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Técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, juntamente com os prefeitos de Guaramirim
e Schroeder, decidiram ontem, em reunião, pela anexação da Vila Amizade ao município de Schroeder

Prefeitura de Schroeder vai

pedir anexação da V. Amizade
A Vila Amizade poderá voltar a pertencer

oficialmente ao município de Schroeder, A decisão

pela anexação da Vila foi tomada durante reunião,
de quase duas horas, realizada namanhã de ontem,
com os prefeitos de Guaramirim, Mário Sérgio

Peixer, e de Schroeder, Osvaldo Jurck, secretários
municipais e técnicos da Secretaria de Plane

jamento do Estado, além de representante da

comunidade envolvida.
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Horst Baümle

Atletas de futsal vão contar com três opções de cores (verde, amarelo e azul-marinho) nos jogos de 2003
,

'

Malwee promove apresentação dos jogadores e uniformes
Na terça-feira à noite, foi realizado um coquetel

para autoridades, imprensa e' comunidade em geral
nas dependências da Caraguá Veículos - uma das

empresas do Grupo Malwee - para apr�sentação

dos jogadores e dos novos uniformes. O evento foi

organizado na concessionária para atrair o público e

desmistificar o estereótipo elitista.

PÁGINA 12

Bartel, presidente do Conselho
Deliberativo, quer resgatar a cre
dibilidade do Hospital Santo An
tônio. Página 9

Pasold e Pavanello

se desentendem e
" ". .

tem seno atrito

PÁGINA 3

Prefeitura reinicia

programa de incentivo
ao trabalho emJS
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Terceira Idade terá

atividades de lazer

durante as férias
PÁGINA 9

Fernando Ferreti

vai minístrar

curso no exterior

PÁGINA 11

Inauguração da

Adesc será hoje à

noite, em Schroeder
PÁGINA 11

Cotação de ontem

Comercial

Paralelo

Turismo

Compra venda

3.557 3.562

3.530 3.600

3.450 3.590

\
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Os múltiplos desafios da luta
contra a fome

SERGIO AMOROSO - Presidente do Grupo Orsa e instituidor da
Fundação Orsa, responsávelpelo Programa Nacionaide Combate
à Desnutrição Infantil, ganhou o Prêmio Empreendedor do Ano
(2001) da Ernest Young - Categoria Responsabilidade Social (e
mail: presidencia@grupoorsa.com.br)

A fome, flagelo superlativo da dívida social brasileira, somente po�erá
ser combatida com eficácia, como preconiza o gç)Verno do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, pormeio de amplamobilização nacional, envolvendo
os setores público e privado, pois as soluções não são simples. Segundo a

FAO (Organização das Nações Unidas para aAlimentação eAgricultura), há
no Brasil cerca de 21 �ões de pessoas sem o suficiente para comer e a

desnutrição está diminuindo; aAção da Cidadania contra a Fome, aMiséria
e pela Vida, ONG fundada por Betinho no início dos anos 90, utiliza base
de dados do IBGE para argumentar que há 50 milhões de famintos no País
e que o problema está-se' agravando. ,o

Embora haja sensível diferença entre os números, fator que, às vezes, ,

gera polêmicas públicas entre os dois organismos, ambas as versões indicam
a extrema gravidade do problema e as dificuldades para sua solução. Exemplo
nesse sentido pode ser verificado em dados da própria FAo. Há cerca de seis

anos, este órgão daONU estabelecerameta de que, até 2015, o número de
pessoas que passam fome no mundo deveria cair de 840 milhões para 400
milhões. Entretanto, hoje, 815 milhões de pessoas ainda passam fome em
todo omundo, Considerando o que se obteve até agora, as projeções indicam
que a meta somente seria atingida em 2040. Isto, dependendo do

comportamento da economiamundial, da ocorrência ou-não de guerras, de
períodos de recessão no primeiro mundo, do sucesso de políticas públicas
de distribuição de renda e outras variáveis.

Em seu discurso de posse, dia 1 de janeiro, o presidenteLula abordou
de forma contundente o problema da fome. Em outro trecho, falou sobre
alguns aspectos da filosofia que seu governo adotará na chamada diplomacia
econômica, referindo-se às negociações, de maneira firme, no sentido de
derrubar subsídios agrícolas e barreiras protecionistas dos países ricos, que
têm sérias conseqüências nas nações emergentes e subdesehvolvidas. Estas

distorções do comércio exterior estão diretamente ligadas à questão da fome.
No ano passado, o embaixadorJúlio CésarGomes, I'ntão representante do
Brasil na FAO, enfatizava: "A injustiça no comércio internacional é um dos

problemas que precisam ser resolvidos se quisermos combater a fome de
maneira eficaz e, para isso, precisamos contar com a participação dos países
ricos".

Ou seja, se há divergências relativas ao número de pessoas desnutridas,
parece existir um claro consenso sobre algumas das causas do problema. O
Brasil e as nações emergentes não podem continuar, como ocorre desde o
período colonial, a serem meros exportadores de commodities a preços
aviltados, comprando produtos demaior valor agregado. Temos de participar
de forma mais soberana do comércio exterior, vendendo nossos produtos
industrializados e agropecuários a preços dignos, sem barreiras tributárias e

não tributárias e sem a pressão de subsídios injustificados.
Es'samudança no comércio internacional é decisiva para o crescimento

econômico sustentado das nações emergentes. Os países ricos não podem
mais ignorar essarealidade, O setor privado, incluindo as grandes empresas
transnacionais, que praticamente não têm mais nacionalidade, pois séu caráter
é cada vez mais cosmopolita, também deve engajar-se na busca de um novo

paradigma de justiça econômicamundial.
,

No plano interno, também há imensa lição de casa a ser feita, no sentido
de estimular o nível de atividades e distribuir renda, fatores fundamentais
no combate à fome: As reformas tributária e trabalhista, desonerando os

setores produtivos, e a da Previdência, consolidando o equilíbrio fiscal do .

Estado, são tarefas essenciais, bem como a queda das taxas de juros. Tudo
isso consta do discurso inicial do novo governo. É preciso que a Nação,
acima de questões ideológicas, contribua para que ás metas sejam cumpridas.
Paralelamente, o exercício da responsabilidade social por parte das empresas
privadas, institutos e fundações tem de sermantido emultiplicado, inclusive
em ações e programas conjuntos com organismos governamentais. Ou
seja, a luta contra a fome é ampla, árdua e complexa, mas tem de servencida,
pois a democratização de oportunidades e a justiça social são fatores
condicionantes à construção de um Brasil próspero e desenvolvido.

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 para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessárias. J

Questão de competência
A incompetência demonstra

da por nossos líderes políticos
em Jaraguá do Sul e região, por
ocasião das eleições estaduais,
quando não conseguiram defi
nir uma estratégia conjunta e

adequada e a região ficou com

representação política menor do
que poderia ou deveria ter -

dado seu considerável potencial
econômico e empresarial-, está
se repetindo agora na questão
que envolve a confirmação de um
nome para a Secretaria de De

senvolvimento Regional. Interes
ses particulares e mesquinharias,
levados ao extremo, atrasam a

definição do titular e, por con

seqüência, de toda a equipe da
futura representação do governo
em nossa região.

No PMDB, é notório que as

velhas encrencas existentes entre

as duas alas mais visíveis no par
tido estão atrapalhando essa

definição. Se assim não fosse, o
nome do ex-secretário de Estado
Adernar Duwe (PMDB) já po
deria estar confirmado e atuando,
só para citar um exemplo. Além
dele, existem outros nomes

credenciados para assumir o
,

cargo, como o do ex-deputado

r
Como sepercebe, não é
porfalta de nomes, mas

por-pura incompetência
política que a definição

não acontece

federal Vicente Caropreso
(PSDB), o ex-prefeito de Gua

ramirim Antonio Carlos Zim

mermann (PMDB) e o prefeito
de Corupá, Luiz Carlos Tama

nini, este último verdadeiro re

presentante da nova geração da
classe política na região, dotado
de qualidades para imprimi! um
ritmo de trabalho dinâmico na

futura representação regional do
governo.

Poderia ser citado também o

nome do ex-deputado estadual
Ivo Konell (pMDB), que,no en
tanto, sofre novamente impedi
mento legal para assumir a

função, política e administra

tiva, dados os problemas legais
que tem com a Justiça Eleitoral;
desde que ficou com a candida

tura à reeleição inviabilizada; no
ano passado.
A responsabilidade na dispu

ta surda que se instalou na mi-

crorregião para a indicação do til
turo secretário de Desenvolvi
mento Regional não pode se

atribuída, é claro, só ao PMDJ
Outros partidos, comó o PSD]
aliado dos peemedebistas desd
as eleições estaduais, e até outra

legendas, como oPL ePT, poden
ser perfeitamente consulta

dos, pois afinal de contas foran
decisivos para a eleição de LH�
tendo agora responsabilidade
sobre o resultado de seu govel
no, porque a futura equipe d .

Secretaria de Desenvolvimenn

Regional terá o compromisso d
trabalhar em beneficio de toda

população do Vale do Itapocu
independente de sua condiçã:
partidária.

Nesse racioánio, entendemo
_ que as entidades de classe, indu

sive., devem começar a rpeteé;!
colherno assunto, caso as liderança
políticas não consigam equacionai

'

de forma simples e direta, ess:

questão, atrapalhados com seuspró
prios iraeresses Como se percebe

. Dão é por falta de nomes, mas PO'
",
pura incompetência política que l

definição não acontece. A comu

nidade tem bons motivos pari
reclamar. Haja paciência.
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I QUINTA-FEIRA, 6 de fevereiro de 2003

O governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira,
tem presença confirmada na inauguração da Avenida

Izidio Carlos Peixer (liga'ção J araguá do Sul

Guaramirim), prevista para acontecer amanhã, com
início às 17 horas. Outra presença já confirmada pelo
gabinete do prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL), anfitrião do evento, é a do. ex-vice

governador do Estado e hoje deputado federal Paulo

Bauer (PFL). Até ontem à tarde, assessores do prefeito
Mário Sérgio ainda não tinham a confirmação
definitiva do comparecimento do ex-governador
Esperidião Amin (PPB).

DECISÃO
É oportuno lembrar que
a decisão de executar a

obra da Avenida Izidio

Carlos Peixer aconteceu

durante a instalação do

governo do Estado em

Guaramirim, no ano

passado, com as presenças.
do ex-governador Espe
ridião Amin e grande

VAI ESQUENTAR
A cena politica promete
esquentar em Massaran

duba. Diante de recentes

acontecimentos, o prefei
to Dávio Leu �FL) já
fala desembaraçadamen
te em buscar a reeleição.
Se isto vier a acontecer,

haverá um' racha na co

ligação do PFL e PSDB,
comitiva. O governador . que hoje está no governo.
e o prefeito bateram o municipal, porque o vice-
martelo na decisão pela prefeito, Fernando Reinke
obra naquele dia, que hoje (PSDB), declarou taxati-

� uma realidade. Á aveni

da permite o esvaziamen

to do tráfego de veículos

na BR-280, hoje bastante

conturbado na saída de

Jaraguá do Sul para Gua

ramirim.

vamente, na semana pas
sada, que dessa vez sairá

candidato a-prefeito. Con
siderando que existem os

adversários do PMDB e

PPB, haja espaço para
tanta movimentação.

ENTRE ASPAS._ __ ._. __ .. .__ _._ .. c. __ . _

, uem quiser participar do governo estadual,
terá que deixar o partido." (Presidente estadual
do PFL, Paulinho Bornhausen, em reunião
real izada em Florianópol is, enfatizando que
cobrará oposição dos filiados)

ERRAMOS
A emancipação, por concessão dos pais ou por

sentença, é autorizada pela lei a partir dos 16

anos, e não dos 18 anos (conforme publicamos
equivocadamente sábado), reza o Artigo 5° dó
novo Código Civil)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 4678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

o-. Daniel Antonio Wulff

•
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.1 BATE-BOCA: MOTIVO DA DISCUSSÃO FOI EXIGÊNCIA DE CRACHÁ PARA ENTRAR NA PREFEITURA

Pasold e Pavanello têm discussão

.áspera no interior do gabinete
]ARAGuA DO SUL - O

prefei to Irineu Pasold

(PSDB) e o presidente da

Câmara de Vereadores,
'Carione Pavanello (PFL),
o Cacá, discutiram aspera
mente ontem pela manhã,
no gabinete do Executivo.

O vereador compareceu
ao local atendendo a um

chamado do prefeito, para
tratar sobre a questão que
envolve o funcionamento
do sistema de- estaciona
mento pago da cidade. O

bate-boca aconteceu nas

presenças do vereador Ro

que Bachmann (PSDB), do
gerente-administrativo da

Cartão Jaraguá, Jair Eugê
.nio de Souza, e do proprie
tário da empresa.

Carione exigiu o mes

mo tratamento de igual
dade dado ao povo, ao

chegar no portão de acesso

da Prefeitura, dizendo que.
também queria usar crachá
para entrar na Prefeitura,
como está sendo solicitado
da comunidade em geral.
"Sou um representante do

povo e não queroprivilé
gios", declarou Pavanello,
considerando a medida
"um absurdo". Em segui-.
da, reclamou da exigência
de crachá diretamente com'
o prefeito, motivo de toda
a discussão.

- PÔ, prefeito, agora
é preciso botar crachá pra
falar com o senhor? Is�o é

coisa de quem não tem

compromisso com nin-

Prefeito Irineu Pasold

guém -, questionou o

vereador. 'CVocê cuida da
Câmara de Vereadores que
eu administro a Prefeitura",
reagiu Pasold, segundo
relato de Pavanello.

'Em seguida, a dis

cussão descambou para o

número' de servidores que
existe na Câmara de Verea

dores. O prefeito disse que
.

discorda da intenção de
Pavanello em realizar

concurso público e dotar

o Poder Legislativo de
mais funcionários (hoje, á
Câmara tem seis servido

res). O presidente da Câ

mara retrucou que "uma

saída seria o Executivo ce

der o pessoal que está 50-

Vereador Carione Pavanello
César JunkeS/CP

brando na Coordenado
ria de Desenvolvimento

Social, tocada pela mulher
do prefeito, Brunhilde
Pasold". Ainda conforme

Pavanello, o prefeito teria

respondido dizendo que

quem colocou funcionári

os naquele setor foi o ex

prefeito Geraldo Wernin

ghaus, já falecido. Pavanel
lo preferiu interromper a

alteração, deixando a sala.

Irritado, o vereador não

compareceu a uma reu

nião que o prefeito havia

agendado com o novo de

legado Regional de Policia,
Djalma Alcântara da Silva,
para ontem à tarde.

Pavanello disse que irá

consultar a assessoria

jurídica da Câmara sobre

a legalidade da exigência de
'crachá para entrar na

Prefeitura, um órgão
público. Disse também que

pretende deliberar com

outros vereadores e deci

dir pela não apreciação dos
projetos do Executivo, se

o prefeito insistir com a

exigência de crachás com

a população. Há alguns
dias, circulou a informação
de que a Prefeitura estaria

colocando um circuito

interno de TV para acom

panhar o funcionamento

das diversas repartições
municipais, mas a idéia teria

sido abandonada.

PSDB deve indicarNiura para a SecretariaRegionalAdjunta
]ARAGUA DO SUL - O

PMDB e o PSDB já selaram
acordo para definir a titu

laridade da futura Secretaria

deDesenvolvimento Regio
nal, em vias de ser instalada
na região.

Os tucanos deverão__
indicar o nome do secre

tário-adjunto, possivelmente
o da ex-vereadora e presi
dente do Diretório Munici
pal do PSDB, Niura De

marchi.

Outro nome cotado

para a secretaria adjunta é o

do vereador Lia Tironi

(PSDB), mas a preferência
acabou ficando com Niura,
que não tem nenhuma

função pública no momen
to.

De acordo com o vice

presidente do PMDB, o

diálogo está acontecendo e

os tucanos deverão ficar
com 30% dos cargos da
futura Regional (são 14

funções), conforme o acerto
feito entre os dois partidos

ainda na época da camra
nha pelas eleições estaduais.
Na semana que vem, ainda

sem data marcada, o vice

governador Eduardo Pinho
Moreira estará em Jaraguá
do Sul para tratar especifica
mente sobrea questão. Está
certo que a titularidade da

secretaria ficará com o

PMDB e o assunto só não

,
ficou decidido, ainda neste

aspecto, porque o ex

deputado estadual Ivo

Konell (pMDB) está legal-

mente impedido de assumir

a função (pelo mesmo

motivo que já inviabilizou

sua candidatura à reeleição).
Entre os vários nomes

já mencionados para o car

go, como o do ex-secretário
de Estado Adernar Duwe
e do prefeito de Corupá,
Luiz C�ios Tamanini, entre
outros, estão na lista do

PMDB o vereador Pedro
Garcia e a mulher do ex

deputado estadual Konell,
Cecilia Konell .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISONEGAÇÃO: AINDA EXISTEM R�STITUIÇÕES QUE ESTÃO SENDO ANALISADAS PELA RF

Receita Federal informa o

prazo para entrega da Dirf
JARAGuA DO SUL - o

prazo para a entrega da

Dirf (Declaração do Im

posto de Renda Retido na.
Fonte) vai até às 20 horas
do dia 28 de fevereiro, afir
ma o chefe da agência da

Receita Federal em ]araguá
do Sul,]oão Batista Nunes
Coelho. "Para fazer a Dirf,
o contribuinte deve acessar

a Internet, através do site

da Receita (www.recei
ta.fazenda.gov.br), baixar o
programa Gerador para
elaborá-la e o programa
Receitanet para enviá-la.

Depois da transmissão, o
contribuinte deve emitir o
recibo de entrega", com
pleta.

De acordo com Nu

nes, estão obrigadas a en

tregar a Dirf as pessoas
físicas e jurídicas que, em

2002, retiveram Imposto
de Renda de terceiros -

por exemplo, a empresa
que paga salário a seu fun

cionário, ou o empregador
rural que, sem empresa
aberta, registra seus traba

lhadores e paga salário su

jeito à tributáção (hoje, aci
ma de R$ 1.058). Também
tem de entregar a Dirf,
segundo ele, as empresas

que pagaram mais de R$ 6

mil por trabalho não

Cesar Jun es

Nunes alerta para a incompatibilidade de informações

assalariado (cohtratação de

uma assessoria de impren
sa por R$ 7 mil anuais, por
exemplo), aluguel � royal
ties.

O chefe da Agência da

Receita Federal acrescenta
.

ainda que grande número

de restituições cai namalha

fina, em razão de divergên
cias constatadas entre o que
é informado à Receita

Federal, através da Dirf, e

o que é informado através

da Dirpf (Declaração de

Imposto de Renda de Pes

soa Física).
MULTA - "Para quem

não entregar aDirf, amulta
mínima é de R$ 200,00 pa
ra pessoas jurídicas inativas,
optantes pelo Simples e

pessoas físicas, e mínimo

de R$ 500,00 para as

demais. No caso de atraso,
a multa é de 2% ao mês

sobre o imposto declara

do, até o limite de 20%. Há

multa também para quem

preencher errado, que é de

R$ 20,00 a cada dez irregu
laridades encontradas na

declaração. Devem entre

gar a Dirf: 1.Estabeleci

mentos matrizes de pes
soas jurídicas de direito

privado domiciliadas no

Brasil, inclusive as imunes

(com receita imune à tribu

tação, segundo a Constitui

ção Federal, como as do

3° Setor) ou isentas (sem
fins lucrativos, como grê
mios recreativos); 2. Pes
soas jurídicas de direito

público; 3. Filiais, sucursais
ou representações de pes- .

soas jurídicas com sede no

exterior; 4. Empresas indi
viduais (ou empresário,
pelo novo Código Civil,
aquele que abre uma em

presa em seu nome e

coritrata um funcionário);
5. Caixas, associações e

organizações sindicais de

empregados e emprega
dores; 6. Titulares de ser

viços notariais e de regis
tro; 7. condomínios; 8. Pes
soas físicas; 9. Instituições
administradoras de fundos

ou clubes de investimen

tos, elO. Órgãos gestores
de mão-de-obra do tra

balho portuário.
(JULIANA ERTHAL)

Região registrou um acréscimo de 17°10 em empresas
]ARAGuA DO SUL -

No ano passado, Jaraguá
do Sul e região ganharam
599 empresas, para 513,
em 2001, conforme in

formações registradas na

]ucesc (junta Comercial
do Estado de Santa Cata

rina), através do esditório
do Município. De acordo
com escriturário Ademir

Trizoto, os números po
dern ser maiores, con

quanto, algumas empre-·
sas e-escritórios de conta
bilidade fazem o encami-

nhamento direto a Floria- Trizotó ressalta a importância do planejamento

nópolis ou através de ou

tros escritórios da Junta.
Na sua opinião, este

acréscimo tem alguma
relação com pessoas que
se desvinculam do antigo
emprego, e com a utili

zação do Fundo de Ga

rantia almejam a abertura

de um novo negócio,
muitas vezes, no entanto,
sem qualquer planejamen
to. Em 2002, foram can

celadas ou fizeram os dis

tratas sociais 65 firmas,
individuais e 131 limi

tadas. (JE)

CELULAR
As ligações telefônicas originadas de celulares e as-feitas
de telefones fixos para móveis ficaram mais caras a

partir de ontem. A Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações) divulga o valor do reajuste
concedido anualmente às empresas de telefonia ce!ular.
As operadores querem que a AnateI autorize o reajuste
máximo, que pode chegar a 26,41%-- valor do IGP
DI acumulado em fevereiro do ano passado a janeiro
deste ano. A agência reguladora, porém, não deverá
ceder aos pedidos das empresas. De 1997, a 2001, o
IGP-DI acumulado foi de 58,7%, mas o reajuste
autorizado foi cerca de 30% no período.

ICMS
O governador Luiz Henrique da Silveira sancionou,
na última terça-feira, aMedida Provisória 108/02, que
dispõe sobre a cobrança do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços), isentando
empresas de médio e pequeno portes da cobrança de

impostos no trajeto entre a origem de produção e as

empresas exportadoras, responsáveis pelo
encaminhamento dos produtos catarinenses ao

mercado externo. Para adequar a legislação estadual à
federal (Lei Kandir), a MP altera dispositivos da Lei
10.297/96, que dispõe sobre ICMS e Prestações de

Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e estende às remessas para empresas exportadoras.

IMET
O Imet (Instituto Millenium de Ensino e Tecnologia)
oferece. cursos de informática, secretariado,
administração e inglês. São elaborados conteúdos

individuais, com horários flexíveis conforme a

necessidade do aluno. Com laboratórios especiais e

professores qualificados e treinados, a escola prepara
o aluno para o uso das ferramentas mais avançadas
da Informática. As organizações exigem profissionais
em: secretariado com mais eficiência e segurança e,
através de um método inovador, o curso de inglês é
voltado a conversação e expressão. Mais informações
pelo telefone 275-0001.

VOLKSWAGEN
Volkswagen Caminhões e· Ônibus instalará mais 30

PATs (postos de Assistência Técnica) em todo o Brásil,
reforçando sua rede de concessionárias e garantindo
um atendimento ainda mais rápido a frotistas e

autônomos. Criados há dois anos, os Posto's
funcionam como uma extensão da rede autorizada
em regiões onde a distância entre as revendas é muito

grande. Atualmente, os clientes contam com os

serviços de dez PATs.'Todos os meses, as 115

concessionárias Volkswagen atendem uma média de
27 mil veículos. Desde a instalação dos postos, no
entanto, os motoristas em viagem precisam se deslocar
menos em busca de atendimento.

EspcciaHtação: Hospital deClínicas Estado do Rio de Janeíro
e Curso na Sociedade Brasileirade Oftalmologia do Rio de Janeiro

. Fone:(047) 215-1150 .

Av. Mal. Deodoro, 716 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center'
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Incentivo ao trabalho

recomeça no Município
JARAGuA DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do
, Sul reiniciou, no dia 3 deste

mês, o Programa de Incen

tivo ao Trabalho e à Quali
ficação Profissional, quan
do os 30 integrantes da pri
meira turma deste ano re

ceberam informações so

bre o programa. Realizadas

no auditório do Sesi (Ser
viço Social da Indústria),
durante toda esta semana,

estas atividades iniciais in

cluem ainda um ciclo de

palestras sobre os dados

históricos e geográficos do
Município, higiene pessoal,
manipulação de alimentos,
segurança no trabalho e

outros assuntos deinteresse

dos integrantes do progra"
ma, que também passam
por um teste de nivelamen
to escolar. Após esta fase,
os trabalhadores bolsistas,
serão encaminhados para
prestar serviços nos mais

�iversos setores da admi-

'nistração municipal, rece
bendo constante acompa-

nharnento escolar.

Implantado em março
de 2000 com o objetivo,
de proporcionar a qualifi
cação profissional do tra

balhador desempregado,
de forma a torná-lo apto
para atender as exigências
do mercado de trabalho e

incentivando o combate
ao desemprego, o progra
ma não sofreu alterações
legais. Os participantes assi
.nam um contrato de seis

meses com a Prefeitura (sem,
vínculo empregatício), pe
ríodo em que recebem bol

sa mensal no valor de um

salário mínimo, auxílio-ali

,mentação, auxilio-transpor
te e cursos de treinamento

e educação profissional inte
grados com atividades

prticas. De acordo com o

secretário de Produção,
Dieter Janssen, em 2003 o

, programa está disponibili
zando 60 vagas, sendo que
uma nova turma de 30 in

tegrantes deverá ser cha

mada até o mês de julho.

GERAL CORREIODOPOVO 5

I DEFINiÇÃO: PREFEITOS DE GUARAMIRIM E SCHROEDER DEFINEM OS LIMITES TERRITORIAIS

Anexação da Vila.Amizade
solução mais provável

�

e a
GUARAMIRIM/SCHROE

DER - Depois de uma reu-
, nião que durou cerca de duas

horas, os prefeitos de Gua

ramirim, Mário Sérgio Pei

xer, e de Schroeder, Osval
do Jurck, decidiram pela
anexação da Vila Amizade
ao município de Schroeder.

A reunião, que aconteceu na
manhã de ontem em Gua

ramirim, contou com a pre
sença de dois funcionários

da Secretaria de Planejamen
to, Orçamento e Gestão do
Estado e também de secre

tários municipais e represen
tante dos moradores da Vila

Amizade, que inclusive já
providenciaram um abaixo

assinado favorável à anexa

ção da localidade ao municí

pio de Schroeder.

De acordo com o técni

co da, Secretaria de Planeja"
menta, Orçamento e Ges

tão do Estado, Ademir

•

Alí .... io Flo .... íCll'\i e Filhos

Técnicos definiram pela anexação

Koerich, o processo de ane

xação pode ser realizado em
março e depende da apro
vação das Câmaras Munici

pais envolvidas e dos depu
tados daAssembléia Legisla
tiva. Koerich explica que a

Vila Amizade não repre
senta 10% da população de

nenhum, dos dois muni"

cípios envolvidos e, por isso,
não há necessidade de ple
biscito. A questão agora é

traçar a divisa ideal e entrar

com o pedido de anexação
e retificação da divisa para
que Schroeder possa ser res

sarcido do prejuízo de R$
600mil, valor que deixou de
receber quando foi detecta-

do que a Vila Amizaçle per
tencia legalmente ao muni

cípio de Guaramirim, e não
a Schroeder, como sempre
se pensou.

O erro é cartográfico e

foi anunciado ano passado,
quando o TRE (Tribunal
Regional Eleitoral) detectou
que duas urnas mapeadas
como sendo de Schroeder

na verdade pertenciam para
GuaraÍnirim, município que
vai administrar a Vila Ami

zade até que a anexação for

legalizada. Os prefeitos dos

dois municípios devem en

trar num acordo no que se

refere às despesas e prejuízos
que passam a assumir até

que tudo esteja resolvido. In
dependente do problema, a
Escola Gustavo Tank inicia
suas atividades normalmen
te, com professores contra
tado s por Guaramirim.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Sociedades de tiro promovem bailes
JARAGuA DO SUL - As

Sociedades de Caça e Tiro

da região já começam a

promover seus tradicionais
'. eventos para escolha dos
melhores atiradores com O

objetivo de participarem da'
Schützenfest com a melhor

pontuação possível. Com -o

apoio da diretoria da As

sociação dos Clubes e So-

Os
classificados
do Jornal

CORREIO DO
POVO são os

mais lidos e

'fortes da

Região do
Vale do

ltapocu.
Ligue para o

371-1919, e
confira!

Agradecemos a todos os familiares de Vanda Angelina
Ploríaní, que mostraram-se fortes e unidos, revezando-se dia e

noite e não nos deixando a sós emmomento algum...

Agradecemos as enfermeiras do Hospital' e Maternidade
SãoJosé - Ala ClínicaMédica - que se mostraram sempre presen
tes, atendendo a quem nós muito amamos com carinho e deter
minação.

Agradecemos também e muito, as irmãs do Hospital São
José, em especial as irmãs Oleme,]acira e Marli, pelo nobre
acompanhamento que nos deram e em especial aminha esposa e

nossamãe.

Agradecemos ao Médico Dr. Luis Carlos' Soeberl que
sempre nos atendeu colocando da forma mais consciente o que
estava se passando e nos confortando com suas sábias decisões.

Agradecemos ao Padre Sildo e a todos os padres eminis
tros da IgrejaCatólica de todas as Comunidades pela forte corren
te de orações e todas as bençãos e palavras de consolo que nos
foram depositadas.

Faleceu às 05:45 horas em 4/2 a Senhora ALMERINDA
MARQUARDT com idade de 53 anos, deixando enlutados
o esposo, filhos, noras, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 4/2 às 17:30

horas,saíndo o féretro da sua residência seguindo paraç
cemitério municipal de Guaramirim.

Faleceu às 04:00 horas em 5/2 o Senhor ANTOM
LESCOWITZ com idade de 84 anos, deixando enlutados
a esposa, filhos. genros. noras. netos. bisnetos e amigos.
O sepultamento foi realizado em 5/2 às 17:00 horas,
saíndo o féretro da sua residência seguindo para o cemitério
Jaraguá84.

Faleceu às 05:45 horas em 3/2 a Senhora TECLA MOKUA
com idade de 73 anos, deixando enlutados 8 filhos. noras.

genros. netos. bisnetos e demais parentes e amigos. Q
sepultamento foi realizado em 4/2 às 08:00 horas, saíndo
o féretro da capela mortuária da Vila Lenzi seguindo para
o cemitério do centro .

ciedades de Tiro do Vale do

Itapocu, que congrega apro
ximadamente 25 socieda

des, estão programadas pa
ra este [mal de semana festas

em diversas agremiações.
A Sociedade Esportiva

e Recreativa Schroeder III

promove festa e baile de rei

e rainha, a partir das 16 ho

ras. A Sociedade Recreativa

Vitória também promove
festa e baile de rei e rainha e

a SociedadeAlvorada realiza

festa e baile de rainha, a partir
das 14h30. A Sociedade Ri

beirão Grande da Luz tam

bém promove baile de rai

nha, assim como a Bandei

rantes.

A Sociedade Guarani

promove baile 90 chope.
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o cantor Michael Jackson foi pro-
. cessado pela casa de leilões de arte

Sotheby's por deixar de pagar pela
compra de duas pinturas do século
19. Os quadros do pintor francês
William Adolphe Bourgereau foram
arrematados por Jackson por cerca
de US$ 1.324.247, em outubro do

ano. passado, em Nova York. Seus
assessores confirmam o arremate,
mas explicam que os quadros não
combinam com a coleção de arte do

cantor, e por isso ele não os quer
mais .

(

CORREIO DO POVO
c

icro informatica. com
• p.<I.II •• 4 ..... , •• do, yo,i

Rua Vmândo da SINa Porto, 21
89252-230 jaraguâ do SUl-se

Pene: 1471275.1968 Fax: 47 371.6400
E-mall: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinformatica.com

Dia 7 de fevereiro, Festa Santo
Mariachi vai bombar ao melhor do

pop-rock com os DJs
Bernal e Xalinho e,' na pista techno
DJs Caco, Kasca, Daniel, e na per
curssão, Jonas. Detonando o som na

parte interna do complexo Hari Om.
Não fique fora dessa, porque muita

TEQUILA e surpresas irão rolar na

festa que não tem hora para acabar,
Ingressos antecipados a R$ 7,00
nos postos Mime da Reinoldo e kohl
har-h e Só C0\ ros, no shoppina.

.

Um show do rapper Emlnem, mar
cado para rolar apenas em junho,
em Glasgow, na Escócia, teve os

ingressos esgotados em 40 minutos.
De acordo com promotores de

shows, nunca uma venda de in
gressos. tinha sido tão rápida na

Escócia. O cantor faria somente uma

apresentação na Grã-Bretanha,
mas, com a qrande procura, marcou
mais um show para o dia 21'de ju
nho, na cidade de Milton Keynes,
que também teve os ingressos esgo
tados rapidamente.
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veículos

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

ASTRA - vende-se ou troca-se, branco,
95, compl., c/ som e aros esportivos.
Tratar: 376-1537 c/ Fernanda.

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

CARAVAN - vende-se, 88, 4 cil., 4
. archas, álcool, compl. Tratar. 374-0365.

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

372-3061 ou 9111-1452.

CHEVETTE-vende-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., alarme 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.

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

2002. Tratar: 370-6360 c/ Nivaldo.

CORSA - vende-se, Wind, 95, ç/
motor novo, vermelho. R$ 4.200,00
+ 22x R$ 297,00 ou R$ 8.800,00 a

vista. Tratar: 273-0617.

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.

MARAJÓ - vende-se, 81, prata. R$
1.900,00. Tratar: 275-2848.

MONZA - vende-se, 89, SU, prata,
c/ 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 c/ Claudir.

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

MONZA - vende-se, GL, 94, 2.0,
álcool, 4p, c/ 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, CD, 3.0.-R$
15.000,00. Tratar: 9953-9966.

OMEGA - vende-se, 93, GLS, bordo
perolizado, álcool. R$ 13.700,00.
Tratar: 9952-3282 ou 370-5727.

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: 27&0397 c/
Lourival após 19hs.

Tratar: 371-9979.

5-1.0 - vende-se, 95, veremlha,
compl .'menos ar, gasolina, +
acessórios. Aceito troca ou finan.

R$14.500,00. Tratar: 275-0777.

5-1.0 - vende-se, 96, preta, protetor
caçamba, capota marítima, d.h';
d.r. R$ 13.900,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

5-1.0-vende-se, 97, compl., GNV.
Aceito troca. Tratar: 273-0994.

VECTRA - vende-se, 94, CD, azul
met. R$ 13.900,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

VECTRA - vende-se, 99, GLS,
compl. R$ 23.900,00 c/ CD. Tratar:
371-2999 u 9973-5175.

BELlNA - vende-se, 84.
R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:
276-6242 hor. comI.

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

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

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.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, gasolina.
R$ 4.900,00. Aceito troca. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084 c/ Mara.

F-1.00 - vende-se, 63, motor v8,
gasolina, toda original, cor azul e

branca, c/ rodas 15 BBS. Ou troca-se

por Gol acima de 92: Tratar: 370-6954

c/ Fernando de manhã.

F-1.0QO - vende-se, 92, compl.,
preta, turbo. Aceito troca. R$
22.500,00. Tratar: 9905-9300 ou

273-1001 c/ Odir.

GALAX - vende-se, 81, relíquia,
todo reformado. R$ 3.600,00.
Tratar: 374-1724.

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, inteira,
ótimo estado. R$ 7.000,00. Tratar:
376-1772 c/ Nei.

PAMPA - vende-se, 97, 1.8, GI,
gasolina, c/ capota de fibra e janela
basculante. Tratar: 370-7693 c/
Emmanuel.

VERSAILLES - vende-se, compl.,
rodas, película, motor MPFI. R$
9.000,00 ou R$ 5.500,00 + 18xR$
290,00 fixas. Tratar: 372-1910 ou

9991-9940 c/ Clovis.

VERSAILLES - vende-se, 92, álcool,
4p, ar cond., d.h. R$ 7.500;00
negociável. Tratar: 370-0974.

BELlNA - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceito troca. Tratar:
276-6242 hor. comI.

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

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

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

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

financio. Tratar: 370-6641.

ESCORT -vende-se, 90, 1.6, gasolina.
R$ 4.900,00. Aceito troca. Tratar: 373-
3001 ou 9952-7084 c/ Mara.

F-1.00 - vende-se, 63, motor v8,
gasolina, toda original, cor azul e
branca, c/ rodas 15 BBS. Ou troca-

COMPRO
CONSÓRCIOS

OPALA - vende-se, 92, 5 marchas, 6
cil., GNV, + couro. 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.

�

OPALA - vende-se, 92, diplomata,
ap. de gás, rodas e aros espor., d.h.
e v.e. R$10.500,00. Tratar: 374-1724.

5-1.0 - vende-se, 97, DeLuxe, 2.2,
gas., compl., azul met. R$ 17.000,00.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

se por Gol acima de 92. Tratar: 370-
6954 c/ Fernando de manhã.

F-1.000 - vende-se, 92, compl.,
preta, turbo. Aceito troca. R$
22.500,00. Tratar: 9905-9300 ou

273-1001 c/ Odir.

GALAX - vende-se, 81, relíquia,
todo reformado. R$ 3.600,00.
Tratar: 374-1724.

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,-inteira,
ótimo estado. R$ 7.000,00. Tratar:
376-1772 c/ Nei.

PAMPA-vende-se, 97, 1.8, GI, gasolina,
c/ capota de fibra e janela basculánte.
Tratar: 370-7693c/ Emmanuel.

VERSAILLES - vende-se, compl.,
rodas, película, motor MPFI. R$
9.000,00 ou R$ 5.500,00 + 18xR$
290,00 fixas. Tratar: 372-1910 ou

9991-9940 c/ Clovis.

VERSAILLES - vende-se, 92, álcool,
4p, ar cond., d.h. R$ 7.500,00
negociável. Tratar: 370-0974.

l ProCllpla Ctmesde8I1wlra.3JO· ceII1lG·13fllPIIl�SI!1
INIID IIImel lao lado da IlfiUCi laragBil

,MO

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

SE MESMO ASSIM,
VOCÊ DECIDIR POR OUTRA MARCA

A FORD PAGAA VOCÊ
DUZENTOS REAIS ...

VENHA ATÉA MORETTIECOMPROVE!
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370-3113
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(047) 376-0251
.

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
. Au" C....... LerDA

A ,/ �.NHO."'''
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- se

-

FORD Pick-up Corsa Cinza -cf opcionais G 1996

Fiesta Vermelho G 2000 Corsa Wind Vermelho cf opcionais G 1995

Verona GLX Azul dir. hidr. G .1995 Monza SLE Prata cf trio A 1991

F-1000 Prata �.+TurOO D 1994 S'10 Cabinada Verde compl. + aceso GNV 1997

Pampa Branca Lona Marítima G 1993 S-10 Branca ar + dir. GNV 1997

F-1000 Preta oompi. + TurOO D 1992 S-10 Branca completa G 1996

F-1000 Preta cf turbo D 1983 FIAT

VOLKSWAGEM Uno ELX 4p Azul cf trio eletr. G 1994

Gol GIII Grafite 16V c/v.t.e. G 2001 Uno CS 1.3 Preto G 1989

Gol MI Branco cf opcionais G 1997 Palio EDX 4p Branco cf ops. G 1997

Gol I Branco cf opcionais G 1997 MOTO

Logus CL Azul cf opcionais G 1993 HONDA

Voyage Prata cf opcionais A 1989 Vermelha NX G 1997

Caminhão 8-150 Azul cf baú D 2002 Preta Personalizada G 2002

CHEVROLET

Ka GL 1.0
Fies!a 1.0 4p
Pampa 1.6 capota
F-1000 SS
Ranger XLT 4Ce

Fone: (47)
370-8622

Astra Sedan 2.0
Corsa Sedan 1.0 16V
Corsa Wind 1.0
Vectra GLS 2.0
Monza GLS 4p
Monza SL/E 4p
Monza SL/E. 2p
Opala Diplom., 4p
Opala L 4Ce, 4p

. Lumina 7 pessoas

Voyage GLS 1.8
Logus CL 1.8
Logus CL 1.6
Gol BX 1.6
Gol GTS 1.8
Gol CL1.8
·Go11000
Passa! LS

99 Eseort SW 4p 98
00 Eseort L 1.6 95
95 VersaiHes 4p 92
97
94 Palio 1.0, 4p_ 98
92 Tempra 4p 96
90 Tipo 1.6 4p 96
88 Tipo 1.6 4p 95
82 Tipo 1.6 2p 94
91 Fiorino 1.0 95

Uno Mille2p 96
88 Uno Mille2p 94
94 Uno ELX 2p 94
94 Uno 1.3. 2p 86
86 Premio 1.5 2p- 87
88
91 Peugeout 504 D (2) 95
95 Jeep JPX Diesel 95
80 Mazda Cabo Dupl, 94

01 PumaGTB 4.1 78
00 Maverick 75
97 Mercedes 74
88 AeroWillys 68
95 Ford "A" 29

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

11
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CORREIO DO POVO 3
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IMÓVEIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
compra (le CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou

usados em até 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

371-2987 cl Gilmar

FUSCA - vende-se, 81, motor 1300,
bege. R4 3.000,00. Aceita-se troca ..

Tratar: 370-4810.
FUSCA - vende-se, 78, motor 1300,
cl jogo de aro de 3 pontas, cl
reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 99Q3-0156.

FUSCA - vende-se, 69, motor 1300,
branco. R$ 1.900,00 negociável.
Tratar: 9997-4003 cl Dario.

FUSCA- vende-Se, 85, motor 1600,
cinza. R$ 3.000,00. Tratar:

FUSCA - vende-se, 73, motor 1500,
cinza, motor novo, v.e., acento de

i'I.IAMENTAI
& MAQ-UINAS
275-176"

Em breve estaremos

atendendo em novo

endereço
Rua Walter Marquardt
(próximo Posto Mime)

Vectra, controle nas portas e som.

R$ 3.000,00 negociável. Tratar:
9122-2313 cl Valmor.

GOL - vende-se, 99, 8v, 4p, 1.0,'
gasolina, vermelho. R$ 12.900,00.
Aceito troca. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cl Mara.

GOL - vende-se, 96, MI, branco, 2p.
R$ 9.800,00. Aceito troca. Tratar:
373-3001 ou 9952-7084. CI Mara .:

KOMBI- vende-se, 97, ótimo
estado. R$ 9.000,00. Aceito
proposta. Tratar: 9103-2939.

lOGUS - vende-se, 93,1.8, prata, 2p,
arcond., v.e., t.e. R$ 8.500,00. Tratar:
373-3001 ou 3352-7084 cl Mara.

PARATI- vende-se, 97/98, 16v, 1.0.
R$ 12.000,00. Tratar: 371-3198.

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

273-6242 hor. comI.

PASSAT - vende-se, 84. R$
1.600,00. Troca-se por móveis.
Tratar: 9123-0786.

PASSAT -vende-se, 78, modelo 86. R$
1.200,00. Tratar: 273-6242 hor. comI.

POlO � vende-se, 91, marron, 1.8.
R$ 6.000,00. Tratar: 374-078q.
SANTANA - vende-se, Quantum, 89,
álcool. R$ 4.800,00. Tratar: 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, 93, Quantum,
c/ar e d.h. R$ 9.800,00. Tratar:
9973-8955.

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.

VOYAGE - vende-se, 89, Cl, álcool,
1.6. Tratar: 9905-9300 cl Odir.

a, partir de-,

R$10.000,00 a R$ 740.000,00.
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.

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

BESTA - vende-se, 00, cl serviço
pj transporte escolar. Tratar:

370-8211 ou 370-8099.

CLlO - vende-se, Hàtch, 1.6 rt,
00, prata, airbag duplo, d.h., ar,
CD original, t.e.; 5p, trava pI
crianças,- rodas liga leve.

R$ 23.500,00. Tratar: 370-8928
cl Marcus.

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

cl Marcos.

PICK UP - vende-se, 74, Willys.
R$ 3.000,00. Tratar: 276-0326
cl João.

RURAL - vende-se, traçada e

reduzida, pronta pI trilha, ano

75. Aceito troca por plck-up F-75.

Tratar: 276-0544 ou 276-0031.

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

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

CAMINHÃO - vende-se, 8-150
Volks, cl baú, 1.400km. R$
22.000,00 entro + 32 x R$ 1.900,00.
Tratar: 9905-9300 cl Odir.

F-600 - vende-se, Ford, ano 75, cl
motor 1113. Tratar: 9969-2307.

VW 8.150 - vende-se, 00, chassis,
101.00Úkm rodados, particular.
Tratar: 9979-1437.

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

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,OO. Tratar: 371-7729.

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

GOL - vende-se, 85, refrigerado a

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

GOL -vende-se, 83, BX.

R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:
2'73-6242 hor. comI.

GOL - vende-se, GT, 86, álcool.
R$ 4.500,00. Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desemb. tras. R$ 8.000,00
+ 26x R$316,00. Tratar: 376-2724.

GOl-vende-se, CU, 96, 1.6, branco,
ar quente, desemb. trás. R$ 9.700,00
ou financio. Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, 03, Special, Ok,
cinza. Tratar: 370-6845 ou 9125-9115.

GOL - vende-s,e 83, doc. em dia,
motor bom. R$ 1.300,00. Tratar:
273-6242 hor. ccml.

, COMPRA --VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRClO

Ir 370-5999
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4 CORREIO DO POVO

CBX 200 - vende-se, Estrada,
preta, 00, ótimo estado. R$
4.800,OO:.Aeeito proposta CG de

. menor valor; Tratar: 275-2059.

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

CG - vende-se, 01, KS, 10.000km, R$
2.500,00 entro +20 x R$104,OO. Tratar:
370-0061 ou 9957-1671 el Vilmar.

CG - vende-se, 82. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0391.

CG TITAN - vende-se, 95, azul. R$
2.350,00. Itratar: 372-0391.

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

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

.

GARELLI- vende-se. R$ 450,00.
Tratar: 9951-8237.

VIRAGO - vende-se, 01, 250ee, bordo,
toda original. R$ 4.000;00 + 36x R$
258,00. Tratar: 375'2800 ou 3724125
das 4hs às 14hs el Jalson.

VBR -r- vende-se, Yamaha, 01, el
partida. Ou troco por carro de maior
valor. Tratar: 376-1771cl Nei.

CAIXA SELADA - vende-se, el sub
Bomber, bobina dupla. R$ 200,00.
Tratar: 372-3164.

CONSÓRCIO - vende-se, el 15
parcelas pagas de R$204,OO.
Tratar: 276-0545.

OVO - vende-se, pI 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 MECÂNICA - vende-se, el
todos equipamentos, elevador,
pronta pI trabalhar. Ótimo ponto de

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

RODAS - vende-se, marca IBR, aro
17', com pneu Toyo. R$ 2".000,00.
Tratar: 371-0680 ou 9113-8649.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
boss digital, 3000w + enduranee 2k,
bravox, el a caixa. Tratar: 371-9363
el Eduardo.

SOM - vende-se, pI carro, CD da

Pionner, 1 módulo, 1 sub, 1 par de
69 e 1 par de alto falante pequeno
pI porta. R$ 1.100,00. Tratar: 9123-
5991 ou 371-7764 el Fabiana.

r'�nstaICldora Lui�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

diversos
ACADEMIA-vende-se, particular, modo
401. R$ 800,00. Tratar: 9909-7898.

'APARELHO vende-se, de

musculação, novo. R$ 250,00. Tratar:
371-1016 ou 3704827 ou 9121-8505.

APARELHO - vende-se, de abdominal.
R$ 20,00. Tratar: 371-1016 ou

37Çl4827 ou 9121-8505.

APARELHO - vende-se, de
parabólica, el controle. R$ 120,00.
Tratar: 370-6615 ou 370-7441.

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

BALCÂO - vende-se, espositor.
Tratar; 273-0402.

BARCO - vende-se, el 415mts, de

aluminio, el motor Suzuki 15HP.
R$ 3.500,00. Tratar: 371-1016 ou

3704827 ou 9121-8505.

BERÇO - vende-se, de madeira

maciça, branco. R$ 180,00. Tratar:
9123-2430 el Fábio ou 9953-4688.

BICICLETA - compra-se, extra lite,
pequena pI bieieross. Tratar: 9122-9867.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pequinês. Tratar: 373-3787.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de Pit

Buli, el 11 meses, pêlo tlgrado, R$
250,00. Tratar: 373-4156 el Gilson.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rottweiller, 9 meses. R$ 200,00.
. Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, ehow-ehow,
2 anos. R$ 300,00. Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhte de

Koehau, 8 meses. Tratar: 371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Coeker, 4 meses, pêlo marron.

R$ 100,00. Tratar: 370-6068.

CADEIRA - vende-se, bebê
conforto. R$ 30,00. Tratar:
9123-2430 el Fábio ou 99534688.

CAIXA - vende-se, caixa pI moto.
R$ 30,00. Tratar: 9112-9101 ou

376-3640.

à
QUINTA-FEIRA, 6 de fevereiro de 2003

CG 125 Titar) Ir'"

CALCULADORA - vende-se, HP

12C, vem el manual em portugues,
original, nova. Tratar: 376-1484 ou

9118-8518.
.

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

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

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

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

BAÚ - com pra-se, preto de 50 Its,
pI moto CG Titan 125, ano 01.
Tratar: 371-7842.

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

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

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.

CELULAR - vende-se, Nokia 6120,
pronto da Tim, 2 baterias. R$
250,00. Tratar: 9979-1617.

CELULAR - vende-se, pronto T. R$
350,00. Tratar: 9975-6081.

CELULAR - vende-se, da Global, de
cartão, mareaCDMA. R$ 100,00.
Tratar: 275-6343 el Silvia.

CELULAR - vende-se, Global, LG

joyfree, 4 meses de uso. R$
150,OO:Tratar: 370-1225.

CHAPA - vende-se, de lanche

grande, a gás. Tratar: 273-0402.

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

COMPUTADOR - vende-se, 950mh,
seminovo, el 7 meses de uso, scanner
e impressora. Tratar: 275-2848.

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

o

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

DOBRADEIRA - vende-se, de chapas
-2mts. R$ 3.050,00. Tratar: 316-2931.

ESCRIVANINHA-vende-se,60xl00.
R$ 30,00. Tratar: 9965-5235.

ESTERIA ELÉTRICA - vende-se,
Atletie. R$ '400,00. Tratar: 371-1016
ou 370-4827 ou 9121-8505. •

ESTERIA ELÉTRICA-vende-se, Atletie
way. R$ 350,00. Tratar: 372-2396.

ESTUFA-vende-se. Tratar: 273-0402.

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

FILMADORA - vende-se, Panasonie
el tela. Tratar: 372-3752.

.

FlLMADORA-vende-se, JVC, seminova..�Ou troea-se por moto CG, 82. Tratar:
379-1100 hor. comI. el Marcos.

FOGÂO - vende-se, 6 bocas, marron.
R$ 250,00. Tratar: 371-0750.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica el
2 divisões. Tratar: 273-0402.

FURADEIRA - vende-se, de coluna,
,

marca Sehultz el motor. Tratar: 370-
6946 ou 9902-5430�

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

GELADEIRA - vende-se, Prosdóeimo,
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/.
, el Sand�o.

.

·GRUPO cóo. PLANO SEM OBJETO PRAZO OATAASS. OATAVENC.
.

VALORCREDtTO I T,C. V. I RATEADA
439 SF2 60% UNO FIRE2? 52 2OJ()2I(JS 17102103 R$ ·8,699,00 Rt 178,.87 RS 204,73
439 .7U2 70% UNO FIRE2P 52 20/02103 17/02103 R$ 10.148,00 RS 200,66 R$ 23&,84
439 704 70%UNO Fim: 4P 52. 2OJ02I03 17/02103 R$ 10,78&,00 RS 221,77 R$ 253,84
439 5P1 55% PALIO 1,0 16V 52 2OJ02l03 17102103 RS 13.728,00 R.$ 282,26 RS 323.09
439 UF2 UNOMILLE FIRE2P 52 2OJ02f03 17102103 RS 14.497.00 RS 298,08 R$ 341,20
439 UF4 UNOMILLE FIRE4P 52 �OJ02l03 11102103 R$ 15.409,00 RS 311'$,83 R$ 362.66
439 GOS GOL 1.0SPECIAL 52· 20102103 17102103 RS 15.740.00 R$ 323,63 R$ 370,45
439 CEL CELTA 1_0 52 20102103 17102103 R$ 15,150,00 R$ 323,83 R$ 370,68
439 KA KA1.0 52 .2OJ02I03 17102/03 R$ 16,465,00 R$ 338,54 RS 387,51
439 7 FIES1At,O 52 20102/03 11102103 R$ 16.550,00 R$ 340,2:8 RS 389.51
439 1UF UNO FIRE4?+ 10% 52 20102103 171021Q3 R$ 16,950.00 'RS 348,50 RS .398,92 t
439 PE PALIO EX 1.02P 52 20102103 17f02/03 RS 19Ji9t.00 R$ 404,87 RS 463,44

��\ Polo

X 250 Twister
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o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
.. Apartamentos,
Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

e·lmôveis
,0; "/

sôdêÓO%
&té ser' contemplado

Carag!uá
371..4000

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

..."CROMOART

Multimorcos
Dreom Cor

.

o seu novo carro e seu carro novo estão aqui!
modelo cor ano modelo cor ano

�ºj.\fO S 40 2.0T tElfSTA C_"",L__�__;,.LRATA • Ol/OJ
• BRANCO .. 00/00

�,.."..,....---

Diri]c um Ssang Yong e apaixone-se!
modelo cor ano

CHAIRMANN 600S AUT. • PRATA

: PRATA

MUSSO TO GLX 2.9 MEC. • AZUL

SHAOOW VT 600C • PRATA
.

01/01 KORANOO SOFT GLX MEC.· • PRETO 01/01

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 65.8· Ilha da Figueira· (47) 3720676
FLORIANÓPOLIS: Rua Santos Soroivo, 619 ·'Estreito • (48) 249 6300

Q
SSANGYONG

Powered by Mercedes-Benz

CONCESSIONÁRIA SSANGYoNG

VEíCULOS MUlTIMARCAS
NACIONAIS E IMPORTADOS
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Mitsubisch Eclipse 95 Preto

Seja
•

Gol 95 Bordô parceiro
Logus compl. 94 Prata da BV Financeira Uno 1.0 Fire 02 branca R$12.000,00

Pampa 97 Prata' Palio ED, 2p, 1.0 98 bordo meto R$ 10.500,00

Uno EP 96 Grafite faça ótimos
Gol Mll.6 97 vermo R$11.800,00

Kadett cf opc. 95
<' e Ternpra IE compl. 96 preto R$ 11.500,00

Branco logus cu, 1.8, g. 96 verde meto R$ 9.500;00
Pampa 90 Branca , •

Uno ElXc/trio, 4p96 bordo meto R$ 8.800,00negoclosParati alc. 90 Azul Uno Mille Eletr. 95 prata R$ 6.300,00+fin.

Voyage 1.6, cornpl, 89 Marrom neste espaço!
Omega GlS, gas. 94 azul meto R$14.500,00
Versalles compl. 94 verde meto R$ 5.800,00 + fino

Escort 1.6 93 Bordô Santana 1.8 c/ ar 93 . preto R$ 9.500,00
Fusca 80 UnoS 1.3 91 vermo R$ 6.200,00·

Fusca 76 EscortGl 91 azul R$ 6.200,00
Monza ClE, 2.0, g.87 bege R$ 4.800,00

"AV.',Pref·. Wald Fusca 72 marrom R$ 2.300,00::""",:0:::-'"'''' ",,' -,

Vi Votorantim I finanças

Ka comp!. 01 Prata G R$ 11.900,00
Gol GIII 00 Bordo G R$ 14.800,00
Blazer DLX 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
Gol Special 99 Branco G R$ 11.000,00
Gol LO, 2p 98 Azul G R$ 10.900,00
Vectra 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 Vermelho 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
S-10 2.2 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
Escort 1.6 L 88 Bege meto A R$ 4.900,00
F-4000 cl DH 85 Bege rnet, D R$ 22.800,00
Caminhão 8-140 99 Branco D R$ 39.900,00
35-300 cl Equip. 93 Branco D R$ 64.900,00
35-300 51 Equip. 93 Branco D R$ 41.900,00
Honda XLX 350R 90 Branco G R$ 2.400,00

Com ra Ven',fe1!Tr ue a- F i na n'c'. â!!:':

Pálio Weekewnd advent 00 Vermo R$18.000,00
Uno EP. 4p (-ar) 96 Verdernef R$ 8.900,00
Gol1000 96 Bordo R$ 9.600,00
Tempra 16Vcompl. 96 Azulmet. R$10.800,00
OmegaGLS/GNV 96 Branco R$17.500,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Corsa 95 Azul met. R$ 8.900,00
EscortGL 94 Bordo R$ 8.500,00
Caravan 89 Azul R$ 4.000,00
F-1000 87 cinza rnet, R$17.500,00
Monza 86 Vermelho R$ 3.500,00
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00

Fiesla 4p, 99, Azul mel - R$ 10.700,00

,!AW Prefeito Waldêiõàf'Grijba� 3747 '';;'Jaraguâ"dôi$ül

. 370.21Q9?AGENÓR,
""�'iillll'Jlli'lii:,;::;

GM
Vectra GL compl. Verde 98 G

CorsaWind 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

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

.
AV, PREFEITOWALOEMA�:G��.�,·38D9.BAIRRiJ VIEIIIA· JARAGUAp!t�ü� '.

Este espaço
está reservado para

você lojista!

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

FIAT

Uno ELX 4p compl. 94 azul met
Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p 97 azul
Uno 1.0 IE - 2p, limp. Desemb. Ar qte 96· preto

VW

Gal MI 1.0, 4p ,99 Prata

Gal MI 1.0, Limp., Desemb, ar qte 98 Branco e;
Saveiro CL - 1.6 95 azul meto
Fusca 1300 81 verde

GM
Corsa Sedan 4p 00 verde meto

S-10 Deluxe Completa - ar 97 cinza

Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mert

FORD

Ranger cj 48.000 km, aro,.lona 97 branca
Escort GL 2.0; compl. 96 prata
Logus CU 1.6 desemb. Ar qte 95 bege meto

Pampa L, 1.8, 95 prata
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92 preto
Del Rey, alcool 87 marrom meto

Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p 95 azul meto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

CORREIO DO POVO 7

8 VI 4 P I Ar condicionado / D.H. / V.E. /H.f Tele Comando de Abe:r1ura das Portas

TROCA INTELIGE'NTE. CONHEÇA O NOVO ESTIL.O DIE COMPRA
Com esse novo estilo você paga menos por mês para andar de carro novo, Sell),bUfOcracia

NOVOS· SEMINOVOS • PEÇAS E SERViÇOS FUNELARIA E PINTURA· CONSÓRCIO
EXCLUSIVO SERViÇO DE LEVA E TRAZ

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

GUITARRA - vende-se, washburn
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: 91,23-2430 cl
Fábio ou 9953-4688.

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 COSTURA - vende-se,
interlock, yamato, 7500 pontos. R$

,

2.100,00. Tratar: 370-0508 ou 9122-
5738 cl Maria ou Anderson.

MÁQUINA DE ESCREVER - vende-se,
portátil. R$ 50,00. Tratar: 9965-5235.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA - vende-se,

Zenit,122 em bom estado. R$ 200,00
acompanha bolsa e manual de instrução
em português. Tratar: 9965-5235.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

vende-se, em fibra, Muller. Ou troco
por geladeira. Tratar: 370-1492.

MAQUINÁRIO - vende-se, e urna
serraria completa, sendo este

maquináriO um carrinho de fita

pneumático. Tratar: 9969-2307.

MATERIAL P/ SORVETERIA - vende,

se, sorveteira Arpifrio,
pasteurizadora carpegiani,
liquidificador mix, 3 freezer consul
5301ts, 3 frezer consul 3101t5, 5
freezer Artico cl visor. Aceita-se
proposta. Tratar: 370-4509.

MESA,- vende-se, cl cadeiras e

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

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

CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28.174,'00
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

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

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

arrebentadas.
Tratar: 9979-0605.

PÉS - vende-se, 8
pés direito, 15x15,
cl 2,20 mts. R$
180,00. Tratar:
372-3752.

PIA - vende-se,
.

cl 2 cubas, estilo,
fórmico, R$
150,00. Tratai:
371-0750.Adquira seucrédito para comprar,

construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.
SPONCHIADO CONSÓRCIOS
.Possulmos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

PRECISA-SE -

urgente de um

empréstimo de

R$40.000,00.
Paga-se
R$2.000,00 por
mês. Tratar: 371-
0750 cl Sueli.

PRENSAS - vende-

se, pI transfer. 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 cl Marcelo.

SACO DE ,PANCADA - vende-se, de
75kg. R$ 50,00. Tratar: 371-1016 ou

3704827 ou 9121-8505.

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.

SUGAR - vende-se ou troca-se por
uma centrífuga. Tratar: 9125-0911.

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

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

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.

VENDE-5E-balcoes, vitrine, manequins,
cabides, casulos. Tratar: 370-3561.

VENDE-5E- máquinas industriais,
cobertura, overlok reta, interlok.
Tratar: 370-3561.

VESTIDO PRENDA - vende-se, usado,
bordado, cor bordo, manequim 40/42.
R$ 90,00. Tratar: 9117-3580.
VIDEOGAM,E - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1
memory card e 2 controles originais.
Tratar: 376-2206.

• fII/II- •

nnovers

ÁGUAS CLARAS - vende-se, de
alvenaria, 2 dorm., sala, coz., wc,
garagem. Tratar: 370-5786.

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

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria, 2 dorm., sala, COZ., wc,

churrasqueira e garagem pI 2
carros. Tratar: 437-0546.

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

C'ENTRO - 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.

COMPRA-5E - casa pI tirar do local.
Tratar: 370-0974.

CZERNIEWICZ - vende-se, mista, cl
100m2, 3 dorm., e demais
dependêcias. R$ 45.000,00. Tratar:
9975-2164. Creci 9465 cl Junior.

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

GUARAMIRIM - vende-se, próx.
Fameg.c/ 80m', murada. R$13.000,00
+ parco R$ 263,00. Tratar: 373-8649.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
Tratar: 370-6624. Creci 884-""

JARAGUÁ ESQUERDO - procura-se p/
alugar, próx. CAlC, até R$l80,OO, murada.
Tratar: 276-3075 cl Aurea de tarde.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, de
alvenaria, cf 170m', 3 dorm., sala,

PLANETG
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS, EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VíO.EO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'xaO)(
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

wc, COZ., lavanderia e terreno cl 13x25.
R$ 50.000,00. Tratar: 276-0743.

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

REALIZA
SEUS SONHOS

JOINVILLE - 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.

JOINVILLE - troca-se, em Joinville, 3
dorm., bem loclaízada, por outra em

Jaraguá. Tratar: 376-1925.

PiÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$ 14.000,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 9109-0818.

PROCURA-5E - casa ou apto cl 2
ou 3 quartos. Tratar: 370-1005 ou
9961-3590.

PROCURA-5E - moças pI dividir
aluguel, casa mobiliada, rua Carlos

May, próx. Trapp. Tratar: 371-1864
ou 9952'1491.

'

PRÓX. CENTRO - compra-se casa

de alvenaria. Pago entrada de até
R$ 25.000,00 e assumo finan.
Tratar: 997305175 cl Paulo.

SCHROEDER - vende-se, no centro

cl 70m', e terreno cl 1056m', +
benfeitorias. Tratar: 374-0365.'

SCHROEDER - vende-se. R$
8.000,00. Ou troca-se por outra em

Jaraguá. Tratar: 9991-9829.

SCHROEDER - vende-se, mista, cl
85m', terreno cl 893m'. R$
16.000,00 ii vista. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de alvenaria,
98m2, cl laje, 3 dorm., próx. Marisol.
R$40.000,,00. Parte financiável. Tratar:
374-1313. Creci 9561.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, c/100m2, c/ laje, 3
dorm., centro. R$ 35.000;00 à vista.
Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, no RioHern, c/108m2, c/
laje, 3 dorm., terreno c/945m2• R$
45.000,00 à vista. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, c/70m2, 2 dorm., terreno
'c/450m2, no Bairro Bracinho. R$
20.000,00. Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
madeira, c/54m2, terreno c/500m2,
próx, Marisol. R$ 14.000,00 à vista,
Tratar: 374-1313.

SÃO LUIS GONZAGA - vende-se, de

alvenaria, 3'donm., 2 wc, sala, copa, coz.,
garagem e lavanderia. R$ 50.000,00.
Tratar: 273-0734 c/Terezínha.

SÃO LUIS-vende-se, de alvenarlacy
190m2, 3 dorm., c/ suite, e demais

dependências. Tratar: 376-0035:

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
próx. CTG, c/100m2 e terreno de
660m2 • .R$ 20.000,00. Tratar: 275-
6343 c/ Bertoldo.

UBATUBA - vende-se ou troea-se. Tratar:
275-2130 ou 9112-0509 c/ Carlos.

URGENTE - vende-se casa em

Sehroeder, c/ terreno.de 100m2•
Tratar: 374-0365.

VILA NOVA - vende-se, mista, c/
110m2, e terreno c/500m2• Tratar:
370-7760.

VILA RAU - vende-se, de madeira,
c/ terreno de 60m2, 2 dorm., sala,
eoz. R$17.000,00. Tratar: 371-0648.

BALN_ CAMBORIU - vende-se,
quitinete, na rua 2000, centralL
uma quadra e meia da praia, sala,
eoz.,we, garagem. Pagto á vista.
Tratar: 371-7876 u 372-9068.

CENTENÁRIO - aluga-se, quitinetes rua

Fidelis stinguen, 64. Tratar: 370-3561.

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

275-3344 hor. com.

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

CENTRO,- vende-se, apto em reforma,
2 dorm., guarda roupa embutido, 2 ar

eond., garagem. R$ 39.800,00 +

reforma do prédio. Tratar: 9963-9445.

CENTRO - precisa-se de quitinete,
próx. ao hospital. Tratar: 372-1395.

COMPRA-5E - quitinete no centro ou

imediações. Tratar: Oxxl16976-9448.

DIVIDE-5E - apto todo imobiliado p/
moças. Tratar: 371-8254 c/ Lia.

DIVIDE-5E - apto no centro p/
moças. Tratar: 371-6408 ou 372-
2453 9122-6408 c/ Marise.

PROCURA-5E - p/ alugar apto de 1

quarto ou quitlnete mobiliada o

semimobiliada. Tratar: 275-1717 ou

, 9967-8888.

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

TROCA-SE - no 3' andar do Ed.

Bérgarno, 166, rua Reinoldo Rau, por
apto no 1º andar em outro edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Ou por casa

no centro. Tratar: 372-2136.

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

AMIZADE-vende-se, 210tes de 320m2,
prontos p/ morar, rua Emilio Butzke.

"

Tratár: 9973-5212 ou 371-6418.

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

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,

c/392m' p/ construção, 314m' p/
jardim/horta. R$ 14.000,00. Aeeita
se Gol/Pálio na cor preto/branco.
Tratar: 9125-9398.

CENTRO - vende-se, c/622m2, c/
galpão de 135m2, todo murado.
Tratar: 371-9157.

COND_ AZALÉIA - vende-se, ej
790m2, murado dos dois lados, c/
18m de frente. Tratar: 370-4509.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA

BRANCA-vende-se, c/ 15.000m',
escriturado, c/ plantação de

palmito. Aceito carro. R$ 12.000,00.
Tratar: 371-7341.

FIRENZE - vende-se, c/400m2, bem
localizado, c/ escritura. R$16.700,00.
Tratar na rua dos Escoteiros, 114,
próx. Posto Mareolla.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
1.050m', totalmente plano e escriturado.

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

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

final de rua cf 4.500m2• R$ 95.000,00.
Aceito casa de menor valor. Tratar:
9122-5747 ou 275-1156. CreCi 4820.

ILHA DA FIGUEIRA '- vende-se, c/
577,76m2, rua Rudolfo Grossklas.
R$ 20.000,00. Tratar: 9975-2164.,
Creei 9465 c/ Junior.

ITAJUBA - vende-se, c/500m2, ótimo
local, 300mts da praia, toda
infraestrutura. Aceita-se troca por
consórcio, carro, moto ou terreno em

Jaraguá. Tratar: 370-0061 ou 9965-
9920. R$ 9.000,00 negociável. Tratar:
370-0061 c/ Orli ou 9965-9920.

SCHROEDER - vende-se, c/
20x40m, próx. Marisol em
Sehroeder. Tratar: 374-1724.

SCHROEDER - vende-se, próx.
Mercado Téio, c/450m2• R$ 7.500,00

à vista. Tratar:
374-1313.

SCHROEDER

vende-se, próx.
Marisol, esquina,

. c/920m2, c/ 2
casa, sendo uma

mista e outra de

madeira.

'R$ 32.000,00.
Tratar: 374-1313.

TIFA MARTINS -

vende-se, c/
250m'. Tratar:
273-0862.

VENDE-SE - p/
chácara, e/40.ooom'
sendo 10.ooom' área
plana, 2 riachos,
lagoa, caminho p/
Pomerode, 12km do
centro de Jaraguá.
R$ 35.000,00.
Tratar: 370-8928 ej
Marcus.

QUINTA-FEIRA, 6 de fevereiro de 2002
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VILA LENZI- vende-

se, de esquina, c/450m2, rua Inmão
Leandro. Tratar. 371-6418 ou 9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, próx. Via Pão, c/
12 morgos, nascente de água e escritura.
R$ 30.000,00. Tratar. 370-7907 c/Adilscn.

VILA NOVA-vende-se, próx. Via Pão, c/
1.600m', c/ água, lagoa e palmito. R$
25.000,00. Ace�o carro até R$13.ooo,00.
Tratar. 371-0551 ou 9123-0513.

VILA RAU - vende-se, c/300m2• R$
15.000,00. Tratar: 9975-2164. Creei
9465 c/ Junior.

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 BURATTO- Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.menm.com.br/-buratto

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 3 darmo (suíte), garagem privativa livre - sacada cl vista do mar - prédio
pertinho do mar- apto novo - ótimo negócio - R$100_ÓOO,oO.

ZÉLlO BURATTO - Fones: (47) 9983·5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.brj-buraUo

VENDE-5E - PRAIA CAMBORIU

Apartamento -1 dorm. - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande
situado no Centro - R$ 45_000,00.

ZÉLIO BURATTO- Fones: (47) 9983-59200u (47) 367-1993. www.melim.com.brj-buratto

perpromoç
de rodas
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98 branco G

Corsa Super, 4p 97 azul G Ranger XL c, Dup,lé! 00/00 Branca
CU

Brava SX 4p 00/01 Cinza fi)
Vectra GLS 97 branco G Uno Mille Fire 4p 01/02 Vermelho cn C

C" C
Corsa Sedan 1.4 96 verde G Uno Mille EP 4p' , 01/01 Cinza > I

Corsa Wind 2p, 1,0 VE + TE 00/01 Cinza C CU
Towner 96 azul G C ..,

Corsa Wind 4p A,C, 99/99 Branca -

� �oI1000' 95 cinza G Saveiro 1.6 99/99 Branca cn =
C cn

Uno, 4p, 1.0 V,E+T.E 98/98 Azul - C
Verona 95 branco G

Escort 16 v compl. 4p :1,.8 '98/98 Prata.
CU C
"CI UUno ELX 94 cinza G Corsa Wind, 2p,,1.0 97/98 Branco C

Pick-Up Corsa 1.6 97/98 Azul E cn
Tempra compl. 93 azul G C

Corsa Wind 2p 96/96 -Branca U). >Uno CS1.3 90 azul G .

LJ"o'[v1ilie'4� 95/95 AZUl I ._- C
I CU C
Parati 1.6 89 branca G Gol! 2p, GTI 2.0 cornpl, 94/95 Vermelho Ei

'....

Parati 1.6 85 vermelha G
.

Uno MilleZp 93/93 Verrnelbo 'CU E
Gol CL 1,6, 2p 91/91, .

Branca Q CU
Chevette 85 bege G Opala Comodoro, 4P, com,,1 .90/90 Preto '" cn

'"

Rua Walter Marquardt, 1850 .. Barra dO Rio Molha· Jaraguá do Sul � se·
Brasília 79/79 Bege

370·31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul � se . Gol Especial

Gol Cinza 01 R$16.900,OO Corsa Wind branco

Seja
• Go/G/l1 Branco 00 R$16.S00,OO Saveiro CL 1.8 98 verm

parceiro Gol 16V4p Vermelho 00 R$.16.000,OO Palio EX 1.0 98 verm ..

Classe A 160 Vermelha 99 R$ 28. SOO, 00
96 brencoCorsa Sedan Super Verde 99

.

R$14.800,OO Gol CL/1,6

da BV Financeira SaveiroCL 1.6 Branco 99 R$14.S00,OO S-10 96 preta
EscortGL Prata 98 R$IS.S00,OO preta
EscortSW Vermelho 98 R$16.000,OO
CorsaWind Verde 98 R$II.200,OO vermo

e faça ótimos Santana Quant. completo Preto 96 R$13.S00,OO prata
EscortHobbi Prata 96 R$8.S00,oo grafite····
Calibra compl. Vermelho 9S R$ 20.000,00 Monza SUE ' azul", ii UnoELX,2p Verde 9S R$ 8.S00,OO ,

l(Iouradanegoclos Uno ELX+ ar Verde 9S R$9.S00,OO Parati GL
F;eugeot 40SSR Cinza 9S R$II.000,OO GolCL 1.6 branco'
AstraGLS .Ctnze 9S R$II.800,00 Chevetie SL prata

neste espaço!
Goll.. 6 Branco 9S R$10.S00,00
Versal/esG/2. O, compl. Branco 93 R$9.S00,00 Voyage GLS 88 vermo

EscorlGL'+ar Azul 93 R$ 8.900,00· Escort 86 marron
UnoE/etr. Branco 93 R$6.700,00 Fusca 86 branco
Opala 4. 1, 4p Cinza 90 R$6.S00,oo

Fusca 79 begeMonzaSLE Azul 89 R$4.S00,00
ChevetteSL Metrom 89 R$4.S00,OO Jeep 57, amarelo
EscortGL Bege 88 R$S.OOO,OO Titan KSE c/pert. 02

.

vermelha
BelinaL Bege 88

.
R$ 4.800,00 Sti'ada.20ÇJ 01 preta'SaveiroCL Branco 86 R$3.S00,00

370-9365 - 9997-9122
Uno Mille
Gol 16V4p

, Van
Saveiro

I Fiesta 1.0 4p
Eseort Hobby

I
Fiorino Feeh .. 1000
Eseort Europeu
Saveiro 1.8 ale.

o. �ol,

I Pampa
Parati

I
F-1000

M®lzaSLE
Voyage
Coreell12p

--

01
99
99
99
98
95
94
94
94
93
92
91
91
90
86
80

R$ 9.900,00
R$13.500,00
R$14.000,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7,200,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 5.800,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00

,

o

Seja parceiro
da BV Financeira

e, faça ótimos
ne-gócios.

neste espaço!

II

V 'U'otorantilíl � finanças

!l e��cu�ro� 371·4225
AV. Prefeito Manoel Gi'ubba, 1033 - Jaraguá do Sul- se

·

.marilclo
#4UrOMÓVEIS
Megane RT 1.6V Prata 2001 R$ 22,500,00
Gol1000 16v 4p Branco 2000 R$ 16,500,00
Corsa 4p Prata 1999 R$ 12.800,00
Corsa Wind Branca' 1998 R$ 10.500,00_
Escort GLX 16v Branco 1998 R$ 15.800,00
Escort GL 16V Prata 1997 R$ 14.500,00
Palio EDX Verde 1997 R$11.600,OO
Gol1000 MI Branco 1997 R$ 10.800,00
Kadett GL Branca 1997 R$ 9.600,00
Parati CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Uno EP 4p Verde 1996 R$ 9.200,00
Uno Eletronic Cinza 1995 R$ 7.500,00
Gol100Q I Azul 1995 R$ 9.600,00
Versalies GL 2.01 4p Azul 1994 R$ 9.300,00
Escort Hobby Vermo 1994 R$ 7.300,00
Uno 16v R Branco 1993 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1992 R$ 6.300,00
Gol GL Bege 1988 R$ 5.500,00
Parati GLS Verde 1984 R$ 3.500,00

Fone/Fax: 370-2769
v. �refeito .Waldélll81' Çrubba, 377.1·�· Centenário: ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

ALUGA-5E - salas comerciais nos

bairros Amizade e Sã Luis'. Tratar:
37()'6624. Creci 8844.

BARRA DO RIO CERRO II - vende

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

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente

pI asfalto. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, loja de roupa,
cl clientela formada, completa, rua
Reinoldo Rau. R$ 35.000,00. Aceita- '

se carro ou imóvel no nego Tratar:
37()'9224 cl Veridiana.

CENTRO - vende-se, Bazar e
Papelaria Marechal. Tratar:
371.Q452,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lanchonete cl tele entrega. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 37()'6614
após as 16hs.

'

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se;
Panificadora e Confeitaria. Tratar:
3700952.

LAVAÇÃO - vende-se, de
automóveis, completa, ótimo local.
Aceito carro ou terreno. Tratar:
9123-2430.

LOJA - vende-se, compl. de moda

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

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

Construção: Tratar: 376-3922.

SCHROEDER - vende-se, galpão
cornercla/industrlal, cl 600m2,
terreno cl 980m2• R$ 85.000,00.
Tratar: 374-1313.

ijlO DAWZ - vende-se, cl 543.000m2,
cl área pI plantação, lagoa, piscina. Valor:
0,70 o m2• Tratar: 9992-7155 cl Jean.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de Jaraguá,
área plana, beira-rio, pastagem, mato
cl palmito. 21 morgos, R$130.000,00.
Tratar: 372-3063.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de Jaraguá,
área plana, beira-rio, pastagem, mato
cl palmito. 25 rnorgos, R$ 160.000,00.
Tratar: 372-3063.

MASSARANDUBA - vende-se, na
localidade de Campinha.
Tratar: 379-1693.

MASSARANDUBA - vende-se, cl área
de 55.000m2, cl casa, rancho, água
corrente em abundância, ideal pI abrir
parque aquático, 15km do centro de

Massaranduba, cl plantação de banana.
Tratar: 379-1119 cl Maria hor., comI.

SCHROEDER - vende-se, cl
nascente de água, privacidade,
cachoeira, beleza e área aproveitável
cl 64 rnorgos = 160.000m2• R$
49.000,00. Tratar: 374-1313.

QUER
ANUNCIAR

LIGUE

AQUI!
371·1919

empregos
ADVOGADO - procura colega pI
estabelecer sociedade em escritório
de advocacia. em Jaraguá. Tratar:
275-1717 ou 9967-8888.

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

PROGRAMADOR - dispomos de 3

vagas pI programador em Delphi cl
experiências comprovada. Tratar:
371-7842 cl José.

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

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

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se,
ambos os sexos, cl alta
remuneração, na área da saúde e

beleza. Tratar: 371-5176.

BABÁ - ofereço pI trabalhar.
Tratar: 9902-6054.

COZINHEIRA INDL - procura-se
serviços. Tratar: 276-0545.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 273-6014 cl
Marcélia.

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 276-0639.

FRETE - ofereço-me pi trbalhar cl
frete e mudanças. Tratar: 37.1-
4330 ou 9113-7691.

OFEREÇO-ME � pi trabalhar como
motoboy ou cobrador. Tratar: 371-
7157 ou 9132-4923. .

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar com
motoboy de manha. Possuo moto.

Tratar: 370-6954 cl Fernando de

manhã.
'

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
dlarista/rnensalista ou babá,
possuo experiência e referências.
Tratar: 370-6371 cl Maria.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar ou
estagiar. Curso faculdade de

/
�r ÍJ��

( ,,/
r 39r�TA-FEIRA, 6 de fevereiro de 2003 ()

Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma Loira e duas Morenas

W!:zjeRt
aSupern
âo�l"

Mudamos de local
Jaraguá do Sul CI Local Discreto, Massagens e Acessórios

administração em RH e possuo
exp. em escritório. Tratar:
372-3922.

passada. Tratar: 9902-0095.

OFEREÇO-ME - pI estagiar na
área de arquitetura, cursando 4·

ano da faculdade de arquitetura
e urbanismo. Tratar: 371-1847 ou

9102-9676 cl Ivanildo.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
cozinheira ou camareira. Tratar:
276-0545.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar ou
estagiar, cursando faculdade de

administração em RH, possuo
exp. de estagiária. Tratar: ,

372-3922.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
aux. de enfermagem em

laboratório ou como técnica em

contabilidade. Tratar: 9125-3533
cl Elza.

OFEREÇO-ME -,p/,lavar roupas de

terceiros, pgto mensal, não importa
quantidade. R$' 60,00'lavado e

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
babá ou empregada. Tratar:
371-7178.

,( /

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFERTAS
SUPERMERCADOS

. .

VOCÊFAZPARTEDESSA UNIÃO

(

, NÃO 'PERCA!
c ESSAS ,OFERTAS

SUPERMERCADO AMIGÃO DE JARAG,UÁ DO SUL

UM SHOW DE PREÇOS BAIXOS·
-

Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657 • CENTRO • JARAGUÁ DO, SUL • se • FONE: 275·1880
\l)

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



senac
Ruo Adélio Fischer, 303

Fone/Fax: 370-0251

cursos técnicos
.

, .

proximos cursos

CORREIO DO POVO

CiIDSESC
Nívell

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGuÁ DO SUL

CURSO DE INGLES
ADULTO

sébeco- 10:00 as 12:00h De : 08/ Mar à 19/ Jul

Nívell JDFelras' 20:00as 21:4Sh De: 11/Mar.a22/ lul

Nível! S'Fe/ras-19:4Sas21:JOh De: 13/Mara2J/Jul
Nível2 )D e 58 F. - 18:45 as 19:4511 Oe: II/ Mar a 22/ lu!

Nivel2 )11 Feiras - 18:00 as 19:45h Oe: 11/ Mar 11 22/ Jul

ZllFelras-19:1Sas21:00h 0e:l0/Mara21/JuI

Nível3 la, e Si! F. - 17:45 as 18:4511 De: 11/ Mar a 22/ Ju!

Sãbado - 13:00 as 15:00h De: 08/ Mar a 19/ lu!

Nível3 sábado - 15:00 as 16:45h De: 08/ Mar 11 19/ lu!

JlIeSOF-8:00as9:00h 0e:11/Mara22/JuI

Nível3 Z& Feiras - 17:30 as 19:1Sh De: 10/Mar 11 211 JuI

2a e � F - 18:00 as 19:0011 Oe: 101 Mar 11 211 JlA

Nivel4

2& feiras - 19:00 as 20:00h De: 10/ Mar a 21/ lu!

NíveiS

Sãbado - 10:00 as 12:0011 De: OS/ Mar 11 19/ JuI

NíveiS

ZDe'!! F-16:15as 17:15h De: 10/Mara21/JIJ

Nivel6
Nível7
Nível8

3a e SB. 9:4S as 10:3Oh De: llj Mar a 211 lul

Adolescentes

28e48 ·13:30as 14:1Sh De: 10/Mara21/Jul.

Comerciários: R$ 175,00
(1 + 4 de R$ 35,00)

Convênios: R$ 210,00
(1 + 4 de R$ 42,00)

Usuárlo= : R$ 235,00
(1 + 4 de R$ 47,00)

·COmunldade em Geral

INFANTIL

{
-----

QUINTA-FEIRA,6defevereirode2003 ��§.ais /. I �
--------------�----------------------------�--�--------------�-----------------B,a�·

I'" /'

ioroguodosul@sc.senoc.br

Nível I A fNikJalfabetizados}

Nível I B 2a e 4lI. 1S:30 as 16:1Sh De: 101 Mar a 211 Ju!.

38 e 58 . 16:30 as 17:30 De: 111 Mar a 211 Jul.

2a e 4lI. 14:1S as IS:00h De: 101 Mar a 211 JuI.

3aesa·9:00as9:4Sh De: 11/Mara21jlul.

. CURSO DE VIOLÃQ

NÍVEL 1

REVISÃO GRAMATICAL

Nível 2 A (Deve saber ler)
Nível3 B (9anas)
Nível4 A (10 e 11 anos)

NíveiS A

Dependente Comerciário:
R$125,OO{1 +4deR$25,OO)

Dep. Empresário/Convênios.:
R$ 150,00(1 +4deRS30,OO)
Dependente de Usuário:
R$175,00(1 +4deR$3S,00)

AlIl;�s cara crlancas, lovens e adultos

II

Grupos por nível de conhecimento

Em grupo de atê 5 pessoas

I

SEGUNDA FEIRA TtRl'.A,FElRA
10tl às 12h IOh àS'12h
13h às 15h 13h às 15h
15h às 17h 15h às 17h

Comerciários: R$ 40,00
Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$ 60,0018h às 20h 18h às 20h

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermogem
Técnico em Transações Imobiliários

20h às22h 20h às nh

INFORMAÇÔES: (47) 371-8930 ou 371-9177

Intensivo de Férias
INGLES INTENSIVO

.. ' INICIO E FIM cc

NÍVEL 1 za, 3a e 4a • 18 as 19:30h De. 27'1 Jan. à 261 Fev.

Revisão Nlveis 1,2 3 e 4 3a, 4a,Sil e 6i1 • 7:30 as 9h De 041 Fev. à 28/ Fev.

Revisão Níveis 1 2 3 e 4 2a, 3a, 4i1 e 5a. 18:30 as 20h De . 03/ Fev. à 281 Fev.

Nível6 2a e 3a. 15h às 18h De 271 Jan. à 26/ Fev.

ESPANHOL INTENSIVO

2a, 3a e 4a• 19:45 as 21:15h De : 201 jan. à 261 Fev.

De: 30/ JM. à 27 1 Fev.

Comerciários: lS5,00 (2 x de R$77,50)
Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ 85,00)

Usuário: 200,00 (2 x de R$ 100,00)

•

Comerciários: 155,00 (2 x de R$77,50}
Empresa/ Conv: 170,00 (2 x de R$ R$ 85,00)

Usuário: 200 00 (2 x de R$ 100 001

Todo Sábado

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

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

5a Feira- 18 as 19:30h
Comerciários; 55,00 ( 2 x de R$ 27,50)
Empresa/ Conv: 70,00 (2 x de R$ 35,00)

Usuário: 10000 (2 x de R$ 50 00)

Matemática Financeira com HP 12c 30h 10/02 a 21/02 2' a 6" 19h às 22h R$l80,oo ou 1+1 R$92;00
'Legislação Tributária 30h 17/02 a 28/02 2' a 6' 19h às 22h R$180,00 OU 1+1 R$92,00
Oratória I 15h 17/02 a 21/02 2' a 6' 19h às 22h R$'!l30,00 ou 1+1 R$67,00
Mercado Intemacional- EXPORT. UOh 17/02 a 02/07 2' e 4' 19h às 22h 1+4 asuo.oc

.

Mercado Intemacional -IMPORL UOh 18/02 a 03/07 31 e 5" 19h às 22h 1:+-4 R$110,00
Oratória· Nível II 16h 03/03 a 07/03 2' a 6' 19h às 22h15 R$l40,oo ou 1+1 R$71,00
Qualidade em Serviços 15h 10/03 a 14/03 21 a 6" 19h às 22h R$130 ou 1+1 R$ 68,00
Vendas Extemas 15h 24/02 a 28/02 2' a 6" 19h às 22h R$130,00 ou 1+1 R$70,00
Instrumentador Cirúrgico - Hosp, JguA 24011 31/03 alO/lO 21, 41 e 6" 19h às 22h 1+6 R$130,00
Digitação 50h à definir 21a6" 15h30 às 17h30 R$l90,oo ou 1+1 R$97,00
Operador de Microcomputador 50h à definir 2'a6" 09 às 12h R$360,00 ou 1+4 R$73,00
Operador de Microcomputador .

50h à definir 2' a6' 13h àsl5h R$360,00 ou 1+4 'R$73,00
Operador de Microcomputador 50h 10/03 a 07/052' e 4' 19h às 22h R$360,00 ou 1+4 R$73,00
Banco de Dados Access 36h à definir Sábados OOh às12h R$290,00 ou 1+2 R$98,00
Decoração de Ambientes Abr/2oo3
Desenvolvimento de Líderes Abr/2oo3

(Noturno)

Salda de Jal'aguá do Sul

"tratar c/ Luciano
Fone: 9953-5676 ou 275-4081

MASSOTERAPE,UTA
Rolf Hafemann

Massagens em Geral

ii 370-1732

AN C
l. ,

�

f •

>

• �

Edital de convocação para
assembléia geral do Sindicato

A diretoria do Sindicato dos trabalhadores nas in

dústrias químicas, plásticas, borrachas, papelão e isopor
de Jaraguá do Sul e região, convoca toda a categoria da
base territorial de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá,
Massaranduba e Schroeder, sócios ou não para Assem

bléia geral, a realizar-se no dia 15/02/2003, em pri
meira convocação às 17h30min, com qualquer núme
ro de presentes, tendo por local a sede do Sindicato

sito a rua José Emmendõerfer, 240 - Bairro Nova Brasília.
Com a seguinte ordem do dia:
* Sustentação financeira do Sindicato
* Discussão e deliberação da Taxa Assistencial do

ano de 2003.

Jaraguá do Sul- se, 05 de fevereiro de 2003

Sergio Luis Ferrari
Pela Diretoria

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

.------------------------, ())

Edital de convocação para
assembléia geral do Sindicato
A diretoria do Sindicato dos trabalhadores nas i�dústrias

químicas, plásticas, borrachas, papelão e isopor de Jaraguá
do Sul e região, convoca toda a categoria da base territorial
de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba e

schroeder, sócios Ou não para Assembléia geral, a realizar
se no dia 15/02/2003, em 'primeira convocação às

15h30min, com qualquer número de presentes, tendo por
local a sede do Sindicato sito a rua José Emmendõerfer, 240
- Bairro Nova Brasília.

Com a seguinte ordem do dia:
* Discussão e deliberação da pauta de reivindicação para

data-base de 2003/2004.
* principais pontos de pauta: 1- Reajuste salarial com a

reposição das perdas decorrentes da inflação medida pelo
INPC nos últimos doze meses; 2 - Aumento real salarial re

compondo o poder aquisitivo; 3 - piso salarial de R$ 450,00.
* Autorização para a diretoria do sindicato, em caso de

não haver negociações, ingressar com ação judicial.

Jaraguá do Sul - se, 05 de fevereiro de 2003

Sergio Luis Ferrari
Pela Diretoria

o
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QUINTA-FEIRA,6 de fevereiro de 2003

ENTREGA:
OUTUBRO/2004

o rédio
� Churrasqyára na saéada
:. Iubula

.

.

�. água quente
• Opção 2 vagas de garagem
• Opção garagem cl dep. privativo
• Completo sistema de segurança

• Sala de jogos .

• Sala de gind$tica.�.
• Sauna elambiente dêscans
• Salão de festas c)êhutrasq. e bar
• Horne Theaier "".

• Piscina adulto e infantil
-

• Playgroul1d
• Ambientes decorados e mooiuadoe

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

perto do Clube Beira Rio.

Plantão
de Vendas

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

RoyalBarg Center .

[araguti do Sul-se

Financiamento direto com

a construtora até 70 meses. "Inovando Conceitos de Vida"
(47) 322-8999 (Bluntenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Téo Boga
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Quinta-feira ..

Big Bistrô: Shaw com

OS CHEFES

Se7en Club: Dj Gu (Hypno),
pela primeira vez em Joinville

Sexta-feira -

Hari Om: Festa Santo
Mariachi

Sábado -

Banana Joe: Shaw com a ban
da Beterrables (Floripa), Filhos
da Terra, e DJs Caverna e Mar
celinho

, Domingo-
Barcelona: Verão 2003. As noi
tes de domingo são aqui

Terça-feira -

Se7en Club - Joinville: Happy
't' Summer com DJSonga Brother

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I

j" /� .

QUII\lTA-FEIRA, � de feveréiro de 2003.
.

8CORREIODOPOVO_,-'--__---'-"'--
GENit & INFORMAçÃ'O
POR FRANCIENE FAGUNDES

Quirino W. Bona, ao lado de Brunhilde Schrnõckel, aniversariou
no dia 27/1. Parabéns e felicidades é o que desejam seus amigos
de Barra Velha fi do Jornal CORREIO DO POVO

Gabriele Pedrotti (E) completou 17 anos no dia 4. Parabéns de
sua amiga Alana Caroline (na foto)

Completa 16 anos, amanhã, Pâmela Laís
M ari noso de Souza. \\Desejamos que seja
imensamente feliz." E o que desejam seus

pais, Jair e Teresinha, e seus irmãos,
Tharnara e Eduardo

FELICIDADES
Aniversaria hoje
Lucimar Maria

Rita, do Sindicato
do Vestuário.
Felicidades!

Casaram-seno dia 21/12 Sandra Hamburg
e Alvaro Witt. A cerimônia religiosa
realizou-se na Igreja de Rio dos Cedros

Rocheli Vehrmeister, da Time Escolas,
aniversariou dia 4/2. Ela é filha, de José e

Cecília. Parabéns!

No dia 28/1, a aniversariante Sibely Peron teve um motivo a

mais para comemorar, pois fi rrnou o noivado com o namorado,
Denis. Parabéns!

o dia 15/2, acontece o bail� com

Grupo Rodeio, no CTG Do Trote
o Galope, com início às 23 horas.
s ingressos, antecipados, estão
endo vendidos no Despachante
i lo, Casa Campei ra e Postos

Mime .

.eRE_SLfflA-ÇÃ,O,-_
Neste .sábado, Sandro Luis e

Clóvis irão se apresentar na

Lanchonete Caldo' do China, em

rente ao Koerich, no Centro, a

artir das 16h30. l)

Leandro Schrnõckel Gonçalves
Juçara Maria Rozza
Avani Maria Gacho

Arsanjo Paul Colaço J r.

Carmelo Vicenzi
Guilherme Afonso Borck

I<auling
Samuel Guimarães Souza
H ilda Carvalho

Alice Cristina Siebert Duwe
Alex Gorges (li
Lídia Gessner
Sandro Rogério Alvize

Valmir Scoz
João Paulo Alves

.

Gabriela de Albuquerque
Ribeiro

5/2
Eliseu Eloi Feustel
Tatiane Franciele Bartel
Marina A. Imhof
Roberto Leltholdt
Arold Rode

6/2
Francine Beatrice Weber
Laurizete da Silva
Luéimara Hasse

Roberta D. Dias

7 2
U rsula Franzner

Marcos Leonardo ;Dias

L
João Rocha Sobrinho
Heverton Barg
Elcídio I<ath
G race j ane P rad]
Bruna Mayara Pradi
Darci Odelli
Avani Gacho
.Irma Volkmann
Geovani Antonio Kunh

«
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CALOR
Com o forte calor que tem feito nos últimos dias, todo o

cuidado coma saúde é pouco, especialmentecomas crianças
pequenas, que não sabem e:lÇp� com palavras os seus '

desconfortos. Para evitar as doenças c<?muns nessa época
do ano, como desidratação e problemas gastrointestinais, o
'secretáriomunicipaldeSaúde,AirtonWeberdaSilva, aconselha
aos pais ou responsáveis que procurem o posto de saúde
mais próximo ao primeiro sinal de febre alta e vômito. Muita

água e urna boa alimentação também fazem parte dos
cuidados preventivos.ASecretariaMunicipaldeSaúde fornece
soro gratuitamente, mas o soro caseiro também pode ser

feito com urn copo deágua fervida, uma pitada de sal e
uma colher de café de açúcar.

, ft
PESQUISA
o Sebrae e as prefeituras deJaraguá do Sul e Guaramirim
estão realizando o cadastramento do SUS (Sistema Único
de Saúde). Este programa visa o desenvolvimento local e a
melhoria da qualidade de vida da população. Os secretários
de Saúde dos dois municípios solicitam que a comunidade
receba bem os entrevistadores e não deixe de responder a
nenhuma das perguntas. Os entrevistadores estão,

identificados e uniformizados.

AMVALI
'AAmvali (Associação dosMunicípios doVale do Itapocu)
promove hoje, a partir das 16 horas, a primeira reunião
do ano, quando acontece a posse do novo presidente,Mário
Sérgio Peixer, prefeito de Guaramirim, e eleição da nova

diretoria. A secretária-adjunta de Planejamento do Estado,
f1

Anita Pires, estará presente e vai explicar o funcionamento
,das Secretarias Regionais de Desenvolvimento que estão

sendo implantadas em todo o Estado.

FISCALIZAÇÃO
Em cumprimento à resolução que entrou em vigor este
ano, a Prefeitura, através da Gerência de Meio Ambiente,

, vaipassar a fiscalizaravendadeagrotóxicos e deembalagens
de agrotóxicos. A nova lei determina que todas as

embalagens devem ser devolvidas nas casas agropecuárias,
onde foram compradas. A Prefeitura de Jaraguá do Sul já
desativou os contêineres que eram disponibilizados corno
depósitos das embalagens.
PLANEJAMENTO
O novo coordenador das secretarias regionais, PauloTemes,
reúne-se esta semana com o prefeito Irineu Pasold para
discutir as metas de trabalho deste ano. O novo

coordenador assumiu recentemente a função e está apenas
esperando o sinal verde do chefe do Executivo para dar
início aos projetos para este ano.Ao todo, são três secretarias
regionais, localizadas nos bairros João Pessoa, Santa Luzia

� e Nereu Ramos, que agora passam a ter um único
coordenador.

ssoas graças à
rofissional.

ia propício para
nsabilidades e

romance, há sinal de conflito.
Câncer - Procure dar o
melhor
E

raso Convém
da sua saúde.

• ESCLARECIMENTO: CONSELHO DEUBERAllVO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO PRESTA CONTAS À COMUNIDADE

Situação financeira está sendo

regularizada gradativamente
GUARAMIRIM - Fazer

com que a comunidade
'volte a confiar no atendi
mento prestado pelo Hos
pital Santo Antônio é a

principal meta da diretoria
do Conselho Deliberativo

do Hospital Santo Antô

nio, que completa 50 anos

de existência em julho des-'

te ano. O diretor dó Con

selho, Osnildo Bartel, afir
ma que, finalmente, a po
pulação, de Guaramirim

pode ficar tranqüila porque
todos os problemas ocor

ridos recentemente estão

sendo resolvidos. "Quere
mos dar uma boa notícia

.

para a comunidade de

Guaramirim", ressalta Bar
tel.

Na terça-feira desta

semana, ele reuniu o con

selho para uma prestação
de contas, oportunidade
que também foi aproveita
da para a definição das co

missões que vão organizar
e planejar a festa de co

memoração' dos 50 anos

do Santo Antônio. Hoje, a,
mesma prestação de c�)Otas

Cesar Junkes

Osnildo Bartel quer resgatar a credibilidade do hospital

será feita ao prefeitoMário
Sérgio Peixer, durante a

entrevista coletiva semanal.

De acordo com o de

monstrativo oficial apre
sentado por Bartel, a dí

vida atual (aproximada) do
hospital é de R$ 550 mil,
referente a débitos com o

INSS (Instituto Nacional

do Seguro Social) Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina), Casan (Compa
nhia Catarinense de Água
e Esgoto), entre outros. A

dívida com o INSS, de R$
31 ° mil, está sendo paga

em parcelas, d�duzidas
mensalmente no repasse
do SUS (Sistema Único de

Saúde), na razão de R$ 10

mil por mês, corrigidos
mensalmente. No total,
eram 96 parcelas, sendo
que 65 já foram pagas. Já a

dívida com aCelesc, de R$
100'mil, deverá ser nego
ciada junto à empresa,
assim como a da Casan,
no valor de R$ 9 mil.A es-,

timativa do presidente do

Conselho é de que o total

da dívida seja paga no

decorrer deste ano ou ano

que vem.

O presidente do Con

selho Deliberativo ressalta

as conquistas dos últimos

�dois anos, como a realiza

ção de dois concursos

'públicos. "Atualmente,
todos os funcionários estão

trabalhando legalmente.
De 1988 até 2001, não foi

realizado nenhum concur

so", argumenta Bartel. Ele
também cita a reforma e

ampliação do Centro

Obstétrico, no valor de R$
45 mil e aquisição de equi
pamentos hospitalares, no
valor de R$ 97 mil, verbas

conquistadas através de

convênios dos governos
federal e estadual, com

contrapartida da Prefeitura.
Entre as obras projeta

das, Bartel assinala a cons

trução de urn novo Centro

Cirúrgico, reforma da ala

masculina de internação,
aquisição de uma amb�
Jância, nova lavanderia,
pronto-socorro anexo ao

hospital e adequação do es

tacionamento. '

(MARIA HELENA' DE MORAES)

Idosos de Jaraguá do Sul recebem atenção especial
]ARAGuA DO SUL -

Quem tiver mais de 60

anos e participa de algum
Clube de Idoso do Muni

cípio pode aproveitar as

atividades de lazer que
serão oferecidas pela Se

cretaria de Desenvolvi
mento Social, no período
de 11 a 27 deste mês. As

inscrições podem ser feitas
até o dia 10, das 7h45 às

17 horas, no Centro de
Convivência da Terceira
Idade, instalado no pavi
lhão B do Parque Munici
pal de Eventos.

De acordo com a su

perintendente de Assuntos

Sociais, Natália Lúcia Petry,
estão previstas atividades'
de dança, ginástica, jogos
de mesa, recreação, traba
lhos artesanais e caminha-

As assocíações em

rão excelentes
te pelos seus

Virgem - Hoje, você vai ter
brado. Lembre-se de
empenho será
stral em família'
jar. Amor cheio de

das, que vão acontecer nos
dias 11 e 27. Já nos dias

12, 19 e 26 haverá oficinas
.

de arte, com confecção de

pipas e fantasias para o

baile de Carnaval dos ido

sos. que acontece no dia 27.

Também estão previs
tos passeios .ao Parque
Aquático do Sindicato do

Vestuário, nos dias 13, 18,
20 e 25, com ônibus gra-

tuito para o deslocamento
dos idosos.

- A intenção é .ofere
cer alternativas de lazer aos

idosos durante as férias -

, argumenta Natália. Se

gundo ela, 300 idosos já
garantiram sua inscrição, ul
trapassando o número re

gistrado ano passado,
quando 250 idosos partici
param do programa. (MHM)

Sagitário - Evite o clima de
m os colegas, já

rá mais à vontade judará em nada.
as suas idéias.

AlYd'ÇãõtHíS'tCamintensa agitará o

namoro.
,.

Escorpião - Mostrará múita '

ilidade em assuntos

os a dinheiro de
00. À noite, a

ará conta dos seus

protetor no namoro.

Peixes - Todos esperarão
duras e sensatas da
Bom momento para
refas complexas.
divirta à vontade
gosta.
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I CONVERSAÇÃO: DIRETORIA CONTINUA ATRÁS DE PATROCINADORES �ARA A CATEGORIA

Associação de basquete libera
atletas da categoria Adulto

JARAGUÁ DO SUL - Como alguns atletas

A Ajab (Associação Ja-' estavam recebendo pro

r�guaense de Basquete- postas de outras cida

bol) liberou os atletas des, a entidade esportiva
'estrangeiros' da equipe optou; por liberá-los.
Adulta (Rogério, Ales- "Havíamos pedido um

sandro, Marcão e Már- prazo para os atletas,
cio). - campeã dos que se esgotou no final

Jogos Abertos de Santa de janeiro", diz Nicolas

Catarina em 2001 -, Foscolos, presidente da

por falta de patrocínio. Ajab. Apesar da decisão,
As categorias de base aAjab continuamanten
são mantidas com recur- do conversações com

sos da FME (Fundação
Municipal de Esportes).

empresas da região e

existe a possibilidade

destes atletas serem re

contratados, em breve.

Enquanto um novo pa
trocinador não for acer

tado, a associação pre

tende,manter a equipe
Adulta com atletas lo

cais (quatro), mesclados
com Juvenis (dois).

Segundo cálculos de'

Sérgio Ranthum, diretor
financeiro da Ajab,
seriam necessários R$ 30
mil até dezembro para
manter uma eqUIpe

competitiva, ou seja, R$
3 mil por mês.

Foscolos destaca que
este ano os atletas vão

dar continuidade ao

projeto de visitação nos

hospitais e entidades as- .

sistenciais, além dos

treinamentos. nos pólos
de basquete. "Nossa

intenção é envolver

também os jogadores do
Juvenil e ampliar o

número de pólos", diz.
(FÀBIANE RIBAS)

/

B+H será patrocinadora principal da equipeJordan
A Jordan anunciou

ontem, em Londres, que
a Benson + Hedges, fa
bricante de cigarros, será
a principal patrocinado
ra da equipe em 2003.

Na Jordan desde 1996,
a Benson sempre ocu-

pou o posto de anun

ciante de destaque do

time, só dando espaço
ao corteio alemão De

utsche Post no ano

passado.
O anúncio da conti

nuidade entre aJordan e
(,'"

a Benson + Hedges, por'
"coincidência", aconte
ce um dia depois da con
tratação do inglês Ralph
Firman. Com o apoio da

fabricante, o piloto ga
rantiu cerca de US$ 7

milhões para reforçar o

o mistério .dos sulcos daMichelin
Há um mistério no

ar: por que a' Michelin
. inventou pneus com

cinco sulcos na frente e

três atrás, em vez dos

quatro exigidos pelo
regulamento?

Observando bem a

foto, dá para notar que

os pneus do McLaren

pilotado por Gary Paf

fett nos testes de Valên

cia, entre os dias 21 e 24

de janeiro, são "ligeira
mente" diferentes do

padrão adotado pela
F-1.

Nesta temporada, o

Notas
Este final de semana, o Parque Malwee vai sediar a
1 a etapa da Copa Malwee de Bicicross. A disputa
será realizada no sábado, a partir das 10 horas,
prossegue até o fim da tarde e vai reunir pilotos de
diversas cidades do Estado de Santa Catarina. Ao
todo, 45 atletas de Jaraguá do Sul vão representar a
cidade em 35 categorias. Os pilotos estão treinando
desde o dia que retornaram da competição no Chile,
há aproximadamente três semanas. "Eles estão

praticando entre duas e três vezes por semana, e

estão bem tecnicamente. Nosso grupo conta com

pessoas novas, que estão iniciando nessa

modalidade 'esportiva ágora, mas também contamos

com pilotos experientes", garante.

regulamento permite
que as fabricantes de

pneus façam compostos
diferentes para cada

equipe nos GPs.

Mas não fala nada

em "distribuir" sulcos à

vontade.

No mesmo teste de

orçamento do time. "É
a oitava temporada
deles conosco. É difícil

achar uma empresa tão

fiel na F-i de hoje",
disse Eddie Jordan,
dono da equipe que leva
seu nome.

Valência, o carro de

Kimi Raikkonen tinha

pneus no rrnars, com

quatro sulcos atrás e

quatro na frente.

O mesmo aconteceu

com os pneus da Wil

liams, também Miche

lin.

CONDOMíNIO EDIFíCIO AMARANTHUS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ED JAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores proprietários do Condomínio
Edifício Arnaranthus para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 12/fevereiro/2003, às
19,:30 hrs. no salão social do condomínio, para deliberação
da seguinte ordem do dia:

1- Aquisição de móveis para o salão de festas;
2 - Cessão mútua de direitos reais sobre os apartamentos
802,501 e 301.
3 - Outros assuntos de interesse do condomínio.

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 2003.

Elizabete A. Siegel Barbosa
Síndica

�
.� l��_/·
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POR EVERALDO MARQUES

AUTOMOBILISMO DE VÁRZEA
A F-i seria cômica, se não fosse ... cômica

mesmo. O que aconteceu com a Minardi nesta

semana nos testes de Valência só dá motivo para a

gente rir muito. Sem contrato com Bridgestone, nem
,

comMichelin, o time teve de ir à pista com os pneus
slicks, da Avon, fabricados para a F-3000.

Quando li a notícia, me lembrei daqueles
campeonatos de futebol de várzea que o time do

omeu prédio chegou a disputar quando eu tinha uns p

dez anos, mais ou menos. Eu não jogo nada, sou
um tremendo perna-de-pau - dizem que todo

jornalista esportivo é um jogador frustrado.'Mas
gostava muito de futebol, era meio que o mascote

da equipe.
Com muito custo, o pessoal conseguiu arranjar

um jogo de camisas para disputar o torneio - tinha

o patrocínio de um supermercado do bairro.
Lembrava o uniforme do Novorizontino, com listras

verticais em amarelo e preto. O calção deveria ser

preto. Deveria. Nem todos no time tinham dinheiro

para comprar o dito, então a parte debaixo do

uniforme parecia um arco-íris: preto, azul, vermelho,
b�anco ... nos meiões, a mesma diversidadede cores.

Isso é comum no futebol de várzea, acho, porque ,

muitos times estavam na mesma situação do meu ... O)

� incrível que isso aconteça na F-i, o esporte que
se orgulha de ser o mais cato do mundo. Tão caro

que se tornou impraticável. Os números da categoria
são absurdos. Para uma temporada competitiva, um
time precisa ter US$ 250, 300 milhões. Os altos

custos já fizeram dois times quebrarem e estão

colocando mais um à beira do precipício.
Tentaram mudar as regras, mas os donos do dinheiro

forçaram a barra e tudo vai continuar como está,
pelo menos em 2003. Uma-temporada inteira, com
muita coisa para acontecer. E a chance de não mudar

nada para 2004 também é grande, dependendo de}>-=:

que rolar dentro da pista. Fizeram o balão de ensaio,
mas a coisa não mudou. Mais uma vez, o torcedor

fica com o papel de palhaço do circo. O jeito é rir.

Viva a Minardi, pois!

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:
IOxxl115531·3324 - postdata@postdata.com.br
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Ferreti vai acompanhar
o'Etiropeu- de Seleções

]ARAGuA DO SUL - o

técnico da equipe Malwee e

da seleção brasileira de Fut

sal, Fernando Ferreti, estará
na Itália, entre os dias 14 e

25 de fevereiro, proferindo
um curso para técnicos italia

nos, a convite da empresa
Fabrício Correra' e Partners,
e da CBFS (Confedera-ção
Brasileira de Futsal).. Ele vai

�companhar a fase final do

Campeonato Europeu de

Seleções, onde equipes como
Ucrânia, Rússia, Espanha,

.)
Portugal e Itália são favoritas

para a' classificação ao Cam

p�onato Mundial, que acon

tece em 2004,
O curso irá aconteéer na

cidade deCaserta, na região
de Nápoles, no Hotel Belve

dere, durante três manhãs,
Para Ferreti, será uma exce

lente oportunidade para um

intercâmbio entre profissio
nais que atuam em equipes
de renome no futsal mun
dial. "Estaremos ensinando e

aprendendo num pólo on-de
entre 12 jogadores convo-'

cados, sete são atletas brasilei-
. ros. Eles estão interessados

. em desenvolver-se fora da

quadra com os profissionais
que atuam dentro dela. Foi
uma indicação da Fifa e .eu

me sinto muito honrado por,
isso", diz,

Segundo o treinador, será
uma oportunidade também

para analisar o comportamen-
'

to das seleções européias um

ano antes do Mundial. "É um

momento muito importante,
pois irei observar as oito me

lhores equipes daquele conti
nente. Estamos num ano de
eliminatórias (a sul-americana
deverá acontecer no segundo
semestre, em loca! a ser defini

do) e as seleções estão no auge
de sua forma física e técnica,
além de avaliar qua! deverá
ser a preparação da seleção'
brasileira para a. e1iminatória

sulamerica-na", enfatizou o

treinador.

Horst Baümle

Ferreti foi convidado para ministrar curso no exterior

,

ESPORTE (), CO_RRE_.o.,_,IO_D_O_P_OV_O_l_l
I ADESC: ENTIDADE ESPORTIVA SERÁ INAUGURADA HOJE À NOITE, NA SALA DE REUNiÕES DA PREFEITURA

Abertas as inscrições para o

10° Torneio Aberto de Futsal
SCHROEDER - A

CME (ComissãoMunicipal
de Esportes) abre o calen

dário de atividades do ano

promovendo a' 1.0° Tor
neio de Verão Aberto de

Futsal Schroeder 2.0.03. As

inscrições começaram esta

semana e podem ser efe

tuadas até o dia 2.0 deste

mês, rio valor de R$ 1.0.0,.0.0
por equipe. A previsão dos
organizadores é envolver

aproximadamente 12 equi
pes vindas de cidades da

Microrregião do Vale do

Itapocu, somando cerca de
2.0.0 pessoas.entre atletas e

di,rigentes. Uma das res

ponsáveis pela CME, Edite
Helena Hang, diz que a

intenção deste evento é

'res adeptos desta modali

dade esportiva, mas que
este é um evento tradicio
nal do Município e conta

com excelente nível técnico.

O congresso técnico

está agendado para o dia
25 de fevereiro, a partir das
2.0 horas, na sala de reu

niões da Prefeitura. Os jo
gos estão previstos para

começar na segunda se

mana de março.
As pessoas interess�das

em saber mais detalhes

sobre a competição po
dem entrar em contato

pelo telefone 374-1191, ou
99.02-7925, com Edite. A'

,

ano. Trata-se da 3" etapa da

Capinha de Verão, que
reúne categorias inferiores,
equipes de renome .ern

nível de Estado. "O obje
tivo desta competição é

mostrar que nossas bases

também possuem um ca

minho a traçar para o fu

turo de novos craques",
diz Edite.

A coordenadora de

Esportes comunica que,
no decorrer do ano, ha

verá competições nas mo

dalidades de futebol de

campo, bocha, tiro, vôlei,
'em todas as, categorias,
tanto no feminino quanto

CME ainda não traçou ,no masculino. "Temos al-

todo o calendário de ati- guns projetos pata serem

vidades para este ano, mas desenvolvidos na área de

promover a integração en- outro evento já está agen- jogos de mesa, bolão, entre
tre os atletas, reunir amado- dado para o começo do outras, mas ainda está só

no papel, nada de concre

to", diz.
INAUGURAÇÃO - Ho

je à noite, a partir das 2.0

horas, será realizado um

ato de fundação da Adesc

(Associação Desportiva de
Schroeder), na sala de reu

niões da Prefeitura. Trata

se da primeira entidade

'municipal, que vai envolver
todas as modalidades,
visando promover eventos

esportivos e envolver atle

tas de Schroeder em com

petições dentro e fora do

Estado, através do apoiá
da iniciativa privada.

''A parte esportiva ainda
está muito restrita ao poder

. público, queremos ampliar
isso e suprir as deficiências
existentes", explica Edite.

(FABIANE RIBAS)

Copa Sul reúne ciclistas veteranos no fim de semana

JOINVILLE - o ciclis

mo catarinense abre a tem

porada 2.0.03 neste final de

semana tom a realização
.. da Copa Sul de Ciclismo

Master, em ]oinville. Pro
movido pela FCC (Federa
ção Catarinénse de Ciçlis-.·
mo), o evento será disputa
do em três etapas. As ins

criçêes..estão,a�ertas. na
Feqer(!_çã9, pelo, telefone

. (47y42'i�OÜ7;·.eo congres
so\é�nicô ocorre amanhã,
'.:

.

às 17 horas, na sede da

FCC, junto ao Ginásio Ivan

R: Barão do �io Branco, 296 - Sala 1 -

. Centro - Jara uá do Sul

Rodrigues, em]oinville. Os
cincos primeiros coloca

dos por categoria em cada

etapa vão receber meda

lhas. Os cinco primeiros de
cada categoria na classifica
ção geral receberão tro

féus, e mais R$ 25.0,.0.0 pa
ra o campeão da categoria
B e R$ 3.0.0,.0.0 para o ven

.cedor da:categori� A
",'

'-N.a .eatégoda A estâ;ã6
-

aH�ta�(Jé '3Ó a '39 anos,"
nascidos entre 64 'e 73; na

B, ciclistas a'partir .dos 4.0

anos, nascidos até 1963.

A programação da ,Co
pa Sul de Ciclismo Master

marca duas provas para a

Estrada Comprida, em

Pirabeiraba, no sábado. Às
1.0 horas circuito (45 quilô
metros para' a categoria A
e 35 para a B); e às 17, con
tra relógio individual (1.0
quilômetros para as duas

categorias).
A terceira e última pro

va do programa será de

senvolvida a partir das 9

horas de domingo, entre
]oinville e o Alto da Serra

LOTERIAS
.

'. ',.Megci5ena.

'. ': co�cur:so: 435' .

10�l�-17-�l-37.43

Quina
concurso: T 104

01 - 29 - 35 - 41 - 59

,-.0"" i.

Lotomania

concurso: 288

0'1 - 08 - 15 - 20 -

29 - 34 - 40 - 41 -

44 -e 52 - 53 - 54 -

57-67-70-84-

87 - 91 - 94· - 95

, ..
�".

Loteria Federal
concurso .037.07
(

1 ° - Prêmio: 25.215

2° - Prêmio: 05.182

3° - Prêmio: 22.746

4° - Prêmio: 59.245

5° - Prêmio: .07.966

da Estrada Dona Francis

ca. A largada será no Cen

treventos Cau Hansen, A

categoria A vai' percorrer
49,7 quilômetros, e a B,
31,5 km.

Nos dias 15 e 16, a Fe

deração Catarinense de

Ciclismo realiza mais uma

promoção, reeditando o

Santa Catarina Mountain

Bike Beach, entre Itapoá e

a praia de Enseada, em

São Francisco do Sul. As

inscrições também estão

abertas.

Há 83 anos

servindo a

comunidade

da Região
do Vale do

Itapocu

CORREIOOO'

rovo
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QUI �-FEIRA, 6 de fevereiro de 2003:

• EVENTO: A CO'NCESSIONÃRIA CARAGUÃ VEíCULOS FOI PALCO DA APRESENTAÇÃO DO NOVO PLANTEL DA MAlWEE, NA TERÇA-FEIRA À NoriE

Malwee apresenta novos atletas e uniforme
jARAGlJÁ DO SUL -

Verde, amarelo e azul

marinho. Estas são as

três opções de cores pa
ra o uniforme da equipe
Malwee de Futsal que
vai defender o Municí

pio nas competições
desta temporada. Na
terça-feira à noite, foi
realizado um coquetel
para autoridades, im

prensa e comunidade em

geral, nas dependências
da Caraguá Veículos -

uma das empresas do Evento foi realizado na Caraguá para atrair o público à concessionária

Gru120 Malwee. Na
- opo-rtunidade, foram
apresentados os jogado
res e as novas côntrata

ções. A atração foi o

atleta Falcão, que mos

trou habilidade com a

bola e encheu os olhos

dos aficionados por esta

modalidade esportiva.
- Este é o terceiro

-ano que a Malwee vai

apoiar o futsal, ainda

não obtivemos o retorno

promocional, mas o

resultado é relativo -.-,

diz o industrial Wandér

Weege, destacando a

opção pela cor verde, de
forma a valorizar a vida

ecológica. Com relação
à reforma do ginásio do

Parque Malwee, Wandér

ressalta que a estrutura

estará pronta para a Liga
Nacional.

Com 6 patrocínio
renovado, a equipe corre
atrás dos objetivos para
2003. O gerente comer

cial da Malwee Malhas,
Wilmar Raboch, diz que
a intenção da empresa
em apoiar o futsal é ob

ter resultados em âmbito

nacional. "O plantel foi
re formulado, hoje a

equipe conta com novas

estrelas e a expectativa
é a conquista do título

J

----
___..

Falcão mostrou habilidade com a bola e carisma com os torcedores Com novos uniformes, a equipe Malwee prepara-se para temporada

da Liga Nacional. Desta
forma, estamos proje
tando não apenas aMal

wee, mas também Jara
guá do Sul e Santa Cata

rina", enfatiza.'
O técnico Ferreti

sionária, fator positivo
na visão do gerente de

vendas, Ademir Luiz da

Silva. Ele enfatiza que

com o mercado paralelo,
reforça.

PREPARAÇÃO - A

equipe Malwee viaja
a intenção é desmisti- amanhã para Cascavel,
ficar o estereótipo de . no Paraná, onde vai

e!llpresa elitista, mos- participar de um torneio

trando que na Caraguá que envolve os times da

também se comercializa cidade-sede, Londrina e

carros populares. -- Maringá. Os jogos ser-

mostrou-se bastante

contente com os resulta

dos obtidos na pré-tem
porada, em São J oa
quim, e está confiante

para os campeonatos de.
2003. "Comparando
com os anos anteriores,
nossa equipe hoje é

mais competitiva, o que

promete excelentes

resultados", avalia.
O coquetel de apre

sentação dos atletas e

uniformes atraiu a co

munidade para a conces-

Nossa empresa é de

vidro, é bonita, mas não
é de cristal. Queremos
acabar com esta imagem
de concessionária da

burguesia, por isso va

mos promover diversos

eventos para atrair a co

munidade, para que as

pessoas percebam que

virão para avaliar o de

sempenho dos atletas e

do grupo em geral. No
dia 13, quinta-feira, está
agendado o primeiro
jogo em Jaraguá do Sul,
contra a Anjo Química.
No dia 15 acontece o

jogo de volta, no Sul do

Estado.

aqui serãomuito bem re- Para esta temporada,
cebidas e vão encontrar o ginásio de esportes
preços competitivos Wolfgang Weege vai

oferecer estrutura ainda

melhor depois de passar

por reformas no teto e

no piso, para evitar que

fique escorregadio.
(FABIANE RIBAS)

0.(
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