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o responsável pela estação de tratamento de água de Corupá, Nelson Garcia, mostra os filtros com problemas
de vazamento. Segundo ele, o sistema todo está defasado e necessitando urgente de reformas e ampliação

Falta de água em Corupá deixa
toda a população indignada

Os constantes problemas de abastecimento que
ocorrem a cada verão em Corupá somente serão

solucionados com uma reforma completa no sis
tema de tratamento. Construído em 1981 para aten
der 1,2 mil ligações, o sistema não comporta a no-

va demanda, que atualmente é de 2,5 mil ligações.
Esta semana, o prefeito do Município, Luiz Carlos

Tamanini, deve ir até Florianópolis para tentar

uma solução para o problema.
PÁGINA 5
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Os irmãos Marisa, Márcio e Marílio Rusch põem a vida em risco devido à falta de acostamento na BR-280

Rodovia BR-280 está sem acostamento e tomada pelo mato
Os motoristas e pedestres que utilizam a BR-

280, no trecho entre Jaraguá do Sul e Corupá,
estão correndo risco de morte devido à falta

absoluta de acostamento em alguns pontos da

rodovia o e também pela pouca visibilidade no

que se refere às placas de sinalização. A grande
maioria delas está encoberta pelo mato.

'PÁGINA 5

CORREIO 00 POVO

A Rede Feminina de Combate ao

Câncer de Jaraguá do Sul aten-
o de, em média, 300 mulheres por
mês. Página 9

Guaramirim exporta
70% de banana

para a Argentina
PÁGINA 4

Câmara instala CE

segunda-feira, com
prazo de 45 dias
PÁGINA 5

Cônjuge sucede em
" .

concorrencia com

os filhos na herança
PÁGINA 10

Delegado Regional
explana sobre a

segurança de JS
PÁGINA 11

Técnicos de futsal

vão
o participar de

arbitralno dia 8
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

Trabalho, desemprego e debates
.

CHARLES P. SIEMENTCOSKI - charles2003@terra.com.br

Segundo dados apresentados pelaOIT (Organização Internacional.do
Trabalho), divulgados na última quinta-feira (23), o número de desempregados
nomundo já supera a barreira dos 180 milhões de pessoas, número próximo
da população brasileira. O número de desempregados naAmérica Latina e

no Caribe também cresceu vertiginosamente, tendo como conseqüência a

contração econômica ou a recessão global.
Vamos apresentar duas vertentes dos dados: a primeira, os dados

propriamente em si; a segunda, uma análisemais profunda sobremodalidade
causal. Segundo as estatísticas da OIT, o desemprego atingiu, em 2001,
·13,8% da população ativa dos países do Caribe, em comparação a 9,4% da
Àmérica Latina. Entre ospaísés com maior proporção de desempregados

• epl2001 estão aArgentina com 17,4%, Panamá com 16,6%, Colômbia com
16,2%, Uruguai com 15,3%, Venezuela com 1.3,5%, Nicarágua com 11,3% e

'Equador com 10,4%. As perspectivas de crescimento de emprego naAmérica
Latina: e no Caribe são da ordem de 2% ao ano para o período 2000-2010,
contra 1,8% anual registrado na década anterior. No entanto, para poder
absorver·a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho e dividir pela
metade tanto o desemprego comoo trabalho pouco remunerado, "aAmérica
Latina necessita de um crescimentomínimqde 4,2% anual no período 2000-
2010,1% acima do registrado em 1990", afirma o documento da OIT.

Os dados estão aí. Dentro da esfera mundial, o número de

subempregados (que recebemmenos deUS$l ao dia) subiu para 550rnilhões.
Com isso, o total de pessoas sem trabalho ou em subempregos estaria em
7.30 milhões. Portanto, quase um bilhão de pessoas no mundo.

A OIT, no entanto, aponta como "causa" do desemprego a recessão

econômica. Todavia, dentro de um contexto econômico, social e cultural, não
podemos ter a contração global como causa. Certamente a "recessão
econômica" (há várias nomenclaturas para chamar períodos que também

poderíamos denominar "estagnação econômica'') não é causa, mas efeito de

modalidades causais que precisariam ser discutidas mais amplamente pela
comunidade mundial. Talvez não seja do arbítrio daOIT se estender além de

questões estatísticos-macroeconômicas que, supostamente.
-

.

Mas podemos preencher esta lacuna com três questões temáticas: o controle
.

pelas fontes de energia; a concentração de capital e a recorrência aomais-valia;
e o proces.so de globalização não-sustentado...

Faz-se necessário entender que estes temas acima fazem parte de uma
visão mais globalizante e que poderiam se estender aos mais diferentes países.
Todavia, questões localizadas, como situações de guerras, predominância e

novas ações de imperialismo, bem como a desvalorização de um sistema

cambial frente a outro, não podem deixar de ser descartados. Um exemplo
prático: a inflação no Brasil, que durante anos manteve-se na casa de um

dígito, voltou a assustar os brasileiros depois de atingir a casa dos 10%. Hoje,
nomundo, só há quatro ou cinco países com' inflação atingindo dois dígitos.
Em outras palavras, dentro de uma visão 'mais abrangente, estamos,
novamente, entre os países que atingem altas taxas de inflação.

É fácil perceber, todavia, que a inflação, ao contrário do que pregam
muitos economistas, não se dá por demanda de'consumo, uma vez que o
poder aquisitivo do brasileiro (e na Amériça Latina) não se impõe como

causa.

Tanto o FSM (Fórum SocialMundial), que aconteceu emPorto Alegre.
(RS), nem o FEM (Fórum Econômico Mundial), que reuniu goverllantes,
economistas e empresários de grandes glomeraçõesmundiais em Davos, na
Suíça, não conseguiram, mais uma vez, discutir, de fato, o problema do

desemprego, visto que ambos os Fóruns estão. preocupados com uma

iminente guerra no Golfo. Enquanto em Porto Alegre-a discussão se dá por
força de retórica antiirnperialista contra os EUA; ernDavós.os magnatas do'
poder preocupam-se com os efeitos econômicos sobre os lucros de suas

empresas, caso os EUA eGrã-Bretanha resolvam atacar o Iraque,A prôposta
de constituir um movimento antagônicó ao FEM, como é aproposta do
FSM, é válida. Mas até hoje não se conseguiu adotar, na prática,medidas ou
propostas quesirvam de alternativas às gestões políticas e econômicas vigentes.
O FSM é um retalho de pessoas qlie se dizem intelectuais e, no fundo,
iludidos com suas retóricas mnemônicas. Não acredito em mobilizações

· sociais sem a participação férrea da classe trabalhadora, vertente da verdadeira
corrente da social-democracia, como na França, Inglaterra, Espanha e.agora o

· Brasil. Social-democracia sem aparticipação da classe trabalhadora é semelhante
·

ao PSDB; onde o jerrno só aparece na sigla.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone p'ara contato. o jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessarias,
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Esclarecimento
" .

necessario

o minimo que a comuni- . r d
a pena questionar o sistema.

Vamos aguar. aredade deve esperar da CE (Co- Menos sofreguidão das moàiío
exigir dos vereadoresmissão Especial), que será ins- ras, com mais tolerância, bastam

talada 'segunda-feira na Câmara queseja apontado o
para eliminar facilmente mais da

de Vereadores para averiguar melhor caminho, metade dos atuais problemas de

supostas irregularidades no extinguindo de vez a conflitos entre o pessoal em

funcionamento da Cartão Jara- polêmicasobre serviço e usuários da Zona Azul

guá Comércio e Serviços, em- O assunto
.J

É oportuno lembrar que a Cartão

presa responsável pelo controle Jaraguá gera dezenas de empre·
do sistema de estacionamento uso daquele serviço, que existe gos, dando oportunidades d,'/,;'

pago em Jaraguá do Sul, é que ,uma falta de
.

sintonia latente trabalho geralmente para pessoas
as dúvidas sejam dirimidas de entre a forma como as moni- humildes, mulheres que fazem

uma vez por todas. Chega dessa toras agem (seguindo, evidente- da atividade o sé:u meio de vi?a
ladainha com reclamações de mente, instruções do seu co-, Oportuno é lembrar, também,

usuários do serviço, que fazem mando) e aquilo que a comu- que desde que a empresa come

queixas contra o sistema, desde nidade almeja em termos de çou a operar solucionou compk
que ele foi instalado, em 1997. controle de trânsito. Que hou- tamente os problemas de esn

A formação dessa Comissão vesse, por exemplo, maior cionamento de veículos no cea

Especial no Legislativo tem tolerância em 'determinadas tro da' cidade, que, até entã

obrigação de estabelecer um situações, bastante simples, apresentava-se num verdadeir

juízo definitivo sobre o serviço quando exigir o cartão beirá ao caos. Por isso, a empresa nãc

da empresa, redimindo-a de absurdo; Como exemplo, pode- . deve ser vista como malfeitor

qualquer culpa, se nada de mos citar � caso de um usuário ou desajustada da comunidad
concreto ficar constatado, ou que· durante esta semana quando, muito pelo contrári

levando o assunto paraum pla- reclamou na imprensa que não tem todas as condições de faz
.

no de decisões, ou seja, co-' obteve o cartão porque a mo- ajustes e colocar mais qualidad
brando providências do Execu- nitora não tinha troco, sendo, no trabalho prestado. Parece s

•

tivo, se for o caso. mesmo assim, notificado logo uma questão, preponderan
Antesrnesmo de apurados os em seguida. temente, de boa vontade. Vamo

fatos, parece evidente'que, pelas Se nesse aspecto, a partir do aguardar e exigir dos vereador
. inúmeras queixas de motoristas envolvimento dos vereadores que seja apontado o melho

que sesentem constrangidos ou na discussão do assunto, hou- caminho, extinguindo de vez'

raté desrespeitados, qU?ildó no ver algum avanço, já terá valido polêmica sobre o assunto.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades -exclusívos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorilal.
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O vereador Marcos Scarpato (PT) contou a colegas
do LegislativoMunicipal, em conversa informal man�
rida após a reunião realizada terça-feira, ter recebido
informação de que a Prefeitura providencia um circul
to interno de Tv, que permitirá o acompanhamento
de. imagens do funcionamento de vários setores, inclu

sive da,Secretaria de Obras. A reação dos vereadores

participantes do bate-papo foi imediata, indagando
se a instalação do sistema (queainda vai dar pano pra
manga nas sessões ordiriárias) seria o "Big Brother"

de Jaraguá do Sul, funcionando na Prefeitura. Resta

saber quem desempenhará a função do apresentador
Pedro Bial nessa história -.

SAINDO
- O diretor da Câmara de

Vereadores de Guarami

rim, Charles Longhi, en
caminhou pedido de exo

neração da função. Ele
la,

está deixando o serviço no
o

Legislativo guaramirense
li

para integrar-se ao grupo
da

que prestará assessoria ao o

3e deputado estadual Dionei
m da Silva (PT). Existem
III dois nomes cotados para
lO a substituição de Longhi:
'e. o do atual assessor parla-'
f:-:imentar Silvio Finardi, ex

aI
vereador pelo PMDB, e

o de Iriheu Veiga.m

Ia
PERMANECE

v,

e
O administrador do Presídio Regional, Ivo Guido

Ronchi, seguiu ontem para Florianópolis, aonde tratoue
sobre sua nomeação para permanecer na função. Com

2
longa experiência na atividade, Ronchi está sendo

n mantido no cargo.

REGIONAIS.
o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) está ressuscitan
do as regionais de Néreu

Ramos, Santa Luzia e Rio

Cerro. A intenção, agora,
segundo um dos seus as

sessores diretos, é colocar
apenas uma pessoa no

comando destas unidades
de serviço avançado da

Prefeitura, que no ano

passado receberam críti
cas de vereadores aliados

do governo municipal. O
Executivo Municipal está
confirmando Paulo Ther-
me na coordenação.

"Os lojistas precisam ter cuidado com golpes
da cédula falsa e dos cheques clonados que
estão acontecendo na cidade." (Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas, Sandro Moretti,
alertando aos empresários, na reunião-almoço
da entidade, realizada ontem na sede da AABB

1 - Associação Atlética Banco do Brasil)

J,ERRAMOS
Não cometemos erros de informação na

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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·.SONDAGEM: PREFEITO OUVIU OS AlIADOS'SOBRE ATUAÇÃO DA PREFEITURA DE GUARAMIRIM

Peixer reúne lideranças do PFL
e PPB e faz análise do governo

GUARAMIRIM _ o

prefeitoMário Sérgio Pei-
o

xer (PFL) reuniu-se na

terça-feira com seus aliados

politicas _' executivas e

vereadores do PFL e PPB
_ para avaliar os dois

primeiros anos do gover�
no municipal. ''A reunião

foi convocada mais para
ouvir as opiniões das lide

ranças politicas e também

para fazer um relato sobre

a situação da Prefeitura",
disse Peixer sobre o en

contra. Na semana passa
da, ele já havia se reunido

com os secretários munici

pais para acertar as metas
de trabalho para 2003.

Cerca de 15 pessoas

participaram da reunião

com o prefeito, entre elas

o vice-prefeito José Joa
quim Fernandes (PPB), o
presidente do Diretório

Municipal do PPB, José
Prefeito de Aguiar, e os

vereadores Altair Aguiar,
Adilson Araújoe Belmor
Bernardi, todos pepebistas,
e SalimJosé Dequêch, do
PFL. Peixer ainda não de

cidiu por qualquermudan
ça no primeiro escalão do

governo,mas adiantou que
ainda poderá fazê-lo, com
base na conversamantida

com seus correligionários.
Peixer acredita que terá

melhor relacionamento

César Junkes/CP

Dequêch quer mudanças em determinadas funções do primeiro e segundo escalões

com a ·Câmara de Verea

dores, nos próximos dois
anos, quando completará
o mandato, porque o novo

presidente da Casa, Fran
cisco Luiz de· Souza

(PMDB), o Chiquinho, "é
pessoa de diálogo".' No
ano passado, Peixer teve
várias divergências com o

Legislativo, tendo sido bas-
.

tante criticado pelos acon
tecimentos relacionados

com o funcionamento do

HospitalMunicipal Santo
. Antônio, envolvido em

séria crise administrativa.

As críticas .partiram,
principalmente, do presi
dente da Câmara na época,
EvaldoJunckes (PT),edos
vereadores Aguiar e.De-

quêch, cobrando melhor

atendimento ao público
no hospital e solução para
o impasse que a direção
tinha com médicos do

estabelecimento. Peixer diz

que é cedo para pensar em

reeleição, até porque ainda
poderá acontecer uma re-'

forma politica no País. Ele

anunciou que o ex-gover
nador Esperidião Amin

(PPB) estará em Guara

mirim, .no dia 7 de feve

reiro, para a inauguração da
Avenida Izidio Carlos

Peixer, no Bairro Ilha da

Figueira. São esperados
também o governador
Luiz Henrique da Silveira

e o deputado federal Paulo
Bauer (PFL) ..

MUDANÇAS _ O ve

reador Salim De�uêch tem
a opinião de que os ocu

pantes de cargos do pri
meiro e segundo escalões

na administração muni

cipal deveriam colocar os

cargos à disposição do

prefeito MárÍo Sérgio Pei
xer, para que ele possa
fazer, com tranqüilidade, as
mudanças onde julgar
necessário.

Dequêch não cita no

mes e nem setores, mas

defende alterações na equi
pe em algumas áreas de

atuação do governo, para
torná-lo mais dinâmico. "[á
externei minha opinião ao

prefeito, ainda no ano

passado."

Vereadores visitam outros legislativos no Estado
]ARAGuA DO SUL _ ne Pavanello (PFL), o intenção é recolher todo data prevista, a Câmara se-

Uma comissão de verea- Cacá, presidente da Câma- tipo de subsídio que possa lecionará pessoal para o

dores jaraguaenses viajou ra de Jaraguá do Sul, Ma- ser utilizado no Legislativo preenchimento de 13 vagas
ontem para Chapecó com ris tela Menel (PFL), Mar- jaraguaense. Pavanello está em diferentes funções na

o objetivo de conhecer O cos Scarpato (PT), Roque empenhado em promo- CâmaraMunicipal, Hoje, a
funcionamento do Legisla- Bachmann (PSDB),Rudol- ver a modernização dos Câmara conta com apenas
tivo daquele município da . fo Guesser (PPB) e Paulo §.erviços internos da Câ- seis servidores. Pavanello

Região do Meio-Oeste do Floriani (PPB). Seguiram mara e uma das primeiras quermais agilidade no fun-
Estado. Além de Chapecó, também o diretor da Câ- providências será a realiza- cionamento do Legislativo
outras cidades poderão ser mara, Rui Lessmann, o as- ção de um concurso pú- . jaraguaense, e, para tanto,
contatadas nesse roteiro, sessor jurídico�onel Pra- blico pàra provimento de está sendo disponibilizado
com a mesma finalidade. di Floriani eAdejaime Reitz, maior número de servido- mais pessoal. Alguns dos
Estão participando da via- do setor administrativo. res para o Legislativo. Atra- atuais servidores também

gem os vereadores Cario- . Conforme Pavanello, a vés do concurso, ainda sem participarão do concurso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEXPECTATIVA: AGRICULTORES CONTROLAM A PROLIFERAÇÃO DA SIGATOKA AMARELA NA REGIÃO

Bananicultores exportam 70%

para o mercado da Argentina
GUARAMIRIM - o

cientista belga Emile Frison
constatou que as bananas

desaparecerão da terra no

período de 10 anos. A

previsão foi publicada na

Revista '''New Scientist" 'e

está baseada na imunidade
dos fungos e outros tipos
de pestes aos novos pesti
cidas. O secretário de Agri
cultura, Pecuária e Meio
Ambiente da Prefeitura de

,Guatam.irim, AlcilSaldo
Pereira Germann, esclare
ce que o fungo mais resis
tente da espécie, a sigatoka
negrfl, existe somente em

cinco Estados da Região
Norte do País, e a sigatoka
amarela, fungo que ataca as

folhas dos bananais na

região, está controlada
através da pulverização
com óleo mineral e fungi
cidas.

De acordo com Ger

mann, a maior reivindica

ção dos agricultores é com

relação ao custo de produ
São elevado dos bananais,
haja vista que a receita mal
cobre as despesas com a

implantação e manutenção.
Ele afirma que em Guara

mirim, cerca de 95 famílias

Arquivo/CP
Germann: fungo na região não é o da espécie resistente

sobrevivem das plantações
de banana, principalmente
as do tipo nanicão. ''As cai-

'

xas de até 24 quilos são

vendidas ao preço que
varia entre R$ 3,50 e R$
4,50", diz.
,- Estas pesquisas

soam positivamente para
os agricultores na medida

em que iniciativas estão

sendo aplicadas para rever
ter este quadro, com o de

senvolvimento de mais va

riedades resis ten tes ao s

fungos-, garante o secre

tário, acrescentando que a

cultura da banana em si

apresenta uma técnica de

produção que exige, acima

de tudo, dedicação. "As
pesquisas são o segredo do
sucesso, independente do

segmento econômico",
completa.

O mercado mais im

portante, segundo o secre-,
tário, é o.da Argentina, cuja
exportação atinge 70% da

produção de banana em

Guaramirim. "Com a reto

mada da economia através
de negociações internacio
nais, aArgentina abrangerá
ainda mais o mercado de
bananicultuta da região e a

tendência é um maior in
vestimento em tecnologia
das pessoas ligadas a esta

cultura", .ressal ta.
LEVANTAMENTO

Uma pesquisa realizada

pelo Instituto Cepa (Co
missão Estadual de Plane

jamento Agrícola) concluiu
que Santa Catarina produ
ziu em 2002 aproximada
mente 626 mil toneladas de
banana. Cerca de 65% desta

produção concentra-se nas

regiões Norte e Nordeste
do Estado. Outra constata

ção é que muitos agriculto
res dependem de linhas de

crédito para iniciar seu

negócio. (JULIANA ERTHAL)

CDL inicia suas atividades e programa Jaraguá Liquida
jARAGuA DO SUL - Os

associados à CDL (Câma
ra de Dirigentes Lojistas) e
SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito) se reuniram

ontem, na reunião-almoço
realizada na AABB (Asso
ciação Atlética Banco do

Brasil), para discutir o lan
çamento do Jaraguá Liqui-

,

da, que aco�tece entre os

dias 14 e 22 de fevereiro.
De acordo com o presi
dente da CDL, Sandro

Moretti, os lojistas devem
estar conscientes que neste

prazo haverá uma liquida
ção de estoques demaneira
a incrementar as vendas
neste período e não uma

promoção.
Na oportunidade, o

CDL faz o lançamento do programa Jaraguá Liquida

diretor do SPC, Waldemar continua ser de 5 anos, e

Schroeder, ratificou a in

formação que mesmo

com a entrada em vigor do
novo Código Civil, a du

ração, da inclusão do ina

dimplente no banco de da
dos de proteção ao crédito

não 3, como surgiu comen
tários, de acordo com o

, parecer jurídico do Conse
lho Federal do Comércio
do Estado de Santa Catari
na. Significa também, se-

'

gundo ele, que a dívida

permanece, e somente o

nome será automaticamen
te excluído neste prazo.

ORÇAMENTO - Du

rante a rei.inião, o tesourei
ro da CDL, Ivo Ewald,
apresentou o relatório dos
últimos dois meses de

2002, alertando para o

déficit de R$ 7 mil. No mês
de novembro, a CDL re

gistrou uma receita de R$
30.806,75, e de despesa R$
33.573,58. Já em dezembro
a receita ficou R$ 5.346,81
a mais que o mês anterior,
porém as despesas foram

'

em torno de R$ 39.494,69.
À explicação para estes

resultados, segundo ele, é a

decoração natalina, que exi
giu investimentos. (JE)

Os computadores pessoais produzidos no Brasil e gue
custem até R$ 11 mil podem ficar isentos de IPI (Impos,
sobre Produtos Industrializados), este ano. A Medida I

Provisória 100/02, ainda será apreciada pelo Congresso na

reaberMa dos trabalhos legislativos. Segundo informações
daAgência Câmara, a proposta prevê a redução aos poucos
de 95% em 2004 e 2005, e em 70% entre 2006 e 2009,
quando será extinto. Para receber o beneficio, as empresas
terão que cumprir, até 2009, o PPB (processo Produtivo

Básico) e investir em Pesquisa eDesenvolvimento, com pelo
menos 2,5% do faturamento bruto decorrente da

comercialização de seus produtos no mercado interno,
descontados os impostos. ,

PREVIDÊNCIA
A pesquisa de opinião pública da CNT (Confederação
NacionaldoTransporte) levantou que43% dos entrevistados

acreditam que os direitos adquiridos devem ser mantidos,
ainda que injustos, e 41,9% acham que devem ser retirados,
por serem injustos. As ForçasArmadas, por sua vez, também
não encontram respaldo na sociedade para continuarem com

uma aposentadoria diferente dos demais cidadãos. São contra
a concessão de beneficios especiais 56,6%, enquanto 32,6%
são a favor. Sobre a reforma agrária, mais da metade dos
entrevistados (51,3%) crê que o novo governo fará a reforma
utilizando terras desocupadas do Estado ou propriedades
improdutivas desapropriadas pelo Estado.

GASOLINA
�

Os donos de veículos podem sentir no bolso mais um ?i:
,

aumento no preço da gasolina, neste sábado, 1 de fevereiro.
Ésra é a previsão do reajuste devido a uma' redução de

25% para 20%do álcoolanidro, que émisturado nagasolina
Os usineiros aproveitam o preço do dólar para exportar
mais açúcar e deixam de fabricar o álcool anidro. Isso vai
fazer com que mais um aumento seja anunciado. Omercado
tem dificuldade em encontrar o produto, o que favorece

um novo aumento de 2% ou 3%, ainda no próximo mês.

� 9J)v�1J. J/!�\_/ CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

lVlédico Ofbalrnologfeta
Especíalízação: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro I

e Curso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do Rio de Janeiro
Fone: (047) 275·1150

Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala 12 � Ed. Maximunn Center

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES �
DA BARRA DO RIO MOLHA ...

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA BARRA
DO RIO MOLHA, VEM POR MEIO DESTA,
DESVALlDAR O EDITAL DO DIA 23 DE

JANEIRO, EDITADO NESTE JORNAL.
VISTO QUE O MANDATO DA ASSOCIAÇÃO
VAI ATÉ O MÊS DE MAIO E NÃO FEVEREIRO
CONFORME DIVULGADO.

Desta forma, será colocado um novo edital, 15
dias antes das eleições, 'neste mesmo jornal

SEM MAIS, A DIRETORIA AGRADECE; ..

Célio Pereira

Presidente
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Câmara instala CE para
investigar a Cartão Jaraguá

]ARAGUÁ DO SUL - o
le presidente da Câmara de
to Vereadores, Carione Pava
la nello, confirmou para se

Ja gunda-feira a instalação da
es CE (Comissão Especial),
)� que deverá investigar a atua-
9, çâo da Cartão Jaraguá Co

!� mércio e Serviços, empresa
'o responsável pelo controle

o do. sistema de estaciona

la mento pago' na cidade. A
sessão da Câmara vai acon
tecer em caráter extraordiná
rio (sem remuneração) e terá
como primeira tarefa a to-

1 mada do depoimento do
diretor-administrativo da

empresa, Jair Eugêriio de
Souza.

Com isso, a Câmara pre
tende dar tratamento de

igualdadea ambas as partes,
tendo em vista que, na sema
na passada, os vereadores
acolheram o depoimento
olO juiz criminal Hélio. Da
vid Vieira Figueira dos

Santos, da Comarca deJara
guá do Sul. Em entrevista,

.

o diretor-administrativo: da
CartãoJaraguá declarou não
ter absolutamente nada con
tra a investigação intenciona
da pelos vereadores, porque
vê nisso uma oportunidade
para que tudo fique devida
mente esclarecido de uma

vez por todas. "Será até �m
favor", disse.

A CE estará composta
de oito membros, dos .di
versos partidos, e terá prazo
de 45 dias para apurar a

procedência das reclama

ções e constatar se existe
realmente "desvio de finali
dade" no funcionamento da

empresa, como alega o juiz
Figueira dos Santos, ou qual
quer outro tipo de irregulari
dadeno serviço. A fiscaliza

ção da CartãoJaraguá é atri

.buiçâo da Prefeitura. A em

presa, coincidentemente,
solicita reajuste sobre o valor
do cartão de estacionamen

to, que passará a custar R$
,

0,75, a partir de segunda
feira.

Faleceu às 15:00 horas em 28/1 a Senhora
AGNESE GADOTII SEN (ZEN) com idade de 77

anos, deixando enlutados o esposo. 5 filhos. 2
filhas. 2 genros. 5 noras. 13 netos. 1 bisneto
e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 29/1 às 15:00 horas, saíndo
o féretro da igreja nosso senhor bom jesus
seguindo para o cemitério do Guaramirin.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERViÇOS ASSEIO E

CONSERVAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO.

O presidente dó Slndascon- Sindicato dosEm

pregados em Empresas Prestadoras de Ser

viços Asseio e Conservação de Jaraguá do
Sul e Região, no uso de suas atribuições'
estatutárias convoca todos os profissionals
dá categoria associados ou não, para ASSEM-

I� BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se
no dia 3 de Fevereiro de 2003 em primeira
convocação às 18:00 horas e segunda e últi
ma convocação com qualquer número de pre
sentes as 18:30 horas, na sede da Entida
de, sito a Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345, Centro - Jaraguá do Sul/ SC, com a se

gUinte Ordem do Dia:
1º) Discussão e Aprovação do valor de manu

tenção (Taxa Assistencial Laboral) a ser des
contado em favor da Entidade SINDASCON.

2º) Outros Assuntos de Interesse da Categoria.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 2003

SALETE SZOSTAK
PRESIDENTE,

I DESCASO: POPULAÇÃO COBRA DO NOVO GOVERNO SOLUÇÃO PARA A CONSTANTE FALTA DE ÁGUA

Casan ·de Corupá precisa de
reformas em sua estrutura

CORUPÁ - A popula- ,

ção do Município continua
indignada com a constante'

falta de água, problema que
se repete há muitos anos

durante o período de ve

rão. Os bairros mais atin

gidos são os localizados
, nas proximidades da Rota

das Cachoeiras, mas neste

verão nem '0 Centro esca

pou da dificuldade. O res

ponsável pelo escritório da
J Casan no Município, Aloí
sio Bassani, disse que o pre
feito deve viajar ainda esta

semana para Florianópolis,
onde vai pedir a interven

ção do governador para
que seja iniciada em breve

a obra de ampliação de

todo o sistema, que foi

construído há mais de 20

anos e até hoje não recebeu
nenhuma melhoria.

Bassani explica que a

falta de água é decorrente

da defasagem nos equipa
mentos do sistema, que,

por ser muito antigo, tam
bém apresenta falhas de

manutenção, como furos

nos filtros e vazamentos

nos registros. "Trabalho
aqui há 14 anos e nunca ti-

Monalisa Machado: "Tanta água em Corupá e nós sem nada."
Cesar Junkes

vemos uma obra de me

lhoria. Somente promes
sas", afirma o responsável
pela estação de tratamento,
Nélson Garcia.

De acordo com Gar

cia, a estação foi construída
em 1981, com capacidade
para atender 1,2 mil liga
ções. Atualmente, são 2,5
mil ligações, o que corres

ponde a menos de 70% do

total de residências. A

capacidade do reservatório
é de 400 mil litros, enquan-

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA E SEGURAN-.

ÇA PRIVADA DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

O presidente do Sindivigilantes - Sindicato
dos Vigilantes, Empregados em Empresas de

Segurança e Vigilância Privada de Jaraguá do
Sul e Região, no uso de suas atribuições
estatutárias convoca todos os profissionais
da categoria associados ou não, para ASSEM
BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se
no dia 3 de Fevereiro de 2003 em prlmelra
convocação às 17:00 horas e segunda e últi
ma convocação com qualquer número 'de pre
sentes as 17:30 horas, na sede da Entida
de, sito a Rua Presidente Epitácio Pessoa,
345, Centro - Jaraguá do Sul/ SC, com a se

guinte Ordem do Dia:
1º) Discussão e Aprovação do valor de manu

tenção (Taxa Assistencial Laboral) a ser
descontado em favor da Entidade SINDIVIGILANTES.

2º).Outros Assuntos de Interesse da Categoria.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 2003.

ADEMIR EDSON FERNANDES
PRESIDENTE

to que o consumo é de, em
média, 1,5 milhão de litros.

''A quantidade de agua que
entra é muito menor que a

quantidade que sai" explica
Garcia. Como se não bas

tasse, quando chovemuito
a água fica suja, sendo

então necessário diminuir

ainda mais o fluxo de en

trada. ''Apesar desse pro
blema, ainda temos uma.

das melhores águas do

Estado, captada ,na fonte e

vem por gravidade",

explica Garcia.

Ontem, às 14 horas, os
moradores do Lotea

mento Werner, na Vila

Rutzel, não tinham água em
suas torneiras. A estudante

Monalisa Machado, 14

anos, conta que é �omum
faltar água por até quatro
dias consecutivos. "É um

absurdo. Um local com

tanta água na natureza e a

gente sem nada", compara
a garota.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Pedestres correm riscona 280
,

CORUPÁ - A ausência

absoluta de manutenção nas

margens da BR-280, no
trecho entreJaraguá do Sul e
Corupá, está colocando em

risco a vida dos pedestres,
ciclistas e outros moradores

que são obrigados a usar a

rodovia. ''Não tem acosta

mento e o mato está enco

brind� as placas de sinaliza

çâo", exemplifica a operária:
Elsa Rusch. Elamora hámais
de 10 anos praticamente às

margens daBR e diariamente

vai de bicicleta para o traba-
Jlho. "É perigoso, mas não

tem outro jeito. Até já proibi
as minhas crianças de anda
rem no asfalto", afirma EIsa.
Segundo ela, para visitar al

gum vizinho, o melhor é

cortar caminho pelo meio
do mato, que é considerado

mais' seguro para os mora

dores da região.
Além da absoluta falta de

acostamento, outro proble
ma preocupante é a pouca
visibilidade que osmotoristas
têm das placas de sinalização.
A grande maioria delas está

encoberta pela vegetação, im
pedindo assim que o. moto

rista se oriente em relação ao
percurso. Na avaliação de

Elsa, o que falta é interesse

dos órgãos competentes em
resolver uma situação apa
rentemente simples, que
pode evitar problemas gra
ves·no futuro próximo. Ela
afirma que outro problema
é a velocidade dos carros, que
causam medo aos pedestres.
"Quando passam pela gente
dá a impressão que vão nos

derrubar", comenta. (MHM)
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CORREIO DO POVO

Reservas 170..5166

/v1elho,- opção- d<Y c;idQ.de,
* Diariamente à partir das 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sábado

Os fãs do Oasis podem ficar
aliviados, pois, segundo Noel

Gallaghet, a banda não vai ter
minar! Ele garante que apesar
das constantes brigas entre
os integrantes, o Oasis é muito
importante para ele e deve
continuar. Noel ainda disse em

entrevista ao "Sunday Te

legraph" que fazer parte da
banda é a melhor coisa do
mundo; "Tecnicamente, nós
terminamos com a banda
várias vezes, mas nunca

<'

sentimos isso de verdade.
Agora, aos 35 anos, deixar o

Oasis seria como arranjar uma
nova namorada", afirmou
Gallagher.

Britney Spears deu vexame

no festival de cinema de Sun
dance, nos Estados Unidos,. e
irritou o ator Robert Redford.
Segundo o jornal norte
americano "New York Post", a

cantora pop foi à exibição de
um filme do festival orga
nizado por Redford. Porém,
sua presença não foi tão

aqradável assim! Britney es

tava acompanhada por mui
tos guarda-costas e amigos
na pré-estréia de "Levity", no
vo trabalho de Holly Hunter, e,
durante a sessão, conversa

vam alto e falavam ao telefone
celular. Depois, todos deixa
ram a exibição no meio. Para
os tablóides, a garota com

pareceu ao festival para tentar
promover sua carreira de atriz.

EJ

icro inforrnatica. com
e • p • C I � I ; I • d. I.m • I e " d .' • o c I

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraçuá do Sul- se

Fone.: 1471275.1968 Fax.: 1471371.6408
E�mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

BardoTéo
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veículos

ASTRA - vende-se, 95, preto,
GLS, compl. Tratar: 372-3412.

ASTRA - vende-se ou troca-se,
-,

branco, 95, compl., cl som e aros

esportivos. Tratar: 376-1537 cl
Femanda.

CARAVAN - vende-se, 88, cornpl.
Tratar: 374-0365. .

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

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

275-0172 ou 9111-1452.

CHEVETIE - vende-se, 87. R$
3.400,00. Tratar: 275-0172 ou

372-3061 ou 9111-1452.
I·

�' CHEVETTE - veride-se, 93,
vermelho. R$ 3.700,00, + 12 x R$

210,00� Tratar: 376-2724.

CORSA - vende-se, 95, wind, 1.0,
2p, bordo, trava elét., ai arme de
fábrica,ar quente e frio, desemb. tras.
e diant. R$ 4.000,00 entro + 26 x R$
R$ 292,00 fixo. Tratar: 376-2206.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
. CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

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

presto Tratar: 376-3434.

CORSA - troca-se, 96, 4p, trava,
película, roda por Clio 2001 ou

2002. Tratar: 370-6360 cl Nivaldo.

KADETT - vende-se, GL, 94, álcool,
d.h., vidro e trava elét. Tratar: 372-
3481 ou .370-0192 ou 372-2136.

KADETI - vende-se, 95, perfeito
estado. R$ 8.500,00. Aceito pampa
de menor valor. Tratar: 371-7729.

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

MONZA- vende-se, 89, SU, prata,
cl trio elétrico,' roda 15'. R$
1.900,00 entro + finan: Ou R$
4.600,00 a vista. Tratar: 370-6161
após 21hs ou 275-1012 cl Claudir.

MONZA - vende-se, 95, GL, 4p.
R$ 8.700,00. Tratar: 9121-3287.

MONZA - vende-se, GL, 94, 2.0,
álcool, 4p, cl opcionais, azul. R$
10.000,00 ou R$ 3.000,00 entro
+ restante negociável. Aceito troca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002 ..

OMEGA - vende-se, 94, CO, 3.0.
R$ 16.000,00. Tratar: 9953-9966.

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

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool', 4p.
R$ 2.300,00. Tratar: 276-0397
cl 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.

OPALA-vende-se, 81, modelo
88, 4cc. R$ 2.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

OPALA - vende-se,78, 4cc, prata.
R$1.800,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

5-10 - vende-se, 97, cabine dupla,
compl., c/GNV, verde. Aceito troca.
Tratar: 376-1772 cl Valdinei.

5-10 -vende-se, 97, DeLuxe, 2.2,
gasolina, compl., azul rnet, R$
17.000,00. Tratar, 371-9979.

5-10 - vende-se, 95, veremlha,
compl. menos ar, gasolina, +
acessórios. Aceito troca' ou finan.
R$14.500,00. Tratar: 275-0777.

'5-10:' vende-se, 96, preta,
protetor caçamba, capota
marítima, d.h'; d.r. R$ 13.900,00
ou financio. Tratar: 376-2724.

VECTRA - vende-se, 94, CD, azul
meto R$ 13.900,00 ou financio,
Tratar: 376.2724.

ElBA-vende-se, 86. R$
2.300,00. Tratar: 9952-2420.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
branca. Tratar: 9111-8542.

OGGI - vende-se, 83, álcool. R$
1.000,00. Tratar: 27306242 hor. comI.

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,00. Tratar: 371-6864 cl
Carlos..

, PALIO,.. vende-se, série 500 anos,

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

PALIO - vende-se, Weekend Stile,
97, compl. R$17.500,00. Tratar:
9973-5212.

PALIO - vende-se, EX, 98, cl trio
elétrico, desemb. tras. Tratar: 372-
2627 ou 371-1914.

PALIO - vende-se, 97, 16v, 1.6,
compl., vinho. R$12.000,00 ou

financio. Tratar: 376-2724.

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

PRÊMIO - vende-se, 94, com ar

cond., d.h., compl. R$ 6.8.00,00.
Tratar: 9979-0137.

PRÊMIO - vende-se, CS, 87, 1.3,
gasolina, cl opcionais, prata. R$
4.000,00. R$ 4.000,00 ou
1.500,00 entro e o resto negociável.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

PRÊMIO - vende-se, CSL, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, compl. cl
manual. R$ 5.700,00. Aceita-setroca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

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

TIPO - vende-se, 95, 4p. R$
8.500,00. Tratar: 370-1161.

1:l'roeói!o&w!!e$lIe01lVsn, 311·Ci$-I:rmadBSII1
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BELlNA - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceito troca. Tratar:
276-6242 hor. comI.

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

DEL REY - vende-se, 84. Ou troco
por moto. Tratar: 376-1396.

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

ESCORT - vende-se, 84/85. R$
2.500,00. Tratar: 273-6200.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, 1.8,
compl., gasolina. R$ 7.700,00 ou

financio. Tratar: 370-6641.

F-100 - vende-se, 63, motor v8,
gasolina, toda original, cor azul e

\ branca, cl rodas 15 SSS. Ou troca
se por Gol acima de 92. Tratar: 370-
6954 cl Fernando de manhã.

RESTA-vende-se, 98, 4p, vemnelho,
som, alarme, rodas, película. Tratar:
9903-5885 cl Sérgio.

KA - vende-se, GL, 99/00, branco,
bom estado. R$10.500,00. Tratar:
372-1498 cl 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.

PAMPA - vende-se, 93, lnteira,
ótimo estado. R$ 7.000,00.
Tratar: 376-1772 cl Nei.

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

valor. Tratar: 371-3087.

VERSAlllES - vende-se, compl.,
rodas, película, motor MPR. R$
9.000,00 ou R$ 5.500,00 +

.

18xR$ 290,00 fixas. Tratar: 372-
1910 ou 9991-9940 cl Clovis.

FUSCA - vende-se, 78, motor
1300, c/ jogo-de ezo de 3 pontas,

.

cl reparos na lata. R$ 1,100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA-vende-se, 76, motor
1500, ótimo estado cl películav.
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 cl Gilmar

.

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

FUSCA-vende-se, 70, motor novo,
bom estado. R$ 600,00 + multas.
Tratar: 273-6242 hor. comi.

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 cl Jacobi.

GOl-vende-se, 93/93, branco,
1.0. R$ 6.200,00. Tratar:
370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 95, azul, 1.0. R$
7.200,00. Trat�r: 370-4810'atarde.

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, compl.,
vermelho. R$ 14.000,00. Ou
troca. Tratar: 9903-0813 cl 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,
gasolina, azul. Tratar: 9121-2084
cl Fábio.

'

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

GOL - vende-se, 95, bola, cl som,
alarme, trava elét., película, 4
penus novos, vidro elét, R$
10.500,00. Tratar: 376-1699_

GOl.-vende-se, 85,1.6, alcool.
R$ 1.600,00 entro + 8x R$
258,51 fixo. Tratar: 376-1772

cl Ney.

GOL-vende-se, GIII, 16v, compl.,"
pelicula. R$17.500,00. Tratar:
371-7729.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 30 de janeiro de 2003

370-3113STREETCIIR
� automóveis

Av.Waldemar Grubba - Jaraguá.do Sul-S(

,..

AUTOMECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,(I)CJIID-

Ranger XL 4Cc
Ranger XLT 4Ce
Eseort SW 4p
Eseort 1.6

Fone: (47)
370-8622

.

. I
.

11-���'
(047) 376-02'51
Rua Ângelo Rubini, 9.00

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

rT-r;1.
�

Corsa Wagon 1.6
Astra Sedan 2.0
Veetra Cd 2.0

vectm GLS 2.0
Kadett 1.8
Monza SL/E, 2p
Opala Diplom., 4p

.

Opala L 4Cc, 4p
Lumina 7 pessoas

Parati 1.0 4p
Passat LS
Fusca 13001

togus CL 1.6
Gol SX 1.6
Gol CL1.8

, Goll000

98 versarues 4p 92
99
97 Palio 1.0, dp 98
97 Ternpra 4p 96
96 Tipo 1.6 4p 95
90 Fiorinó 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
79 Honda CSX 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 Aero Willys 68
86 Ford "A" 29

(47) 376;"'1772/ 273-1001
.

A... ·C...... LTDA
�.

,

.

CAM.NHON.....
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

FORD Gol LS Cinza motor 1,6 'A 1985

Fiesta .Verm. Isufilm
(,\.

G 2000 CHEVROL.ET
F·1000 Prata comrJ+Turbo . D 1994 Corsa Branco cf ar cond, G 2001

Pampa Branca LonaJlJ1arítima G 1993 Corsa Sedan 'Verde Trava Elétrica G 1999

P"1000 Preta cornpl.» Turbo D 1992 Corsa Wind Branco cf ar + Trava G 1999

pampa Vermo G 1990 S·10 Verde Cabo Dupla GNV 1997

F·1000 Preta cf turbo D 1983 S"10 Branca completa GNV 1997

VOLKSWAGEM S·10 Branca completa G 1996

Caminhão8-115 Azul dBaú D 2002 Chevette Branco A 1989

Saveiro Branca Prol. + Lona G 1998 FIAT

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

GolGTI bola Verm. Completo G 1995 RENAULT

G 1993 CLlO Branco 4 p cf opcionais G 1995

O

BernardQ Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder
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IUINTA-FEIRA, 30 de janeiro de 2003 CORREIO DO POVO 3

... FAÇA UM TEST-DRIVE,
DIRIJA UM FORD ...

SE MESMO ASSIM,
VOCÊ DECIDIR POR OUTRA MARCA

A FORD PAGA A VOCÊ
DUZENTOS REAIS...

MORETTI VENHA ATÉA MORETTIECOMPROVE!

Seu seminovo com [eito de,novo

GOL - vende-se, 92, Cl, 1.6,
álcool. Tratar: 276-1332,

. Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos,

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

9991-6366

BOA NOTíCIA

GOl-vende-se, 85, refrigerado a

água, bege. R$ 3.700,00. Tratar:
370-0446 ou 9997-7366.

GOL - vende-se, 83, BX. R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI. R$ 9.700,00 ou financio. Tratar:

376-2724.
GOl-vende-se, GT, 86, álcool.
R$ 4.500,00. Tratar: 370-1161. KOMBI-vende-se, 97, ótimo

estado. R$ 9.000,00. Aceito
proposta. Tratar: 9103-2939.GOL _ vende-se, 99, 16v, 4p, ar

quente, desemb. tras. R$ 8.000,00

;j;5, 26x R$316,00. Tratar: 376-2724. PASSAT - vende-se, 80. R$l.700,00.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

PASSAT -vende-se, 84, cinza

®Caraguó
371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veic;:ulos.com.br

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

c/ Jacobi. 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.

VOYAGE - vende-se, 83. R$
2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comi.

BESTA - vende-se, 00, cl serviço
p/fransporte escolar. Tratar:

.

370-8211 ou 370-8099.

JIPE - troca-se, ano 65, por moto
XP 225. Tratar: 9902-7378 cf
Marcos.

MICROONIBUS - vende-se,
Iveco, c/ ar cond.; linha e

licenciamento DETER, entr, +
finan. Tratar: 370-5695 ou

9103-2939.

PICKUP-vende-se, 74, Willys.
R$ 3.000,00. Tratar: 276:0326
c/ João.

RURAL-vende-se, traçadae
reduzida, pronta p/ trilha, ano 75.
Aceito troca por pick-up F-75.
Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

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

TOPIC -vende-se, 98, 16lugares,
prata. Tratar: 9121-8610.

TOPIC - vende-se, 98, 16lugares,
prata. Tratar: 9121-8610.

SANTANA - vende-se, Quantum,
89, álcool. R$ 4.800,00. Tratar:

.

273-6242 hor. comI.
PASSAT -vende-se, 87. R$
1.300,00. Tratar: 9101-6281 ou

273-6242 hor. comI.

SANTANA-vende-se, GLI, 94,
4p, d.h., rodas esp.
R$10.950,00 ou financio.
Tratar: 370-6641.

SANTANA - vende-se, 85, álcool,
d.h., CO, roda esp., ótimo estado.
R$ 4.500,00. Tratar: 370-9201

IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00 I,

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.

,

Unico
,

Consórcio de-
Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

CAMINHÃO - vende-se, &15.0 volks,
c/ baú, 1.400km. R$ '22.000,00
entro + 32 x R$ 1.900,00. Tratar:
9905-9300 c/ Odir.

CBX 200 - vende-se, Estrada,
preta, 00, ótimo estado. R$ .

4.800,00. Aceito proposta CG de
menor valor. Tratar: 275-2059.

� CG - vende-se, 83. R$ 1.000,cio.
Tratar: 370-6913 de manhã.

CG -vende-se, 01, KS,
10.000km, R$ 2.500,00 entro +

20 x R$ 104,00. Tratar: 370-
.

0061 ou 9957-1671 c/ Vilmar.

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

DT 180 - vende-se, 90, p/ trilha.
R$ 1.600,00. Ou troca. Tratar:
9905-3900 c/ Marcos. .

GARELLI- vende-se. R$ 450,00.
.

Tratar: 9951-8237.

NX 150 - vende-se, 89, c/
10.000km originais. R$ 2.600,00.
Tratar: 275-3251.

SHADOW 600 - vende-se, modelo
2000, c/ R$ 1.500,00 em

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

TITAN - vende-se, 02, financiado
em 36x, c/ 12 parcelas pagas. R$
1.400,00 + finan. Ou troca por
outra de menor valor. Tratar:
273-6200.

REALIZA
SEUS SONHOS
CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28_174,00
R$ 49_305,00
R$ 91566,00
R$ 103_922,00

PARCELAS
R$ 98,80
R$ 185,65
R$ 247,54
R$ 433,19
R$ 804,00
R$ 913,00

APARELHO DE CD - 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 aparelha de som 3 em 1,
CCE. R$ 50,00. Tratar: 376-3666 ..

CAIXA SELADA - vende-se; c/ sub
Somber, bobinadupla. R$ 200,00.
Tratar: 372-3164.

COMPRA-SE - moto CG do ano

81 até 95 .. Pagto a vista. Tratar:
376-2166 c/Agenor,

COMPRA-SE - carro de até R$
8.000,00, c/ baixa quilometragem
original, em bom estado. Tratar:
376-1450.

QUINTA-FEIRA, 30 de janeiro de 20Q3
CONSÓRCIO - vende-se, c/ 15
parcelas pagas de R$204,00.
Tratar: 276-0545.

OVO - vende-se, p/ carro, marca
Boss. R$ 2.000,00. Tratar:
371-0680 ou 9113-8649.

MÓDULO - vende-se, Pyramid,
900w, seminovo. R$ 200,00.
Tratar: 370-9422.

OFICINA MECÃNICA - vende-se,
c/ todos equipamentos,
elevador, pronta p/
trabalhar. Ótimo ponto
de localização, c/ clientela.
Aceito carro.

Tratar: 371-4284 c/ Rubens.

t

RODAS - vende-se, marca ISR,
aro 17', com pneu Toyo.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-0680
ou 9113-8649.

L
.----

..... C-C"""·'·-·--·_�-.
. ..• . �___._ ..�AERO CARGO

371-0363
brasi I@brasilaerocargo.com.br

43S
439
439
439
439
.439
439
439

439
439
439
439

coo. PLANO
6F2
7U2
7U4
5P1
UF2
UF4
GOS

CEl
KA
7

1UF
PE

60% UNO FIRE 2P
70% UNO FIRE 2P
70% UNO FIRE 4P
55% PALIO 1.0 16V

UNO MILLE FIRE 2P
UNO M!LLE FIRE 4P
GOL 1_0SPECIAL
CELTA 1.0
KA 1.0
FIESTA 1.0
UNO Fl�E 4P + 10%
PALIO EX 1.0 2P

BEM OBJETO
52
52
52

.

52
52
52
52
52

52 '

52
52
52

DATA ASS.

20/0ilO3
:20/02103
20/02103
20/02f03
iO/Oif03
20/02103
20102103
.20/02103
20102103
20102103
20/02103
20/02103

17/02103
11102103
17/02103 .Ó,

17/02103
17/02103

11102J03
17/02103
17/02103
17/02/03
17102103
17/02103
17/02103

R$ 8.009,00 R$ 178,.87 R$ 204,73
R$ 10 . .t4a,oo R$ 208.66 R$ 238,84
R$ 10.766.00 R$ 221,77 R.$ 253.84
R$ 13_728,00 R.$ 282,26 R$ 323,09
R$ 14.'197.00 R$ 298.00 R$ 341.,20
R$ 15.409,00 R$ 316,83 R.$ 362.66
R$ 15.140.00 R$ 323.63 R$ 3,70,45
R$ 15]50,00 R$ 323,83 R$ 370,68
R$ 16.465,00 R$ 338,54 R$ 387,51
R$ 16.550,00 R$ 340,28 R$ 389,51
R$ 16.950,00 R$ 348,50 R$ 398,92
R$ 19.691,00 R$ 404.87 R$ 463,44

a partir de
R$1 0.000,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.

Tratar: (31) 3088-4539
ou 8822-4909

FERRAMENTAS
" MAQUINAS
275 ..1769

Em breve estaremos

atendendo em novo

endereço
Rua Walter Marquardt
(próximo Posto Mime)

DATA.VENC� VALOR CREDtTO I T. C. V. I RATEADA

Adquira seu crédito para comprar,
construir ou capitalizarsua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.
SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possuímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0086

GRUPO

Cargas nacionais e internacionais
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1 -

Centro - Jaraguá do Sul

PRAZO

CG 125 Titan
"

'
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8 Vj4'p lAr .condlclonado / D.H. / VI.·IT.E.j Tele Comando de Abertura das Portas
f /

. . ',. .

-.

'

.../
TROCA INTELIGENTE .. CONHEÇA O "'OVO IESTIL.!] DE COMPRA
Com esse novo estilo você paga menos por mês para andar de Cé!rrd novo, sem burocracia

, ..-"
/'.

NOVOS· SEMINOVOS • PEÇAS E SERViÇOS FUNELARiA E PINTURA· CONSÓRCIO
EXCLUSIVO SERViÇO DE LEVA E, ..

1'RAZ

Fone. (4,7) 3714111 • Fax. (47) 27&2076 '. Rua Francisco Hsner, 100 �.,2entro - Jaraguá do Sul � se

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 � Ilha da Figueira - (47) 372 0676
FLORIANÓPOLIS: Rua Santos Saraiva, 619 - Estreito - (48) 249 6300

'

�--------------��T�.�--------------------------------------------------�----------------�--�

Q
SSANGYONG'

Pcwered by Mercedes:Benz

CONCESSIONÁRIA SsANGYoNG

VEíCULOS MUlTIMARCAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ka com pio 01 Prata G R$ 11.900,00
Gol GIII 00 Bordo G R$ 14.800,00
Blazer Dl_X 99 Branco D R$ 45.900,00
Palio 1.0 99 Prata G R$ 10.900,00
Palio 1.0 99 Branco G R$ 11.500,00
GolSpeeial 99 Branco G R$ 11.000,00
Gol 1.0, 2p 98 Azul G R$ 10.900,00
Veetra 2.2 98 Prata G R$ 21.000,00
Palio 1.0 97 Vermelho G R$ 10.300,00

, Corsa Super, 4p 97 Uva G R$ 10.900,00
Uno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00
Palio 1.0 96 Vermelha G R$ 9.800,00
Corsa wind 1.0 96 Branco G R$ 9.700,00
Gol, 1000, 2p 95 Verde G R$ 9.700,00
Komby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00
Golf 1.8 95 Branco G R$ 12.500,00
5-102.2 95 Bordô G R$ 14.500,00
Uno Mille Eletron. 94 Azul G R$ 8'.500,00
Versalles 94 Prata GNV R$ 9.900,00
D-20 Cabo Dupl 88 Bege meto D ·R$ 23.900,00
Eseort 1.6 L 88 Bege meto A R$ 4.900,00
F-4000 el DH _

85 Bege meto D R$ 22.800,00
Caminhão 8-140 99 Brànco D R$ 39.900,00
35-300 el Equip. 93 Branco D R$ 64.900,00
35-300 si Equip. 93 Branco D R$ 41.900,00
Honda XLX 350R 90

'

Branco G R$ 2.400,00
:.'.:::.():.":"".:::: .. :::":.:c::::::::::::::::"":.":,,,,,,.:.:::::: ....

"'�f'ji"n!â'nc.rà

Mitsubisch Eclipse
Gol

Logus compl.
Pampa
Uno EP

Kadett cj opc.
Pampa
Parati alc.

Voyage 1.6, cornpl.
Escort 1.6

Fusca

Fusca

95

95
94

97

96

95

90

90

89

93

80
76

Preto

Bordô
Prata

Prata
Grafite

Branco

Branca

Azul

Marrom
Bordô

Pálio Weekewnd advent 00 Vermo R$18.000,00
Fiesta4p 99 Azulmei R$1l.400,00
Uno EP. 4p (-a'r) 96 Verde mel. R$ 8.900,00
Gol1000 96 Bordo R$ 9,600,00

Tempra l6Vcompl. 96 Azul mel. R$10.800,00
Omega GLS I GNV 96 Branco R$17.500,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Corsa 95 Azul mel. R$ 8.900,00
Escort GL, - alcool 93 Prata R$ 8.500,00
VeronaGLX 92 Bege R$ 6.800,00
f-l000 87 cinza mel. R$17.500,00
Fusca 84 Branco 'R$ 2.800,00

Can:inão Baú Agrale 4500.RD MWM 95 Branco R$2l.000,OO

• ". Gol 1000 96 azul mel. completo (cl ar V,E" T,E, D.H.) ÓTIMO
ESTADO· De: JJ;5OO;D:!l" • POR: 10.300,00 '

�A_!� 'Prefe,ªô'W�ldemâr'G·rubâi',374'l.::;j'Uaiâguâ"do ••$ÚI·

/AlIo �REFEIJO W�LDEMAR GRUBA, 3809 - BJÚRRII VIEIRA - JARAI!.�4 O_O SUL

Vectra GL cornpl. Verde 98 G

Corsa Wind 4p Branco 01 'G

Kadett GL 2.0 Branco 98 G

Corsa Super 2p Prata 96 G

Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto, 96 G

Monza SLjE cj trio Azul 93 G

VW

Parati CL 1.8 Vermelha 94 G

Fusca 1300 Verde ,83 G

FIAT
Mille Smart, 2p Branco 01 G

Palio Young, motor Fire Branco 02 G

Palio EX, novo Fire ' Cinza 02 G

FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 95 G

Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

Escort Hobby 1.0 Cinza 93 A

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

negócios
neste espaço!'

Este espaço,
está reservado para

você lojista!

Ranger cj48.000 km, aro. lona
Escort GL 2.0, compl.
Pampa L, 1.8,
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E.,
Del Rey, alcool
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p

Rua João Januário Ayroso[ ,65
371��343 - (47) 9903-2936

FIAT
Uno ELX 4p cornpl.
Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p 97
Uno 1.0 IE,- 2p, limp. Desemb. Ar qte

VW
Gol MI 1.0, 4p
Gol Mll.0, Limp., Desemb, ar qte 98
Saveiro CL - 1.6
Fusca 1300
Fusca 1300

94 azul met
azul
96 preto

99 Prata
Branco
95 azul meto
'84 Branco
81 verde

00 verde meto
98 verde meto
97 cinza
96 azul
96 branca
verde meto
91 verde mert
90 bordo

97 branca
96 prata
95 prata
92 preto
87 marrom me!.
95 azul meto

GM
Corsa Sedan 4p
Corsa Super 4p, V. E, limp. Des.emb.
S-10 Deluxe Completa - ar

Sela, 2.5, Deluxe, diesel, compl.
S-10 Super Cabo Deluxe
Corsa Wind 2p, limp., Desrnb., T.E 98
Kadett SL, desemb., Pers.
Monza SLE, 1.6, T.E.

FORD

:3wZ,Il�mmli�!jll�I\�mJroll�66�
Un01.0Fire 02 branca R$12.000,00

Gol M11.6 97 vermo R$11.800,00

preto

prata

R$11.500,00

R$ 6.300,00 + fino

96

95

94

94

93

,91

91

72

TempralE cornpl,

Uno Mille Eletr.

Omega GLS, gas.

Versalles compl.

Santana 1.8 cf ar

azul met R$14.500,00

preto

preto

R$ 5.800,00 + fino

R$ 9.500,00

R$ 6.200,00

R$ 6.200,00

UnoS1.3 vermo

EscortGL azul

marrom R$ 2.300,00Fusca

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

negócios
neste espaçol
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QUINTA-FEIRA, 23 dejaneiro de 2002

Venha conversar conosco.

Emmendõrfer Comércio de Veículos • Jaraguá do Sul e Guaramirim • 371.3655 e 373.3088
,

' '.
,

CORREIO DO POVO 7

CONTE COMIGO

diversos
BALANÇA - vende-se, de peso,
antiga. R$100,00. Tratar: 371-0750.

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

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

BARRACA - vende-se, pj 5
pessoas, fogareiro, liquinho, mesa

iÍ pj camping. R$ 400,00. Tratar:
� 370-8271 ou 9953-0413.

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

BAÚ - compra-se, preto de 50 Its,
pj moto CG Titan 125, ano Oi.
Tratar: 371-7842.

'

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

BICICLETA - vende-se, ergométrica,
semi nova, Sundown fitness. R$
150,00. Tratar: 37'1-1470.

BICICLETA - compra-se, extra lite,
pequena pj bicicross. Tratar:
9122-9867.

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

CACHORRO - vende-se, filhotes de
Rottweiller, vacinados. R$ 150,00.
Tratar: 275-2949 ou 371-1003.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rottweiller, cj 4 meses. R$
200,00. Tratar: 370-6068.

METALÚRGICA KVLTOA.
FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,

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

I

'�. fl(47) 275-1$40
Rua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

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

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.

cl R$60,00 de crédito cl nota. R$
180,00. Tratar: 376-0081 ou

9102-996.1 cj Emerson.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer. R$ 150,00. Tratar: 273-
.6242 hor. comI. ou 9101-6281.

CELULAR - troca-se Nokia 3280
CACHORRO - vende-se, filhote de

.

da Global por celular da Tim. Tratar:
. Collie. R$130,00. Tratar: 376-0418. 274-8103 ou 9125-5389.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pit Buli, cj 11 meses, pêlo tigrado.
R$ 250,00. Tratar: 373-415.6 cj
Gilson.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rottweiller, 9 meses. R$ 200,00.
Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, chow
chow, 2 anos. R$-:'lOO,'OO. Tratai:
371-7390.

CACHORRO- vende-se, filhte de
Kochau, 8 meses. Tratar:
371-7390.

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

CAIXA - vende-se, caixa pj moto.
R$ 30,00.Tratar: 9Ü2-9101 ou

376-3640.

CALCULADORA - vende-se, HP
12C, vem cj manual em portugues,
original, nova. Tratar: 376-1489 ou

9118-8518.
.

CELULAR-vende-se, Tim, pré-pago,
modelo Nokia 5125, em bom estado.

R$100,00. Tratar: 9905-1568.

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

CELULAR - vende-se, Nokia 5180.
R$ 100,00. Tratar: 9113-8815.

CELULAR - vende-se, motorola da

Tim, de cartão. R$ 200,00. Tratar:
376-2767.

COBERTORES - vende-se, 4, pj
bebê, usados. R$ 30,00. Tratar:
371-0750.

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

CURIÓ - vende-se, macho ou fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.

DOBRADEIRA - vende-se, de
chapas 2mts. R$ 3.050,00.
Tratar: 376-2931.

ESPREMEDOR - vende-se, de
laranja. Tratar: 373-3787.

FAZEMOS - pátina em móveis,
restauração e artesanato em geral.
Tratar: 275-2229 ou 9905-2929.

FILMADORA - vende-se, Panasonic ,
cj tela. Tratar: 372-3752.

FILMADORA - vende-se, JVC,
seminova. Ou troca-se pormoto CG,
82. Tratai: 379-1100hor. comI.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, sem/novo.
Tratar: 275-2453 cl Viviane.

CELULAR - vende-se, Nokia 5180,
.

FOGÃO -vende-se, 6 bocas, marron.

R$ 250,00. Tratar: 371-0750.

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

FURADEIRA-vende-se, de coluna,
marca Schultz cj motor. Tratar:
370-6946 ou 9902-5430.

GAIOLA - vende-se, pI criar
coelhos. Tratar: 276-0167.

GATO -vende-se, filhotes de
siames. Tratar:275-2236.

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

.
GELADEIRA- vende-se, duplex.
Tratar: 9125-0911.

.

GUARDA LOUÇA - vende-se.
Tratar: 371-0750.

GUITARRA - vende-se, encare
lespaul, R$ 300,00. Tratar: 371-
8684 cj Sandro.

GUITARRA-vende-se, washbum
série Lyon. R$ 300,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

GUITARRA- vende-se, gianini
stratsonic. R$ 200,00. Tratar:
9112-9101 ou 376-3640.

IMPRESSORA - vende-se, diskjet.
R$ 180,00. Tratar: 9123-2430 cl
Fábio ou 9953-4688.

JANELA - vende-Se, 3 de zinco, cj
veneziana e vidro, pronta pj
colocação. R$ 150,00. Tratar:
371-6064.

MÁQUINAS - vende-se, máquina
de caseador Juki e Botão Nissin,
seminovas. Tratar: 370-7175.

MÁQUINA DE COSTURA - vende-se,
antiga. R$ 80,00. Tratar: 371-0750.

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

MATERIAL P/ SORVETERIA
vende-se, sorveteira Arpifrio,
pasteurizadora carpegiani,
liquidificador mix, 3 freezer consul
5301ts, 3 frezer consul 3101ts, 5
freezer Artico cj visor. Aceita-se
proposta. Tratar: 370-4509.

MERCADORIAS - troca-se,
confeccionadas ( ponta de estoque)
por terreno, carro, etc. Negocia-se.
Tratar: 370-3561.b

.MESA - vende-se, cj cadeiras e

estante pI escritório. Tratar: 9123-
2430 cj Fábio ou 9953-4688.

I
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180,00,
murada.
Tratar: 276-
3075 cl
Aurea de
tarde.

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

MICROONDAS - vende-se. R$
200,00. Tratar: 27"5-3101 ou

9975-0625.

OURO - compra-se. Anéis,
brincos, correntinhas, pulseiras,
mesmo cl defeito ou

.

arrebentadas. Tratar: 9979-
0605.

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

PIA - vende-se, cl 2 cubas,
estilo fórmico. 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$ 500,0.0.
Tratar: 371-4547.

PRENSAS -: vende-se, pi
. transter, Tratar: 371-2115.

PROCURA-SE '- alguém que faça
empréstimos de dinheiro. Tratar:
371-0750 cl Eliane a 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 cf Marcelo.

SOFÁ - vende-se, de 3 lugares,
chique, cl 6 meses de uso. R$.
200,00. Tratar: 276-0086.

SOLDA - vende-se, ponto,
15kva. R$ 2.100,00. Tratar:
376-2931.

SOM - vende-se, Aiwa, 4 em 1,
cl controle remoto, cd, rádio,
disco e fita. R$ 250,00. Tratar:
370-0974.

SUGAR - vende-se ou troca-se por
.

uma centrífuga. Tratar: 9125-0911.

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

TELEVISÃO - Vende-se, 14'.
Tratar: 9125-0911.

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.

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

VAPORETO - vende-se, frio e

quente. Tratar: 373-3787.

VENDE-SE - balcões, vitrine,
manequins, cabides, casulos.
Tratar: 370-356�t.

VENDE-SE - máquinas
industriais, cobertura, overlok
reta, interlok. Tratar: 370-3561+

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

9975-0625.

·VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cl 5 jogos originais,
1 memory card e 2 controles

originais. Tratar: 376-2206.

QIA �
__

...

Mo

. -- .

unovers

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

ANA PAULA IV - vende-se, de
alvenaria. R$ 35.000,00. Aceito

.

troca por de menor valor. Tratar:
9993-0623 c/ João Almir.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria cl 130m2• Aceito carro
ou caminhão na troca. Tratar:
371-7542.

BARRA VElHA-vende-se, novo,
c/2 anos. Troco por imóvel em

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

• PLAYSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COlaR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Rua: Bertha We

COMPRA· VENDA. TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

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, cl dois
dorm., wc, sala, COZ., sala cerâmica,
toda murada. R$100.000,00. Tratar:
372-1610 ou 9973-9104.

CZERNIEWICZ - vende-se, de
alvenaria, nova, cl 142m2, 1 suite,
2 dorm., e demais dependéncias.
Tratar: 372-0389.

ESTRADA NOVA - Vende-se, de

madeira, cj 420m2• R$ i2.000,00.
Aceito carro no negócio. Tratar:
275-6343 de manhã cl Silvia.

ETGAME
VENDEMOS E ALUGAMOS

TODA A LINHA DE
VíDEO GÁMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Lavanderia

Rua AIdMo JOM Vieira! 110 - GU3ramirim • se
fOM: (U) !'tl·3l314" Fax: {473 313-���i

�Nnl)iI: Im@nellJflO,eom.br

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

ESTRADA NOVA - vende-se, cl
63m2, e terreno cl 420m2• R$
11.000,00. Tratar: 275-6343 ou

9112-6419.

GUARAMIRIM - vende-se, próx.
Fameg, cl 80m', murada. R$
13.00Ç),00 + parco R$ 263,00.
Tratar: 373-8649.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, cl 300m2, 6 dorm., 2
COZ., 3.salas, 3 wc, garagem pI 2
carros, de alvenaria. Terreno cl
1.500m2• Tratar: 371-5640.

)ARAGUÁ ESQUERDO - procura
se pi alugar, próx. CAIC, até R$

XR ·250 Tomado.

JARAGUÁ
ESQUERDO -

vende-seou

troca-se,
mista, cl
100m2 e

terreno cl
450m2,3
dorm., COZ.,
garagem p/2
carros, demais

dependéncias.
Tratar: 376-

.

1537 cl
Fernanda.

ir 370-5999

JOÃO
PESSOA -

vende-se, de
alvenaria, cl
210m2, cl

portão elét., 2 wc, 3 dorm., sala,
COZ., garagem pI 3 carros, murada.
Tratar: 370- 0800 hor. ComI. ou
370-2468.

JOINVllLE - troca-se casa, de

alvenaria, por outra em Jaraguá.
Tratar: 371-4059.

JOINVILlE-vende-se, de madeira, cl
91m2, terreno 15x24m, bairro Itaum.

Ou troca-se por casa em Jaraguá.
Tratar: 370-6946 ou 9902-5430.

NEREU RAMOS - vende-se. Aceito
troca por outra de maior valor no
centro de Jaraguá. R$ 55.000,00:
Tratar: 9993-0623 cl João Almir.

PiÇARRAS - vende-se, cl 2 dorm.,
sala, COZ., wc, lote de 15x30mts,
·3km da praia. R$ 9.000,00. Aceito ,

carro no valor. Tratar: (47) 437-5053. "

Cruiser.125
CBX 200 Strada

VT 600 SHADOW

Vermelha
Preta
Verde
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370�31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

1
Go/GIII Branco 00 R$16.500,00

Seja
• Go/16V4p Vermelho 00 R$16.000,00

parceiro C/asseA'160 Vermelha 99 R$ 28.500,ÕO
Corsa SeaenSuper Verde 99 R$14.800,00
Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.500,00

da BV Financeira EscoitGL Prata 98 R$I5.500,00
CorsaWind Verde 98 R$II.200,00
Santana Quant. completo Preto 96 R$13.500,00
Escor1Hobbi Prata 96 R$8.500,00

e faça ótimos Calibra compl. Vermelho 95 R$ 20.000,00
Tempra 16V

.

Brânco 95 R$II.900,00
UnoELx,2p Verde 95 R$8.50Q,00

negócios
UnoELX+ar Verde 95 R$9.500,00
Peugeot405 SR Cinza 95 R$II.000,00
Go/I.6 Branco 95 R$10.500,00
Logus CLS comp/. Vermelho 94 R$9.000,00

neste espaço! .

V,!rsalles G/2. 0, comp/. Branco 93 R$9.500,00
EscortGL +ar Azu/ 93 R$8.900,00
UnoE/efr. Br�nco 93 R$6.700,00
Opa/a 4. 1, 4p Cinza 90 R$6.500,00.
MonzaSLE Azul 89 R$4.500,00
ChevetteSL Marrom 89 R$4.500,00
Escor1GL Bege 88 R$5.000,00

I BelinaL Bege 88 R$4.800,00I

Saveiro CL Branco 86 R$3.500,00I

)

Seja parceiro
, ,Uno Mille

'

01 R$.9.900,00
Este espaçoGol16V 4p 99 R$13.500,00

Van 99 R$12.üOO,00 da .BV Plnaneelra está .reservado paraSaveiro 99 R$14.000,00
Fiesta 1.0 4p 98 R$11.500,00

e faça ótimos você lojista!
Fiorino Fech .. 1000 94 R$ 7.000,00
Escort Europeu 94 R$8.500,00

, •01 93 R$ 7.200,00
negoclos92

.

R$ 6.500,00
91 R$ 6.500,00

neste espaço!91 R$ 28.000,00
90 R$ 5.800,00
86

80 R$ 2.000,00

ªW AUTOMÓVEIS
. 373-0131

98 branco G

(orsa Super, 4p 97 azul G

Vectra GLS 97 branco G
I
Corsa Sedan 1.4 96 verde G

I

Towner 96 azul G

'Go11000 95 cinza G

Verona 95 branco G

Uno ELX .94 cinza G

Tempra compl. 93 I azul G

Uno CS1.3. 90 azul G

Parati 1.6 89 branca G

Parati 1.6 85 vermelha G

Chevette 85 bege G

Arduíno 37.1.4225'Veículos
AV. Prefeito Manoel Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se
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VENDE-5E· PRAIA CAMBORIU

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

orla marítima. Bom negócio. R$ 200.000,00.
ZÉLlO BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br(-buratto

VENDE-5E· PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 3 dorrn. (suíte), garagem privativa livre - sacada c( vista do mar - prédio

pertinho do mar - apto novo - ótimo negócio - R$100.000,OO.
ZÉLlO BURATTO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br(-buratto

'MEIRAmODA
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e: Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU

Apartamento- 1 dorm .• rnoblüado- garagem privativa livre para carro grande
situado no Centro - R$ 45.000,00.

ZÉLlO BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br(-buratto

R$ 39.800,00 + reforma do

prédio. Tratar: 9963-9445.
Jaraguá. área plana, beira-rio,
pastagem, mato c/ palrnlto. 21 .

rnorgos, R$ 130.000,00_ Tratar:
372-3063.

SUPERVISORES - precisa-se,
empresa líder de mercado, ótimos
ganhos. Requisitos: 2° grau. Tratar:
9992-6045 ou 371-6418 ou 9973-
5212. www.hom.eom.br/dinheiro ..

negociável. Tratar: ;370-0061 c/
Orli ou 9965-9920.

COMPRA·SE - quitinete no centro

ou imediações. Tratar: Oxxll
6976-9448.

TIFA MARTINS - vende-se, c/
250m2_ Tratar: 273-0862.PiÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$14.000,OO. Aceito carro

de menor valor. Tratar: 9109-0818.

RIO DA LUZ - vende-se, c/
543.000m2, c/ área p/ plantação,
lagoa, piscina. Valor: 0,70 o m2•
Tratar: 9992-7155 c/ Jean.

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

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato c/ palmito. 25
rnorgos. R$160.000,OO. Tratar:
372-3063.

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

'

VENDE-5,E - p/ chácara, c/
40.000m2 sendo 10.000m2 área

plana, 2 riachos, lagoa, caminho p/
Pomerode, 12km do centro de

Jaraguá. R$ 35.000,00. Tratar:
370-8928 c/ Marcus.

DIVII)E-5E - apto todo imobllíado p/
moças. Tratar: 371-8254 c/ Lia.

PRÓX. CENTRO - aluga-se ou

divide-se quitinete, nova, totalmente
mobiliada, c/ garagem. Para moças
não fumantes. Tratar: 9905-5962.

PROCURA·SE - casa ou apto c/ 2
ou 3 quartos. Tratar: 370-1005 ou

9961-3590.
CORUPÁ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distáneia 20km de
VENDEDOR EXTERNO - precisa
se, p/ venda de livros infantis.
Tratar: 9905-2663.

PRÓX. CENTRO - compra-se casa

de alvenaria. Pago entrada de até
R$ 25.000,00 e assumo finan.
Tratar: 9973-5175 c/ Paulo.

VILA LENZI- vende-se, de
esquina, c/450m2, rua lrmão
Leandro. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.
VENDEDOR EXTERNO - preeisa
se, ambos os sexos, c/ alta
remuneração, na área da saúde e

beleza. tratar: 371-5176.

TROCA·SE - no 3° andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinoldo Rau, por
apto no 1° andar em outro edificio no
centro de Jaraguá do Sul. Ou por casa
no centro. Tratar: 372-2136.

SCHROEDER - vende-se, no
centro c/70m2, e terreno c/
1056m2, + benfeitorias. Tratar:
374-0365.

VILA NOVA-vende-se, próx. Via
Pão, c/ 1.600m2, c/ água, lagoa e

palmito. R$ 25.000,00. Aceito
carro até R$ 13.000,00. Tratar:
371-0551 ou 9123-0513. empregosVILA NOVA-vende-se, no

Condomínio Jardim das Mercedes.
R$ 11.000,00 entro + finan. Tratar:
376-1116. "

SCHROEDER - vende-se. R$
8.000,00. Ou troca-se por outra
em Jaraguá. Tratar: 9991-9829.

BABÁ - ofereço p/ trabalhar.
Tratar: 9902-6054.VILA NOVA - vende-se, próx. Via

Pão, c/ 12 rnorgos, nascente de

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

UBATUBA -vende-se ou troea-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509
. c/ Carlos.

COZINHEIRA INDL - procurá-se
serviços. Tratar: 276-0545 .COSTUREiRA - preeisa-se c/

prática. Tratar: 276-3214.
DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 273-6014 c/ Marcélia.

VENDE·SE· ou troca-se, casa de
alvenaria c/92m2 por chácara.
Tratar: 273-6012.

AMIZADE - vende-se, 2 lotes de
320m2, prontos pImorar, rua
Emilio Butzke. Tratar: 9973-5212
ou 371-6418.

ESTAGIÁRIO - oferecemos vagas
p/ estágio em agência de
publicidade. Tratar: 371-0816.

AUX. ESCRITÓRIO· precisa-se de

pessoa p/ trabalhar, deve possuir
experiência em escritôno de
contabilidade e conhecimento em

informática. Tratar: 371-7354 oun

371-6948.

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 276-0639.ANA' PAULA - vende-se um bar.

Tratar: 273-0402 c/João.
VENDE·SE - casa de madeira,
5x5m, p/ retirar do local. R$
350,00. Tratar: 275-2657.

LAVAÇÃO. precisa-se de rapazes

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

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

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

BARRA DO RIO CERRO II -

vende-se, Panificadora e
Confeitaria, próx. Malwee. Tratar:
376-2726.

VILA NOVA - vende-se, mista, c/ .

110m2, e terreno c/500m2•
Tratar: 370-7760.

BARRA DO RIO CERRO - vende
se, c/392m2 p/ construção,
314m2 p/jardim/horta. R$
14.000,00. Aeeita-se Gol/Pálio na

cor preto/branco. Tratar:
9125-9398.

Rua Adélia Fischer, 303CENTENÁRIO -.aluga-se, de
frente p/ asfalto, Tratar: 370-
3561.

.

VILA RAU -vende-se, lot. Pieolli,
rua 637, c/160m2, de alvenaria.
Troea-se por de menor valor. Tratar:
273-5082. senac Fone/Fax: 370-025"CENTRO· vende-se, Lanchonete.

Tratar: 275-3118 c/ Reginaldo e

Sueli.

COND. AZALÉIA - vende-se, c/
790m2, murado dos dois lados, c/

.

18m de frente. Tratar: 370-4509.

VILA RAU - vende-se, dernadelra, c/
terreno de 60m2, 2 dorm., sala, eoz.
R$17.000,OO. Tratar: 371-0648. iaraguadosul@sc.senat�brCENTRO - vende-se, loja de

roupa, c/ clientela formada,
completa, rua Reinoldo Rau.
R$ 35.000,00. Aceita-se carro ou

imóvel no nego Tratar: 370-9224
c/ Veridiana.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA
BRANCA - vende-se, el
15.000m2, escriturado, c/
plantação de palmito. Aceito carro.

R$12.000,00. Tratar: 371-7341.

cursos técnicosCENTENÁRIO - aluga-se,
quitinetes rua Rdelis Stinguen, 64.
Tratar: 370-3561.

FIRENZE - vende-se, c/400m2,
bem localizado, c/ escritura. R$
16.700,00. Tratar na rua dos

Escoteiros, 114, próx. Posto
Mareolla.

CZERNIEWICZ - vende-se,
Panificadora completa c/ clientela
formada. R$ 25.000,00. Tratar:
275-1572. Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermagem -

Técnico em Tronsocões Imobiliários
,

CENTRO - vende-se ou troca-se,
rua Exp. Antonio C. Ferreira, próx.
Foto Loss, 140m2, suite, 4 dorm.,
2 wc. R$ 45.000,00. Troco por
apto menor. Tratar: 370-9787 a

noite ou 275-3344 hor. com.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria. Aceito
carro ou moto no nego Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
1:050m2, totalmente plano e
escriturado. R$ 16.000,00. Tratar:
9993-0623.

, .

próximos cursos
JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, Panificadora e Confeitaria.
Tratar: 370-0952.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
4.500m2• R$ 110.000,00. Tratar:
9122-5747.

CENTRO - divide-se c/ moças.
Tratar: 9992-6541 ou 9902-0095.

.�q;!m:§i9i,i&. mlç!:l#!;V,!;J'!IqQº,._JAi8r"mUIDQ__,it\lJlll_t�
Banco de Dados Access 3Bh 25/01 a 22/03 Sá�ados:il j OBh às 12h R$290,00 ou 1+2 R$98,00
Digitação 50h

Operador de Mlcrocomputadºr 60h

Operador de Mlêrocof1\putador 60h

Operador de Microcomputador 60h

Oratória
'

15h

Telemarketlng/Call Center 30h

Ma�emátic8 Financeira com HP 12c 30h

Oratória Nfvelll ·lSh

Legislação Tributária 30h

Mercado Internacional - EXPORT. 110h

Mercado Internacional - IMPORT. 110h

Qualidade em Serviços 15h

Operador de Microcomputador 60h

Vendas Externas lSh

Instrumentado r Cirúrgico - Hosp. Jguá 240h

Decoração de Ambientes
Desenvolvimento de Líderes'

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

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

.

9123-2430.

ITAJUBA - vende-se, c/500m2,
ótimo local, 300mts da praia, toda
infraestrutura. Aeeita-se troca por
consórcio, carro, moto ou terreno
em Jaraguá, Tratar: 370-0061 ou

9965-9920. R$ 9.000,00

27/01 a'28/02 2' a S' R$1'90,00 ou 1+1 R$97,OO
27/01 a 21/02 2i a S' '09 às 12h A$3S0,00 ou 1+4 A$73,00
27/01 a 07/03 2' a 6' 13h às 16h A$360,00 ou 1 +4 R$73:00
20/01 a 20/02 2' a S' 19h às 22h A$360,00 ou 1 +4 'R$73,PO
27/01 a 31/01 2' a S' 19h

..
às 22h R$130,00 ou 1+1 A$67,00

03/02 a 14/02 2' a S'
19h às

R$190,00 ou 1+1 RS97,00
10/02 a 21/02 2' 8 6.' 19hàs22h A$180,00 ou 1+1 A$92,00
10/02 a 14/02 2' a 6' 19h às 22h15 A$140,00 ou 1+1 R$71,00
17/02 a 28/02 2' a 6' 19h àS,22h A$180,00 ou 1+1 R$92,00
17/02 a 02/07 2' e 4' 19h às 22h 1 +4 R$l.l 0,00
18/02 a 03/07 3' e 5'· 19h à. 22h )+4 R$110,OO
10/03 a 14/03 2' a S' . 19h às 22h RS 130 ou 1+1 RS 68,00
24/02 a 14/05 2' e 4' 19h às 22h' R�360,00 ou 1+4 R$73,OO
24/02 a 28/02 2' a 6' 19h às 22h A$130,00 ou 1+1 A$70,00
31/03 a lO/lO 2',4' e 6' 19h às 22h 1 +6 R$130,00
Abr/2003 �
Abr/2003

CENTRO - vende-se, apto em

reforma, 2 dorni., guarda roupa
embutido, 2 ar eond., garagem. LOJA· vende-se, eompl. de moda

feminina e infantil. Tratar: 371-
2288 hor. ComI.

CARQUITEToe'URBANISTA
i\) Carlos Alberto da Silva

. CREA/SC • 61723·2

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

RIO CERRO - vende-se, Panificadora
e Mercearia em funcionamento c/
clientela, próx. Bacana Mat.

Construção. Tratar: 376-3922.

VILA LENZI - vende-se, Padaria e

Confeitaria, c/ maquinário completo
e novo. Tratar: 371-4300.

I
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'MASSOTERAPEUTA
I !

Rolf Hafemann IMassage,ns em Geral

ii 370-1732
Apôs às 18:00hs e feriados pelo telefone:

372.-2619 / 9909-2056 ,

.RlJ.�}�ªqllitnf@�érS�()t:i!!Eau.l,a.; 1!iªª : Ç�iC()�,f,! 1:>1lu.1<i:�<l1iiglla. c:f() ?,uL:SgJ

máquinas de colocar botão.
Cuido de crianças. Tratar:
373-3787.

FRETE - ofereço-me p/ trbalhar
c/ frete e mudanças. Tratar:
37�4330ou911�7691.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como motoboy ou cobrador.
Tratar: 371-7157 ou

9132-4923.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
área de dobração, revisão,
embalagem, corte, aux. costura.
Também sei trabalharem

OFEREÇO-ME - p/ trabalho de
consertos de roupa. Tratar:
371-4330 ou 9113-7691.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
com motoboy de manha.
Possuo moto. Tratar: 370-
6954 c/ Fernando de manhã.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista/mensalista ou

babá, possuo experiência e

referências. Tratar:
370-6371 c/ Maria.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
ou estagiar. Curso faculdade
de administração em RH e

possuo exp. em escritório,
Tratar: 372-3922.

TÉCNICA EM VESTU,ÁRIO -

procuro emprego na área do

vestuário, técnica formada

pelo CETIQT, cursando
'faculdade de design,
trabalhei 4 anos e meio na

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

SESC
I, 1_ ,lml
JARAGUA o O SUL

1, :m I II; , I:

www.sesc-sc.com.br

CONVITE
Procurando, mais um ano, proporcionar a busca de qualidade
de vida e bem estar social da comunidade Jaraguaense, o

SESC de Jaraguá do Sul, no preenchimento de suas
-

atribuições, vêm convidar profissionais voluntários das diversas

áreas, a ministrar palestras, em um o� mais dos nossos eventos,
dirigido a diversos públicos, auxiliando-nos na grata tarefa de -

contribuir no aspecto sócio-educanvo da nossa comunidade.
Interessados deverão entrar em contato com o SESC de

Jaraguá do Sul:

Rua Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
ou pelos fones: (47) 3718930 ou 370 6201

Contamos com sua colaboração!

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

Cargas nacionais e
internacionais

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

brasil@brasilaerocargo.com.br

Quer
, .

anunciar

ligue!
371-1919

Gaúcho, bem dotado,
, moreno, alto, caliente,

35anos

�'��I
�de40aH&.

R$50,OO
Tratar > 9113-7636

CORREIO DO POVO 11

Atendo só motel

371-0363,

.

ClassificadosMais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!
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SUPERMERCADO 'AMIGÃO DE JARAGUÁ DO SUL
. UM SHOW DE PREÇOS BAIXOS
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NÃO PERCA!
ESSAS OFERTAS

Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA,,657 - CENTRO � JARAGUÁ DO SUL - SC -JONE: 275-1880
'
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ntos.com.br
ex 3 1-8 6

IMPRESSORAS, SCANNERS • PAPELARIA

�. . , BEBEDOUROS • CALCULADORAS

(NAS DE ESCREVER
S P/INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EM GERAL
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Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

perto do Clube Beira Rio.

Plantão
de Vendas

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

-Royal Barg Center
[araguâ do Sul-se

," ."' ..

Financiamento diretocbmJ
a construtora;até iilJ ifueses.;-·

QUINTA-FEIRA, 30 de janeiro de 2002

• Sala e

• Sala de gi
• Sauna clambl.
• Salão de festas c/c .

• Home Theater
• Piscina adulto e infaútil
• Playground

..

• Ambientes decorados e mooiliadoe

CONSTRU
"InovandoConceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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por
'

Téo Bago

Quinta-feira
Se7en Club - .Joinville: Boa
te normal

Big Bowlling - Big Bistrô

Sábado

Banana .Joe - Show com a

banda Núcleo Sul

Terça-feira

Happy Hour com D.J Songa
Brother

Em 2003, ·a Look Here e a Se
cretaria de Turismo de São
Francisco do Sul prometem
deixar o verão do Norte' ca
tarinense ainda mais movi
mentado.

No próximo sábado e domingo (1
e 2 de fevereiro), os veranistas
terão acesso livre a um complexo
montado nas areias da Praia da

Enseada, aonde poderão prati
car esportes radicais, curtir as

melhores bandas da região e

ainda visitar a Feira de Verão.

Diariamente, as. atividades ini
ciam às 11 horas, e durante 12
horas um apresentador comanda
a praça de eventos radicais, ao

som de muita música que ficará
por conta dos DJs e das bandas.
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Cola grau em Fisioterapia, pela
Associação Catarinense de

Ensino, neste sábado, Teima

Deise Freiberger. Sucesso é o que

desejam seus pais, Bráulio e

Luzia, seus irmãos, Tarcisio e

Joelmir, e o namorado, Frank

Aniversariou, na última terça
feira, Celma Arruda (O). Quem
deseja felicidades é a sua irmã,
Silmara, que te ama muito e está
feliz pela sobrinha que está por

vir, a Letícia. Parabéns!

Joeny Fernandes comemora junto
com a família e amigos, no dia 4/
2, .seus 40 aninhos. Muita saúde e

-paz é o que desejam Brigitte,
Alana, Allan e Márcia

José e Anilda Tironi comemoraram

25 anos de casados no dia 28, e

receberam uma festa-surpresa dia

25, de seus filhos, Gisele e Gilson,
seu genro, Jorge, e sua nora,

Daniele, que desejam muitas
felicidades

A auditora Fiscal do Ministério do Trabalho, dra. Márcia Vieira,
curtindo um final de semana nas lindas praias de Laguna

completou 15 anos no dia 26. Ela
é filha de Hélio e Lindamir.

,

Fel icidades!

aniversariou

deseja os parabéns é o seu marido, Acácio, sua mãe, e todos os .

familiares. A comemoração foi muito animada na praia de Armação,
em Penha

casal Adriani
er completou, no dia
e união matrimonial.
es desejam Elenise, .sôm
a filha, Tanielle.

ueró paraben izar a todos
ornai istas, que no dia de onte
stavam de parªbéns, e principa
ente pelo grande esforço de no

razer tantas informações impor,.,
antes.

Lisianna. Garcia
Anna Paula Lanqe
Osni
Deise IKdtthella
Marcos Dias

Vinicius Neumann

AlexiGl' Sipert
Josimeni Vasel
Therezita Roeder
Adriana Wandersee

Ceglacir Maffezolli Lange
Celso Vasel
Irmã Frankawiak
I<arolíne Schmltz
Lilina Puchalski
Cesar Bueno

Ademir Bruch
Afonso Barbi Filho
Vilmar Celoin
Veoceanâ Muller

Aurea MUlara Dal1na.
Cristiane de Carvalho
Ricardo Preilip�r
Clara Maria da Maia

EmersOh Kolscheski
Ivo Nét'eu Zanluca
Roselia Winter Bockor

Danielle Herrmann
Elton Ivan Mohr

Alzira Becker
Bruna Caroline I<loppel
Rogério Finta

Augusto Verbinen .
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CURSO
o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) de Jaraguá dó Sul está com a� inscrições
abertas para o curso de qualificação em mecânica

geral, com carga horária de 200 horas e com início

previsto para o dia 10 de fevereiro. O período de

inscrição vai até o dia 4 de fevereiro. O curso será

realizado nas dependências, do Senai de Jaraguá do

Sul, no Rio Molha. Para participar do curso o

interessado deve ter nominimo 16 anos e ter concluído

até a 6' série do ensino fundamental.

DIRETORIA
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança elegeu
nova diretoria no dia 17 último. O novo presidente é

Ivo Koenig, tendo como vice Valdino Hamburg, O
cargo de diretor ficou com Laercio Kuchenbacker,
vice Wigando Wendorf. A diretoria social será

comandada por Alcido Nitzke. O departamento
feminino da sociedade tem como presidente Venir

Steinert, vice Lenir Steinert, tesoureira Carin Schanz e

.

vice-tesoureira Sueli Strutz.

DEFINiÇÃO
A coordenadora dà 19' CRE (Coordenadoria
Regional de Educação), Maria Salete Patrício dos

Santos, viaja amanhã para Florianópo!is, com o firme

propósito de definir qual a data. para o início das

aulas da rede estadual de ensino. De acordo com a

assessoria da coordenadora, a intenção é que as aulas

comecem no dia 17 do próximo mês, mas a data

definitiva será anunciada na próxima segunda-feira.

Representação
Empresa estabelecida em São Paulo

Procura representar exclusivamente
empresas de Jaraguá do Sul e Pomerode

interessadas no mercado da grande

São Paulo e seu Interior
Contatos em São Paulo:
lOxx11J 5531·3324· postdata@postdata.com.br

Declare o seu amor!
Câncer - Alguns contratempos
poderão lhe trazer

-l�. Aproveite o bom
isto. Haverá
ar um clima com

I ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO PRETENDE DAR CONTINUIDADE AOS PROJETOS DO ANO PASSADO

Arnvali elege novo presidente
em assembléia no mês que vem

}ARAGuA DO SUL - O

prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, será
o novo presidente da Am

vali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapo
cu), em cumprimento a

um acordo feito entre os

prefeitos dos sete municí

pios que integram a asso

ciação. A posse do novo

presidente, que vai subs

tituir o prefeito de São

João do Itaperiú, Alzerino
Bernardes, vai acontecer
no dia 6 do mês que vem,

junto com a assembléia

geral ordinária, marcada'
para ter início às 16 horas,
na sede da Aciag (Asso
ciação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guara

mirim). Estarão presentes
ao evento, além de todos

os prefeitos da região, a

secretária-adjunta do go
verno do Estado, Anita
Pires, que vai falar sobre

as Secretarias Regionais de
Desenvolvimento, das

quais será a coordena-

Cesar Junkes

Maria: Amvali quer capacitar os funcionários públicos

dora.

De acordo com a se

cretária-executiva da Am

vali, Maria Teresa Nora, a
entidade deve dar conti

nuidade aos projetos ini
ciados ano passado, como
a parceria com o Estado

e o governo federal. Ela

salienta ainda que terão

continuidade os projetos
de Turismo Integrado, de
nominado. de Potira, Es
cola de Governo, Vigi-Sus
e ainda a pesquisa da Fun-

me de pacientes .tern au

mentado bastante, sendo
que muitas pessoas deixa
ram de ser atendidas ano

passado. "Ano passado,
atendemos aproxima
damente 80 homens para
o exame de HPV. Destes,
três tiveram resultado

positivo", alerta Emília.

A RFCC oferece, por
enquanto, apenas sete exa

mes de HPV por semana.
Os exames são feitos às ter-

dação Osvaldo Cruz, que
tem enviado técnicos para
J araguá do Sul com o

'objetivo de estudar as cau

sas da imensa proliferação
de maruirn na região.
Também serão realizados
convênios com o Meio

Ambiente, no sentido que

haja uma determinação
que normatize a coleta de

lixos doméstico, hospitalar
e industrial. Também terão

continuidade as ações do

colegiado, que deve

ças-feiras, dia em que são

atendidos apenas os ho

mens. "É para não deixar

ninguém constrangido",
argumenta Emília. Ela

informa que a intenção da

Rede é ampliar a oferta de

exames ainda este ano,

mas a dificuldade está em

conseguir médico espe
cializado e com tempo
disponível. ''Ampliamos
nosso espaço físico interno

justamente para ampliar

Sagitário - Tensão no

ambier\f�ê,fi'\ ue vive. Poderá
haver de interesse da

fa�' ,_
monotonia.

MtMt,� cesso no
.

r�iono ento amoroso.
.

Capricórnio - Talvez as coisas
.

m como o previsto.
issos poderão ser

a deverá tirar

ituação. Forte

acompanhar de perto os

problemas relativos ao

transporte escoiar dos es

tudantes, que é de respon
sabilidade do governo do
Estado.

'

.

A secretária-executiva

salienta ainda que no final

deste primeiro semestre

. todas as prefeituras que

integram a Amvali terão

implantado o sistema de
controle interno exigido
pela Lei de Responsabili
dade Fiscal; que vai medir
os gastos com pessoal e

tudo o mais que diz res

peito à administração pú
blica. "Também vamos

oferecer curso de capaci
tação para funcionários

municipais, para que os

. mesmos entendam das

leis", explica Maria Teresa.
Segundo ela, o curso será

em seis módulos, com

120 horas/aula, que ini

ciam no dia 11 de março,
sempre às terças-feiras, nâ
sede da Amvali.

(MARIA HELENA DE MORAES)

RFCC inicia atividades deste ano com boa perspectiva
}ARAGuA DO SUL - A

RFCC (Rede Feminina de
Combate ao Câncer) de

Jaraguá do Sul iniciou' as

atividades deste ano, esta

semana, e já registra uma

grande procura pelos'exa
mes oferecidos. De acor

do coma vice-presidente
da entidade, Emília Alqui
ni, depois que a RFCC

passou a oferecer o exame

para homens (para detec
tar o vírus HPV), o volu-

nte ser menos

com os colegas.
admitir os seus

clima na paixão.
resa vai transformar o

seu hu o�
Virgem - Controle a sua

t ara não prejudicar o
ambiente de
stre que você é
articulada.
ais motivado.

também o atendimento",
assegura a vice-presidente.

Além do exame de

HPV, a Rede também rea

liza o preventivo de cân

cerde mama e colo de úte

ro; com uma média de
300 atendimentos ao mês.
Os pacientes que estejam
fazendo tratamento qui-'
mioterápico recebem aju
da, como cestas básicas e

acompanhamento psico
lógico. (MHM)

não sejam de seu

� com imparcialidade
'0". M

es 'complicadas. Desejo
â&liberdade n5 trabalho e no

romance.

Escorpião - Defenda seus

com garra, mas sem
.

o relacionamento

legas de trabalho.
i a nos assuntos do

n�g�$IJ\/ �I a cooperar com

�cíJif'�Judo correrá bem.
O astral vai ser de forte uniõo
no romance.

Peixes - Não tente disfarçar a
ção e rebeldia. Os
arte da vida, por
[ozer as suas

romance pedirá um

pecial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL10 CORREIODOPOVO QUINTA-FEIRA,.30 de janeiro de 2003 I

I ALiERAÇÃO: VOCAÇÃO HEREDITÁRIA ELEVA CÔNJUGE À CATEGORIA DE HERDEIRO NECESSÁRIO Restaurantes típicos são

avaliados em·2003Os direitos
./ .

.

suCeSSOrlOS
o Ministério da Agri

cultura da Itália e as asso

ciações internacionais de
restaurantes típicos vão

conceder selos de autentici
dade aos restaurantes que
oferecem comida 100%

italiana. Os restaurantes

vão ser avaliados de acor

do com critérios de recei-.
tas e ingredientes estabeleci- .'

dos no último Congresso In
ternatrionale dei Ristoranti
Italiani nelMondo.

O objetivo, segundo
. Alemanno, é reduzir a con
corrência desleal entre os

restaurantes italianos no

mundo e incentivar o con

sumo de artigos produzi
dos na Itália. A idéia, dis
cutida e aprovada no

último Congresso Internazio
nale dei Ristoranti Italiani nel

Mondo, realizado recente

mente na Itália, começará
a ser colocada em prática
a partir de março. Cada país

I formará uma equipe que
vai analisar os restaurantes

de acordo com alguns
requisitos de receitas ,e in-

gredientes. O selo será con
cedido somente aos res

taurantes que sirvam pra
tos' com o maior número

possível de produtos pro
duzidos na Itália. O pri
meiro país a ter seus res

taurantes italianos avalia

dos será a Bélgica.
No Brasil, o projeto

será implantado ainda este

ano. Caberá ao cbef Ézio
Librizzi, u� dos precur- I

sores da culinária italiana na '

Capital, a coordenação-ge
ral da avaliação dos restau
rantes de todo o País. Para
o Brasil, que apresenta um
potencial gastronômico
forte, a medida vai ajudar
os consumidores a esco

lher e diferenciar os restau
rantes genuinamente italia
nos, concentrados em sua

maioria nas regiões Sudes-

te e Sul. E para Santa Cata

rina, Estado com vocação
turística natural, a diferen
ciação e organização dos

restaurantes vai ajudar no
incremento do setor e .,

alavancar a economia.

Código CivilA •

cônjuge no
estabelece algumas exceções,
quais sejam: quando o regime
de bens for o da comunhão

universal, o da separação obri
gatória ouda comunhão par
cial, este último desde que o

falecido não possua bens parti
culares. Por outro lado, quando
o cônjuge sobrevivente estiver

em concorrência com o ascen

dente, receberá a meação e

possuirá o direito de herdar

uma quota da herança, inde
pendente do regime de bens

adotado pelo casal. "Vale res- ,

saltar, que o cônjuge supérstite
somente possuirá. direito su

cessório se, na ocasião do óbito,
não. estiver separado judicial
mente, nem separado de fato

há mais de dois anos do fale

cido, exceto se provar que a

separação de fato deu-se sem

culpa sua", diz. Por fim, no
caso de inexistirem ascen

dentes ou descendentes, ao
cônjuge sobrevivente caberá à

totalidade da herança.
(JULIANA ERTHAL)

]ARAGuA DO SUL - Com
a entrada em vigor do novo

Código Civil, no tocante à

Sucessão Legítima, tem-se que
a ordem de vocação hereditá
ria sofreu alterações, e estas

vieram a ampliar os direitos su

cessórios do cônjuge sobrevi
vente. Desta forma, por força
do Artigo 1.845, do novo Có

digo, o cônjuge tornou-se her

deiro necessário, ao lado dos
descendentes (filhos) e ascen

destes (pais).
A advogada Janaína Chia

radia explica que, anterior

mente, no caso de falecimento,
obedecia-se à linha sucessória

que privilegiava primeiramente
os descendentes. Se não hou
vesse descendentes, os bens
do falecido iriam para seus

ascendentes, Apenas se não

houvesse descendentes ou as
.

cendentes, o cônjuge sobrevi
vente receberia a legítima.. "Em
conformidade com o novo

Código Civil, o cônjuge supérstite
(sobrevivente) foi elevado à ca-

Divulgação
Janaína explica as mudanças quanto à sucessão hereditária

tegoria de herdeiro necessário,
eis que, de acordo com oArtigo
1.829, terá direito a herdar os
bens do de ctijus (falecido),
conjuntamente com os filhos
ou pais", enfatiza.

Assim sendo, o cônjuge
sobrevivente, além de receber
a meação (a parte cabível nas
divisões dos bens), herdará
concorrentemente com os

descendentes, ,porém, a lei

perpromoç
de rodas
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Resultados do Catarinense
FLORIANÓPOliS - On

tem à noite, foram disputa
dos jogos da 3" .rodada do

Campeonato Catarinense

de Futebol Profissional da

1"Divisão. Os resultados fo

ram os seguintes: Pelo Gru
po A,Joinville 1 x O Criciú

ma, H.Aichinger 1 x 1 Avaí,
Figueirense 1 x O Tubarão.
Pelo Grupo B, Alto Vale O

x O Lages, Chapecoense 1

x 1 Tiradentes,MarcílioDias
1 x 2 Caxias. Neste sábado,
dia 1 de fevereiro, aRBSTV
vai transmitir a partida
Criciúma x Figueirense,
válida pela 4" rodada do

Grupo A do Catarinense,
direto do Estádio Heriber

to Hülse, em Criciúma, a

partir das 16 horas.

Coreanos podem levar

jogadores do Figueira eAvaí
.

Um técnico coreano e o

agente de atletas Maurício
Nassif estiveram na terça
feira no treino do Figueirerise
para acompanhar o desem

penho dos jogadores Fernan
des e Oliveira. Os dois já ha
viam acompanhado o clás
sico de domingo, entre Avaí
e Figueirense, e, segundo
Nassif, o lateralMazinho, do
Avaí, também interessa aos

coreanos. Oliveira, 19 anos,

meia-atacante, já foi levado

pelo mesmo empresário
para o Japão, ano passado,

,

permanecendo quatro me-

ses no país. O presidente do
Figueirense, Paulo Prisco

Paraíso, disse que espera
uma proposta concreta pa�
ra negociar. O meia-atacan

te Fernandes, 26 anos, já
passou por Santos e Pal

meiras. Ele é ídolo no clube
desde que chegou, em

1999, comprado junto ao

Santos, por R$ 500 'mil.
O presidente do Avaí,

Nílson Zunino, afirmou
,

que Mazinho pode ser

negociado, mas até agora
não foi procurado por
ninguém.

LOTERIAS

Megasena
concurso: 433

16 - 1 7 - '28 - 30 - 36 - 54

Quina
concurso: 1101

41 - 65 - 74 - 78 - 80

I SUCESSOR: APESAR DE NÃo OFICIAL, DJALMA ALCÂNTARA DA SILVA É COGITADO PARA ASSUMIR A REGIONAL
,

Delegado regional pega licença
prêmio a partir de fevereiro

}ARAGUÁ DO SUL -'

o delegado regional
Adalberto Ramos', exo
nerado dia 1 deste mês,
entrega o cargo esta se

mana e entra em licença
prêmio, que vai durar
três meses, a partir de fe
vereiro. Após este perío
do, 'Ramos passa a co

mandar a Delegacia Re

gional do Município de

Brusque. Apesar de ain
da não ser oficial, o no

me do sucessor cogitado
para assumir a liderança
da Regional é de Djalma
Alcântara da Silva, atual

delegad? da Comarca de
Guaramirim.

Desde 1999 à frente

da Delegacia Regional
de]araguá do Sul - a

pedido do secretário de

Segurança Pública da

quela época, Carlos Sch
midt de Carvalho, e do

ex-prefeito do Município
Geraldo Werninghaus
-, Adalberto Ramos

diz que enfrentou mui

tas dificuldades no início
da 'gestão, principal
mente em termos de ma

terial humano. "O nú

'mero de pessoas que
atuava aqui não era o

ideal, então pedi auxílio
ao poder público, que

. .

sempre me apOIOU mui-

to. Conseguimos, em.

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

Centro - Jara uã o Sul

Cesar Junkes

Ramos menciona o trabalho desenvolvido durante quatro anos à frente da Regional

conjunto, trazer mais

seis funcionários para a

Regional e dois para a

Comarca para nos aju
dar no serviço burocrá

tico", lembra, acrescen
tando as diversas refor
mas aplicadas. "Em

2001, foi inaugurada a

nova sede da Delegada
Civil, conquista oportu
nizada a partir de par
ceria com a Secretaria

,de Segurança do Esta

do", enfatiza.
Um dos grandes pon

tos positivos menciona
dos por Ramos é a infor

matização da estrutura,

e contratação de um mé

dico-legista. ''Antes tí

nhamos de contar com

Ó IM� (Instituto Médi
co-Legal) de Joinville, e, ,

a partir de 2001, com o

legista aqui na Regional,
passamos a oferecer tra

balho mais completo..E
o atendimento tende a

melhorar ainda mais

com a vinda de outro

médico especializado
nesta área, prevista para
o início deste ano",
destaca.

Priorizando sempre a

qualidade no atendi
mento ao público, Ra
mos, com apoio do po
der público, passou a

contar com serviço de
bolsistas do terceiro

(curso de Direito da

Unerj - Centro Uni

versitário de Jaraguá do

Sul) e segundo graus.
"Eles nos ajudam no

trabalho de sistema de

, Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. N2.:6/2003
Edital: TOMADA DE PREÇOS PARA COMPRAS E SERViÇOS
N2.: 6/2003
Tipo: Menor Preço/Por item

Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO, MACADAME, AREIA E BRITA

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Quatorze de
Fevereiro de 2003.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Quatorze de
Fevereiro de 2003.
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos, dias

úteis, de Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 horas e

das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247.

Guaramlrlm, 28 de Janeiro de 2003.

FABIO DIAS ANDRADE

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO 2003

Lotomania Loteria Federal

concurso: 286 concurso 03705

01 - 05 - 1 4 - 1 7 -

1 ° - Prêmio: OQ.482
19 - 21 - 23 - 27 - 2° - Prêmio: 19.512
35 - 37 - 39 - 43 -

3° - Prêmio: 00.892
44 - 50 - 55 - 64 -

4° - Prêmio: 35.435
68 -11 - 92 - 96 5° - Prêmio: 11.467

identificação, no Cire

tran, no sistema de visto
ria e no atendimento na

Delegacia Civil", diz.
Questionado com re

lação à segurança públi
ca de Jaraguá do Sul,
Adalberto Ramos consi
dera este um dos fatores

positivos da cidade, ava
liando o trabalho do 14°
Batalhão da PolíciaMili

tar, aliado à Polícia Civil.
"O policiamento osten

sivo elaborado pelos mi
litares, aliado ao serviço
de investigação dos poli
ciais civis, certamente
culmina em excelentes
resultados para a comu

nidade, principalmente
agora que o número de
efetivo está melhor",
avalia. (FABIANE RIBAS)

CORREIODO

rovo

Há 83 anos

servindo a

comunidade
da Região
do Vale do

Itapocu
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• FUTSAL: REUNIÃO SERÁ REAUZADA NO SÁBADo, DIA 8, NA SEDE DA ENTIDADE ESPOR11VA, EM FLORlANÓPOUS

Técnicos de futsal e FME vão

participar de arbitral da FCFS
,]ARAGUÁ DO SUL - Os

técnicos Augustinho Oli

veira e Renato Vieira, além
de representantes da FME

(Fundação Municipal de

Esportes), vão participar
de arbitral promovido pe
la FCFS (Federação Catari
nense de Futebol de Salão)
no sábado, dia 8, a partir
das 8 horas, na sede da enti

dade esportiva. Na opor
tunidade, serão discutidos

assuntos' relacionados às ca

tegorias de menores -

Fraudinha; 7 e 8 anos; Pré

mirim, 9 e 10 anos; Mirim,
11 e 12 anos; Infantil, 13 e

14 anos; Infanto-juvenil, 15
e. 16 anos, e Juvenil, 17 e

18 anos -, 'como confir

mação das, equipes, defini
ção e aprovação do calen- ,

dário de atividades de

2003, além do regulamento
das competições e forma

de disputa do campeonato
estadual.

Previsto para começar
no mês de março, com

exceção da categoria Frau
dinha, que inicia no segun
do semestre, o Catarinense

.

sempre atua com grande

'l'lllFAflfR�'''TIJI

Cesar ;J unkes

Augustinho diz que a prioridade para este ano é a Olesc e Joguinhos de se

número de equipes inscri
tas e, segundo o técnico

Augustinho, ficai: entre os

quatro primeiros coloca

dos é sinônimo de uma

boa campanha. "Nossos
atletas são muito bons tec- '

nicamente falando e acre

dito em resultados positi
vos para este ano. Nós va

mos disputar o campeona
to estadual no Infanto, para

.

, treinar os' atletas para a

Olesc (Olimpíada Estu

dantil de Santa Catarina), e
o Juvenil, para os Jogui
nhos Abertos. Estas duas

competições serão nossas

prioridades em 2003",
destaca. As equipes do Pré
mirim,Mirim e Infantil vão

contar com apoio da FME

e Colégio Evangélico Jara
guá. O Infanto e o Juvenil
terão como parceira a em

presa Malwee Malhas.

As categorias Fraudinha
e Infantil serão inscritas

para participar do cam

peonato regional, organi
'zado pela Liga Blumena

uense de Futsal. Outra

competição onde os atletas

jaraguaenses vão entrar em
quadra para defender o

Município será no Cam

peonato Aberto de Futsal,
promovido em Schroeder.

(FABIANE RIBAS)

Ajab é campeã catarinense na categoriaMirim feminino
]ARAGUÁ DO SUL - A judicado pelos aconteci- ção, e não na terceira, como ceram uma � outra, causan-

o

equipe Mirim feminino foi mentos do quadrangular realmente aconteceu. do um tríplice empate e

declarada campeã estadual final do campeonato, e, Durante a fase classifi- uma grande confusão na

do campeonato, de 2002, numa decisão inédita, re- catória, a primeira coloca- hora' da definição do cam-

juntamente com a AABB/ solveu dividir o título entre ção ficou com a AABB/ peão (Bandeirante/Bmsque
Chapecó e o Bandeirante/ as três melhores equipes da Chapecó, que obteve 13 65 x 60 AABB/Chapecó,
Brusque. �um espaço de competição. vitórias e apenas uma der- AABB/Chapecó 74 x 66

três semanas, a meninas da Conforme relata o pre- rota, para o Bandeirante/ Ajab e Ajab 53 x 51 Bandei-

Ajab (Associação Jaragua- sidente da FCB, OscarJosé Brusque. A Ajab terminou rante/Bmsque). Cada équi-
ense de Basquetebol) sa- Archer, a decisão levou em na segunda colocação, com pe interpretava a regra de

graram-se campeãs do consideração equilíbrio 12 vitórias e duas derrotas, uma forma, até que o presi-
Catarinense e da Olesc apresentado pelas equipes ambas para a AABB/Cha- dente da Liga Oeste de

(Olimpíada Estudantil de durante o quadrangular pecó. Já o Bandeirante/ Basquetebol e delegado do

Santa Catarina), coroando final e a fase de classifica- Brusque ficou na terceira' jogo, Jaime Borges Tareco,
o ótimo trabalho realizado ção, o alto nível técnico e colocação, com 11 vitórias interveio e declarou a equi-
pelo técnico Júlio Patrício. o investimento dos clubes. e três derrotas, sendo duas pe Bandeirante/Brusque

Em sua Nota Oficial A decisão repara uma in- para o grupo jaraguaense e como campeã. Após mui-

n? 83/02, a FCB (Federa- justiça causada pelo regula- uma para a AABB/Chape- tas reclamações, um novo

ção Catarinense de Basque- menta do campeonato, já có. Classificadas para o cálculo foi realizado e desta,

te) julgou o recurso impe- que a equipe jaraguaense quadrangular final, junta- vez o título foi delegado às

trado pelo Bandeirante/ deveria ter terminado o mente com o Vasto Verde/ três melhores equipes da

Brusque, que sentiu-se pre- mesmo na segunda coloca- Blumenau, as equipes ven- competição.

Bola oficial da Liga Futsal
2003 será da Umbro

A Umbro renovou o

patrocínio da bola oficial

da Liga Futsal 2003. A

comp�tição, que terá início
no dia 22 de março, conta
rá com 17 equipes distri

buídas em duas cha

ves. Este é o segundo ano

que a marca será a bola ofi

cial da competição. De
acordo com o gerente de

marketing 'da Umbro na

área de futebol, Ivan Gui

marães, a credibilidade do

evento foi decisiva para a

renovação. "Como bola

oficial, conseguimos, no
ano passado, alavancar as

nossas vendas. Aumenta

mos o número de bolas no

mercado. A visibilidade da

marca cresceu dentro do

futsal", declarou.
O diretor da MKT

Sports, empresa que orga
niza o evento, Ricardo Tra

de, o Bakalhatt, concorda
com o gerente. ''A renova

ção da Umbro com a Liga
Futsal, a dois meses do

início da competição, refle
te a credibilidade do cam

peonato como produto.
Temos um parceiro forte

com o nome na bola e isto

mostra a organização e o

planejamento que a Confe

deração Brasileira de Futsal
e a Sportv têm. Quem ga
nha com isso -é o futsal",
comentou.

A Liga Futsal2003 terá

duas chaves, uma com oito

equipes e outra com nove.

Na primeira fase, os times

jogarão' contra as equipes
da outra chave, em turno

e returno, classificando-se

os cinco primeiros de cada

grupo para a fase seguinte.
Na segunda fase, os times

enfrentarão as equipes do

mesmo grupo, também

em turno e returno.

Os dois melhores de

cada chave seguirão para as

semifinais, que serão reali

zadas em cruzamento

olímpico, em melhor de

duas partidas.
Os vencedores dispu

tam a grande final, em me

lhor de três jogos.
A Chave A da Liga

Futsal 2003 conta com os

seguintes times: Ulbra (RS),
Malwee/Jaraguá do Sul

(SC), UCS/Multisul (RS),
Atlântico/Erechim (RS), ,

Londrina (P'\.), AABB/
'

Umbro (SP), GR Barueri/
Penalty (SP) e SEI/Dom,
Bosco (MS). Já a Chave B

possui: Minas Tênis Clube
(MG), UCG (GO), ECB
São Bernardo (SP), Carlos
Barbosa (RS), São PaUlo/
São Caetano (SP),Joinville
EC/FME (SC), Sport
Clube Internacional (RS),
Amafusa (PR) e Rio Ver- I

de/Fesurv (GO).
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