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O prefeito Mário Sérgio Peixer (E) transmite a chefia do Executivo para o vice-prefeito José Joaquim
Fernandes, pela segunda vez. A solenidade transferindo comando foi realizada na Prefeitura, ontem

Zezinho lança editais para
executar obras em Gu
o vice-prefeito em exercício do Município,

José Joaquim Fernandes (PPB), vai aprovei
tar a interinidade, de 20 dias no governo de

Guaramirim, para lançar vários editais para

Ontem, foi o primeiro dia de aula na rede municipal de
ensino, quando cerca de 10 mil crianças retornaram

Rede municipal inicia
ano letivo em 30 escolas

Aproximadamente 10 mil alunos, de 1 a a 8' séries,
retornaram para a escola, ontem, dando início ao ano

letivo. A Escola Marcos Verbinnen retoma no dia 24.

PÁGINA 5'

• •

execução de obras públicas, entre elas a cons

trução de um ginásio de esportes na localidade
de Guamiranga.

PÁGINA 3

Condutores de moto serão abordados pela polícia
para serem orientados a respeito do uso do capacete

. PM vai alertar condutores
de moto sobre segurança

A Polícia Militar está .trabalhando em blitze

voltadas à orientação para os motociclistas sobre a

importância do uso de capacetes adequados.
PÁGINA 10

CORRErOOO povo

O PREFERIDO,

53%

Malabarista Edson Luiz Ramalho
aproveita o sinal fechado para
divertir motoristas em troca de
dinheiro. Página 5

Equipe Malwee vai entrar em

quadra hoje à noite para enfrentar
o time da Anjo Química, no Sesi.
Página 12

Escritor catarinense

lança livro de contos
no próximo sábado
PÁGINA 9

Equipe Juvenil
voltou a treinar na

terça - feira à tarde
PÁGINA 11

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.600 3.605

Paralelo 3.530 .3.600

Turismo 3.480. 3.620
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Quem AMA, ajuda!
CARLA MAYER - Presidente da Associação deAmigos doAutista,
de Jaraguâ do Sul

O Brasil começou 2003 sob o signo da esperança. Uma esperança
de dias melhores que, segundo o refrão entoado logo após ser

conhecido o resultado das urnas, venceu o medo.
-

Todos nós, brasileiros, acreditamos e confiamos que novos dias
virão. Porque, se uma nação como o Brasil resolvet juntar as mãos,
haveremos de ter um pais mais justo e igualitário, de oportunidades
para todos e sem qualquer tipo de exclusão.

É movida por este mesmo sentimento de esperança que a AMA
de Jaraguá do Sul mantém firme sua convicção de que podemos
fazer ainda muito mais por uma parcela importante que depende
da solidariedade de cada um de nós. É inegável que muito já foi

feito, graças à generosidade de pessoas que, ao longo deis ill"I:0s, nos
têm apoiado. Mas é preciso avançar, ampliar o atendimento que já
oferecemos ao grupo de alunos, como possibilitar que outros sejam
beneficiados.

Para que isto possa se tornar realidade, contamos com a ajuda
de toda a sociedade, seja através de doações individuais ou de

empresas, enfim, de todos os que possam participar da campanha
que estamos desenvolvendo desde novembro último.

As contribuições podem ser feitas através da conta corrente

28555-88 (Banco do Brasil/agência 0405), que sem dúvida vão

permitir que o atendimento que ora prestamos seja aprimorado,
permitindo a inclusão e o exercício da cidadania a este grupo de

pessoas tão especiais.
A AMA está à disposição de todos para prestar qualquer

informação, através do telefone (47) 370-1555. Venha fazer parte
de nossa associação, participando e ajudando-nos também a vencer

o medo do preconceito e da exclusão. Ajudando-nos a construir
um futuro de esperança.

Hora de refletir
sem essas benesses.

No momento em que os

legislativos municipais estão

voltando ao trabalho na região,
após o período regulamentar
de recesso, cabe alertar os

vereadores para uma das suas

mais importantes atribuições,
que é justamente exercer a

fiscalização. Administrações .

bem fiscalizadas erram e

desperdiçammenos. EmJaraguá
do Sul, o presidente Carione

Pavanello anuncia um novo

tempo para o Legislativo
Municipal, prometendo rigor
no relacionamento com o

Executivo. Tomara que não seja
fogo de palha e não caia no lugar
comum e no esquecimento.
Afinal, não vai nenhum mérito

nessa anunciada postura, que �
nada mais é do que pura e

simples obrigação de qualquer
câmara de vereadores.

Não existe nada mais de

cepcionante para uma popu-
'

lação do que um Legislativo
submisso aos ditames do
Executivo e despojado de von

tad� própria. Que este seja um

capítulo encerrado. Vamos

aguardar fi conferir.

Os prefeitos cumpriram
metade dos seus governos e

estão num momento decisivo

para o êxito de suas adminis

trações. Depois de dois anos de
trabalho feito e a menos de 24
meses das próximas eleições
municipais, eles precisam fazer
um balanço do que já foi rea

lizado e do que ainda precisa
ser feito, em conformidade com
os respectivos planos de go
verno e aquilo que prometeram
em campanha.
A esta altura dos aconteci

mentos, os prefeitos já bateram
de frente com a realidade dos
escassos recursos financeiros e

a necessidade de agir, com lu

cidez e muito critério, na de

finição das obras consideradas

prioritárias. O perfil das admi

nistrações municipais mudou,
por força da legislação que re

gula o funcionamento das pre
feituras, como a Lei de Respon
sabilidade Fiscal.

Hoje, os prefeitos sabem

perfeitamente sobre seus limi

tes e precisam' atender a uma

série de dispositivos que tiram

parte da agilidade dos atos pú
blicos, mas também inibem à

rNão existe nada mais

decepcionante para uma

população do que um

Legislativo submisso aos

ditames do Executivo e

despojado de vontade
própria ..J

corrupção. Foi-se o tempo em
'

que os prefeitos agiam corno

"coronéis", fazendo e desfa
zendo e deixando dívidas im

pagáveis para seus sucessores,

que ficavam nos quatro anos

seguintes tentando liquidar as

contas herdadas.
De qualquer forma, exces

sos ainda perduram nas admi

nistrações municipais e uma

das práticas freqüentes é a do

nepotismo, com a contratação
de parentes para ocupar
funções no serviço público.
Outros exageros acontecem na

contratação dos chamados

cargos em comissão, para
acomodar interesses 'políticos,
numa prática que, no mínimo,
constrange o restante da po
pulação, que também, muitas
vezes, precisa de oportuni
dades', mas como não faz parte
do círculo dos "amigos", fica

,
.

Indignação
O que se pode fazer quando nos deparamos com casos de

violência infantil e não temos a quem recorrer na nossa cidade no

período noturno?

É, foi issomesmo que aconteceu na terça-feira (4/2), às 20 horas,
quando e. chegou em casa e encontrou seu vizinhomenor (12 anos)
chorando e com vários hematomas pelo corpo, pedindo auxilio,
pois relatou a e. que ele estava assustado e com medo de retornar

para a sua casa, pois o seu tio, o agressor, ainda estava no local, e este
havia batido e chutado violentamente por várias vezes o menor.

Segundo o menor, o motivo da' agressão era, porque o mesmo

havia respondido para seu tio.

e. resolveu tomar providências, ligando para a policia, a qual
orientou-a para procurar o Conselho Tutelar no dia seguinte.
Inconformada,C ligou para o Procard, e a pessoa que lhe atendeu
disse que não podia fazer nada e não estava autorizada a fornecer

nenhum telefone das assistentes sociais ou qualquer outro funcionário
do Conselho Tutelar.

"Para que Conselho Tutelar, Procard ou até mesmo a policia se

quando precisamos, principalmente no período noturno, em especial
neste caso, vira um empurra pra cá, emputra pra lá, e as pessoas
continuam correndo risco de morte."

e. pensa que ela e as demais pessoas dignas da sociedade neces

sitam de um atendimento 24 horas do Conselho Tutelar, em especial,
pois só eles podem encaminhar os menores que sofrem agressões e

outros tipos de violência para um local seguro. Assim termino, ceita
de que providências serão tomadas pelas devidas autoridades.

NR. Com medo de algum tipo de represália, a leitora pede que a
identifiquemos como sendo C., que éprofessora.
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A reedição da coligação Mais Jaraguá do Sul

(pSDB, PFL e PPB) nas eleições municipais do
ano que vem vai dependermuito de quem assumir
as executivas do PFL e PPB, nas convenções
municipais que acontecerão em março e abril

próximos. O raciocínio é do presidente do
diretório municipal do PFL, Alcides Pavanello.
Ele diz que o espectro político mudou na região
depois das últimas eleições e que prever, agora,
o que irá acontecer, é difícil.

EM DEBATE

O PFL começa a dis
cutir nomes para a su

cessão de Alcides Pa

vanello na presidência
do partido, em Jaraguá
do Sul. Realiza conven

ção em março.

ASSUMINDO
A joinvilense Simone
Schramm (PPB) assu

miu, terça-feira, uma
cadeira na Assembléia

Legislativa do Estado,
substituindo a Gilmar

Knaesel (PSDB)

LOMBADAS
O vereador Evaldo J un�kes (PT), de Gua

ramirim, providencia relatório e material fo

tográfico sobre os pro-blemas do tráfego de
veiculos nos. acessos para as vilas Freitas e

Carolina, na SC-413. Há tempos as duas co

munidades pedem a ins-talação de lombadas ele
trônicas nos dois locais, que oferecem riscos de
acidentes. O deputado estadual Dionei da Silva

(PT) deve colaborar na busca de uma solução.

CALADO
O empresário e ex

secretário de Estado
Adernar Duwe é o no

me que muitos apon
tam como o mais cre

denciado para assumir
a Secretaria de Desen

volvimento. Regional.
Mas ele evita dar decla

rações sobre o assunto,
como é de seu estilo.

LEGISLATIVO
A Câmara de Verea
dores deJaraguá do Sul
realiza, segunda-feita, a
primeira sessão ordi
nária do ano, encerran-

.

do o recesso. Os traba
lhos serão dedicados à

eleição das seis comis

sões técnicas que fun

cionarão na nova legis
latura.

ENTRE ASPAS_�_
"Meu relacionamento político com o vice
prefeito está excelente." (Prefeito de

Guaramirirri, Mário Sérgio Peixer-PFL-, que
ontem transmitiu a chefia de governo ao vice

prefeito José Joaquim Fernandes)

ERRAMOS
\

Não cometemos erros de informação na última edição.

•

•ALTERNÂNCIA: MÁRIO SÉRGIO PEIXER ESTÁ SAINDO EM PERíODO DE FÉRIAS POR 20 DIAS

Zezinho assume.e lança editais
de várias obras em Gu'

GUARAMIRIM -- O vi

ce-prefeito em exercício

José Joaquim Fernandes

(PPB), o Zezinho, vai apro
veitar os 20 dias em que

.

atuará no Executivo para
lançar editais de execução
de várias obras. Ele assu

miu ontem o governo, sub

stituindo o prefeito Mário

Sérgio Peixer (PFL), que es

tá saindo em férias. Serão

lançados os editais para a

construção do ginásio de

esportes e de uma passarela
de metal na Ponte do Agri
cultor, para viabilizar a pas
sagem de colheitadeiras de

arroz, ambos na localidade

de Guamiranga. Outro
edital visa a construção de
um depósito de água (no
pátio do Posto Rudnick)
para abastecer os cami

nhões-pipa usados para
molhar ruas, e ainda um

quarto edital, licitando a

compra de tubos para ins

talação de esgoto desde o

Cesar Junkes/CP

Peixer passou o comando do Executivo ao vice Zezinho

final do calçamento da rua

de Poço Grande até a Rua

Lauro Zimmermann.

Zezinho anunciou tam

bém como prioridade o

asfaltamento do acesso a

Guamiranga, um trecho

com 5,2 mil metros de ex

tensão, que deverá ser uma

das obras incluídas no fi

nanciamento de R$ 7 mi

lhões, que o Executivo

busca no BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvi-

•

menta Econômico e Soci

al). O prefeito Mário Sér

gio Peixer pretende apro
veitar o período de férias,
inclusive, para tratar desse
funcionamento na sede do

banco, no Rio de Janeiro.
Zezinho diz que, lançando
estes editais, o governo
municipal está compensan
'do o fato de Guamiranga
ter ficado quase esquecida
nos dois primeiros anos de
administração, apesar de
contar com dois secre

tários municipais e um ve

reador residindo na comu

nidade.

A transmissão de cargo
aconteceu nas presenças de

representantes e verea

dores do PFL e PPB, pare
tidos que apóiam o go
verno municipal, e dos
secretários municipais. Esta
é a segunda vez que Peixer
é substituído pelo vice. Em
abril, Zezinho assume

novamente.

também que Jaraguá do

Sul não seja exclusivista

nessa questão, destinando a

secretaria-adjunta para um
nome que seja indicado pe"
las cidades vizinhas.

Esta também é a opi
nião de prefeitos peeme
debistas da microrregião,
diz Bylaardt, Jaraguá do Sul
consta como uma das

regiões onde a indicação
do futuro secretário Regi
onal está mais intrincada.

Bylaardt quer reunirPMDB e PSDB para ating1rum consenso

GUARAMIRIM -- o pre
sidente do diretório muni

cipal do PMDB, Nilson
Bylaardt, iniciou contatos,

ontem, com lideranças pe
emedebistas e tucanas da

microrregião, propondo a

realização de um encontro

na semana que vem, em

Guaramirim, O objetivo
seria tentar chegar ao con
senso na questão da indica
ção do nome do futuro
secretário de Desenvolvi-

menta Regional. Bylaardt
defende a busca de uma

definição até o final do
mês.

Esta semana, ele con

versou rapidamente com o

governadorLuiz Henrique
da Silveira, sobre o impas
se que envolve a confirma

ção de nomes na Região
de Jaraguá do Sul. "O go
vernador deixou claro que

espera que os municípios
da região tomem essa de-

cisão, sem que' ele precise
interferir."

Bylaardt entende que
essa questão "deve ser so

lucionada pelo diálogo das

lideranças, envolvendo to
da a região, de forma inte
grada, e não com posições
unilaterais, como as que es

tão sendo tomadas pelo
ex-deputado estadual Ivo

Konell (PMDB)", acusa.

O presidente do PMDB

guaramltense defende

Junckespromete entrarcom ação e impedir a cobrançadaCosip
GUARAMIRIM -- o ve

reador Evaldo Junckes
(PT), o Pupo, disse ontem
que está aguardando que a

Prefeitura inicie a cobrança
da Cosip (Contribuição
Sobre Iluminação Pública)
para entrar na Justiça com

uma ação de inconstitucio
nalidade, contestando o re
colhimento desses val6res
pela população. Junckes
alega que faltou divulgação
da lei municipal que institui

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr, Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

a Cosip, "publicada no dia
31 de dezembro e com a

Prefeitura com as portas
fechadas".

Ele diz ter dúvidas de

que alguém tenha conhe

cimen!o da nova lei, que
depois de aprovada na

Câmara de Vereadores e

sancionada pelo prefeito,
precisa ser divulgada em

algum jornal de efetiva cir
culação regional.

-- É o que rege a Lei

Orgânica do Município -

, destaca o vereador, argu�
mentando ainda que a lei

deveria ter sido publicada
com maior antecedência,
para entrar' em vigor em
2003, e não no apagar das
luzes do ano que passou.
Ele contesta também a le

galidade do projeto em si,
elaborado com base em lei

complementar de março
do ano passado.

Junckes diz ter o apoio

de peemedebistas no

questionamento. Segundo
ele, a Prefeitura "tem con

dições de arcar com a

despesa da iluminação
pública, no valor de R$ 50

mil mensais, e não precisa
repassá-la à população.
"Basta que o prefeito
Mário Sérgio Peixer gaste
menos com cargos em

comissão. A despesa anual

com cargos comissionados
seria de R$ 1,2 milhão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Advogado explica alterações
na lei que afeta as empresas

]ARAGuA DO SUL - o

assessor jurídico do Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), advogado
IrineuBianchi, esclarece aos

empresários alguns pontos
do novo Código Civil, de
maneira a elucidar a legis
lação no campo comercial,
e que afeta especialmente
as sociedades limitadas ou

sociedades empresariais,
como é a nova denomi

nação. Este tipo de socie

dade representa 90% das

empresas no Brasil e. os

contratos anuais das socie

dades limitadas terão de

adequar-se no prazo de
um ano às mudanças.

Segundo Bianchi, antes
estas regras eram regidas
pelo Código Comercial, e

hoje são sistematizadas no

Código Civil, onde a polê
mica maior está na res

ponsabilidade dos sócios.

Ele comenta que, segundo
os analistas, a legislação im
posta ao empresário está

defasada, ou que implica
em custos e despesas, que
oneram cada vez mais a in-

ACIJS
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e a Apevi (Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu), em- parceria com o

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas), promovem o curso "Motivação
Pessoal, Profissional e Trabalho em Equipe". O curso

vai acontecer de 17 a 20 de fevereiro, das 19 às 22

horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul). O instrutor será o especialista de marketing
empresarial Paulo Roberto Kroich Gomes. O curso

é limitado a 30 participantes e o investimento para
associados é de R$ 59,00,.e não associados, R$ 69,00.
Mais informações o telefone é (47) 275-7003.

ainda mais o assunto. "Co

mo é para 2004 esta' altera
ção, muitos empresários
ainda não se aprofunda
ram rieste assunto, mas é

recomendável que quanto
antes os contratos sociais

forem analisados, me

lhor", ressalta.
DEFINIÇÃO - A so

ciedade limitada é com

posta de dois ou mais sóci

os e representa 90% das

empresas no BrasiL As

principais alterações, se

gundo Bianchi, são: cria a

figura do administrador

não sócio; o conselho fis

cal, obrigatoriedade de uma

assembléia de sócios pelo
menos uma vez ao ano e

os sócios respondem
solidariamente enquanto
não integralizado o capital..
"Todos precisam ficar

..

atentos às conseqüências
futuras, que poderão resul

tar dúvidas, e orientações
devem ser buscadas junto
aos profissionais, que darão
o encaminhamento correto

às questões legais", ponde
rou Bianchi,

Dutra Consultoria promove inauguração da nova sede
]ARAGuA DO SUL - A

Dutra Consultoria - Asse

ssoria Industrial e Projetos
Elétricos realizou, na \.

última segunda-feira, uma
confraternização com

clientes, parceiros, amigos
e imprensa, em comemo

ração as novas instalações,
com 150 rrr', localizada na

Rua Marechal Deodoro da

Fonseca, 10, em cima do

Banco Santander.

De acordo com o dire

tor Carlos Dutra, a em

presa firmou recentemente

parceria com a Intersys -

empresa que desenvolve

programas de computa
dores para área têxtil, que
atende todo o mercado

nacional. Segundo ele, esta
é apenas uma das diversas

QUINTA-FEIRA, 1355 de janeiro de 2003

esar Jun es

O advogado Irineu Bianchi alerta para as mudanças'

dústria, o comércio e de

mais serviços. "O !mpre
sário deve prestar muita

atenção no que envolve a

constituição mercantil e o

patrimônio dos sócios

quanto à responsabilidade.

Como o assunto é mui

to abrangente, o advogado
do Cejas enfatiza que é um

projeto da Acijs (Associa
ção Comercial e Industrial
deJaraguá do Sul) criar um
seminário para aprofundar

Trizoto ressalta a importância do planejamento

ações planejadas para do mercado de eliminar

este ano. "O crescimento "consultorias pára-que-
e fortalecimento das con- distas", que buscam ape-
sultorias deràm-se em nas o seu retorno finan

função da necessidade ceiro, sem nenhum com-

promlsso com o seu con

tratante", acrescenta.
PERFIL - A Dutra

Consultoria presta servi

ços na área de PPCP

(Planejamento, Pro

gramação e Controle de

Produção), estoques,

compras e projetos elé

tricos. Foi fundada em

1995 e conta atualmente

com uma equipe de dez

pessoas.
- O empresário, in

dependente do seu porte
ou segmento, deseja uma.

'consultoria parceira', que
se comprometa com apli
cação de técnicas moder

nas e aplicáveis a seu negó
cio. Acreditamos que o

crescimento é conseqüência
do sucesso. (JE)

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) abriu inscrições para seus cursos operacionais
de Mecânica de Manutenção de Máquina de Costura

Industrial (17 de fevereiro a 26 de mala),Cronoanálise
(24 de fevereiro a 30 de abril), Eletromecânica de

Automóveis (março a dezembro), Auto CAD -

Básico, CNC - Torno e Centro de Usinagem Básico

(inscrições encerram-se no dia 26 de fevereiro) e

Sondagem Industrial (inscrições encerram no dia 6 de

março). Informações complementares no Senai on

line - 0800 48 1212 ou no site www.sc.senai.br. O

Senai localiza-se na Rua Izidoro Pedri, 263, Bairro Rio
Molha.

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
preparou 14 cursos de extensão, com os temas: ''Acesso

para o mercado de trabalho"; "Comunicar-se: uma
arte e uma necessidade"; "Trabalhos acadêmicas:

como elaborar"; ,"Noções básicas de informática";
"Produção de textos"; "Etiqueta e postura no

trabalho";-"Matemática"; "Relações interpessoais e

trabalho em grupo"; "Ética, valores e posturas na

sociedade"; "Dinâmicas"; "Recuperação de móveis";
"Segunda universidade"; "Secretária com etiqueta", e
"Fundamento da segurança e da higiene pessoal". Os
cursos começam em março e as inscrições na

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

da Unerj.

Médico Oftafrnofogfesta
ESIlCc.lahzaçao: Hospital de Clínícas Estado do RIO de Janeiro I

e Curso na �íedade Brasileira de Oftalmologia do Río de Janeíro]
Fone: (047) 275-1150. I

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. Maximunn Center!

COMUNICADO

Licença Ambiental Prévia

Amo Aldrovandi, CPF 292.287.949-68 comunica que
requereu à FUndação do Meio Ambiente - FATMA
licenciamento ambiental para a atividade de Indústria

Têxtil, com localização prevista à BR-280, km 58,
no município de Guaramirim, SC.

_JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ColégioMarista iniciaJornada de
Estudos e Planejamento para2003

Os professores e fun
cionários do Colégio Ma

rista São Luís iniciaram no

dia 6' de fevereiro, a

Jornada de Estudos ePla

nejamento para 2003, que
tem como objetivo pro

porcionar momentos de

reflexão, estudo, planeja
mento e convivência, bem
como a ampliação de

identidade do educador
segundo a Missão Edu

cativaMarista no contexto

pedagógico e sociocul

tural. A Jornada segue até

o dia 14 de fevereiro.
No primeiro dia, foi

feita uma celebração de

acolhida e apreséntado o

novo Irmão Diretor, Pe
dro João Walter. No dia

seguinte, após a reflexão

de abertura, os profes
sores participaram de uma

palestra com o Professor

e Assessor Pedagógico da

União Catarinense de

Educação (UCE), Pedro
Lucyk, que falou sobre
"O educador Marista e o

novo Ensino Médio".
A jornada seguiu nos

dias 10 e 11, com a pales
tra "Mediação na apren
dizagem", ministrada pelo
professor Marcos Méier,
Nos dias 12 e 13 os

professores trabalham
seus planejamentos por
área e, para encerrar a

semana de estudos, no dia

14, haverá partilha destes
trabalhos e elaboração de

ações conjuntas entre as

diversas áreas.

Na noite do dia 13,
objetivando a integração,
terá um jantar de confra

ternização para todos os

funcionários, no Recanto

Marista.

FALECIMENTOS

� Faleceu às 20:00 horas em 11/2 a Senhora Adelia Boing
Muller com idade de 81 anos, deixando enlutados filhos. genros,
noras. neto.s. bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 12/2 às 17:00 horas, saíndo o

féretro da Igreja Evangélica Luterana da Paz seguindo pata Q
cemitério de Bom Jesus.

Faleceu às 23:00 horas em 11/2 o Senhor Edwal S(:)uza da
Silva com idade de 25 anos, deixando enlutados a mãe, a

namorada. a avó. 2 irmãs. 4 sobrinhos. tios. primos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizâdo em 12/2 às
17:30 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuaria da Vila
Lenzi seguindo paraç cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 05:00 horas em 11/2 a Senhora Sezarina Kochcom
idade de 72 anos, deixando enlutados filhos. genros. netos.
bisnetos e demais parentes e amigos. Ó sepultamento foi
realizado em 12/2 às 09:00 horas, saíndo o féretro da capela
municipal de Corupá seguindo para o cemitério de Corupá.
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I RECOMEÇO: REDE MUNICIPAL DE ENSINO INICIA. ANO LETIVO EM 30 ESCOLAS DE JS

Dez mil estudantes do Município
retomaram para a sala de aula

}ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 10

mil estudantes de 1 a
a 8a

séries do ensino fun

damental da rede muni

cipal de ensino retorna

ram às aulas ontem, da�
.do início ao ano letivo

de 2003. Das 33 escolas

da rede, três delas não

tiveram condições de

receber os alunos devi

do a um atraso no cro

nograma das obras de

ampliação e reforma. Ao

todo, segundo a diretora

adjunta de Educação,
Sílvia Piazera, cerca de

1,8 mil estudantes terão

que aguardar'porque as

. obras ainda não foram

concluídas.

A Escola Municipal
de Ensino Fundamental

Marcos Emílio Ver

binnen, localizada no

Bairro Estrada Nova,
reinicia suas atividades:
somente no dia 24 deste

mês, quando devem

Cesar Junkes

Escola Marcos Verbinnen inicia atividades no dia 24

estar prontas as espor
tes coberto e troca de

piso. Já as escolas Victor

Meirelles e Max Schu

bert, ambas no Bairro

'Três Rios do Norte,
passam a atender a partir
do dia 17. A Escola

João Januário Ayroso, no
J araguá 84, retornou
ontem, mas apenas
atendendo 'as turmas de
1 a

a 4a séries.

,A diretora-adjunta
garante que nenhum

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

HOMOLOGAÇÃO DE INCRIÇÕES
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2002
O Di reto r do Samae de Jaraguá do Sul torna público que
todas as inscrições réferentes ao Edital de Concurso
Público nº 01/2003, foram homologadas através da
Portaria nº 07/2003.
Comunica ainda que as provas escritas serão realizadas a

partir das 9:00 horas do dia 15i02/2003, nas

dependências do Colégio São Luiz, Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 520, e as provas práticas a partir das 13:30,
horas na sede do SAMAE de Jaraguá do Sul, sito a Rua
Erwino Menegotti, 478, Jaraguá do Sul/SC

Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 2003.

Nelson Klitzke
Diretor Geral do SAMAE

REVE NDO NOSSA ELHOR I

FUJIFILM e

estudante será pre

judicado com o atraso

no início deste ano

letivo. "Todos terão os

vagas para todos e que
não existe falta de

professores, embora

estejam sendo con

tratados cerca de cem

professores em regime
de admissão em caráter

temporário.
Ainda segundo Síl

'via, este ano, o aumento

no número de matrícula

foi na ordem de 3%. "O

número final ainda não

conhecemos porque
ainda estamos rece

bendo matrículas. O

prazo final doMinistério

da Educação para a

finalização destes dados
200 dias letivos pre-. é 30 de março", informa
vistos em lei", afirma Sílvia. A secretária adi
Sílvia Piazera, qu,e anta que a escola com o

inclusive informa que ji maior número de alunos é

foi elaborado um calen- aVictorMeirelles. "Vamos
dário especial que será

.

aplicado nessas escolas

que reiniciam as ati

vidades nos dias 17 e 24

deste mês. A diretora

também garante que há

construir duas novas

escolas para atender a

.

demanda, uma no Três

Rios doNorte e a outrano

João Pessoa";afirma.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Um show de malabarismo
]ARAGuA DO SUL - Opor

tunidade significa ocasião
favorávelafirma o malabarista
Edson Luiz Ramalho, 25 anos.

Por alguns minutos, ele apro
veita o sinal fechado para diver
tir os motoristas em troca de

dinheiro, com a arte que apren
dera quando ainda era garoto.
Emelhor de tudo: arrecada em
média.R$ 300,00 por mês <0-

mente com a apesentação em
semáforos.

Com 12 anos de experiên
ciaem circo, Ramalho, que nor
malmente esta caracterizado de

palhaço, também mostra sua

. habilidade em equilibrismo, pi
rafogia (fogo) e roIl and roIl.

Ele realiza os shows em dance
terias, em frete às lojas, nas pra
ças públicas e em festas infan
tis. " Gosto muito do advoga
do lrineu Bianchi, esclarece aos
empresários alguns pontos do
novo Código Civil,que faço",
diz, acrescentando que este tra

balho émuito comum em cen

tros maiores.
Ramalho que é natural de

Jaraguá do Sul comenta que os

. turistas são muito mais recep
tivos, ''Apesar deJaraguádo Sul
ser bem conceituada em âmbito

nacional, não consigo o retomo
do meu trabalho Go-mo em

outras cidade. Parece que todos
estão sempre com pressa." (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_-- CORREIO DO POVO

icroiriformatica. com
e • p e e i • I i , • d. em" '0 e " d e I v o c �

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

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

www�icroinfonnatica.com
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Mais um artista se colocou
contra a guerra ao Iraque.
Desta vez foi Dave Matthews,
líder da banda de mesmo

nome, quem se uniu às ce

lebridades que se opõem à
guerra. Para ele, Washington
está se concentrando em Sad
dam Hussein por não conse

guir atingir a AI Qaeda. Mat-
. thews ainda argumenta que'
um ataque ao Iraque for
talecerá a AI Qaeda, e criará
sentimentos antiamericanos.
"Uma guerra certamente não
terá como objetivo libertar as

pessoas que vivem sob o re

gime de Hussein, a menos que
chamemos matar centenas' de
milhares de iraquianos de Ii-

.

bertação", completa.

Antes mesmo do shaw, a

cantora Shakira está levando
os peruanos à loucura. Para o

concerto, a colombiana fez

questão de apresentar sua lista
de exigências, com itens como

uma 'limusine preta e um.

quarto de hotel, cuja diária
custa 1. 500 dólares. A apre
sentação, que vai rolar nodia 5
de março, em Lima, já teve 8,5
mil ingressos vendidos em ape
nas cinco dias. O espetáculo
faz parte da' turnê· 'mundial
"Nanqoose 2003", que co

meçou em novembro e per
correrá 30 países na Europa,
Ásia, Oceania, África, Estados
Unidos e América Latina.

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.veículos

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

ASTRA - vende-se ou troea-se, branco,
95, cornpl., cf som e aros esportivos.
Tratar: 376-1537 cf Fernanda.

CARAVAN - vende-se, 88, 4 cil., 4
marchas, álcool, compl. Tratar. 374D365.

CELTA-vende-se, 01, azul met., pára
choque pintado, limp. e desemb. tras.,
película, som. R$ 11.000,00 + 20x
R$ 270,00. Tratar: 9117-3428.

CELTA-vende-se, super, 03, 4p, azul
perolizado, cf V.V., I.t., d.t., cf 2.000km
rodados.R$17.000,00 à vista ou

R$ 12.500,00 + 23x R$268,83. Tratar:
37Q.E336 ou 9997-5561cfMarcelo.

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 fábriea,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 cf Nivaldo.

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

vista. Tratar: 273-0617.

CORSA - vende-se, sedan super,
00, 16v, branco, cf trava, alarme,

som e cd. R$ 15.300,00. Tratar:
370-1953 ou 275-3721.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95, preto,
carro todo original. Aceito troca por
terreno até R$ 14.000,00 ou carro

até R$ 2.500,00. R$ 8.300,00. Tratar:
376-0858 cf Odair a tarde.

CORSA - vende-se, 95, GL, 1.4,
preto. Aceito troca por terreno
R$ 14.000,00 ou carro até
R$ 2.500,00. R$ 8.300,00..
Tratar: 376-0858 cf Odair.

CORSA - vende-se, 01, 4p, 1.6, ar
eond., d.h. R$17.500,00. Ou troea
se. Tratar: 370-4810.

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

KADETT - vende-se, sport, 96f97,
cornpl, R$ 11.500,00. Tratar: .

275-4041 ou 9955-0511.

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

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool, 4p.
R$ 2.300,00. Tratar: 276-0397 cf
Lourival após19hs.

OPALA-veode-se, 92, 5 marchas, 6
eil. ..GNV, + couro. R$ 12.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

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

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

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

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

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

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

.

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

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

financio. Tratar: 376-2724.

PALIO - vende-se, EDX, 98, d.h., trio
elét. R$11.500,OO. Tratar: 9952-2814.

PALIO - vende-se, 97, cornpl, R$

10.500,00 + finan. Ou a vista R$
13.000,00. Aceitomaterial de construção.
Tratar. 273-6074 ou 9111-0300efMariene.

PALIO - vende-se, 98, EX, cf vidro
e trava elét., alarme, desemb. tras.
R$10.500,00. Tratar: 371-1914.

PRÊMIO - vende-se, CSL, 1.6,
gasolina, 4p, vermelho, eompl. cf
manual. R$ p.700,00. Aeeita-se troca.
Tratar: 370-5504 ou 9963-8002.

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

TIPO - vende-se, 95, 2.0, eompl.
Troca-se por casa ou terreno.

Tratar: 9976-5298.

UNO - vende-se, ELX, 96, cornpl.
Tratar: 9125-5752.

UNO - vende-se, 99, v.e., t.e, R$
9.300,00. Tratar: 371-3198.

UNO - vende-se, 96, CS. R$ 1.000,00
entro 36x R$ 291,41. Tratar. 9973-8955.

UNO - vende-se, 86, álcool. Ou
troca-se por carro de maior valor. ·R$
3.800,00. Tratar: 9991-8lr.57.

UNO - vende-se, Mille, Eleetronie,
93, grafite, 2p. R$ 6.000,00. Tratar:
371-1209.

BELlNA - vende-se, 84.
R$2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

conca, " - vende-se, 80, 5 marchas,
cf pequenos reparos na lata. R$
1.500,00 nego Tratar. 370-9201cfJacobi.

COURIER - vende-se, 98, vermelha.
Aceito carro de menor valor. Tratar:
375-1221.

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

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 cf Mara.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

MONZA-vende-se, 89, SU, prata, cf
trio elétrico, roda 15'. R$ 1.900,00 .

entr. + finan. Ou R$ 4.600,00 a vista.
Tratar: 370-6161 após 21hs ou 275-'
1012 cf Claudir.

MONZA - vende-se, 95, GL, 4p. Ou
troca-se. R$ 8.7oo,00.Tratar. 9121-3287.

MONZA - vende-se, SLE, 90. R$
6.500,00. Tratar. 370-5695 e 9103-2939.

MONZA - vende-se, 93, 4p, Completo.
R$ 6.500,00 + 7x R$283,00. Tratar:
371-2117 cf Charles.

OMEGA -vende-se, 94, CD, 3.0. R$
15.000,00. Tratar: 9953-9966.

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

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO A VISTA.

Tratar: 4 7� 9951.-3905

ESCORT - vende-se, XR3, 92, ar;
d.h., vidro, trava, alarme. R$
7.600,00. Tratar: 376-2724.

RESTA-vende-se, 98, 4p, som, alarme,
aro. Aceito moto. Tratar: 9963-5287.

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

branca, cf rodas 15 SSS. Ou troea

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

.

F-:1.000-vende-se, 92, compl., preta,
turbo. Aceito troca .. R$ 22.500,00.
Tratar: 9905-9300 ou 273-1001 cf Odir .

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

MONDEO - vende-se, 96, CLX,
cornpeto. Tratar. 372-2331 ou 9113-2331

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

RANGER - vende-se, 98, gasolina,
vermelha, carroceria alongada. R$
18.000,00. Ou troca-se por cimo de
menor valor. Tratar: 9133-6902.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8,
gasolina, d.h., 4p. ACeito troca.

Tratar: 9905-3900.

VERSAILLES - vende-se, cornpl.,
rodas, película, motor MPFI. R$

.

9.000,00 ou R$ 5.500,00 + 18xR$
290,00 fixas. Tratar: 372-1910 ou

9991-9940 cf Clovis.

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

VERSAlLLES - vende-se ou troca-se, 92,
preto, GL, vidros; gas. Tratar. 371-1335.

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

SE MESMO ASSIM,
VOCÊ ·DECIDIR POR OUTRA MARCA

A FORD PAGA A VOCÊ
DUZENTOS REAIS ...

MORETTI
Seu seminovo com [eíto de novo

VENHA ATÉA MORETTIECOMPROVE!
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(47) 376-1772/ 273-1001
Au'" C...... LTDA

CAM.IIHO.......

�tfPft!
Av.WaldemarGrubba - Jaraguá doSul-S(

370-3113

R$ �6.90Ô,I)'!
R$ 16.500,00

'

R$ �6.500,OO
R$ 48.500,00
R$ �4.800,OO
R$ 14.500,00
R$15.500,OO
R$ �6.000,OO
R$ 11.200,00
R$13.500,OO
R$ 8.500,00-
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$�
R$
R$
R$
R$ 6.70
R$ 6.500,
R$ 5.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5..000,00
R$ 14.800,00

01,
00
00
99
99
99
98
98
98
96
96
95

.

95
95
95
93

·,93
93

90
89
89
88
01

Y"rmelho
Vêrmelha
Verde
Branco
Prata

Vermelho
Veráe

Corsa Sedan Super
Saveiro CL 1.6
Escort GL
Escort SW
Corsa Wlnd
Santana Quant. completo
Escort HobbJ

'

uno ELX, 2p
Uno EL1( + ar
Astra GLS
Goll.6 �.
,vers"lIes GI;,:;t.o,
Escort GL" ar
Uno Eletr.

OpaI1l4,1; 4p
Monza SLE
Chevette SL
Escort GL

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

�CJ.IJ.-
IN) ÔNIC

.. "'''lu'"""A I
1I_��(.W�·

(047) 376-0251
Rua ÂngeloRubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

Rua: Ângelo Rubini, 780..; Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

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 8LE Prata cf trio A 1991

F-1000 Prata CXJIT'4). + TurOO O 1994 8-10 Cabinada Verde compl. + aceso GNV 1997

Pampa Branca Lona Marítima G 1993 8-10 Branca ar + dir. GNV 1997

F-1000 Preta oompl. + TurOO O 1992 8-1� Branca completa G 1996

F-1000 Preta cf turbo O 1983 FIAT

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

Gol GIII Grafite 16V cf v.t.e. G 2001 Uno C8 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 c/ opcionais A 1989 sanara 350 Vermelha NX G 1997

Caminhão 8-150 Azul cf baú O 2002 CBX Twister Preta Personalizada G 2002

CHEVROLET YAMAHA
YBH 125E

Ka GL 1.0
Fiesta 1.o 4p
Pampa 1,6 capota
F-1000 SS
Ranger XLT 4Cc

QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003

Fone: (47)
370-8622

Astra Sedan 2.0
Corsa Sedan 1.0 16V
Corsa Wind 1,0
Vectra GLS 2.0
ManzaGLS4p
Monza SL/E 4p
Monza SL/E, 2p
Opala Dlplorn., 4p
Opala L 4Cc, 4p
Lumina 7 pessoas

Vayage GLS 1,8

Logus CL 1,8
Lagus CL 1,6
Gol BX 1,6
GalGTS 1,8
Gol CL1,8
GallOOO
Passat LS

99 Escort SW 4p 98
00 Escarl L 1,6 95
95 Versailles 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 Mille 2p 96
88 Uno Mille 2p 94
94 Uno ELX 2p 94
94 Uno 1,3, 2p 86
86 Premio 1,5 2p 87
88
91- Peugeaut 504 D (2) 95
95 Jeep.JPX Diesel 95
80 Mazda cab. Dupl. 94

01 PumaGTB 4,1 78
00 Maverick 75
97 Mercedes 74
88 AeroWillys 68
95 Ford -A" 29

'X 2p' c! Trio
I lio ED

I Tipo lE 1,6 compl.;
t Uno Mille Fire 4p cl Trio

� Uno,Mille ELX c! Tdo
Uno Mille
Uno 1.5 R

kfit!?RD
.

sta personalit
ort ?etec Ar e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003

•

IMÓVEIS E CAM'INHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para Compra, constru·
ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para
cOmpra de CAMINHÕES E,ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses para pgto;
TRATAR: (43) 3345-1712 OU' 3028-2888.

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

Vectra, controle nas portas e som.

R$ 3.000,00 negociável. Tratar:
9122·2313 cf Vaimor.

FUSCA - vende-se, 78, motor 1300, cf
jogo de aro de 3 pontas, cf reparos na

lata. 'R$ 1.100,00. Tratar: 9903-D156.
FUSCA - vende-se, 78, rodas 14',
pneus riovos, motor 1300, bege, R$
2.800,00. Tratar: 370-5504.

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

FUSCA - vende-se, motor 1300. R$
2.200,00. Tratar: 276-0287.

FIARAMINTAS
.. MAQUINAS
275-1769

Em breve estaremos'

atendendo em novo

endereço
Rua Walter Marquardt
(próximo Posto Mime)

FUSCA - vende-se, 77, branco.
Tratar: 370-8068.

GOL - vende-se, GIII, 16v, compl.,
pelicula. R$17.500,OO. Tratar. 371·7729.

GOL - vende-se, 92, CL, 1.6, álcool.
Tratar: 27,6-1332.

GOL - vende-se, 85, refrigerado a

água, bege. R$ 3.700,00. Tratar:
, 37().Q446 ou 9997·7366.

GOl-vende-se, 83, BX. R$ 2.500,00.
'Aceito troca. Tratar: 27�242 hor. comI.

CORREIO DO POVO 3

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 pormóveis. Tratar: 9123-D786.

POlO - vende-se, 91, rnarron, 1.8.
R$ 6.000,00. Tratar: 374-0780.

SANTANA - vence-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, 86, CD.
R$ 3.700,00. Aceito troca.Tratar:
273-6242 hor. comI.

VOYAGE - vende-se, 89, CL, álcool,
1.6. Tratar: 9905-9300 cf Odir.

VOYAGE - vende-se, 86f87, 1.8,
álcool, 5 marchas, motor novo, cf aro
de liga leve. R$ 3.600,00. Tratar:
372·1205 ou 9113-8904 cf Gilmar.

BESTA - vende-se, 00, cf serviço
pf transporte escolar. Tratar: 370·
8211 ou 37().8099.

BUGUE - vende-se, modelo 93,
perfeito estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 9997·5557 cf Kinho.

CllO - vende-se, Hatch, 1.6 rt, 00,
prata, airbag duplo, d.h., ar, CD
original, t.e., 5p, trava pf crianças,
rodas liga leve. R$ 23.500,00.
Tratar: 370·8928 cf Marcus.

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

RURAL - vende-se, traçada e

reduzida, pronta pf trilha, ano 75.
Aceito troca por píck-up F-75. Tratar:

elA .•�'
__

','

Mo

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

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desernb. 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: 37Q.6845 ou 9125-9115.

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

9952·7084 cf Mara.

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

GOL - vende-se, 94, 1.0, equipado.
R$ 7.200,00. Tratar: 376-2724.

GOl-vende-se, 93, 1.0,som,
rodas novas. R$ 6.200,00. Aceito
troca. Tratar: 370-4810.

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

lOGUS - vende-se, 94, CU, verde,
gasolina. Tratar: 374-5463

PARATI-vende-se, 97f98, 16v, 1.0.
R$ 12.000,00. Tratar: 371-3198.

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONS6.RéIO

• 370-5999 Tenha uma boa idéia...
Adquira já sua

motocicleta ou veículo
com quatro

contemplações mensais.'
. Passe agora na

cu MOTOS!!!

,

, .

Av�: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG
Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

a partir de
R$l0.000,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.
'Tratar: (31) 3335-4409

ou 8822-4909

276-0544 ou 276-0031.

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

F-600 - vende-se, Ford, ano 75, cf
motor 11.13. Tratar: 9969-2307.

vw 8.150 - vende-se, 00, chassis,
101.000km rodados, particular.
Tratar: 9979-1437.

CBR 450 - troca-se, azul e branca,
por carro Gol aéima de 95. Tratar:
376-3666.

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

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

COMPRA-5E- moto, ano 96 até 99'.
Paga-se até R$ 2.500,00 à vista.
Tratar: 9951-8237.

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

SCOOTER-vende-se, 97, 100cc,
vermelha. R$ 1.600,00. Tratar:
376-2724.

VESPA - vende-se ou troca-se, PX,
200 cil., 86, vermelha, doc. em dia.

R$1.300,00. Tratar: 371-1335.

VIRAGO-vende-se, 01, 250cc, bordo,
toda original. R$ 4.000,00 + 36x R$
258,00. Tratar. 375-2800 ou 372-4125
das 4hs às 14hs cf Jaison.

YBR..., vende-se, Yamaha, 01, cf
partida. Ou troco por carro de maior
vaiar. Tratar: 376-1772 cf Nei.

. .

Consórcio

"Regata
t_ .J.#:'" ...•• .ttiI1.. _IL. .ttiI_

'

_ . _AL" _
�� (J.-memolf..

ENTRADA E SALDO 91 36x FIXAS"
NOVAS E USADAS

TABELA DE USADOS
MODELO ANO COR
SUNDOW 98/98 VE.RDE
SUNDOW 03/03 PRETA
CG125 82/82 AZUL

CG 125TITAN 96/96 CINZA
CG 125TITAN 9s/98 VERME.LHA

Co. 125 TITAN KS 01101 PRATA
CG 125,TITANKS OI/OI VERMiEr,HA
CG 125 TITAN ,ES 02/02 PRATA

YBRE OIlO! AZUL
YBRK 03/03 PRATA
CBX200 00/00 PRETA
CBX200 00/00 VERMELHA
CBX250 02/02 AZUL

CRUISER 125 01/01 PRETA
NX 350 SARARA 95/96 VERMELHA

GBR450 90/90 MARROrvI
CB450DX 88/88 CINZA
CB500 01/01 PRETA

vt 600SHADOW 99/99 PRETA
VT 600 SHADOW 0l/01 PRATA'
vr 600 SHADOW 00/00 PRETA
SUP. TENERE 750 93/93 BRANCA
SUZUK1 SRAD 750. 98198 AZUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

r tontemplado·

®Caraguó
37:1.-4000

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

QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas.
Apartamentos ,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

Ssang Yong -.Dirija um e apaixone-se!

Lançamento mundial Ssang Yong. Espaço
para sete passageiros com luxo de sobra.

Robustez, luxo e potência nos versões Espírito de aventuro em um 4x4 jovem, Os melhores 15 lugares do categoria. Muito
diesel e gasolina com tração 4x4 feito poro encarar qualquer terreno espaço, conforto e potência de sobra

Multimorcos Dreom Cor
modelo cor ano

ASTRA HATCH GLS • VERMELHO. 98/99

modelo cor ano

: 97/98
.

AZUL • 97/97
. ... PB.ETO. • 96/97

• 96/97
• 9..6/96J
96/96

• 96/96
. AZUL

'. 95/96
: 95/92..

JARAGUÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Ilha da Figueira - (47) 3720676
FLOR!ANÓPOLlS: Rua Santos Saraiva, 619 - Estreito - (48) 249 6300

modelo cor ano

REXTON RX 320 • PRETO 02102
..

CHAIRMANN 600S AUT. PRATA· 01/02

ISTANA PRIME (15 lugar��) PRATA 1 Ol/Q.1

MUSSO TO GLX 2.9 MEC. • AZUL 01/01

,KORANOO SOFT GLX MEC. PRETO
..

01/01

Powered by Merc�des·Benz

CONCESSIONÁRIA SSANGYONG

VEíCULOS MUlTIMARCAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

-�----
----�__ --�-

Q
SSANGYONG

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003-

Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha desfrutar uma Loira e duas Morenas

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

30.8 .. ::

YBR 125 - vende-se, 01, prata, el
5.700km rodados. R$1.500,00 entr.

+ 23x R$ 196,00. Aceito troca.
Tratar: 9122-9679 hor. comI.

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

CONSÓRCIO - vende-se, el 15
parcelas pagas de R$204,00.
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 p/ 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 + endurance 2k,
bravox, cl a caixa. Tratar: 371-9363
el Eduardo.

SOM - vende-se, pI carro, CO 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.

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

APARELHO - vende-se, de
musculação, novo. R$ 250,00. Tratar:
371-io16 ou 370-4827 ou 9121-8505.

APARELHO - vende-se, de
abdominal. R$ 20,00. Tratar: 371-
1016.ou 370-4827 ou 9121-8505.

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

APARELHO - vende-se, de som, 3

em 1. Tratar: 370-1273.

AZULEJO - vende-se, pastilha, cor

azul petróleo, marca Porto Belo. R$
18,000 m2• Tratar: 9992-7155 el Jean.

BARCO - vende-se, el 415mts, de
aluminio, el motor Suzuki 15HP. R$
3.500,00. Tratar: 371-1016 ou 370-
4827 ou 9121-8505.

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

BATEDEIRA - vende-se, seminova,
Britânia. Tratar: 370-1273.

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

Consórcio

Regata
�te6mdb"

BICICLETA - vende-se, usada. R$
70,00. Tratar: 370-9340 el Rosana.

CACH'ORRO -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, chow-chow,
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.

CACHORRA - doa-se, preta, el 6
meses. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, Pastor
Alemão, cl 3 meses. R$ 100,00.
Tratar: 373-3787.

CAIXA - vende-se, caixa pI moto. R$
30,00. Tratar: 9112-9101 ou 376-3640.

CALCULADORA - vende-se, HP 12C,
vem cl manual em portugues, original,
nova. Tratar: 376-1484 ou 9;1.18-8518.

CAMA - vende-se, tubular, branca.
R$ 120,00. Tratar: 371-7761 e/.
Marlene'.

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

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

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.

way. R$ 350,00. Tratar: 372-2396.

ESTOQUE - vende-se, de brinquedos e

artigos pI presente. Tratar: 371-7636.

FAZEMOS - artesanato em MOF,
preço de fábrica. Tratar: 370-4509.

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

RLMADORA-vende-se, JVC, seminova.
Ou troca-se por moto CG, 82. Tratar:
379-1100 hor. comI. cl Marcos.

FREEZER - vende-se, Prosdóeimo el
3051ts, branco, horizontal. Tratar:
376-2506

FREEZER - vende-se, Cônsul, 2201ts,
branco, horizontal. Tratar: 376-2506.

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

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

GElAOBRA-vende-se, rrooelo E1ectroluxl
Prosdóeimo, cor caramelo, 2701ts. R$
400,00. Tratar: 275-4123cl lsabela.

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

GUITARRA - vende-se, gianini
stratsonie. R$ 200,00. Tratar: 9112-'
9101 ou 37.6-3640.

IMPLEMENTO AGRíCOLA - vende

se, rotativa pI trator(nova), 2,30m.
R$ 4.200,00. Tratar: 276-0031 ou

276-0544.

IMPRESSORA - vende-se, eitzen,
matricial. R$190,00. Tratar: 9902-0348.

JOGO DE· JANTAR - vende-se, mesa
de 1,50xO,80 cl 6 cadeiras, ótimo
estado, modelo rústico. R$ 350,00.
Tratar: 372-3982.

CRÉDITOS PARCELAS

8.699,00 60VEZES R$ 168.18

10.786,00 60 VEZES R$ 208,52
13.728,00 60 VEZES R$ 265,40
16.950,00 60VEZES R$ 327,70
19.691,00 60 VEZES R$ 380,69
48.390,00 50 VEZES R$1.171,OO
63.434,00 50 VEZESR$1.532,90.

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

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

CELULAR - vende-se, Global, LG

joyfree, 4 meses de uso. R$
150,00. Tratar: 370-1225.

CELULAR - vende-se, Nokia,
seminovo, el nota. R$ 200,00.
Tratar: 9123-3533.

CHAPA - vende-se, de lanche

grande, a gás. Tratar: 273-0402.

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

COMPUTADOR - vende-se, K6 II

500, 64 mega, HO 24, monitor
Sansung, el kit multimídia. R$
750,00. Tratar: 9902-0348.

CONSÓRCIO - vende-se, de imóveis,
contemplado. R$ 2.500,00. Tratar:
372-3164.

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

ESTER IA ELÉTRICA - vende-se,
Atletic. R$ 400,00. Tratar: 371-1016
ou 370-4827 ou 9121-8505.

ESTERIA ELÉTRICA - vende-se, Atletie

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Vf lIotoranlim I Finanças

Ka
Gol GIII
Blazer DLX
Palio 1.0
Gol. Special
VW 8-140
Vectra compl.
Palio 1.0
Kombi - Gás Nat.
Corsa Super, 4p
S-10 compl.
VW 7-100
Uno Eletronic
Palio 1.0
Corsa wind 1.0
Gol GL 1.0
Komby 1.6
Golt 1.8
Versalles
Santana GLS
D-20 Cabo Dupl
F-4000 cl DH
35-300 cl Equip.
35-300 si Equip.

98
00
99
99
99
99
98
97
97
97
97
97
96
96
96
95
95
95
94
91
88
85
93
93

Cinza G
Bordo G
Branco D
Cinza G
Branco G
Branco D

. Prata G
Vermelho G
Branco GNV
Uva G
Azul G
Branco G
Branco G
Vermelho G
Branco G
Branco G
Branco G
Branco G
Prata GNV
Cinza G

Bege mel. D

Bege mel. D
Branco D
Branco D

R$ 10.900,00
R$ 15.500,00
R$ 45.900,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 39.900,00
R$ 20.900,00
R$ 10.500,00
R$ 11.700,od'
R$ 11.500,00
R$ 16.300,00
R$ 32.000,00
R$ 7.800,00
R$ 10.300,00
R$ 9.700,00
R$ 7.800,00'
R$ 7.500,00
R$ 12.500,00
R$ 9.900,00
R$ 8.500,00
R$ 23.900,00
R$ 22.800,00
R$ 64.900,00
R$ 41.900,00

Mitsubisch Eclipse
Gol

Logus compl.
Pampa
Uno EP

Kadett cf opc.
Pampa
Parati ale,

Voyage 1.6, compl.
Escort 1.6

Fusca
Fusca

95
95
94

97

96

95

90

90
89
93
80
76

Preto
Bordô
Prata

P{àta
Grafite
Branco

Branca

Azul
Marrom

Bordô

Pálio Weekewnd adven!

Uno EP. 4p (·ar)
Gol1000

Iernpra 16Vcompl.
OmegaGLS/GNV
EscortHobby
Corsa

EscortGL

Caravan

F·1000

Monza

Fusca

00

96

96

96

96

95

95

94

89

87

86

84

Vermo

Verde me!.
.

Bordo

Azul me!.

Branco

Aful
Azul me!.

Bordo

Azul

cinza me!.

Vermelho
Branco

R$18.000,OO
R$ 8.900,00
R$ 9.600,00
R$10.800,00
R$17.500,OO

.

R$ 7.300,00
R$ 8.900,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$17.500,00
R$ 3.500,00
R$ 2.800,00

Cinza'
Azul

GM

Vectra GLS, cornpl,
CorsaWind 4p
Kadett GL 2.0

Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Kadett SLfE cf trio
CorsaWind MPFI

Verde 98

01
98
96

90
97

G
G

G

G

G
G

Branco'
Branco

Preto

Preto
Branca

VW

Parati CL 1.8
Fusca
Passat Spectal

Vermelha 94
83
86

G.
G

G
Branco

Branco
FIAT

Branco
Azul

Branco
FORD

G

G
G

MilleSmart

MilleSmart

Palio Young, motor Fire

01
01

02

Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.0
Escort Hobby 1.0

94
93

95
94

G
G
G
A

Vermelho

Cinza

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

negócios
neste espaço!

GolPower 02

02

98

97

97

98

97

99

96

94

94

cinza 4p, OH, DT, LT,AQ

4p, OH, DT, LT

V.E, T.E

2p, AQ, LT, DT
.

4p

'Ap, LT; DT, AQ

4p, VE, TE, LT, DT, AQ
•

OH �

2p,VE,TE,LT,DT,AQ

4p,DH,VE,TE,DT,AQ

Gol Sport

Saveiro 1.8

PalioED1.0

Palio Ed

GolMI

UnoSX,1.0

Courier1.3

vermelho

verde

verde

azul

azul

charnpagne

branca

Uno EP 1.0

Monza Club 2.0

.GoICL1.6

Pampa L1,8

. Uno Mille Ele.

azul

azul

branco

96 branca

94 verde

C/ capota de fibra

4p, LT, DT, AQ

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

FIAT
94
97
96

.azul metUno ELX 4p cornpl.
Palio EDX· VE+TELimp., Des. 4p
Uno 1.0 IE . 2p, limp. Desemb. Ar qte

VW

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

azul

preto

99
98
95
81

Prata
Branco
azul meto

verde
GM

00

97
91

verde meto

cinza
verde mert

Corsa Sedan 4p
S·10 Deluxe Completa- ar
Kadett SL, desemb., Pers.

FORD
97
96
95
95
92
87
95

Ranger cf 48.000 km, aro, lona
Escort GL 2.0, compl,
Logus CLll.6 desemb. Ar qte
Pampa L, 1.8,
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E.,
Del Rey, alcool
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p

branca

prata
bege meto

prata
preto
marrom meto

azul meto

l
R: Walter Mar uardt 2166'

02 branca R$12.000,00Uno 1�0 Fire

Palio ED, 2p, 1.0

Gol Mll.6

t.ogus CU, 1.8, g.

Uno Mille Eletr.

Omega GlS, gas,
Santana 1.8 cj ar

EseortGl

Monza ClE, 2.0, g.

98 bordo meto R$10.500,00
97 vermo R$11.800,00
96 verde meto R$ 9.500,00

95 ,prata R$ 6.300,00 + fino

94 azul meto R$14.500,00
93 preto R$ 9.500,00

91 azul R$ 6.200,00

87 bege R$ 4.800,00

Quantun eompl., ale. 90 bege R$ 6.500,00

Moto CBX Strada 96 vermelha H$ 3:500,00

R$

26.0.OO'OJO'R$10.000,0

R$ 9.800,0

R$ 10.000,0il'

R$ 21.000,000

R$12.500,Oú

R$ 33.000,00

R$10.000,0Ú'.
R$ 13.500·,0@
R$10.500,OO

R$ 6.300,0�·

Astra GlS 2.Çl, 16v, sedan, 4p

Saveiro CU, 1.8

Fiesta 1.0 ej rodas

Gol LO Plus

Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado

Santana CU, 1.8, 4p, eompl.

Mitsubieh N·l·3 eompl. e pers.

Fiorino LX
.

Omega GlS, cornpl., Cj teto

EseortXr3, vermelho equipado

SaveirOCl,1.6

99

97

97

96

95

95

95

95

93

93

90
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QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003
e

CORREIO DO POVO 7

8 Vj4 P f Ar condicionado / DR / V.E.f H.f Tele Comando de Abertura das Portas

TROCA INTELIGENTE. CONHEÇA O NOVO ESTILO DE CÓM;PRA .

. Com esse novo estilo você paga menos por mês para andar de carro novo, sem burocracia

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 Flsher, 100· centro- Jaraguá do suí - se

LAVA-lOUÇAS - vende-se, Enxuta,
automática. R$70,00. Tratar: 371-
1403 cf Silvio.

liQUIDIFICAR - vende-se,
semínovo, Arno. Tratar: 370-1273.

MÁQUINAS - vende-se, máquina de

caseador Juki e Botão Nissin,
seminovas. Tratar: 370-7175.

• MÁQUINA - vende-se, pf marcenaria,
.

completa. Tratar: 375-1221.

MÁQUINA DE COSTURA - vende-se,
interlock, yamato, 7500 pontos. R$
2.100,00. Tratar: 370-0508 ou 9122-
5738 cf Maria ou Andersen.

'MÁ,QUINA 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 uma

serraria completa, sendo este

maquinário um carrinho de fita

pneumático. Tratar: 9969-2307.

PÉS - vende-se, 8 pésdireito,
.

15x15, cf 2,20 rnts. R$ 180,00.
Tratar: 372-3752 .

PORTA - vende-se, 2,00x2,30, de
vidro. Tratar: 371-5640.

PRECISASE- urgente de um empréstimo
de R$40.000,00. Paga-se R$2.000,00
por mês. Tratar; 371-0750 cf Sueli,

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, cf 6 meses de uso.

R$ 200,00. Tratar: 276-0086.

"

SOM - vende-se,

� REALIZA
da Panascnic,
2000w, controle +

5 cd's, seminovo.

SEUS SONHOS R$1.200,00
negociável.
Tratar: 9113-1290

CRÉDITOS PARCELAS cf Jair.

R$ 11.245,00. R$ 98,80 TECLÀDO -

R$ 21.130,73 R$ 185,65 vende-se, Cássio,
R$ 28.174,00 R$ 247,54 CPK 560. Tratar:

R$ 49.305,00 R$ 433,19 9121-4179.

R$ 91.566,00 R$ 804,00 TElEVISÃO-
R$ 103.922,00 R$ 913,00 vende-se, 20',

Adquira seu crédito para comprar,
Panasonic. R$
35à,00. Tratar:

construir ou capitalizar sua empresa. 376-2206.

Autorização Banco Central, Temos
TíTULO ACARAí -

créditos também para carros e motos .. vende-se. R$
SPONCHIADO CONSÓRCIOS 200,00. Tratar:

371-1495.

Possuímos outros valores
TíTULO

Tratar: (47) 3041-0087 BAEPENDI-
vende-se,

;'

Mensalidade em dia. R$ 260,00.
Tratar: 370-1:273,

TíTULO CANDEIÀS - vende-se,
Tratar: 376-1,595.

TRilHA - vende-se, equipamento,
colete, calça, bota, óculos, etc.
Tratar: 373-0335.

VENDE-SE- balcões, vitrine,
manequins, cabides, casulos.
Tratar: 370-3561.

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

VENDE-SE - estante, manequim,
luminoso e vitrtne pf loja.
Faço ótimo preço. Tratar:
370-0251 cf Tatiana em hor. cornl.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se,
usado, bordado, cor bordo,
manequim 40f42, R$ 90,,00.
Tratar: 9117-3580.

VIDEOCASSETE - vende-se.

R$150,00. Tratar: 371-1244.

. VIDEOCASSETE - vende-se,
Panasonic, serninovo. R$ 250,00.
Tratar: 370-6539.

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

'

Tratar: 376-2206.

• PLAYSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCA$T
• NINTENOO 64
• GAME BOYCOlOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBe

'. ""'" .

ImovelS

ÁGUAS CLARAS - vende-se, de
alvenaria, 2 dorrn., sala, COZ., wc,

garagem. Tratar: 370-5786.

AMIZADE - vende-se, de alvenaria,
cf 157m2 e terreno de 624m2• R$
47.000,00. Tratar: 370-1823.

ANA PAULA - vende-se, de alvenaria,
3 dorrn. COZ., wc, lavanderia e

garagem. Tratar: 273-0046 cf Marlete.

ANA PAULA IV - vende-se, cf 3 dorm.,
sala, CQZ., copa, wc. R$ 35.000,00.
Aceito troca. Tratar: 2'76-3206.

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

caminhão na troca, Tratar: 371-7542.

NETGAME
*LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA ÓE
VíDEO GAME.S .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

BARRA VElHA.- vende-se, de alv., 2
dorrn., sala, COZ., wc, churrasqueira e

garagem pf 2 carros. Tratar: 437-0546.

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados. Tratar: 3·70-3561.

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

COMPRA-SE - casa pf tirar do local.
Tratar: 370-0974.

COMPRA-SE - casa próx. Fameg.
Pagto à vista até R$ 15.000,00 e

assumo finan. Tem carro pi
negociar. Tratar: 275-4087.

CZERNIEWICZ - vende-se, mista, cf
100m2, 3 dorrn., e demais
dependêcias. R$ 45.000,00. Tratar;
9975-2164. Creci 9465 cf Junior.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
Tratar: 370-6624. Creci 8844,

ITAJUBA - vende-se, cf terreno de'
168,66m2. R$ 5.000,00: Tratar:
9992-7155 cf Jean,

JOÃO PESSOA - vende-se, de alvenaria
cf 240m2 e terreno cf 1400m2, cf
portão eletrônico, seminbva. Tratar:
370-2468 ou 370-0800.

JOINVlllE - troca-se casa, de

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

JOINVlllE - vende-se, de madeira,
cf 91m2, terreno 15x24m, bairro
Itaum. Ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 370-6946 ou 9902-
5430.

JOINVILlE - troca-se, em Joinville, 3
dorrn., bem loclaizada, por outra em

Jaraguá.Tratar: 376-1925. I

MASSARANDUBA -wende-se, de
madeira, cf 230m2• Ou troco por
carro ou caminhão'. R$ 20.000,00.
Tratar: 379-1119.

PiÇARRAS - vende-se, perto da

praia. R$14.0QO,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 9109-0818.

PROCURA-SE - 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: 9973-5175 cf Paulo.

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

Jaraguá, Tratar: 9991-9829.

SCHROEDER-vende-se, mista, cf
85m2,. terreno cf 893m2• R$
16,000,00 à vista. Tratar: 374-1313.

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

SCHROEDER - vende-se; de
alvenaria, cf 100m2, cf laje, 3
dorm. centro. R$ 35,000,00 à vista.
Tratar: 374-1313.

SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, no Rio Hem, cf 108m2, cf
laje, 3 dorm., terreno cf 945m2• R$
45.000,00 à vista. Tratar: 374-1313.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SCHROEDER - vende-se, de
alvenaria, cf 7Óm2, 2 dorm., terreno
c/450m2, no Bairro Braeinho. 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 dorm., 2 wc, sala, copa,
eoz., garagem e lavanderia. R$
50.000,00. Tratar: 273-0734 c/
Terezinha.

sÃO LUIS - vende-se, de alvenaria, c/
190m2, 3 dorrn., 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 e/Bertoldo.

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

URGENTE - vende-se casa em

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

VIEIRAS - vende-se, próx. GC,
15x25m, de madeira, 7 peças, nova.
R$ 30.000,00. Tratar: 370-3587.

BALN. CAMBORIU -:- vende-se,
quitinete, na rua 2000, eentrall
uma quadrae meia da praia, sala,
eoz.,we, garagem. Pagto á vista.
Tratar: 371-7876 u 372-9068 .. '

("ARQUITETOeURBANISTA
,\, Carlos Alberto da Silva
..:.....:J CREAlsc - 61723-]

alst Industriais,'
810 emedlçii8s de umas

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

R:Hcrido PndJ, 399 - J�ui Esquerdo - Jaraguá do Sul • se . 376-2092 - 91 04-$542

CENTRO - vende-se ou aluga-se,
quitinéte. Tratar: (Oxx11)
6976-9448.

DIVIDt-SE - apto no centro p/
moças. Tratar: 371-6408 ou

372-2453 f 9122-6408 c/ Marise.

DIVIDE-SE - apto no centro. Tratar:
9102-9722.

PROCURA-SE - p/ alugar apto de 1

quarto ou quitinete mobiliada o

semimobiliada. Tratar: 275-1717 ou

9967-8888.

PRÓX. CENTRO - aluga-se ou

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

TROCÁ-.5E - no 3' andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinoldó Rau,
por apto no l' andar em outro

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

VENDE-SE - apto Resid. Ilja dos

Açores. R$ 50.000,00. Aceito casa

em Jaraguá até R$20.000,OO, ou
carro ou picape. Tratar: 370-7275.
c/ Márcia.

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

GARIBALDI-vende-se, C/450m2• R$
5.000,00. Tratar: 9992-7155 cf Jean:

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, em

final de rua e/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.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

15x70m, plano, c/ escritura. Aceito
carro. R$ 16.000,00. Tratar: 276-3206.

MASSARANDUBA - vende-se, no

centro, área 780m2, pronta p/ eontruir.
R$ 40.000,00. Tratar: 3�9-1119.

NEREU RAMOS - vende-se, cf
400m2, c/ casa mista de 50m2,
localizado na Vila Machado. R$
7.000,00. Aceito carro ou parcelo.
Tratar: 370-0974.

PRAIA DO GRANO - vende-se, c/
375m2, a 200mts. da praia .. Aceito
carro. Tratar: 372-2871.

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

SCHROEDER - vende-se, próx,
Mercado Téio, cf 450m2• R$
7.500,00 à vista. Tratar: 374-1313.

SCHROED!õR - vende-se, próx.
Marisol, esquina, c/920m2, c/2 casa,
sendo uma mista e outra de madeira.

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

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

VILA RAU - vende-se, próx. UNERJ,
rua Erwino Menegottl, e/3.476m2•
Tratar: 275-1156 ou 9122-5747.

o

QUINTA-FEIRA,13 de fevereiro de 2002

,
,,_.........._'!lI! comercia/industrial, c/600m2, ..terreno cf 980m2• R$ 85.000,00.

Tratar: 37�1313.

ALUGA-.5E - salas.
comerciais no
bairro Amizade.
Tratar: 370-6624.
Creci 8844.

. BARRA DO RIO
CERRO II - vende

se, Panificadora e

Confeitaria, próx.
Malwee. Tratar:
376-2726.

CENTENÁRIO -

aluga-se, de
frente p/ asfalto.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende

se, loja de roupa,
cf clientela
formada,
completa, rua
Reinaldo Rau.
R$ 35.000,00.
Aceita-se carro ou

imóvel no nego
Tratar: 370-9224

c/ Veridiana.

.�••Imlil�_"'._
.... e ti:lHhlt
.�........�,....�.
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VENDE-5E - PRAIA CAMBDRIU

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.melim.com.brj-buratto

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 3 dorm. (suítej.garagem privativa livre - sacada cf vista do mar- prédio
pertinho do mar - apto novo - ótimo negócio- R$100.000,OO.

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 1 dôrm. - mobiliado - garagem privativa livre para carro grande
situado no Centro - R$ 45.000,00.

ZÉLlO BURATTO· Fones: 14719983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.brj-buratto

Jluª i\!MMI J<)" Vieira, no· Illllmmirlm· �c
t<l@@; lU} :n3-3�1� . ttiK: !41� lt�&�

tHTlilll; Ilil'lFll@[UI!{).C(.\i!!.!lw

CENTRO - vende-se, Bazar e

Papelaria Marechal. Tratar:
371-0452.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
lanchonete c/ tele entrega. Aeeita
se carro no negócio. Tratar:
370-6614 após as 16hs.

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

Panificadora e Confeitaria.
Tratar: 370-0952.

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

CORUPÁ =vence-se, lateral rua do

Seminário, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato c/ palmito. Ótima
p/loteamento. 21 margas. R$

.

130.000,00. Tratar: 372-3063. 1",SCHROEDER - vende-se, galpão

uperpromoça'
de rodas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Arduíno 371·4225Veículos
Av. Prefeito Valdemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

GolMI 98 branco G

Corsa Super, 4p 97 azul G ., Range . Dupla co /00·'
, Brava , cbmpL /01'"

Vectra GLS 97 branco G Uno Mifie Fire 4p 01/02 Vermelho
Uno Mille EP4p 01/01 Cinza

Corsa Sedan 1.4 96 verde G Corsa Wind 4p A.C. 99/99 Branca

Towner 96 azul G saveiro 1.6 99/99 Branca
Uno Mille,4p, v.e,t;e "!:!13/98

" Goll000 95 cinza G '98/98
Verona 95 branco G 97/98

·97/97 AZul
Uno ELX 94 cinza G 913/98 Cinza

96/96 Branca cn
Tempra compl. 93 azul G 95/95 AZul: C

95/95 .'AZul 0 ••
Uno CS1.3 90 azul G ..-

....

·C··
, 94/95 Vermelho CO' .1:Parati 1.6 89 branca G 93/94 AZul E.·-

Parati 1.6 85 vermelha G 93/93 Vermelha CU' E.
91/91 CI

Chevette 85 bege G .90/90.
'.'
9/79'

Seja parceiro
da BV Financeira

. e faça ótimos
negócios.

neste espaço!

Saveiro ,

Fiesta 1.0 4p
Eseort Hobby
Fionno Fech .. 1000
Eseort Europeu
Saveiro 1.8 ale.
Gol

Pampa
Parati
F-tODO

01
99
99
99
98
95
94

94
94
93
92
91
91
86
80
72

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$ 8.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.200,00

.�

$!JI,EI9J!! 370·31 13'
Av, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol Cinza 01 R$16.900.00
Go/GIII Branco 00 R$ .16.500.00
Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.500.00
ClasseA 160 Vermelha 99 R$ 28.500,00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14.800,00
SaveiroCL 1.6 Branco 99 R$14.500,00
Escor1GL Prata 98 R$15.500,00
Escor1SW Vermelho 98 R$16.000,00
Corsa Wind Verde 98 R$II.200,00
Santana Qusnt. completo Preto 96 R$ 13.500,00
Escor1Hobbi Prata 96 R$8.500,00
UnoELX.2p Verde 95 R$8.500,00
Uno ELX+ ar Verde 95 R$9.500,OO
AstraGLS Cinza 95 R$II.800.00
Goll.6 Branco 95 R$10.500,00
Versal/es G12. O, compl. Branco 93 R$9,500,00I'
EscorlGL+ar Azul 93 R$8.900,00
UnoEletr. Branco 93 R$6.700,00
Opala 4.1, 4p Cinza 90 R$6.500.00
MonzaSLE Azul 89 R$5.500,OO
ChevetteSL

. M.arrom 89 R$4.500,00
Escor1GL Bege 88 R$5.000,OO
Corsa4p Branco 01. R$14.800,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

y,Votorantim I finanças

95
94

..
93

.

':.,;9'1,:)".
........

gi}.;, ... ,.
90

81t
88

..

' Fone/Fax:' 370�2769' .

V. PrefQito Waldemar
..Çrubba" . .3?11 '

..':çent.ellárip

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
CorsaWind 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$ 11.600,00
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
Gol1000 I �ul 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
GolGL Bege 1988 R$ 5.500,00
Parati GLS Verde 1984 R$ 3.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORUPÃ - vende-se, lateral rua
do semtnárto, distância 20km de

Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato cl palmito.
Ótimo pI criação de gado ou

lazer. 25 margas.
R$ 160.000,00. Tratar:
372-3063.

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

379-1693.

SCHROEDER - vende-se, cl
nascente de água, privacidade,
cachoeira, beleza e área

aproveitável cl 64 margas '"

160.000m2• R$ 49.000,00. Tratar:
374-1313.

VENDE-SE - cl 38.000m2, sobrado
cl 3 dorm., sala, coz., wc,
lavanderia. R$ 65.000;00.
Tratar: 370-9135.

VENDE-SE - chácara cl 1 casa de

100m2, pronta." de alvenaria,
'

terreno cl 3 margas, cercada.
, R$ 40.000,00.
Tratar: 9123-7514

cl Mateus.

QUER
. ANUNCIAR
,-"-�'"

.;/ciLIGUE

.... AQUI!"
";:/371-:L919

" ,.':/ ....

com 20.247m2, ótima localização,
Rua 3 de Outubro, Bairro Braço do Sul

- Schroeder.
Com toda 'infraestrutura, 3 barracões,

2 casas, todo legalizado.
Valor a combinar e aceitamos

propostas.

Tratar: (4·7) 349�4577
ou 9973-2043

.

,c QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003

pI trabalhar. Tratar: 275-1340.

empregos
PROCURA-SE - dupla pI tocar em
casamentos. Tratar: 371-4191 após

ADVOGADO � procura colega pI 18:30.

estabelecer sociedade em escritório
--�---------------

de advocacia em Jaraguá." Tratar: PROGRAMADOR - dispomos de 3

275-1717 ou 9967-8888. vagas pI programador em Delphi
cl experiências comprovada.

LAVAÇÃO - precisa-se de rapazes Tratar: 371-7842 cl José.

ADMITE-SE
Empresa atuando no ramo de complementos alimentares necessta
vendedores/representantes para as localidades de Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Schtoeder, Massaranduba e São Bento do Sul.

A empresa oferece:
Ótimo salário a base de comissões;
Acompanhamento em vendas;
Oportunidade para formação de equipes;
Produtos de marca reconhecida.
Candidatos deverão possuir:
- Boa apresentação
-Idoniedade financeira
-Dinamismo e liderança
- Alguma experiencia em vendas ao consumidor

Interessados marcar entrevista pelos telefones:

(47) 370-3634/370-2941 /9117-3489
�--�----------------------------�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOCÊFAZPARTEDESSA UNIÃO

I
. I

, SUPERMERCADO AMIGÃO D'E JARAGUÁ DO SUL

UM SHOW DE· PREÇOS BAIXOS
...

PROMOÇÃO UNIFORT: Comprando acima de R$ 50,00
no Amigão você concorre a 3 Celtas, Ol<!
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.. NÃO PERCA! .

. ESSAS OFERTAS

• Rua MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 657 • CENTRO • JARAGUÁ DO SUL • se .. FONE: 275-1880

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Adélia Fischer, 303

Fone/Fax: 370-025 ísenac

iaraguadosul@sc.senac.br.

(i)SESC
, SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE INGLÊS
ADULTO

Nível1 Sábado - 10:00 as 12:00h De : 08/ Mar à 19 / lu!
Nível1 3a Feiras - 20:00 as 21:45h De: 11/ Mar a 22/ lu!
Nível1 5a Feiras - 19:45 as 21:30h De: 13/ Mar a 23/ lu!
Nível2 3a e 5a f. - 18:45 as 19:45h De : 11/ Mar a 22/ lu! Comerciários: R$ 175,00

(1 + 4 de R$ 35,00)Nível2 3' Feiras - 18:00 as 19:45h De: 11/ Mar a 22/ lu!
Nível3 3a e 5a F. - 17:45 as IB:45h De : II/ Mar a 22 I. lu!
Nível3 Sábado - 15:00 .5 16:45h De : 08/ Mar a 19/ lu! Convênios: R$ 210,00

(1 + 4 de R$ 42,00)Nível3 2' Feiras - 17:30 as 19:15h De: 10/ Mar a 21/ lu!
Nível4 2a Feiras - 19:15 as 21:00h De: 10/ Mar a 21/ lu!
'NíveiS Sábado - 13:00 as 15:00h De : 08/ Mar a 19/ lu! Usuário' : R$ 235,00

(1 + 4 de R$ 47,00)NíveiS 3' e 5° F - 8:00 as 9:00h De : 11/ Mar a 22/ lu!
Nível6 2a e qe F - 18:00 as 19:00h De : 10/ Mar a 21/ lu!
Nível7 2' Feiras - 19:00 as 20:00h De : 10/ Mar a 21/ lu!

*Comunidade em Geral
.

NíveiS Sábado - 10:00 as 12:00h De : 08/ Mar a 19/ lu!
Adolescentes 2a e 4' f - 16:15 as 17:15h De: 10/ Mar a 21/ lu!

INFANTIL

Nível1 A Dependente Comerciário:
R$ 125,00 (1 + 4 de R$ 25,00)

Dep, Empresário/Convênios.:
R$ 150,00 (1 + 4 de R$ 30,00)
Dependente de Usuário:
R$ 175,00 (1 .; 4 de R$ 35,00)

De: 11/ Mar a 21/ lu!
Nívell B De: 10/ Mara 21/ lu!.
Nível 2 A De: 10/ Mar a 21/ lu!.

Nível 3 B 3a e 5' - 9:00 as 9:45h De : 11/ Mar a 21/ Jul,
Nível 4 A 2' e 4' - 13:30 as 14:15h De: 10/ Mara nt lu!.

NíveiS A 3' e 5' - 16:30 as 17:30 De: 11/ Mar a 21/ lu!.

CURSO DE VIOLÃO

Comerciários: R$ 40,00
Convênios: R$ 50,00
Usuário: R$ 60,00

Em grupo de até 5 pessoas

Grupos por nível de conhecimento

INFORMAÇÕES: (47) 371-8930 ati 371-9177

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

Fone/�ax: 371-8930 Fone: (47) 371-9177

c

QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de 200

Carg�s nacionais 'e
internacionais

BABÁ - ofereço p/ trabalhar. Tratar:
9902-6054.

CHACREIRO - casal se oferece p/ cuidar
de chácara, possuem- experiência de 2
anos. Aceitam proposta p/ tora da cidade.

Tratar: 370-6516 c/ Josi.

COZINHEIRA INDL � procura-se
serviços. Tratar: 27&0545.

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 27&0639.

MOTOBOY - ofereço-me p/ trabalhar,
possuo .moto c/ caixa e cart, Habilitação
AD. Tratar: 371-9129 ou 9905-9066.

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar como
diarista/mensalista ou babá, possuo
experiência e referências. Tratar: 370-
6371 c/ Maria.

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar ou
estagiar. Curso faculdade de

.

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

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar como cozinheira
ou camareira. Tratar. 276D545.

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar ou
estagiar, cursando faculdade de

administração em. RH, possuo exp, de

estagiária'. Tratar: 372-3922.

OFEREÇo.ME - p/ lavar roupas de

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

passada. Tratar: 9902-9722.

OFEREÇo.ME - p/ estagiar na área de
arquitetura, cursando 4' ano da faculdade
de arquitetura e urbanismo. Tratar. 371-1847
ou 9102-8676 c/ ll(anildo.

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar como aux,

de enfermagem em laboratório ou

como técnica em contabilidade. Tratar:
9125-3533 c/ Elza.

OFEREÇo.ME - p/ trabalhar como babá
ou empregada. Tratar: 371-7178.

PADEIRO - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 9121-3287,

IYIASSOTERAPEUT
Rolf Hafemann

Massagens em (;eral

fi 370-1732
Após às 18:00hs e fenaôos pelo telefone:

372-2619 I 9809-2056
R.�i!Joaquim�ra!l(;isClO cje F'a�la, 1�ª: qhk() �tl f>t1LJlil � J<!fllglJ� do 1l�1: se

CORREIO DO POVO

371-0363

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

brasil@brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o escritório de ontem é

Emui entos.com.br
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Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

perto do. Clube Beira Rio,

P'La n t ã

o
de Vendas

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

Royal Barg Center
[araguâ do Sul-Se

_1_4_c_oR_R_EI_o_D_o_Po_v_o �AIA!�.ais
...........................................................� .

o - rédio

• Sala de jogos
• Sala de giná�tica
• Sauna cjambiente de �sca.nso
• Salão de festas cjchu ., �..

bar
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground

.

• Ambientes decorados e mobiliados

Financiamento direto com

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Té o Bogo

Fotos: Thiago/Lookhere

.
SOIlD, 1ft.."

Quinta-feira -

Big Bistrô: Show com

Faraway
Se7en Club: Leozlnho e Rodrigo
Paciornik

.

Sábado -

Banana Joe: Show com a banda!
MaryJam
Domingo -

Barcelona: Verão 2003. As noites
de domingo são aqui
Terça-feira -

,

Se7en Club - Joinville: Happy
Summer, com DJ Songa Brother

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO G EN '5 & INFORMAÇÃO
. ú -

POR FRANCIENE FAGUNDES

QUINTA-FEIRA, 13 de fevereiro de .2003

t
BAILE

o belo casal Valdir e Veda Mar.ili Bauer Conti

completou 25 anos de casados, dia 11. Felicidades
é o que desejam seus familiares e amigos

Colou grau, dia 8, pela Furb,
no curso de Artes Plásticas,
Vilma Thomazelli. Parabéns!

Aniversariou no dia 1/2
Alzi'ra Sasse Hohl.

Felicidades!

Aniversariou no dia 11 Dioice (E), e Alana (O)
ani-versariou dia 12. Quem deseja um feliz aniversário é
a amiga Mariane (C)

o jovem Rafael Eduardo Fodi está de parabéns, pois se

formou. na Escola da Weg; passou no vestibular de

Automação Industrial da Uner], e completou 18 anos no

dia 8. Parabéns de toda a sua família

Colou grau em. Artes Plásticas, pela
Furb, no último dia 8, a professora
Salete Maria Silveira Klein, a

"Saletinha". Esta é uma homenagem.
de seus familiares que lhe desejam
muito sucesso e felicidades

Como já foi homenageada, Alana,
ao lado do namorado, Robi,
completou 17 anos no dia 12. \\Que
você consiga realizar todos os seus

sonhos e que seja muito feliz." É o

que deseja sua amiga Gabriele
Pedrotti

Si Ivino Kuchenbecker aniversariou
dia 12. Parabéns é o que deseja
sua mui her, Ilse, e seus fi lhos,
Jackson e Patrícia

PARABÉNS
Aniversariou no dia 10 Márcio
E rdamann. Parabéns e fel icidades é o

que desejam yilmar e Irani, lVIarcélia

Eloir, e a sobrinha Fernanda e o

lho, Eric Fellipe. Nesta sexta-feira, o casal Lori e Waldemiro Glatz
comemora 22 anos de casados, e ela também troca

de idade. Felicidades é o que desejam os filhos,
Daiane e Leonardo, e o genro, Leandro

SER Aliança, de Rio Cerro II,
rornovê neste sábado grandioso
alte, Com animação da super
anda Brilha Som; do Rio Grande
o Sul, com início as 22h30.

NAllG.UB.AÇÃQ.__
Consórclo União inaugura nova

ojá amanhã, e conv.lda a todos

ara Um churrasco que será

ervido a partir das 19 horas, >ría

Rua João .Januárlo Ayroso, 80,
róximo do Atacadão Lux.

Claudemir da Silva

José Alvici

10 2
Ademir Kotohella

Paulo A. Nicholettl

Taztana Lescowicz

Márcio Erdamann

Olinda Ciquoneti

11
Irene Valentini

Luana Hauck

Edgar Strelow
I<arin Leigue
Atexandre ScheWinsky

José Carlos Yicente

Hary Koch Jr.

Kátia C.S. Ruecl<ert

Diego Feder

Terezlnha 1<. Dias

Geovana Rauber

I(rueger
�oão Carlos Martins

Sidnei Morais, Kloppel
Sérgio Antonio Dias

14/2
Lucas S íewerdf'
Iracema' Engei
Marcos Cesar Meldola
Lori Glatz

Larissa EUza.lldra de Aquino
Pyetra Vegini MOrgado
Crtstian Ehmke

15/2'-
Alida Marquardt
Mal'ileia MaUricio

Eurides Berci

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POVOS9I LANÇAMENTO: ESCRITOR BUSCA RECONHECIMENTO DE SUA OBRA ENTRE A COMUNIDADE DE J

ASSINATURA
Na próxima segunda-feira, o secretário municipal
de Saúde, Airton Weber Silva, e o prefeito Irineu
Pasold assinam o contrato com a construtora De
Farias para a execução da obra do Centro V ida,
que será erguido ao lado da antiga sede da Scar

(Sociedade Cultura Artística). A assinatura desse
contrato acontece às 19 horas, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). De acordo com

o secretário de Saúde, o Centro Vida vai oferecer
consultas nas mais diversas especialidades e será
construído com recursos do governo federal e

contrapartida da Prefeitura.

INAUGURAÇÃO
A Prefeitura de Guaramirim inaugurou ontem, em
solenidade ocorrida às 19 horas, o Centro de

Educação Infantil Paula Reiner t Feldmann,
construído no terreno da antiga Escola São José,

. no Bairro Rio Branco. A obra foi executada com

recursos próprios e o investimento da Prefeitura
somou R� 123.750,00. No local serão atendidas
60 crianças de até seis anos de idade. A
coordenadora de Educação Infantil, Cláudia

Chiodini, informa que as aulas iniciam no dia 17
de fevereiro.

CAMPANHA
Até o dia 28 deste' mês, o Shopping Center

Breithaupt disponibiliza o segundo piso para
i arrecadações emergenciais para a ala Santo

Antônio do Hospital e Maternidade São José. A
iniciativa é do GAS (Grupo de Amigos Solidários),
entidade composta por jovens, senhoras,
empresários, profissionais liberais, integrantes da

imprensa e aposentados. Em reunião realizada '

recentemente com a irmã Jacira, ficou definido

que nesta primeira etapa serão angariados material
de higiene pessoal (fraldas descartáveis, papel
higiênico, pasta dental, sabonete líquido,
absorventes, xampus); material de limpeza em geral
(sabão em pó, amaciante, cloro, desinfetante);
material cirúrgico (luvas descartáveis, plásticas ou

de látex, gaze, esparadrapo, bandagem); lençóis,
fronhas e/ou tecidos para manufaturá-las, toalhas,
colchas e cobertores. Os remédios devem estar

dentro do prazo de validade e passarão pela
triagem do Hospital São José. Também haverá

postos de coleta na Academia Galpão Saúde, do
Clube Atlético Baependi, Padaria Miranda,
Confeitaria Kuchen Haus, Cali Cabeleireiros, Fax
Teto Car e Acessórios, Verd�reira Danielle,
Mercado Amizade, Mercado Pepos, Wisdom
Escola de Inglês, Supermercado Amigão e

Farmácia Medicare

j)everão acontecer'
ambiente de'
as saberá contornar

a si ç Bom astral nas

IIDan as. �parcelro Ira

precisar de mais atenção.
, Câncer - Não duvide do seu

,f? trabalho. Ótimas
a� trocar idéias

s. Tome cuidada
mal-entendidos

tlais atenção à

Ihtde. Siga a sua

erá chances de
sonho antigo. Evite

m passeio Irá

elaçãa afetiva, mas

e um assunta de
lhe o clima de

Carlos Henrique Schroeder

promove tarde de autógrafos
]ARAGuA DO SUL -

Neste sábado, o escritor ca
tarinense Carlos Henrique
Schroeder promove tarde

de autógrafos para divul

gar e vender seu mais re

cente trabalho: ''A Ilha Na

vegante", um livro que
reúne 14 contos, sendo 12

inéditos. A sessão de autó

grafos acontece a partir das
'16 horas, no primeiro piso
do Shopping Center Brei

thaupt, mais exatamente

no mezanino da Livraria
Armazém do Livro. O es

critor estará à disposição
do público que desejar
conversar com o autor até

às 22 horas. Schroeder ex

plica que A Ilha Navegante
é uma coletânea de contos

escolhidos por um amigo,
o crítico chileno Federico

Rojas Mendez. "O conto

'O Viúvo Complacente'
foi classificado em 9° lugar
no concurso anual da Edi
tora AG, em 2001", infor
ma o escritor, que, no dia

Cesar Junkes .

Escritor está morando em JS há pouco menos de um ano

22 'de fevereiro, estará em

Balneário Camboriú, na

Livraria Café & Leitura, pa
ra mais uma tarde de au

tógrafos.
A iniciativa do proprie

tário da Armazém do Li

vro, Ricardo Lanzellotti,
em promover a divulgação
do livro de Schroeder, tem
a finalidade? segundo o

próprio Lanzellotti, de ins
tigar a integração entre o

autor, a sua obra e o públi-

vulgação dos resultados.

O pagamento da ins

crição pode ser efetuado

em qualquer agência ban

cária, sendo o valor cobra

do de acordo com o grau
de instrução exigido para
a vaga a ser disputada pelo
candidato: R$ 70,00 aos

cargos de nível superior (30
grau); R$ 50,00 para as fun

ções de nível médio (20
grau), e R$ 20,00 para as .

vagas de ensino fundamen
tal (1

°

grau). Gomes salien
ta que os concorrentes de
verão ter a idade mínima

co, além de contribuir com

a cultura local. 'Jaraguá do
Sul é uma cidade neste ter

reno cultural. Uma ou duas

gerações passadas viviam

ainda na agricultura de sub
sistência. O crescimento da

cidade explode aos nossos

olhos. É de extrema im

portância que a educação
e a cultura sejam trabalha

das em conjunto com este

crescimento", afirma Lan
zellotti. Ainda segundo ele,

de 18 anos completos na

ocasião da posse.
As 82 vagas -- a

maioria destinada às secre

tarias de Educação e de

Saúde, com remuneração
que variam de R$ 499,69 a

R$ 1.492,07 -- começam
a ser disputadas no dia 16

de março, na Unerj (Cen
tro Universitário de Jara
guá do Sul), onde serão

aplicadas as provas de co

nhecimentos gerais e es;:>e
cíficos. Já os testes práticos
acontecerão no dia 23 de

março, com início às 14

a globalização.é evidente e

a mídia ocupa .papel im
portante neste contexto.

'.'As ações de incentivo à

cultura não apenas preci
sam acontecer, mas tam-'

bém serem divulgadas",
reforça o livreiro.

Residindo há menos de

um ano emJaraguá do Sul,
o escritor já agrega valor à

cidade. Em janeiro deste

ano, assinou contrato com

a editora paulista Scortecci,
que prevê o lançamento da
Ilha Navegante, nos pró
ximos três anos, em feiras
e bienais do livro que a edi

tora venha a participar, in
clusive na Bienal Interna

cional do Livro, assim co

mo a inclusão das obras do

escritor no catálogo da edi

tora. Schroeder adianta que
duas novas obras indepen
dentes já estão praticamen-te
prontas e devem ser lançadas
em breve. A Ilha Navegante
é a sexta obra do escritor.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Abertas inscrições para concurso público da Prefeitura
]ARAGUA DO SUL -

A partir de amanhã, até o

dia 7 de março, estarão

abertas as inscrições para o
concurso público da Pre
feitura. O diretor de Recur
sos Humanos, Alberto Al
ves Gomes, informa que
a ficha de inscrição já está

disponível em agências do
Besc e através do site da
Acafe (www.acafe.org.br/
concursos), ins ti tuição
responsável por todo o

processo seletivo -- inscri

ções, elaboração, aplicação
e correção de provas e di-

horas.

De acordo com o

diretor de Recursos Hu

manos, o gabarito das pro
vas objetivas estará disponí
vel a partir das 10 horas do
dia 17 de março, e a lista

dos classificados para os

testes práticos (com os lo

cais de realização) será di

vulgada dois dias depois
(19), às 14 horas. Estas in

formações, bem como o

resultado final previsto pa
ra 26 de março, estarão no
site da Acafe e no mural

da Prefeitura.

ndido com sua

Pfderá ter ganhos
a IVldades feitas em casa.

R'ómàrice ··fir� estará protegido
pelos astros.

Esc ião - Estará protegida
uer compra, venda ou

u fizer. Suas amizades

rq um novo impulso.
i�,d,ade, sentirá s�a

libido meibJre rimida.

ite se desgastar
os imprevistos e

bom humor. Terá
moda, beleza ou arte.

. jeverá sofrer
interfer '10 de terceiros.

Virgem - Dedique-se a uma

ue lhe traga mais
,

próxima de
,

limitações.
nsualidade darão o

Sagitário - Hoveró chances
de solJ;:iõnci" um problema em

família de realizada em

cds�
A

A.9�'!ri.� .3\ Seia mais tolerant

'-�11�1\,)'do o que envolvo

mist�Qo�u·tegredo vai atrair o

��,iDrer��� No amor, astral
nada animador. Cuide mais do
seu parceiro.
Peixes - Abuse do seu dom

ular as coisas a seu

omento será ideal
com o gato. No
ento amoroso,
ir da rotina.
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lO CORREIODO POVO ��,� POLÍCIA

I ORIENTAÇÃO: PM ESTÁ REALIZANDO BLlTZ SOBRE A IMPORTÂrÍlA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Capacete não regulamentar
culmina em multa e suspensão

]ARA.GUA DO SUL - A

Policia Militar está traba

lhando em blitze voltadas
à orientação para os mo

tociclistas com relação à

importância do uso de

capacetes adequados. O

chefe do Setor de Trânsito

do 14° Batalhão da Policia

Militar, tenente Ricardo

Alves da Silva, informa
que, de inicio, as abor

dagens serão apertas para
orientar e alertar os con

dutores de motos. "Du

rante duas semanas, vamos
efetuar blitz educativa para
que as pessoas se conscien

tizem' da necessidade de
utilizar o capacete como

equipamento de segurança.
Depois de alertá-los, a

cobrança será rigorosa",
enfatiza. No ano passado,
foram registrados 166

casos de acidentes envol

vendo motociclistas, riú-

mero que a PM pretende
reduzir em 2003.

Conforme o Artigo
244 do CTB (Código de

Trânsito Brasileiro), condu
zir motocicleta,'motoneta
e ciclomotor sem usar

capacete com viseira, ócu
los de proteção, vestuário
com as normas e especifi
cações aprovadas pelo
Contran (Conselho Nacio
nal de Trânsito) implica em
infração gravíssima, geran
do multa de R$ 191,54, e

suspensão do direito de

dirigir.
Como medida admi

nistrativa, procede o reco

lhimento da CNH (Carre
ira Nacional de Habi

litação), além da apresen
tação d.e uma pessoa
habilitada, com capacete
regulamentar para con

duzir a motocicleta - ou

acontece remoção até o

pátio da PM através do

guincho.
Os condutores de

moto obrigados a usar

capacetes de segurança
devem observar as pres
crições da NBR 7471/
2001, possuindo etiqueta
costurada ao interior do

equipamento, constando a

data de fabricação, data de

validade, número e apro
vação do .Inrnetro (Insti
tuto Nacional de Metro

logia, Normatização e

Qualidade Industrial).
O capacete poderá ter

viseira (tipo fórmula 1) ou
não (tipo aberto), sendo
obrigatório o uso da viseira
ou de óculos de proteção.
Como não houve a regu
iamentação do tipo d�
óculos, pode ser usado

qualquer um, inclusive os

de grau ou de proteção
solar.

Infelizmente, muitas.
pessoas acabam utilizando

os capacetes tipo "coqui
nho" ou "nazista"- mo

delos que não protegem
os usuários em caso de

acidente, primeiro porque
no primeiro impacto saem

da cabeça do motoqueiro
e também pot não terem

isopor pata absorver os

impactos causados em um

acidente. Tais capacetessão
fabricados para a prática
de esportes radicais (ca
noagem, ciclismo, skate,
etc.) e não para pilotar
motocicleta.

O tenente informa que
a fiscalização deve autuar

o condutor de motocicleta

que estiver sem equipa
mento de segurança, ou

que estiver usando capa
cete não regulamentado,
sem a viseira ou óculos de

proteção. (FABIANE RIBAS)

Policias Militar e Civil unidas nas investigações
]ARAGUA DO SUL -

Desde ontem, dois polici
ais (um civil e outro militar)
passaram a atuar na área de

investigação, voltados prin
cipalmente aO combate ao

tráfico de drogas, incidên
cias de furtos em residên
cias e veículos.

A informação foi

repassada durante reunião

realizada na tarde de terça
feira, na Delegacia Regio
nal. 'o encontro contou

CORREIODO

POVO

Há 83 anos

servindo a

comunidade

da Regiãq
do Vale do

Itapocu

com a presença do de

legado regional Djalma
Alcântara da Silva; do

tenente-coronel da Policia

Militar, Fernando Rodri

gues de Menezes; do as

pirante João Carlos Kuze, '

.

e representantes da irn
prensa.

A intenção dos policiais
foi salientar a parceria que
estabeleceram paracomba
ter os problemas relaciona
dos à segurança pública.

"Uma das dificuldades que
enfrentamos hoje é a falta,
de material humano, por
isso definimos que as po
lícias Civil e Militar devem

atuar em conjunto, de for
ma a melhorar principal
mente a investigação poli
cial", destaca o delegado,
enfatizando que o foco

principal é a questão das

drogas. "Temos de fazer

um trabalho minucioso

para combater o tráfico e

LOTERIAS

Lotoinania Loteria Federal

concurso: 290 concurso 03709

03. - 04 - 17 - 1 8 -

l° - Prêmio: 51.465
20 - 22 - 24 - 25 -

2° - Prêmio: 37.257
30 - 34 - 41 - 50 -

3° - Prêmio: 62.924
55 - 62 - 65 - 76 -

4° - Prêmio: 39.633
81 - 85 - 86 - 99 5° - Prêmio: 22.916

Megasena
concurso: 437

07-10-30-44-54-59

. Quino
concurso: 1107

08 � 11 - 18 - 49 - 79

r-

I
I

, I
I

I
�
I

I· R: Barão do Rio Branéo, 296 - Sala 1 -

L ",,"C_en_t_r9 - �Jlraguá do Sul �...

evitar outros tipos de cri

mes derivados dos entor

pecentes", avalia.
Além desses dois poli

ciais destinados à investi

gação policial, a PM conta

commais sete homens efe

tuando o mesmo trabalho,
dentro do quartel. ''A fun

ção deles é dar suporte pa
ra os dois que estão circu

lando pelas ruas, durante
24 horas", diz o tenente

coronel. (FR)
.

QUlí�TA-FEIRA, 13 de fevereiro de 2003

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do'
Sul foi acionado, com urgência, para prestar
atendimento num acidente ocorrido na manhã de �
terça-feira, por volta das lOh20, envolvendo

Sportage; placa MBO-5224, de Jaraguá do Sul, e um

Corsa, placa LXV-4696, de Jaraguá do Sul. Como os

socorristas receberam informações que havia fumaça
e risco de incêndio, deslocaram até o local - a Rua

Expedicionário Cabo Harry Hadlich .....,.., uma unidade
de suporte básico, uma unidade de resgate veicular
e um caminhão autobomba-tanque. Não houve

problemas com incêndio, nem vítimas.

NOTIFICAÇÃO
-,

VERA SIRLEI GUST brasileira, solteira, maior, industriaria,
residente e domiciliada na Rua Servidão 71, nº34, Vila Lenzi,
em Jaraguá do Sul, com CI nº 4 ..826.270-6, CPF nº

868.807.569-72, vem através da presente NOTIFICAR o sr.

JUVENAL ENGEL, brasileiro, solteiro, maior; pedreiro,
residente e domiciliado na Rua Joaquim Francisco de Paula, I
1542, Chico de Paula, em Jaraguá do. Sul, com CI nº 19Rj (J/J2.981.981 e CPF nº 970.018.729-20, de que revogou a

procuração por instrumento público lavrado em 26 de junho
de 2002, no Tabelionato Áurea Muller Grubba, às fls. 100

livro 300, em todos os seus termos através da escritura

Pública de Revogação de procuração lavrada em 6 de fevereiro
de 2003" às fls. 093 do livro nº 78.
Assim é a presente para notificar o Sr. JUVENAL ENGEL, que
o instrumento de mandato foi revogado em todos os seus

termos que a partir desta data nenhum ato deverá ser

praticado pelo mesmo calcado na procuração ora revogada,
ficando o notificado ciente de que caso não se abstenha de

praticar atos com a procuração revogada responderá por

perdas e .danos, e o notificado ingressará com a competente
Ação de Revogação de Mandato.

Serve ainda a presente, para que a Notificada se abstenha
de efetuar qualquer construção no imóvel, até o cumprimento
.das cláusulas estabelecidas no contrato firmado entre as

partes, sob pena de responder pelos danos provocados no

imóvel devido a qualquer edifiçação feita no mesmo.

Fic.a o notificado ciente ainda de que o descumprimento da

presente notificação iniplicará na imediata tomada de
medidas judiciais.

Jaraguá do Sul, 11 de fevereiro de 2003.

VERA SIRLEI CUST
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I � Resultados do Catarinense I PREPARAÇAO: JOGADORES PASSARÃO A TREINAR TODOS OS DIAS, ÀS,17 HORAS, NO ARTHUR\MüLLER

Fim do turno do Cam

peonato Catarinense de

Futebol Profissional da 1 a

divisão. Em 30 jogos,
foram anotados 82 gols,
média de 2,73 por jogo.
Foram 44 gols no grupo
A e 38 no B. No grupo A,
cinco ataques anotaram 8

gols em 5 'jogos: Hermann
Aichinger, Avaí, Fi

gueuense, Tubarão e

Criciúma. O Criciúma tem

a defesa' mais vazada do

turno, sofreu 10 gols. No
grupo B, o Caxias tem o

melhor' ataque, 11 gols
marcados e a melhor

defesa, sofreu 3 gols. O
pior ataque é do Alto Vale,
marcou 3 gols, e a defe-

sa mais vazada é do

Tiradentes, levou 10 gols.
O artilheiro do turno é

Odair Wagner Alves

Souza, do Tiradentes, com
5 gols.

Ontem à noite, acon
teceu a 1 a fase do retur

no do Catarinense, nos
grupos A e B. Os re

sultados foram Tubarão O
x 3 Joinville, Avaí 1 x 3

,

Criciúma, H.Aichinger O x
1 Figueirense, Caxias 3 x 2

Chapecoense, Alto Vale 4
,

x 4 Marcílio Dias. Hoje à

noite, a partir das 20h30,
o Lages vai receber em

casa o Tiradentes, no

Estádio Vidal Ramos

Júnior, em Lages.

NOTAS
_

A negociação envolvendo a transferência do jogador
Paulo César pegou de surpresa até mesmo a direção do

clube, que foi comunicada da saída nesta segunda-feira.
Paulo Cesar viajou terça-feira para Portugal, onde a

equipe chinesa realiza pré-temporada, e faz exames mé

dicos. De acordo com o vice-presidente de futebol do

Criciúma, Waldeci Rampinelli, a transferência é boa para
,

o atleta e para o clube.

O dirigente afirmou que a negociação não tem relação
com o desempenho ruim do jogador neste início de

Campeonato Catarinense. Além da negociação de Paulo

César, o Criciúma também se desfez de mais um atleta

nesta semana. O zagueiro ANdré Turatto foi empresta
do para a União Barbarense (SP), por 45 dias.

O zagueiro Carlinhos, ex-Figueirense,é o mais novo

reforço do Bahia para o Campeonato Baiano. O xerife

foi contratado a pedido do técnico Candinho, que vinha
reclamando da carência de jogadores para a posição.
Carlinhos se recupera de unia cirurgia no nariz e deve

ficar algum tempo treinando. Com isso, ele não estreará

na partida deste domingo contra o Atlético-BA, em

Alagoinhas. O Bahia também não contará com o meia

Preto, nem com o volante Marcelo Silva na partida. Preto
foi expulso no clássico contra o Vitória e cumpre
suspensão automática.

Repres�ntação
Empresa estabelecida em São Paulo

Procura representar exclusivamente

empresas de Jarauuá do Sul e Pomerode
interessadas no mercado da grande

São Paulo e seu Interior
, Contatos em São Paulo:

lOxxllJ 5531-3324 .. postdata@postdata.com.br

Equipe Juvenil se, apresenta
para treinos'desta temporada

]ARAGuA DO SUL -

Depois de dois anos longe
das quadras, a Ajab (Asso
ciação Jaraguaense de Bas

quetebol) reativou a equipe
Juvenil masculina. O grupo
começou a treinar terça
feira à tarde, no Ginásio

Arthur Müller. Ao todo,
somam 11 jogadores,
sendo dez do Juvenil e um
do Adulto. Terceira colo

cada no Estadual de 2000,
a equipe havia sido desati
vada devido à falta de joga
dores desta faixa etária, no

Município. Para resolver es
te problema, a entidade es

portiva realizou um forte

trabalho de formação de

atletas durante os últimos

dois anos, obtendo como

resultados dois vice-cam-

Atletas de basquete retomaram os treinos esta semana

peonatos estaduais da cate

goria Infanto e uma meda
lha de bronze nos Jogui
nhos Abertos dê Santa Ca
tarina.

A equipe será treinada

pelo técnico Milton Ma

teus e contará com o im

portante reforço do pivô
João Machado, que desde

2000 faz parte do elenco
'

adulto. Completam a equi
pe os armadores Teta,
Winner e Ricardo; os late
rais Marcus, Paulo Vitor,
Duda e Mateus; além dos

pivôs Lindolfo, Douglas,
Dirceu e Egon.

ADULTO - Com rela

ção à equipe Adulta, pros-

seguem as indefinições. A
única certeza que a diretoria,
da Ajab possui é que, caso
não consiga um patroci
nador, disputará os Jogos
Abertos de Santa Catarina
com sua equipeJuvenil, re
forçada pelos atletas Hugo
e Chitas, remanescentes da
equipe Adulta.

A diretoria da entidade

esportiva continua rnanten
do- convetsações com em

presas da região e existe a

possibilidade da equipe ser

reativada em breve. Segun
do cálculos do diretor

financeiro da Ajab" Sérgio
Ranthum, seriam necessá

rios R$ 30 mil até dezem

bro, para manter uma

equipe competitiva, ou seja,
R$ 3 mil pqr mês.

Sétima edição do Wizard Streetball será em março
]ARAGuA DO SUL - As dez 'minutos de duração ou fortes, com elevado nível feminino (14 e 15 anos).

inscrições para a sétima até completar 20 pontos. técnico para formar suas As pessoas interessadas

edição do Wizard Street- O Wizard Streetball é respectivas duplas, mas sim em efetuar suas inscrições
ball tambérri abrem no dia urna competição que, além um amigo, o irmão, primo, podem comparecer na es-

17 de fevereiro. Promovi- de' promover a prática pessoas,que consideram trutura daWizard Idiomas,
da, pela Escola Wizarq desta modalidade esporti- de forma diferenciada. até o dia 14 de março, data
Idiomas e FME (Fundação va, oportuniza a integração Então, o que conta é real- que será realizado o con-

Municipal de Esportes), entre os atletas e a comum- mente a participação", diz gresso técnico da competi-
com apoio da Ajab (Asso- dade em geral, avaliando um dos coordenadores do ção, às 18h30. Na reunião,
ciação Jaraguaense de Bas- que, no anopassado, mais evento, Milton Mateus. será repassado o regula-
quete) e Malhas Karlache/ de três mil pessoas com- As provas serão realizadas menta das provas e feito
Mixt(E); a competição será pareceram na praça para em cinco categorias distintas, o sorteio das chaves. O va-

realizada nos dias 15 e 16 prestigiar os jogos. "Um srndo duas no feminino e três lar das inscrições difere pa-
de março, na Praça Ângelo dos pontos importantes no masculino �' Mirim ra categoria: no masculino
Piazera. Os organizadores analisados é a questão de masculino (10e 12anos), Infantil Mirim, R$ 6,00; Infantil, R$
do evento têm previsão de os jogadores não se preo- masculino (13 e 14 anos), 8,00, e Infanto-juvenil, R$
envolver aproximadamen- cuparem com a vitória, Infanto-juvenilmasculino (15 e 10,00. No feminino, Mirim,
te 70 duplas, gerando uma com a competição em si. 16 anos),:Mirim feminino (12e R$ 6,00, e Infanto-juvenil, R$
média de 150 jogos, com Eles não procuram atletas'

\ 13 anos) e Infanto-juvenil 8,00. (FABIANE RIBAS)

CONDOMíNIO EDIFíCIO AMARANTHUS
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Rcam convocados os senhores proprietários do Condomínio
Edifício Amaranthus para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 12jfevereiroj2003, às
19:30 hrs. no salão social do condomínio, para deliberação
da seguinte ordem do diar

:

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

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 2003.

Elizabete A. Siegel Barbosa
Síndica

COMUNICADO
EDITAL TOMADA DE PREÇOS E SERViÇOS N!! 1/2003
OBJETO: AQUISiÇÃO DE COMBUSTíVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Considerando dificuldades de ordem administrativa,
ou seja, impossibilidade de reunir à Comissão de

Julgamento em virtude de compromissos dos membros
da citada Comissão com outras atividades inadiáveis
do Serviço Público Municipal.
COMUNICAMOS que fica- prorrogado para o dia 17 de
Fevereiro próximo, às 15:00 horas o prazo de entrega
das propostas referente o edital acima, e, para às
15:15 horas da mesma data, para abertura domesmo.

Guaramirlm/Sê. 12 de fevereiro de 2003.

Fábio Dias de Andrade
Presidente da Comissão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• CONFRONTO: DEVIDO ÀS REFORMAS, O AMISTOSO SERÁ REALI So NA QUADRA DO GINÁSIO DO SESI

Malwee entre em quadra hoje
à noite contra a Anjo Química

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee vai entrar

em quadra hoje à noite, a

partir das 20h30, para mais
um jogo amistoso. Desta

vez, o grupo vai receber

em casa o time de Criciú

ma, a Anjo Química, vice

campeã estadual de 2002.

Como as reformas do

Ginásio Wolfgang Weege
ainda não foram concluí

das, o confronto será reali

zado no ginásio do Sesi

(Serviço Social da Indús

tria). Segundo informa

ções do supervisor da

equipe jaraguaense, Kle-
. ber Rangel, os jogadores
treinaram nas dependên
cias do Sesi desde o início
da semana e estão muito

bem preparados parao jo
go.

- Final de semana

passado, participamos de

um torneio amistoso onde

vencemos todas as parti
das, fator que nos deixou

bastante otimistas, visto que
enfrentamos equipes que
também estão se prepa"'
rando para:} Liga Nacio

nal e Taça Brasil de Futsal

-, destaca Rangel.A com

petição que o supervisor se
referiu aconteceu na cida

de de Cascavel, no Paraná.

N a oportunidade, a

equipe Malwee enfrentou,
no primeiro momento, o

grupo de Londrina, e

garantiu a vitória por 3 a

2. No Outro dia, entrou em

Atletas treinam para o confronto de hoje, contra a equipe de Criciúma, no Sesi

quadra contra o Inde

pendente, do Mato Gros

so, e venceu por 3 a' O. O
último confronto foi

contra o time da casa e a

vantagem também ficou

para Jaraguá do Sul, com

placar final de 3 a O.

Para o jogo de hoje, o
técnico Fernando"Ferre ti
ainda não definiu os atletas

que iniciam a partida, mas
destaca que tratase de um

jogo difícil. "O que im-

porta é que os atletas es

tão preparados e bastante

motivados em busca de re-.
sultados positivos", salien
ta. Ele' vai comandar o

elenco pela última vez este

mês, porque, amanhã, viaja
para a Itália, onde vai pro
ferir curso para técnicos

italianos, além de acompa
nhar a fase final do Cam

peonato Europeu de

Seleções. As seleções como
Ucrânia, Rússia, Espanha,

Portugal e Itália são favo

ritas para a classificação ao

Campeonato Mundial.

Boje pela manhã, os

atletas da Malwee vão fa

zer entrega de materiais

esportivos ao's associados

da Apae (Associação de

Pais e Amigos dos Excep
cionais) e daAjadefi (Asso
ciação Jaraguaense dos De
ficientes Físicos) e aos de- .

tentos do presídio de Jara
guá do Sul. (FABIANE RIBAS)

Atletas preparam-se para amistosos
Entre os dias 17 e 21 de fevereiro,

a Malwee vai participar do Torneio

Cidade Capão da Canoa, junto com

os times gaúchos da Ulbra, Atlântico,
UCS/Multisul, Carlos Barbosa e

Internacional. Antes da estréia na Taça
Brasil de Futsal, no dia 10 de março, a

Malwee vai fazer dois compromissos

amistosos contra combinados locais

nas cidades de Indaial (dia 24) e

Agrolândia (dia 1 de março).
As pessoas interessadas em adquirir

ingressos para a estréia de hoje podem
comprar na Rede de Postos Mime, no
valor de R$ 5,00 para adultos, e' R$
2,50 para crianças. (FR)

Resultados da Copa Sul de Ciclismo Master
]OINVILLE __:_ A tem

porada 2003 da FCC (Fe
deração Catarinense de

Ciclismo) foi aberta no

último fim de semana, com

a realização da Copa Sul

de Ciclismo Master, no

Município. Disputada em

duas categorias (30 a 39
anos e ácima de 40 anos),
a competição teve como

vencedores Osmar Gadot

ti Junior, da equipe Coyo
tes/FMD SBS/Milenium,

na categoria A; e Jaime Li
nhares, da Baron Bikes, na
B. Por equipes, a Malhavil,
de Joinville, foi a campeã
da A e a Gastroclínica, de

.

Lages, foi a vencedora da B.

O desafio para os vete

ranos do ciclismo foi de

senvolvido em três etapas.
A primeira, um circuito em

Pirabeiraba, depois o con

tra relógio e a última etapa
foi disputada em estrada,
com a subida da serra da

Estrada Dona Francisca e

chegada no Posto da Po

lícia Rodoviária Estadual,
.

na manhã de domingo.
Os três primeiros na

classificação geral: categoriaA,
1 ° Osmar Gadotti Júnior,
com tempo total de

2h51min07 nas três provas);
2° Edmilson Senff

2h52min48); 3° Edson João
Euzébio (2h54min20).
CategoriaB: l°JaimeLinhares
(4h56min47); 2° Valmor

Giovanella(4h58min21);3°Paul
LírioBerwing (4h58min50).A
competição teve apoio do

Golden Bingo, Guarda

Municipal e Polícia Rodo
viária Estadual .

No próximo fim de

semanal a Federação realiza

o Santa Catarina Mountain

Bike Beach, com largada em
Itapoá e chegada em Ensea

da, São Francisco do Sul.

Serão duas etapas, no sába

do e no domingo.

Inscrições para o Varzeano
.' ,

nuoam na proXlffia semana

]ARAGUÁ DO SUL -;- As

inscrições para o 21°

Campeonato Varzeano

Raul Valdir Rodrigues
estarão abertas no pe
ríodo de 17 de fevereiro

a 17 de março, na FME

(Fundação Municipal de
Esportes), em horário de

expediente da Prefeitura.

A diretora de Promo

ção de Eventos/FME,
Cleide Mosca, informa
que será cobrada uma taxa

de R$ 50,00 por equipe,
para a aquisição dos

prêmios destinados aos

vencedores da com

petlçao, que é aberta à

participação de atletas

com idade a partir de 17

anos .

O congresso técnico

do Campeonato Var

zeano está marcado para
as 19h30 do dia 19 de

março, no auditório da

Escola de Idiomas Wi

zard, na Rua Guilherme

Weege, 85 (antigo prédio
do Café Bauer). A com

petição, a ser realizada de

29 de março a 31 de maio,
terá a seguinte premiação:
1 ° lugar .:_ boi de 15

arrobas, 25 medalhas e

troféu; 2° lugar - boi de

10 arrobas, 25 medalhas e

troféu; 3° lugar - suíno de

80 quilos, 25 medalhas e

um troféu, e 4° lugar -

suíno de 60 quilos e um

troféu.

Também recebem

troféus a equipe disciplina
(que ainda ganhará uma .

bola), o artilheiro, o atleta

destaque e a defesa menos

vazada. - Estamos nego
ciando patrocínio para o

Varzeano e transmissão

radiofônica de jogos nova
mente, a exemplo do que
aconteceu no ano passado
-, anuncia Cleide Mosca,
lembrando que, em 2002,
a competição foi patro
cinada pela Rede de Postos
Mime e teve confrontos

transmitidos ao vivo pela
Rádio Jaraguá. "O proces
so de negociação está bas

tante adiantado", informa
a diretora.

NOTAS _

O atleta Guilherme

Madalena Siqueira, do

Figueirense Futebol Clube,
foi convocado para a

.

seleção brasileira Sub-17,
que iniciará sua fase de

preparação para a disputa
do Campeonato Sul

americano Sub-17. Os

treinamentos serão de 17

a 27 de fevereiro, no

Cetrhen, em Teresópolis.
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