ESQUERDO - proeura
se pj alugar, próx. CAIC, até R$
180,00, murada. Tratar: 276-3075
ej Aurea de tarde.

JOÃO PESSOA - vende-se, de
alvenaria, ej 210m', ej portão
elét., 2 wc, 3 dorm., sala, eoz.,
garagem pj 3 carros, murada.
Tratar: 370- 0800 hor. ComI. ou
370-2468.

JOINVILLE - vende-se, de madeira,

Obras de Massa. Corrida
Pedreiro e Carp intairo

Pintura CIII geral
Encunador

rARQUITETOelURB IS
.:z::D . CarlosCR��.';t;�:!a Silva

erelals, Industriais.
nelO emedições de terras

ej 3 dorm., 2 wc, ej 7x14mts, ej
área de 600m', no bairro Ribeirão,
ótimo pj aposentados. R$
14.000,00. Tratar: (47) 437-5053.

NEREU RAMOS - vende-se. Aceito
troca por outra de maior valor no
centro de Jaraguá. R$ 55.000,00 ..

Tratar: 9993-0623 ej João Almir.

PiÇARRAS - vende-se, ej 2 dorrn.,
sala, eoz., wc, lote de 15x30mts,
3km da praia. R$ 9.000,00. Aceito
carro no valor. Tratar: (47) 437-5053.

PROCURA-SE - casa ou apto ej 2
ou 3 quartos. Tratar: 370-1005 ou

9.961-3590.

SÃO FRANCISCO - vende-se, de
alvenaria, ej 2 dorm., coz.iv«,
sala e linha telefónica, ej área de

700m', a 500mts da praia da Vila
da Glória. R$11.500,00. Tratar:
(47) 437-5053:

SCHROEDER - vende-se, no centro
ej 70m', e terreno ej 1056m', +
benfeitorias. Tratar: 374-0365.

UBATUBA - vende-se ou troca-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

ej Carlos.

VENDE-SE - ou troca-se, casa de

.
alvenaria ej 92m' por chácara.
Tratar: 273-6012.

VENDE-SE - casa de madeira,
5x5m, pj retirar do local. R$
350,00. Tratar: 275-2657.

VIEIRAS - troca-se, por casa em
outro bairro. R$ 8.000,00, Tratar:
9991-6059.

VILA NOVA - vende-se, mista, rua
Eugenio Piaz. R$ 35.000,00.
Tratar: 273-1545 ej Valdir.

VILA RAU - vende-se, lot. Pieolli,
rua 637, ej 160m', de alvenaria.
Troca-se por de menor valor. Tratar:
273-5082.

VILA RAU - vende-se, de madeira, ej
terreno de 60m', 2 dorrn., sala, eoz.
R$ 17.000,00. Tratar: 371-0648.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quitinetes rua Fidelis Stinguen, 64.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se ou troca-se,
rua Exp. Antonio C. Ferreira, próx.
Foto Loss, 140m', suite, 4 dorrn.,
2 wc. R$ 45.000,00. Troco por
apto menor. Tratar: 370-9787 a

noite ou 275-3344 hor. com.

CENTRO - divide-se ej moças.

Tratar: 9992-6541 ou 9902-0095.

CENTRO - vende-se, quitinete, no
1º andar. R$ 30.000,00. Tratar:
9963-9445.

CENTRO -vende-se, apto em

reforma, 2 dorrn., guarda roupa

embutido, 2 ar cond., garagem. R$
39.800,00 + reforma do prédio.
Tratar: 9963-9445.

CZERNIEWICZ - vende-se, ej 2
dorm., sala, eoz., sacada e

garagem, rua 13 de Maio, 100mts
Colégio Alberto Bauer. R$
43.000,00. Tratar: 372-0317 ou

9113-6055.

PROCURA-SE - advogado procura

pj alugar apto de 1 quarto ou

quitinete mobiliada ou
semirncbiliada. Tratar: 275-;1.717
ou 9967-8888.

SÃO PAULO -vende-se, nu centro
de SP ou troca-se por apto em

Jaraguá. Tratar: 370-0103.

TROCA-SE - no 32 andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinaldo Rau,
por apto no 12 andar em outro

edifício no centro de Jaraguá do
Sul. Ou por casa no centro. Tratar:
372-2136.

TROCA-SE - apto no Ed. Jaraguá
por quitinete. Aceito proposta.
Tratar: Oxx1i6976-9448.

VILA NOVA - vende-se, no
Condomínio Jardim das Mercedes.
R$ 11.000,00 entro + finan.
Tratar: 376-1116.

TRANS"ORM�
S�() AMD'�NT��.
P,,·m.lR� fiM Tfi\-A fi I;'N!'I�'�,

Tfi�T!.lRM E I;'�T'!'IA�.

� �"70-099S

9121-S1S0
c,,"' Je,,"e

AJ\IIIZADE - vende-se, 2 'lotes de

320m', prontos pj morar, rua
.

Emilio Butzke. Tratar: 9973-5212
ou 371-6418.

BAIRRO VIEIRA - vende-se, ej
375m2, ej casa. R$ 9.000,00.
Tratar: 9991-6059.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, ej 392m' pj construção,
314m' pj jardimjhorta.

VENDE-SE- PRAIA CAMBORIU

Apartamento- Frente ao Mar - 3 darmo (suíte com eloset e hidromassagem), dep.
empregada, finalmente mobiliado, totalmente reformado, linda vista panorâmica de toda

orla marítima. Bom negócio. R$ 200,000,00.
ZÉ.LlO BURATrO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367·1993. www.rneüm.corn.bry-buratto

VENDE-SE- PRAIA CAMBDRIU

Apartamento v S darmo (suíte), garagem privativa livre - sacada c/ vista do mar - prédio
pertinho do mar - apto novo - ótimo negócio- R$100.000,OO.

ZÉLlO BURAITO- Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367·1993. www.rnelim.corn.br/r-buratto

VENDE-SE- PRAIA CAMBORIU

Apartamento v L darmo - mobiliado - garagem privativa livre para carro granoe-
situado no Centro - R$ 45.000,00.

.

ZELIa BURAITO-Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buraUo
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1ii(47)275-1540'
Rua Carlos Eggert, 114 - Vila lalau - Jaraguó do Sul

R$ 14.000,00. Aceita-se Golj
Pálio na cor pretojbraneo. Tratar:
9125-9398.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA

BRANCA - vende-se, ej
15.000m', escriturado, ej
plantação de palmito. Aceito carro.
R$ 12.000,00. Tratar: 371-7341.

FIRENZE - vende-se, ej 400m',
bem localizado, ej escritura. R$
16.700,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, próx, Posto
Mareolla.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cj
1.050m', totalmente plano e

escriturado. R$ 16.000,00.
Tratar: 9993-0623.

ANA PAULA - vende-se um bar.
Tratar: 273-0402 cj João.

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

CENTRO - vende-se, Bazar e
Papelaria Marechal, ej estoque
completo. Tratar:
371-0452.

CENTRO - vende-se, Lanchonete.
Tratar: 275-3118 ej Reginaldo e

Sueli.

.loctlçio •��ftl!� !mIlhu <I C$pa$
para olio. fi 0II�1,"
•�aciao !li��iao .IiJnÇQI, lp.c, IllIIpiao fi

� palllOllme_ fibt� Ir Medlca
•�l.lIP4.jjG fi tmlpa$
fi cama.�· iW'a Hoto»"

.'_'�iao fi toallWl d'& ma•.,_,....�
• c..,. ... · cadblooi para�lIfl1lffil$

.If�•• Idl.� Ir�Jtc,"

f>l"I>dllhIS.utilw..dos
paTa Hi'fl;itmzaçií-n

wmellbld.3:

LQVanjM�LOtQçao • Higienização

CZERNIEWICZ

-vende-se,
Panificadora

completa ej
clientela
formada. R$
25.000,00.
Tratar:
275-1572.

ILHA DA

FIGUEIRA -

vende-se,
Restaurante e

Sorveteria .

Aceito carro

ou moto no

nego Tratar:
275-3056 ou

370-6099.

LAVAÇÃO
vende-se, de
automóveis,
completa,
ótimo local.
Aceito carro ou
terreno. bTratar:

9123-2430.
ITAJUBA - vende-se, ej 500m',
ótimo local, 300mts da praia,
toda infraestrutura. Aceita-se
troca por consórcio, carro, moto
ou terreno. Tratar: 370-0061 ou -

9965-9920. R$ 9.000,00
negociável. Tratar: 370-0061 ej
Orli ou 9965'-9920.

SCHROEDER - vende-se, área
ej 522m2, rua Carlos Krogel,
em frente ao Posto Mime.
Tratar: 9979-9970.

TIFA MARTINS -vende-se, ej
250m': Tratar: 273-0862.

VENDE-SE - pj chácara, ej
40.000m' sendo 10.000m'
área plana, 2 riachos, lagoa,
caminho pj Pomerode, 12km do

centro de Jaraguá. R$
35.000,00. Tratar: 370-8928
ej Marcus.

VILA LENZI- vende-se, de
esquina, ej 450m', rua Irmão.
Leandro. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, próx. Via
Pão, cj 1.600m2, ej água,
lagoa e palmito. R$ 25.000,00.

. Aceito carro até R$ 13.000,00.
Tratar: 371-0551 ou

9123-0513.
,

VILA NOVA - vende-se, próx. Via
Pão, ej 12 margas, nascente de

água e escritura. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-7907 cj Adilson . .,

LOJA - vende-se, cornpl. de moda
feminina e infantil. Tratar: 371-
2288 hor. Cornl.

OFICINA - vende-se, de torno,
cornpl. Tratar: 371-5640.

PANIFICADORA - vende-se, e
Confeitaria ej clientela formada,
registrada ej código de barra ej
ótimo preço. Aceito carro ou

terreno. Tratar: 9993-5833.

VILA LENZI - vende-se, Padaria-e
Confeitaria, ej maquinário completo
e novo. Tratar: 371-4300 .

RIO DA LUZ - vende-se, ej
543.000m2, cj área pj plantação,
lagoa, piscina. Valor: 0,70 o m2•
Tratar: 9992-7155 ej Jean.·

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do
Seminário, distáneia 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato ej palmito. 21
margas. R$ 130.000,00. Tratar:
372-3063 .

CORUPÁ -vende-se, lateral rua do
Seminário, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato ej palmito. 25
margas. R$160.000,00. Tratar:
372-3063.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cinzel
" Vermelho

/99"
/99

Branca

Branca

Azul

Prata
Branco

Azul

Branca'

Verde

Azul

Vermelho

Vermelho
Azul

Branca
"

,

Preto

Bege

/�;
Escort 16 v cornpl. 4p i.8

,.

98/98
97/98
97/98

Corsa Wegon
Corsa Super 4p, 1,0, '];,E
Gol CU, 1,8 D,H "

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se Gol Especiai
Corsa Wind

Seja
• GolGIlI Branco 00 R$16,500,00· Saveiro CL 1.8 verrn

parceiro
Classe A 160 Vermelha 99 . R$ 28,500,00 Palio EX 1.0 verm ..

b 00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14,800,00

Gol CL 1.6 azul'SaveiroCL 1.6 Branco �9 R$14,500,00I'
da BV Financeira

EscortGL Prata 98 R$15,500,00 5-10 .. preta

r'OO Corsa Wind Prata 98 R$11,200,00 95 preta
Corsa Wind Verde 98 R$II,200,00

94 borde)

r::
Santana Quant. completo Preto 96 R$13.500,00

faça ótimos
S·100eluxe Branca 96 R$16.000,00 94 préta

e EscortHobbi Prata 96 R$8,500,00 94
Tempra 16V Branco 95 R$II,900,00 90,00 (JnoELX,2p Verde 95 R$8.500,00

93, •
UnoEletr. Preto 95

.

R$ 7.800,00

,00 negoclos UnoELX+ar Verde 95 . R$ 9.500, 00 89
Peugeol 405 SR Cinza 95 R$11.000,00 Paratl CLalcool 89 azul

,00 Goll.6 Branco 95 R$10.500,00
Chevette SL 88 prataneste espaço! Versal/es G/2.0, compl. Branco 93 R$9.500,00

EscortGL +ar Azul 93 R$8.900,00 Voyage GLS 88 vermo
Uno Eletr. Branco 93 R$6.700,00 Escort 86 marron
Uno MiJ/e Verde 91 R$6.000,00 Monza SUE 86 prataEscortXr3 Prata 90 R$6.500,00

86 brancoOpala 4.1, 4p Cinza 90 R$6.500,00
CheveNeSL Marrom 89 R$4.500,00 82 dourado
EscortGL Bege 88 R$5.000,00 02 vermelha
BefinaL Bege 88 R$4.800,00

98 . azulSaveiroCL Branco 86 R$3.500,00

370';'9365 - 9997-9122
�no 01 R$ 9.900,00 Seja parceiro Este espaçoGOl16V4p 99 R$13.500,00
Van 99 R$12,000,00

da BV Financeira�aveiro 99 R$14.000,00 está reservado paraGOIGLl1.8 95 R$ 9.500,00
ROrino Fechada 100O 94 R$ 6.500,00 e faça ótimos você lojista!Gal 93 R$ 7.200,00
Pampa 92 R$ 7.000,00 , •

Parati 91 R$ 6.800,00 negoclosf'1000 91 R$ 30.000,00
Monza SLE 90 R$ 5.500,00 neste espaço!MonzaClassic 4p, compl 89 R$ 6.000,00
f'1000 87 R$17.500,00
hevette 87 R$ 3.500,00

FUSca R$ 2.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

Tratar cf Luciano
FQne: �953-5676 ou 2754081

empregos
ADVOGADO - procura-se, p/
estabelecer sociedade em escritório
de advocacia em Jaraguá. Tratar:
275-1717 ou 9967-8888.

AUX. ESCRITÓRIO - precisa-se de

pessoa p/ trabalhar, deve possuir
experiencia em escritório de
contabilidade e conhecimento em

informática. Tratar: 371-7354 oun

371-6948.

COSTUREIRA - precisa-se c/
prática. Tratar: 276-3214.

DIARISTA- procura-se. Tratar:
9979-0679.

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes

p/ trabalhar em lavação de carro,
c/ experiência. Tratar: 275·1340.

SECRETÁRIA - procura-se c/
experiência em Corei Drawl. Tratar:
370-1455.

SUPERVISORES - precisa-se,
empresa líder de mercado, ótimos
ganhos. Requisitos: 2º grau. Tratar:
9992-6045 ou 371-6418 ou

9973-5212. www.hom.com.br/
dinheiro.'

VENDEDOR - admite-se, p/
vendas de consórcio, ótima
remuneração. Tratar: 371-8153
Consórcio União.

VENDEDOR EXTERNO - precisa
se, p/ venda de livros infantis.
Tratar: 9905-2663.

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 273-6014 c/
Marcélia.

ESTAMPADOR - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 370-446.1.

FRENTISTA - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 371-6763:

FRETE - ofereço-me p/ trbalhar c/
frete e mudanças. Tratar: 371-
4330 ou 9113-7691.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
área dejardinagem,limpando;
roçando, podando ou passando
veneno. Qualquer horário. Tratar:
9113-4116 ou 370-1531.

OFEREÇO-ME - estagiária do
Banco do Brasil se oferece p/
estagiar em outro local no período
da tarde. Cursando.a 5· fase de

Administração. Tratar: 9133-0546
c/ Mara Jaqueline.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
babá ou cuidar de idosos, possuo
referências. Tratar: 373-3105

p/ recado.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de
costureira, recepcionista, vendedora
ou domêstica. Tratar: 371-0750.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na área
de dobração, revisão, embalagem,
corte, aux. costura. Também sei
trabalharemmáquinas decolocar botão.
Cuido de crianças. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO,_ME - p/ trabalhar como'
motoboy ou cobrador. Tratar:
371-7157 ou 9132-4923.

OFEREÇO-ME - p/ trabalho de
consertos de roupa. Tratar: 3714330
ou 9113-7691.

�1[6:§!i1�t_.®�fl!�!lt�g:ar§i��••RI,ª.IJ'ltllmmll__H�:§IIMgNI�"
Banco de Dados Access, 36h 18/01 a 15/03 Sábados, 1+2 R$98,OO" d�1,i@
Digitação 'd., SOh 20/01 a 14/02 1+1 R$97,OO"'!'1!II!''ill
Operador de Microcompütador 60h 20/01 ii 20/02 1+4 R$73,OO _'B

Operador de Mlcrocomputado'r 60h' 20/01 a 28/02 2' o 6' 1+4 R$73,OO
. Operador de Microcomputador .Oh 120/01 a.20102 2' o 6' l.h •• 22h 1+4 R$73,OO
Oratória lSh 27/01 a 31/01 2' o 6' l.h às 22h 1+1 R$67,OO

1+lR$97;OO
1+1 R$92,OO
1+1 R$71,OO
1+1 R$92,OO
1+4 R$110,OO
1+4 R$110,OO
1+1 R$ 68,00
1+4 R$73,OO
1+1 R$70,OO
1+6 R$130,OO

senac

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar com
motoboydemanha. Possuomoto. Tratar.
370-6954 c/ Fernando de manhã.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM -

se oferece p/ cuidar de pessoas na

residência, podendo pernoitar.
Tratar: 9125-5179.

TÉCNICA EM VESTUÁRIO - procuro,
emprego na área do vestuário, têcnica
formada pelo CETIQT, cursando
faculdade de desígn, trabalhei 4 anos

e meio na Engenharia da Marisol.
Falar c/ Alessandra 9975-0655. ou
370-6425.

Comparecer a Rua Procópio
Gomes de Oliveira, 654_

Munido(a) de documentos e

curriculum.

Outras informações através
do telefone: 371-7931

CORRETOR(A)
DE IMÓVEIS
Girassol Imóveis procura

profissional para área de vendas.

Requisitos:
Possuir habilitação (CRECI)

Conhecer a região
Possuir veículo próprio

Remuneração a combinar

Rua Adélia Fischer, 303

FonejFax:/310-0251
ioroguodosul@sc.senoc.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem
Técnico em Transacões Imobiliárias

,

Técnico em Vendas e Representações Comercial'

# •

roxunos cursos

Teiemarketing/Cail Center 30h 03/02 a 14/02 "2'a 6'
19h às 22h

Matemática Financeira com.,HP 12c 30h 10/02 a 21/02 21 a 61- 19h às 22h

Oratória Nívet li' 16h 10/02 a 14/02 21a 61 19h 8& 22h15

legislação Tributária 30h 17/02 a 28/02 21a S' 19h ils 22h

Mercado internacionai - EXPORT. 110h 17/02 a 02/07 21 e4' 19hb 22h

Mercado lnternaclonal -IMPORT. 110h 18/02 a 03/07 3� e 51 19h b 22h

Qualidade em Serviços lSh 10/03 a 14/03 2'06' 19h às 22h

Operador de Microcomputador 60h 24/02 a 14/05 21 e41 19h b 22h

Vendas Externas lSh 24/02 a 28/02
'

2' a6' 19h na 22h

lnstrurnentador Cirúrgico - Hosp. Jg�á' 240h 31/03 a 10/10 ,,19h'à.22h
Decoração. de Ambientes Ab(/2003
Desenvotvimento de líderes Abr/2003

QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2002

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)'
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (41) 275.-1091
recrutamento@humana.com.br www.humàna.com.br

recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS
VAGAS PARA CORUPÂ:
• TorneiroMecânico
·SolJaJor
• Pintor JeMáquinas
• Pintor Je Móveis

VAGAS PARA MASSARANDUBA:
·PaJeiro
• Caixa

• AUXILIAR CONTABIL (5139 EL) ambos os sexos, com experiência anterior na área, segundo
grau rnmpleto, preferencialmente cursando fa[uldade
• VENDEDOR (5136 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
.• VENDEDOR (5135 ES) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5134 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
• AJUDANTE DE MONTAGENS (5132 El) sexo masculino, habilitação, dlspenibllldcde poro
eventuais viagens no região
• AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL (5131 El) sexo feminino, segundo grau, informático,
experiência anterior na função
• AJUSTADOR MECÂNICO (513_0 ES) sexo masculino, experiência no função
• ANALISTA DE REMUNERAÇAO (5129 ES) ambos os 'sexos, experiência na função, [Urso

superior
• REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS (5128 El) sexo masculino, possuir tnrro, segundo grou
cempleto se pessivel cursando faculdade, disponibilidade poro viagens na região
• PROGRAMADOR DE COMPUTADOR (5122 ES) ter curso técnico ou [Urso superior (em
andamento), ambos os sexos

• ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo mnsrulino, experiência, segundo grau
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5120 ES) sexo masculino, segundo grau, experiência em

contos o pogor/re[eber, faturamento
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (5119 ES) sexo masculino, experiência em operação de forno.
• MOTOBOY (5117 El) sexo masculino, possuir moto
• VENDEDOR (5116 El) ambos os sexos, experiência em vendas
• ACOUGUEIRO (5115 El) sexo masculino
• APLICADOR DE PELÍCULAS (5106 El) sexo masculino, experiência na função
• MÉDICO DO TRABALHO (5092 ES) ambos os sexos

• VENDEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se possivel experiência em móveis tubulares
• TELEFONISrA/RECEPCIONISTA (5088 El) segundo grau completo ou cursando, experiência
no fun[ão, sexo feminino'
• TORNEIRO MECÂNICO (4996 ES) experiência no função, vogo poro Corupá
• AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL (5064 H] segundo grau, acima de vinte anos, ambos os sexos,
vogo poro SCHROEDER
• SUPERVISOR DE ESCRITA FISCAL (5065 El) segundo grqu, mimo de vinte anos, ambos os

sexos, vago paro SCHROEDER, com dois anos de experiência
• INSPETOR DE VENDAS (5061 ES) curso superior em: engenheiro quimicos, alimentos ou

quimiro, conhecimento em inglês e espanhol, disponibilidade poro viagens, sexo masculino
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR DE ENFERMAGEM (5040 ES) mimo de 25 anos, ambos os sexos, I

• VENDEDOR (5005 Ell ambos os sexos, se possível com experiência em vendas e no segmento
de rerômirn
• AUXILIAR DE SERV/COS GERAIS (5059 ESl sexo masculino,
• OPERADOR DE PRÓDUÇÃO - trabalhar nos áreas de produção do ramo metalúrgico ou

alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masrulino
• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 �Sl curso superior em Engenharia de Alimentos, Químico,
ou Química de Alimentos, sexo masculino
• AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699 II - ambos os sexos, conhecimento em informático,
prejerênjin mndldetos com experiência em material de construção
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolverá produtos de segmento
Frigorífico, ambos os sexos

• FRESADOR
• SERRALHEIRO
• CALDEIREIRO
• TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• AÇOUGUEIRO (5113) sexo masculino, ginásio, conhecimento em carnes

• ATENDENTE DE AÇOUGUE (5127/5124/) sexo masculino, ginásio
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5101) ambos os sexes, segundo grau, informático
• TELEVENDAS (5077/) ambos ossexos, segundo grau, e informática
• AUXILIAR DE CAIXA (5043/5133) idade. minima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau
• CONFERENTE (4734/4862/5098) sexo masculino, primeiro grou
• ZELADOR (5047/5094) ambos os sexos, paro JlÍraguá do Sul e

• ATENDENTE DE FRIOS (5038/5052) 18 anos, ambos os sexos, atender clientes fazer reposição
de frios (queijo, presunto e outros)
• VENDEDOR(4982/5009) ambos os sexos, segundo grau, vogas poro Jaraguá
• REPOSITOR (4794/5054/5138) mastullno, segundo grau,
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito anos, cursando
o segundo grau.
• EMPACOTADOR (4719/4939) acima de dezoito cnossexn masculino e segundo grau completo
ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4733) primeiro grau ou cursando.
• MOTORISTA (4850) sexo masculino, motorista habilitado paro conduzir caminhonete e

caminhões toco e tru[k e correto 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( mínimo Cl, conhecer bem
Jaraguá e os municipios udlocentes, desejável segundo grau ou cursando

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)2 QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2002

Ci),SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

üependerae Conerdano:
R$llS.00(1."deRSlS,OCIj

üep. EmpreS<irio/Convênios.:
R$ LSO,OO(I+"UR$lO,OO)
Dependente de usuanc :

RSI15,OO(I."deR$JS,0IJ)

CURSO DE'INGLES
ADULTO

Nivel1 Sibido-IO:OOu 12:0011 De :OB/Mari 1�/Jul

Nível! Jafc;,.. ·20:00asll:4Sh De: ll/Ma.influl

.Nívell S&FclraS·19: ..Sll$ZI:IOh oc : II/Mira2J/Jul
Nivel2 l·cS&f." i6:iSas 19:4511 De: II/Mar. 22{ lul ccmercêres: R$17S,OO

(1 + 4 deR$35,OO)NivelZ lafciras"18:0Das 19:4511 De: II/Mara22{Jul
Nível3 J·cS&f.- 17:45iS 18,4511 De: II/Mar. 2211ul
Nível3 S�bado - 15:00 as 16:"511 De: 08/ Ma, ii 19 flui Convênios: R$ 210,00

(1 + 4 de R$ 42.�O)
, Nível) Z'Fciru-17:10as 19:1S11 De, lO/H... ll/lul
NiveJ4 Z'Fciru-19:1Su21:00h D�:10/M"."21/Jul

NíveiS S.!bldo-ll:OO·•• 15:00h cc :08/M •• 119·/1ul Usuario": R$ 2]5,00
(1 + 1 de R$17,�0)Nível 5 J'� 5· F· 8:00 1$ 9:00h Oc: 11/ "'.'1122/ lul

Nível6 2'��' F- 18:00as 19:00h Oc: 10/M •• a 21/ lul

Nível7 2" f�ir.. - 19:00·u 20:00h ee : 10/ Mar. 211 lul

NíveiS Sibldo·IO:OOas 12:00h De :08/Mo•• 19/Jul
Adolescentes 2·��·F·16:15as17:1Sh O�:10/Mo•• 21/lul

INFANTIL

Nivel.1 A 3·cS·· 9:�S a. 10:30h De: II/ MI'. 21/ lul

Nível I B 2' c�·· 15:30 as 16:ISI1 oe : 10/ MI' a 21 'lul.

Nível2A 2·c4·· H:ISI.15:00h [k: IQ/Muil21/Jul.

Nivel3 B 3·cS··9:00ils9:4Sh Oe.: II/MUlO21/lul.
'Nível4 A 2'c 4', Il:30as 14:iSh o�: lO/MI•• 211 Jul.

NívelSA J·cs·· 16:30 •• 17:30 ue : 1I/"\1.121/)ul

Comerciarias: R$40,00
Ccnvênos: R$ 50,00
usuárrc: R$ 60,00

CURSO DE ESPANHOL
ADULTO

Usuário: R$ 2]5,00
(1 + 4deR$47,00)

Nívell SaFeira - 20:IS.s 22:0011 De: IO/M.rà 21/Jul Comeràãrios: R$ 175;00
(1 +4deR$ 35,00)Nível2 Sab.dos-IO:OOas 12:0Oh Oe: 08fMara 19/ Jul

Nivel2 5"feiras -IS:30as 20:15h oe : OS/Mara 19/1ul
Convênios: R$ "210,00
(1 +4deR$42,OO)'

Nível ] 4"feira. -06:4Sas8:4SI1 De: 12/ Mara 19/1ul
Nível] 4" e Saf.-17:30as 18:30h Oe: 13/ Mara 20/lul
Nivel3

Comerciários: R$l00,OO
Empresa/Conu: R$IS0,OO

UsuáriotR$ 200 00

Nível4
Nivel4

.

Combinar com a instrutora

AULAS DE GINASnCA

SlEP
LOCAliZADA

Comerdãrios: R$ 24,50
Empresa; Conv: R$ ]0,00

Usuãrio:R$]4,�

3"eS"das7as8h

2a 4a e 6a '" 18:15 as 19:15h Comerciãrios: R$ 27,50
2a,4" e 6a '" 19:]0 as 20:]Oh Empresa/ Conv: R$ 34,50

Usuário: 3S 50

AERÓBICA 3' e 5" das 8 as 911

LC>CAlIZADA "",.-"-',,'-"'.d.�"8�:30�"�19:3=Oh---i----------j
3aeS"dasI9:30aslO:)Oh

2ae4"das20:30as21:30h
GAP Glutco AI>dom<>ncP"",ól'l 3" e 5" das 17:15 as 18:1511

GINÁSTICA GERlÃTRICA 2· e 4" das 16:30 as 17:30h

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

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

ESTAMOS SELECIONANDO

GERENTE PARA
FACTORING�
Para atuar na região de

Jaraguá do Sul.

Interessados enviar curriculum

com foto para:

vitae. rh@terra.com.br

CORREIO DO POVO 11

acompanhantes
Você quer viver momentos de prazer?

3ernanda, fBianca e 7alia
Meigas, Carinhosas, 1niciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

Fernanda, a Superníníéta do Anal
ara llá do Sul cf Local Discreto, Massa�ens e Acessórios

Gaúcho, bem dotado,
moreno, alto, caliente,

35anos

���I
m4I4- de 40 t:U«J<t •

R$50,OO,
Tratar > 911�7636

NOVOS· SEMI-NOVOS· PEÇAS E SERViÇOS FUNELARIA E PINTURA· CONSÓRCIO
EXCLUSIVO SERViÇO DE LEVA E TRAZ

Fone. (47) 371·2111· Fax. (47) 275-2076· Rua Francisco Fisher, 100 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657· CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· se· FONE: 275·1880
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VOCÊFAZPARTEDESSA UNIÃO

SUPERMERCADO AMIGÃO DE JARAGUÁ DO SUL

UM SHOW DE PREÇOS BAIXOS

NÃO PERCA!
ESSAS OFERTAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Bebedouros
AdvancedPL'US

•

u,'o
fi

• • I)

www. loriuniequipcmentcs.
Fone: 2 5- 1 92 I F x 3 1-

m.br'
6

• MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL • IMPRESSORAS, SCANNERS • PAPELARIA

e-n s: .. FAX, RELÓGIOSDE PONTO. VENTILADORES .. BEBEDOUROS .' CALCULADORAS

,

• ETIQUETADORAS, CHECK. PRONTO • MAQUINAS DE ESCREVER
• IMPRESSORAS CUPOM FISCAL. SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM GERAL

R: Venâncio da Silva Porto, 353 .. Jaraguá do Sul .. se I e-mail: florianiequipamentos@netuno�com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2002

R E S

CORREIO DO POVO l�

D E N C E

Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972

Royal Borg Cenier
laraguâ do sul -sc

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo iVIahnkej

.

Perto do Clube Beira Rio.

Financiamento direto com
-

'
.

.

A construtora até 70 meses.

'3 fJYV1111S.
(Smdol Suíte)

Rara quenl ac1tJ�à ue seus S01thOS�i�)�<i
'á estauam r "'. os

O ser Huinan sonhador
por natureza, Procura
sel1�pre o 1'�1el!lor com
mau» comodidade. Tem seus

sonhos e busca realizá-las.
Foi por isso que a Construsol
trouxe paravocêiiP" '. ,

Gal��el!Fl��uer isidence.
, Aqú� você eliç ,.' o:nforto,
qualt.dat.ie.' e segur iça
para sua [amilia.

• Sala de jogos
• Sala de ginástica
• Sauna cl ambiente de descanso
• Salão de festas c/churrasq. e bar
• Home Theaier
• Piscina adulto e infantil
• Playgraund

"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (BluII./CIII1II)
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Big Bowlling - Big Bistrô, reabertura

por

Se7en Club - Joinville: Boate
normal

Show acústico com a

banda
Duca Rantaia, de Joinville

Banana Joe: DJs residentes

Terço-feira

Se7en Club - Joinville: Happy Hour
com DJ Songa Brother, na varanda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oldemar Bonatti aniversariou ontem. Quem manda os

parabéns é a sua mulher, Silvana, eos filhos, Jeferson,
Greicye Treicy

Comemorou Bodas de Ouro, no dia la/I, o simpático
casal l.allau e Valmira L. Rath. Após o ato religioso e

,cumprimentos dos familiares e amigos o casal rumou

para a Fazenda Park Hotel, para o merecido descanso.

Parabéns dos seus familiares e das famílias Ender e

Lunelli

Aniversariou no último dia 19 Jocileia Gessner.

Felicidades é o que desejam todos os seus familiares e

principalmente seus pais, Lídia e Venita, e sua irmã,
Wanderleia

A banda curitibana Ipsis Litteris se apresenta hoje no

Café Pinhão; com o lançamento do seu novo CD. O CD

é composto por músicas já conhecidas e também

apresenta música inédita, "Estrangeiro". Com 10 anos

de carreira, a banda tem um repertório mesclando

músicas próprias, composições de artistas locais e

versões próprias para músicas já consagradas. A
proposta é divertir e não deixar ninguém parado

Reunião de amigos confraternizando no finai' de ano,
em Meia-praia, Itapema

Lodemar Rux está completando mais um aniversário

hoje. Saúde e felicidade é o que desejam seus amigos
da família Bruch

'

PARABÉNS!
"-"-----

Aniversariou no dia 11
Jonas Alan Engicht. E no

dia 16, a sua irmã,
Camila, também esteve
de aniversário. Parabéns

e felicidades é o que
desejam todos os

familiares.

João César da Luz

Margrid Ehnke Barato
Elfi Marquardt Teilack
Lígia S iewerdt
Joceleia Gessner

20/1 .

Sebastião P. Nunes

M?ylon Gaspar
Jéssica Naiara Titz

Franciele Bertoli
Carlota Morettl Prestini

21l-1=========--=�
Maria Inês Voigt
Deiseléia N itzke

22/1
João Riboldi
Oldemar Bonatti
Nina Michel I<rasnoschecof
Salete Agatha Gambin

Douglas Enke

Airton Schwarz
Adelia Meldola

Treyce Bonatti
Larissa M i Iene Pacheco
Tania Finta

��==========�
Vflmar Vils
Paulo Roberto Pontes

Rose Meire R.G. Bubniak
,

Célia Regina H uinka
Patrícia Aparecida da S ilva
Robson Mario I<amchen
Norberto Spredemann

2511
Elvira Schimidt Kieckhoefel
Cerize Beatriz Motta

Piazera
Daiane C. I<ruger
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ICMS
A Comissão de Justiça aprovou, por maioria; em
reunião realizada esta semana; emenda à Medida

provisória 108/2, editada pelo ex-governador
Esperidião Amin, que adequa a legislação estadual à

Lei Kandir. De autoria do presidente da Assembléia

Legislativa, Onofre Agostini, isenta de tributos as

empresas de médio e pequeno portes que levam sua

produção até as empresas exportadoras, responsáveis
pela colocação no mercado externo.

GÁS NATURAL

Com o objetivo de definir a�ões para tornar

competitivo o uso do gás natural importado da

Bolívia para Santa Catarina, representantes do governo
estadual, SCGás, da Petrobras e de sindicatos das

indústrias usuárias da fonte de energia se reuniram

terça-feira, no auditório do Centro Administrativo
do Besc, em Florianópolis. O presidente da SCGás,
Otair Becker, abriu o evento comentando os

aumentos elevados nos preços do produto, nos

últimos anos.

ALERTA
O vice-governador do Estado, Eduardo Pinho
Moreira, destacou na reunião que debateu a questão
do gás natural, em Florianópolis, que "pior que as

indústrias estarem optando por novas fontes de

energia, é o risco de elas estaremmigrando para outros
Estados, em busca do combustível mais barato.

Segundo ele, essa questão precisa ser resolvida com

brevidade, caso contrário, "as empresas não vão

agüentar, pois já está previsto' novo reajuste sobre o

produto.

ASSOCIAÇÃO DEMORADORES BARRA DO RIOMOLHA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEiÇÃO
DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

A Associação de Moradores Barra do Rio Molha, convoca os

Sócios-moradores do bairro Barra do Rio Molha, para eleição
dos membros da Diretoria e do' Conselho Fiscal, que será
realizada no dia 8 de fevereiro, às 15:00 hs, tendo por lacaio
Parque Municipal de Eventos (Agropequário) em Jaraguá do Sul. .

Nos termos do artigo 16 dos Estatutos Sociais, as chapas
deverão ser apresentadas 7 (sete) dias antes das eleições,
Com assinatura de no mínimo dez associados, com os nomes

completos, endereço, nº identidade, CPF, e apresentadas ao

Presidente,da Diretoria. O presidente da Diretoria reside na

rua Francisco Klosowski, nº 333, nesta cidade. (370-805·2)
Jaraguá do Sul, 22 de janeiro de 2003.

Célio Pereira
Presidente daAssociação de Moradores Barra do Rio Molha

- S

n��ó
que o dia

ma rado. Mas, a
e·'; oras da manhã,

9ilJgº·s: ..L:(Jg\�amorosa
problemática,
Câncer - Chegou a hora de

guir a suo:

intimidade, tenha
as rivais. Um fato

stá descartado.
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I CRíTICAS: MAGISTRADO VAI PROPOR CPI E ROMPIMENTO DO CONTRATO COM Á PREFEITURA

Juiz e
•

serviço
}ARAGuA DO SUL - O

juiz Hélio David Vieira Fi

gueira dos Santos, da Vara

Criminal de Jaraguá do Sul,
tem reunião marcada para

hoje com os vereadores, a

partir das 18h30, com o

objetivo de debater o fun

cionamento da Cartão jara
guá Comércio e Serviços,
empresa responsável pelo
controle do estacionamento
pago no centro da cidade,
a chamada Zona Azul. O

magistrado considera "ines
crupuloso e arbitrário" o

desempenho da empresa em
serviço e cita como exemplo
situações por ele próprio
vividas ao estacionar o carro

no centro da cidade.

Na reunião desta noite,
Figueira dos Santos vai

propor a formação de uma

CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) na Câmarade
Vereadores, para verificar o
funcionamento do estacio

namento pago, que, segun
do ele, tem gerado muitas

reclamações da comunida
de. O magistrado também

vai sugerir aos vereadores

o rompimento do contrato

que a empresa tem com a

Prefeitura, argumentando
que o que está acontecendo,

é um "desvio de finalida-·
de" no sistema de estacio

namento, que na opinião
dele "visa exclusivamente o
lucro e não a prestação de

um serviço público".'--
Por três vezes o juiz teve

problemas, ele próprio, na
condição de usuário do es

tacionamento pago, discor
dando de notificações e .

multas impostas pelas mo- .

pesar de algumas
xigências, não deixe
forme as suas

. O relacionamento

"derá ficar em segundo
l>

a

plano.
Virgem - Não perca tempo

os amarrados, Tenha
evitar acidentes no

sentimental, a

estará em

vereadores debatem
da Cartão .laraguá

Cesar Junkês

Magistrado diz que age no interesse da cidadania

nitoras da empresa, quando
em trânsito no centro da ci

dade. No primeiro episó
dio, segundo afirma, ele foi
multado ao estacionar o

carro em frente de uma ga

ragem, mas a monitora fez

constar na notificação que
ele havia colocado o veículo

diante de uma padaria.
Nesse caso ele incorreu em

infração e não em trans

gressão às normas de esta

cionamento, observa, acres
centando que "a notificação
foi preenchida com falsi

dade".

REPERCUSSÃO --:- Em

outro fato, mais recente, o

juiz estacionou o carro dian
te de uma farmácia, sem
exceder nos dez minutos de

tolerância permitidos (se
gundo ele, foram oito mi

nutos, controlados rio reló

gio), 'mas ainda assim aca
bou multado. Em todos os

incidentes que teve, o juiz
determinou a prisão das

monitoras, liberadas depois
de terem prestado depoi
mentos. O juiz destaca que
está agindo "como cidadão

co ão tome atitudes
.1' _

� para nao se

arre e�o.is, Os parentes
pl5derão:inte�rir no seu

namoro.

Escorpião - Nada vai chegar
ãos de maneira fácil.

no caso, fazendo questiona
mentos que muita gente
gostaria de fazer mas não

tem coragem". Figueira dos

Santos afirma não estar sen

do injusto e reclama da re

percussão que o último epi
sódio teve namidia, quando
ele foi colocado como "ar

bitrário" e as monitoras co

mo "coitadinhas".

Na opinião dele, da for
ma como o serviço de es

tacionamento está sendo

feito, a empresa "age sem

escrúpulos, violenta a cida

dania e abusa da boa-fé do

usuário", acrescentando que
"minha defesa é a defes� de

todo o cidadão usuário".

Figueira dos Santos estuda

medida judicial e uma ação
por danos morais contra a ,

empresa:

Pasold diz não ver motivo para
tanto "barulho" sobre o assunto

o prefeito Irineu Pasold disse ontem não vermotivo

para tanto "barulho", porque só 2% dos usuários do

estacionamento são multados, em média, o que, na

opinião dele, pressupõe que a maioria da população
está satisfeita. Sobre a reunião prevista para hoje entre

o juiz Hélio David Vieira Figueira dos Santos e

vereadores, intermediada pelo vereador Roque
Bachmann, o prefeito opinou que cada Poder "deve

atuar dentro da sua esfera", ou seja, o Executivo

fazendo, o Legislativo tratando das leis e o Judiciário
fiscalizando. "A lei precisa ser cumprida" disse,
lembrando que a legislação do estacionamento vigora
desde 1997.

O presidente da Câmara, Carione Pavanello (Cacá),
acha oportuna a reunião desta tarde porque "nunca vi

alguém reclamar e que tivesse razão". Para ele, a Cartão
Jaraguá "sempre se coloca acima do bem e do mal". A

gerente da empresa; Miriam Berriardete Kupas, disse
que não está autorizada a fazer declarações, uma
atribuição do gerente-administrativo da empresa, Jair
Eugênio de Souza, que encontra-se em viagem a 'São
Paulo, e só retorna amanhã. Em uma emissora de rádio

local, Souza atribui o impasse à "perseguição" e disse

que o assunto "será resolvido na Justiça".

Sagitário - Quem sai na .

chuva itp�' e molhar! Por

isso, assu1.d, das as atitudes

q
pc f. p. lema fincncetro

p judicar o convívio a

,.

-<,Procure não. lidar.
,�om grana ou serro

.'Na área

�tl \, á indícios de uma

decepção. Ficar sozinha será a

melhor opção.
Peixes - Você está a fim de se

oisas que estão

sua vida,
lidades com a,

Capricórnio - Sua enerqio
f

.

ará meio em baixa.
P ormir bem e se

etamente. A
família poderá esentarão

Ciúme no namoro.
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Diretor constata defeito na Casan de Gu

Cesar Junkes

Osmar Ribeirg (E) e Irvando Zomer inspecionam instalações da Filial Pólo da Casan

rachadura em um dos fil
tros novos instaladospara
ampliar a capacidade de
tratamento de água na

ETA, além de serviços
que ainda precisam ser

executados, como a'

desativação da parte
antiga da Estação de Tra-

tamento e a necessidade
de ainda adquirir alguns
equipamentos para que a

ETA possa funcionar

com toda a capacidade
operacional.

Segundo Ribeiro, a

Diretoria de Operações
providenciou um levan-

tamento detalhado da

situação da ETA, através
de ré'latório elaborado

pelo engenheiro Mário

Caye, já enviado para
outro setor, àDiretoria de

Expansão da Casan, que
deve tomar as providên
cias necessárias". As

I MALFEITO: RELATÓRIO JÁ CONCLUíDO PELA EIY1PRESA APONTA EXISTÊNCIA DE FISSURAS, SERViÇO INCOMPLETO E FALTA DE EQUIPAMENTOS NA ETA

GUARAMIRIM - O

diretor de Operações da
.

Casan, Osmar Ribeiro,
compareceu no Municí

pio, terça-feira, para ins

pecionar as obras de am

pliação da ETA (Estação
de Tratamento de Água)
do sistema de abasteci

mento da cidade, que.
apresenta falh�s de exe

cução. Ribeiro verificou

as condições da obra,
concluída no final de

2002, com dois anos de

atraso, ef!l companhia do
gerente da Filial Pólo de

Guaramitim, lrvando
.'

Zomer, o Dinho, funcio-
nário de carreira da em

presa e recentemente no

meado para a direção da

quela unidade.

Durante a inspeção,
Ribeiro constatou a exis

tência de uma "série de
limitações e pendências
nas instalações", como

deficiências nas obras de

ampliação da capacidade
de abastecimento da
cidade estão sendo atri

.buídas pela atual direção
da empresa, à gestão
passada da Casan. "O

serviço foi feito às pres-
.

sas, tendo em vista a

aproximação da campa
nha pelas eleições esta-,
duais", nota o gerente
Zorner,

Ribeiroinformou que

.

o atual diretor de Expan
são da empresa, enge
nheiro Leo Tomaselli,
também fará visita in loco

para avaliar as condições
da ETA.

Em conseqüência das
falhas existentes, a ETA

não tem condições de'
funcionar com plena
operação dos três filtros

novos instalados, preju
dicando o abastecimento,

.

constata Zomer. Segundo

ele, com as obras e novos d
equipamentos instalados, C
o sistema deveria funcio·
nar durante 10 horas por

S(

dia, para garantir abasteci. n

mento suficiente, mas, Ic

diante dos problemas P

existentes, precisa operar d
durante 16 horas diárias,
no mínimo. "Logicamen

n

te, aumentando a proda
d

ção, diminuiremos as

horas diárias de opera.
d

ção", diz. P
, RISCO - Zomer reite g
ra o que já declarou ante d

riormente, de que se a

ETA não puder operar
com 100% da capacidade,
o que vai depender de

obras corretivas e invest
mentes. ainda necessá

rios, dentro de pouco (

tempo, no máximo em (

cinco anos, a Casan (

voltará a ter dificuldades

para garantir abasteci
mento de água suficiente,

Consórcio de Terrenos,
Casas, Apartamentos,
Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

VOCÊ PODE USAR SEU' FGTS'

Temos Automóveis

oos
-;�-

imóveis onde você

,pagai·somente a

rnetbdê ...dos' prestações.
até sercontemplado

Ligue agora e fuja. do aluguel! 371..4000
R: Bernardo Dornbush, 800 - Jaraguá do Sul- se - e-mail:vendas-car@caragua-veiulos.com.brCaraguá

41

" Consórcio Battlsfe Ilq
fmPlof,o do canQlQ4naf�KjO aaiIWh:il!<.'J
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Resultados da 1 a rodada

1 d� Catarinense
do Campeonato Catari

nense de Futebol Profis

sional2003, o presiden
te da Federação Catari

nense de Futebol, Del-

I _REVOLTA: IRMÃO DA VíTIMA E.MORADORES DO PRÉDIO ESTÃO INDIGNADOS COM A SITUAÇÃO DO LOCAL

Família do pintor que morreu

eletrocutado exige justiça
Começou ontem a

VO)
disputa da 78a edição do

ias,
Campeonato Catarinen

=10-
se de Futebol Profissio

por
eCI- nal da 1 a Divisão. Ao

las, longo da História, o Avaí
la) Futebol Clube é o maior-

]ARAGUÁ DO SUL -

Revoltado com a morte

de Christiano José Fêli

pini, 17 anos, ocorrida na
segunda-feira, o irmão da

vítima, Altevir Felipini
Junior, diz que vai buscar
justiça, pois acredita que
o incidente ocorreu por
falta de condições ade

quadas .

no trabalho que
estava exercendo. Chris-

afastamento, mas de ne

gligência das pessoas que
se aproximam dos fios

sem prestar atenção. O

pintor, por exemplo, en
costou o cabo do pincel
na rede e foi atingido pe
la carga elétrica, se tives
se cautela, isso não. teria
acontecido", diz o enge
nheiro. Ele garante que

sempre "que detectamos

irregularidades entramos
em contato com os pro
prietários, mas o fato é

que ninguém vai formali

zar denúncia porque a

propriedade está irregu
lar, não conta com RT

(Responsável Técnico)
nem tem o habit da Pre

feitura", "Nós não fize
. mos nada porque ficamos
sabendo do fato através

da imprensa, ninguém
veio até a Celesc solicitar

oficialmente uma perí
cia", alega. (FABIANE RIBAS)

fim de Pádua Peixoto

Filho, esteve no Estádio
Hercílio Luz, em Itajaí,
assistindo à partida
entre o Clube Náutico

Marcílio Dias e o Clube

Atlético Alto Vale.
Os resultados da

:rar detentor de títulos, são

las, 13. Este ano, o campeo
en-

nato terá a participaçãoJU-
de 12 clubes, que estão

a)

ra-
divididos em dois gru-

pos (A e B). Os times jo
te- garão entre si, dentro
te- dos grupos, em turno e

: a
returno, classificando-se

�ar

Rara a semifinal os três
ie,
de primeiros colocados do

ri. grupo "};' e o 1 o do "B".

á- Na semifinal, o. 1 ° colo

:0 cado do "p.:' enfrentará

m o 1 ° do "B" e o 2° e 3°
ln colocados do. "};' se en
e) frentarão.

primeira rodada foram:

pelo Grupo A, Joinville 1

x O Tubarão, Criciútna 1

x O Avaí e Figueirense O x

2 Herrnann Aichinger.
Pelo Grupo B, Chapeco-

. "Como os fios de alta-

Cesar Junkes

Perigo: moradora mostra os fios de alta-tensãotiano morreu eletrocuta

do na manhã do dia 20, tiano", desabafa a cu

nhada da vítima, Maria
Madalena Almuas, 18

anos.

Questionado com

relação às medidas ne

cessárias para a seguran
ça dos moradores, o

engenheiro eletricista da

Ce}esc (Centrais Elétri

cas de Santa Catarina),
\

José Celito Cordova, diz
que a distância mínima

permitida é de 1,5 metro.
"Não existe problema de,

prédio também estão in-
.

dignados com a situação
precária da habitação e

dizem estar com medo

da proximidade dos
cabos de alta-tensão.
"Os bombeiros nos fala
ram que não é para nós

ficarmos próximos da sa

cada porque a distância

coloca em risco nossas'

vidas, principalmente em
dias de chuva. Nós não

aceitamos esse fato que
aconteceu com o Chris-

enquanto pintava a estru-
.

tura de um prédio resi

dencial de três andares.

ense 1 x 3 Caxias, Marcí
lio Dias 2 x 1 Alto Vale.

tensão ficam muito pró-
. xirnos da construção,
meu irmão acabou sendo

atingido por 13,8 mil

volts de energia", relata
Altevir, informando que
a vítima morava naquele
prédio, localizado na Rua

Jorge Czerniewicz, e acei
tou efetuar o trabalho em

. troca do aluguel. "A

situação daquele lugar é

'precária, os fios têm de
estar a pelo menos 1,5
metro de distância' para
que os moradores tenham

segurança, o que não

ocorre no local", ressalta,
alegando que a sacada do
sobrado fica a menos de
meio metro dos fios;

Os moradores do

Amanhãhaverá confronto

entre Tiradentes e Lages,
às 17 horas, no Estádio.

Hercí-lio Luz.
1-

Na primeira rodada
e.

LOTERIAS

Megasena
concurso: 431

26 - 37 - 40 - 47 -52 - 58

Quina
concurso: 1098

01-10-13-31-42 Proprietário diz que vai fechar a sacada do prédio
O proprietário do prédio, Juven

tino Camprigher, conhecido como

"Italiano;', é enfático quando afirma

ter comparecido à Celesc para solicitar

que técnicos fossem até o deter

minado prédio para subir os cabos da

rede de alta-tensão. "Eles já fizeram

isso. com os fios que ficam na parte
superior, por que não fazem com os

que ficam mais baixos? E por que não

encapam os fios?", questiona. Con
forme relato de Camprigher, a obrafoi
projetada para comportar quatro
andares, mas quando foi solicitar na

Prefeitura a liberação para erguer o
terceiro pavimento, não obteve êxito.

"Eles falaram que não ia dar para
construir o outro pavimento po.r causa
da energia, mas eu não quis saber e

fiz. O problema, agora, é que a cons

trução é muito antiga e nenhum

engenheiro quer assumir a obra. Já
visitei muitos profissionais, mas todos
se riegaram. O que vou fazer para
evitar maiores problemas é fechar a

sacada para que os moradores não

tenham acesso àquela parte do

prédio", diz.
- Tudo é possível, mas depende

de custos. Não é tão simples assim

fazer este levantamento que o dono

do prédio quer porque requer
desligamento da energia, mudança
do poste, entre outras coisas.

Independente de qualquer coisa, para
fazer uma avaliação é preciso estar

com o projeto da obra em mãos para
poder fazer um estudo e falar com

mais pl'Oprie�ade -, enfatiza o

engenheiro da Celesc, José Celito
·Cordova..

Um dos integrantes do Sindicato
Imobiliário e da Construção Civil,
Caubi da Silva Pinheiro, diz' que a

entidade está entrando em contato

com advogados para avaliar as causas
da morte dó pintor e se houve

realmente negligência e condições
precárias de trabalho. "Dependendo
do resultado, o proprietário da obra

será responsabilizado pelo ocorrido",
informa. (FR)

,

Lotomania Loteria Federal

concurso: 28.4 concurso 03703

01-07-14-17- 1 ° - Prêmio: 19.533
23 - 26 - 29 - 31 �. 2° - Prêmio: 31.120
33 - 35 c 36 - 47 -

3° - Prêmio: 23.181'
"

48 - 51 - 61 - 69 - 4° - Prêmio: 18.739
71 - 81 - 82 - 91 5° - Prêmio: 29,177

R: Barão do Rio Branco, 296 - Sala 1 -

�,,�,�C�i?���� Sul_� _
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12 CORREIODO POVO ESPORTE

• ESTRUTURA: ENTIDADE VAI TRABALHAR NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO, NO BAIRRO SÃO Luís

Fundação Municipal de Esportes
retomou ontem as atividades

]ARAGUÁ DO SUL - o

secretário de Esporte, Cul
tura e Lazer, Valdir Bordin,
e diretores da t'ME (Fun
daçãoMunicipal de Espor
tes) retomaram as ativida

des ontem - os técnicos

retornam das férias no

próximo mês. De início, os

responsáveis pela entidade
esportiva estão' analisando

os projetos de cada rnoda
lidade, verificando as res

pectivas necessidades em

termos financeiros e bus

cando patrocinadores para
aquelas que não, tiveram

contrato renovado com os

apoiadores. "No final 'do

ano passado, nós já havía

mos nos. reunido com to

dos os coordenadores de

esporte para saber o que
cada um estava precisando
dentro de cada prática.
Agora vamos conversar

com o prefeito e verificar

a viabilidade das solicita

ções efetuadas pelos técni
cos", destaca Bordin.

O incentivo da iniciativa

privada persiste este ano

para muitas modalidades,
como é o caso do hande

bol, que mais um ano terá

contrato com a Vê Mais; o
vôlei teve contrato reno-

Valdir Bordin diz que a FME está em busca de patrocínio para modalidades esportivas

vado com a Marisol, e o

atletismo vai contar com

apoio da Malwee Malhas.

"O tênis de mesa ainda não

está acertado, mas já fize

mos contato com uma em

presa'que tem muito inte

resse em patrocinar este

esporte. Nosso problema é

o basquete, que teve contra
to rescindido com a Unerj
(Centro Universitário deJa
raguá do Sul) e Duas Rodas
Industrial. Vamos ter de en

contrar outra empresa que
os apoiem, ou teremos que

disponibilizar verba da Pre-

metros quadrados de área

construída, contando com

três quadras para treina

mentos de vôlei, handebol,
futsal e basquete. "Tam
bém pretendemos destinar

uma p�rte desta obra para

pistas de atletismo, mas
ainda necessitamos de uma

liberação da Fatrna (Fun
dação do Meio Ambiente).
Por enquanto, o pessoal vai
continuar os treinos no Ju
ventus", diz. A obra, orça
da em R$ 577 mil, deve ser

concluída em quatro meses.

(FABIANE RIBAS)

feitura para dar continuida-

, de às equipes de base, prin
cipalmente às equipes de

Olesc eJoguinhos de Santa

Catarina", explicao secretário.
PROJETO - Um dos'

principais objetivos da FME
este ano será a implantação
do centro de treinamento,
que será construído num

terreno da Prefeitura, de 80
mil metros quadrados,
localizado no Bairro São

Luís, na Rua Francisco

Hruschka, próximo à área

de lazer. Ao todo, o pro
jeto conta com dois mil

Abertas as matriculas da Associação Seido-Kan de Judô
]ARAGUÁ DO SUL - As benefícios desta prática es- menta pessoal da criança. da. A associação, que tem

aulas da Associação Seido- portiva, Almeidamenciona No ano, passado, al- sede na Rua MaxWilhelm,
Kan de Judô começaram a melhora do condiciona- guns atletas da Seido-Kan dispõe de. amplo 'espaço
na dia 20. O responsável menta físico de uma for- foram inscritos em compe- físico, apropriado para a

pela escola, Cláudio Al- ma geral, a coordenação
' tições estaduais promovi- atividade. É filiada e cre-

meida, enfatiza que a inten- motora, o desenvolvimen- das pela Federação. Entre denciada às instituições su-

ção da entidade não é pre- to car?iovascular, da mus- as principais resultados está periores como Federação
parar os alunos para com- culatura e lateralidade. a aquisição de nove meda- Catarinense de Judô, Con-
petições, mas trabalhar a O professor de judô lhas, sendo seis de ouro, federação Brasileira de Ju-
formação e educação da acrescenta que esta modali-

'

duas de prata e urna de dô e Conselho Regional de
criança. "Não visamos a dade esportiva é uma das bronze. ''Ano passado fi- Educação Física. O corpo

competição, que acaba mais completas, pois além camas campeões catari- docente da escola conta

sendo uma conseqüência, o das vantagens em termos de nenses nas categorias In- com três professores faixa

que queremos aqui é pro- atividade física, é um esporte fanto (9 a 10 anos) e Infan- preta, sendo dois forma-

porcionar disciplina, desen- que oportuniza o contato to-juvenil (11 e 12 anos). dos em educação física,
volvimento físico e intelec- social, envolvi-menta com Mas só inscrevemos os ju- com especialização na área.

tual. Trabalhamos os limi- outras pessoas, integração, docas em competições que As pessoas interessadas em

tes de cada um, para que formação de novas amiza- não ofereçam risco à segu- mais informações podem
eles saibam até onde po- des, entre outros benefícios rança e integridade física ligar para o telefone 371-
dem ir", destaca. Entre os que contribuem com cresci- do atleta", garante Almei- 3663. (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2003�

Atletas de futsal começam 2003 I
fi

atuando em torneio de verão �
MASSARANDUBA - A

CME (Comissão Munici

pal de Esportes) do Mu

nicípio retomou as ativi

dades hoje, diferente das

escolinhas de futsal, que
começaram os treinos no

começo da semana. Os

atletas desta modalidade

esportiva anteciparam os

treinamentos porque
amanhã vão participar do

primeiro torneio previsto
para o' calendário deste

ano. A abertura oficial do

Torneio de Verão de In

daial está agendada para
amanhã à noite. Os jogos
acontecem no final de se-

mana, mas a eqUlpe mas

sarandubense ainda não
recebeu informações so

bre a tabela e distribuição
das chaves.

- Os atletas da es

colinha da equipe Infanto
vão representar o Municí

pio e brigar pelo título da

competição. Na verdade,
nossa intenção é prepará
los para os jogos da fase

Microrregional dos J0-

guinhas Abertos, pro
movidos pela Fesporte
(Federação Catarinense

de Desporto) -, destaca

Miriane Jacobowski.ico
ordenadora de esportes

da CME. Além desta dis-
r

'puta, os 15 jogadores do '

Infan to (comandados
pelo técnico Egídio Bec

khauser) também vão

atuar no sétimo Torneio

de Verão da Liga Blume-
4

I
J

nauense de Futsal, cate

goria Adulto, programa-
do para o dia 27, próxi
ma segunda-feira, no

Galegão.N a programa

ção da CME, conforme

a coordenadora, está a

promoção de um cam

peonato de futebol de

areia, que deve iniciar em

fevereiro. "Estamos fir

mando patrocínio para
esta competição, mas as

pessoas já podem se ins

crever desde já", comu

nica Miriane, enfatizando

que depois que as refor

mas do ginásio estiverem

prontas (provavelmente
no mês de março), mui
tas competições serão or

ganizadas pela CME.

As 'aulas de futeból de

campo das escolinhas de

pendem ainda da contra

tação de outro professor
e, as atividades de vôlei,

retomam paralelamente
ao período letivo.

Mais informação pelo
, telefone 379-1203. (FR)
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