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Presidente da

Câmara acusado
Vereadores vão pedir a

cassação do presidente da

Câmara de Guaramirim,
Evaldo junckes.
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Exposição reúne

obras de Sady
na Unerj
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Trabalho conjunto entre as

igrejas Católica e Evangélica
arrecada cerca de.30 mil peças
de roupas, qOeioram entregues II
à comunidade de Jaraguá do
Sul. Página 5
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RÁDIO J'firo
JARAGUÁ

estofados e colchões

Mais de 8 mil crianças. estão
vacinadas contra poliomielite

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul

conseguiu atingir 83% da meta desejada na

campanha de vacinação contra a poliomielite, que
teve, início no sábado. Até o momento, 1.423

crianças' com menos de 1 ano de idade, e 6.537

entre 1 e 4 anos receberam. as gotinhas que

combatem a paralisia infantil. Na campanha c�)lltra
a rubéola, das 28.664 mulheres esperadas, apenas
21% compareceram aos postos de saúde. A va

cinação contra a pólio pode ser efetuada 'até sexta

feira, e, contra a rubéola, até o dia 5 de julho.
PÁGINA 5
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Equipe Malwee entrou em quadra ontem à noite �ontra a UCS e venceu o time gaúcho por 2 a o. Páginá 8
��

\

Concurso reúne 21

bandas e fanfarras
A Banda Marcial do Colégio

. Divina Providência sagrou-se
campeã do segundo concurso de

Bandas e Fanfarras Cidade de

Jaraguá do Sul, que foi realiza
do no fim de semana passado, nas
dependências da Escola Mu

nicipal Jonas Alves de Souza.
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Apesar do mau tempo, mais de
55 atletas participaram do se

gundo Rali de Natação, pro
movido pela Academia Impulso,
no final de semana, em Jaraguá
do Sul. 'Página 8

Nova diretoria da
)

CDL será empossada
no Clube Baependi
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Aluno motivado
P,EDR() LucYK - EducadorMarista e palestrante

, Está' lembr�do? O �lu:� diplomata senta-se �as primeiras filas; o
analista, naslàterais; à motivador, no meio da turma e ... no fundo? É ...

muitos professores sé'arrepiam ao lembrar daqueles que sentam no fundo
, da, sala. Não têm sossego, falam, riem, passando bilhetinhos... e quase
sempre respondem quando perguntados.' São os alunos motivadores.

,

'Não são capetas"pão! Tão espertos que já no início da aula sabem onde o'
, 'professor vai chegar, Se o-professor não souber ocupar o seu tempo, eles
ocuparão o ds> professor. Admirados pelos colegas, são líderes espontâneos,
rápidos; otimistas e dinâmicos. Espertos, curiosos e bem-falantes, sabem
sensibilizar e convencer as pessoas. Sempre bern-humorados, divertidos e

de bom coração, resolvem problemas como numpasst; de mágica. Maus
cumpridores de horários, precisam ter o tempo controlado constantemente.

Agem sob pressão. Não são perfeccionistas e não planejam. Assumem
muitos projetos que manipulam e improvisam com impressionante
criatividade. Falam e se movimentam durante as aulas. Competitivos, os
motivadores entram em choque com Q� ;estiat�glstas pela disputa da

liderança, mas não guardam rancor. Hábeis 'com emergências, gQstam de
relações públicas, aventuras, política, heroísmo, competição. Precisam de

respostas imediatas, de planos claros, organizados e"PEeferem agi� em

pequenos grupéls. Tarefas? Só as que tenham conclusão rápida. Procuram
emoções, novidades, agito, desafios, riscos; valorizando a. variedade de
coisas. Consumistas e imediatistas, entranÚincrise quando contrariados,
Não suportam a rotina. Sabem perdoar, mas são atrevidos, arriscando-se
e escapando quando podem. Gostam d� artes, atletismo, relações públicas, '

música,marketing e propaganda. Ligadosàpclítica e profissões de alto

risco, são bons �pre��nta.dore_s e dançarinos, Para o motivador, o heroísmo,
'

.' :i/aventura0 e as realizações são' características in'af'cantes. Os professores são:
méno,s, motivadores, mais analistas e estrategistas.

'

':'1;�âflsito é motoentregadores
DR.,W:B.,FÂLcONE - Médico e bacharel em Direito

, "

,"
, Os entregadores motorizados - de pizza, medicamentos, lanches,

'etc. � são os famosos motoqueiros' das CGs 125. São hábeis

desrespeitadores das normas de trânsito. Passam entre os carros, batem
nos retrovisores dos mesmos, deixam os motoristas sobressaltados,
-irritados e causam acidentes. A maioria na faixa dos 18 aos 25 anos de
idade, e grande parte, sem carteira àssinada.

I
Omotociclismo é uma atividade de risco, tal qual andar de carro, avião,

bicicleta 0].1 mesmo a pé. Oque oscila é o grau de risco, que depende de
muitas variáveis: educação no trânsito, conservação do veículo e da pista,
experiência domotorista/rnotociclista, condiçõesdo trânsito, dacobrança
ou não das normas de trânsito, etc.

Como motociclista e motorista, sentimos na pele, quer aqui como em

outras cidades, a animosidade que existe entre os motoristas e os

motociclistas. Deve-se basicamente aos CGs 125 -:- que por serem jovens
e imaturos são os que mais se 'acidentam, com prejuízos à própria saúde,
à saúde pública, à Previdência e queda de produtividade.

Semana dessas, na Epitácio Pessoa, um deles bateu na lateral de um
carro àminha direita, sendo jogado, após cair damoto, para cima do meu
,:,eículo; só não passei em cima da cabeça dele por ter dado uma guinada à

esquerda, para o estacionamento, e por não ter carro estacionado neste.

Nos EUA, os motociclistas são obrigados a ter um plano de saúde

que cubra por completo seu acidente. Não são obrigados a usar o capacete
(!), todavia têm que ter um plano de saúde particular, economizando para
o erário.

'

Os empregadores destes CGs 125"com ou sem carteira assinada, são
responsáveis perante as leis trabalhista e civil (danos físicos e mat�riais de
terceiros) e pelos primeiros 15 dias pós-acidente de seus empregados.
Contudo, fica o grosso das despesas para a Previdência, haja vista o elevado
número de dias que um acidentado demoto fica afastado, entre 60 a J 20
dias, ou mais; Isto quando não ficam paraplégico ou' tetraplégico, com
auxílio-doença e afastamento definitivo.

Para atenuar estes acidentes, expusemos a um vereador, para que
apresente uma lei bem simples: obrigar que seja escrito na parte posterior
dos baús de todos que trabalham com entregas, os seguintes dizeres:
"Como dirijo, ligue para tel. ...", além de exigir um tempo mínimo de
CNH e reforço na educação do empregado e empregador. Isto faria eles

tomare'\ll conhecimento das irregularidades provocadas pelosempregados,
com diminui ão dos acidentes. "

Artigos para' Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo,com.br. As cartas devem conter o endereço .ou telefone para contato.
O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e, fazer as correções 'ortográficas e gramaticais necessárias,

Segurança e, planejamento

Os textos" e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opiniiio do jornal.

Nossá região, há cerca- de

três. décadas, vem tendo uni

desenvolvimento eéonô�ico
marcante no contexto nacio

nal e, com isso, também

.atraindo várias pe�oas que

para cá se dirigem no intuito

de ver melhorada a sua quali-.
dade de vida. A cada nova

pesquisá de desen�olvimento
econômico e social promo
vida, o Vale do Itapocu é des
tacado como sinônimo de
bons negócios e exemplo de

economia muito mais visto

nos países do primeiro mundo
e não no Brasil.

Porem devemos considerar

que todo o desenvolvimento

traz consigo um certo acú

mulo de responsabilidades e

problemáticas. Dessas, pode
mos destacar a falta de segu
rança pública. Casos policiais
até então vistos ou ouvidos

distantes daqui, pipoca;n
ag.ora quase que semanal

mente nos nossos noticiários.

Assaltos, assassinatos, latro
cinios, estelionatos e até se

qüestros já começam a ser

pro tagonizado s no nosso

meio.De cidade� calmas e pa�
catas, 'nossa população co-
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r De cidades calmas e
· rar que há aproximadamente
10 anos todo o nosso pla
nejamento urbano resumia-se

· a tentar mini�{iar todas as

Inúmeras reivindicações po�
·

pulares noque tange ia temas

;
como ocupação do solo, aten

., dimento de saúde, ruas e

pacatas, nossa,
, jJ!Jiulação começa a
sair 'de-casa cada vez
maispreocupada, se
voltará empaz

.

_J

"

meça a sair de casa cada 'vez
)

'p:avimentações, déficit de sa

mais preocupada, se 'voltará .... las de aula, saneamento bá

em paz.
. sico, transporte coletivo e, ob-

Mesmo o policiamento, viamente, segurança pública.
tendo aumentado com à Nisso não podemos imputar
instalação de um batalhão da a responsabilidade somente

Polícia Militar, os problemas ao poder público municipal,
parecem ser mais intensos nas mas sim a toda a sociedade.

"

periferias, onde também é Cabe ressaltar que grande
maior o grave problema das parte disso é resultado direto

drogas que a cada dia que da grave crise não só econô

passa abocanha mais adoles- mica e social, mas também de

centes e jovens de nossas valores, que varre� nossa so

·famílias. Associações de ,m9- ciedade. Porém.já passou do

radore s, igrejas, 'escolas, .ternpo de os municípios de
classe política, enfim, toda a nossa região, de forma con

comunidade imbuída na junta e suprapartidariamente,
vontade de termos nova-, planejar e trabalhar para um

mente aquela nostálgica e verdadeiro desenvolvimento

deliciosa vida sossegada que equilibrado, que envolva os

tínhamos. O próprio presídio,
/

setores econômicos, políti
construído há pouco tempo, cos, educacionais, ambientais,

já apresenta um número de sociais e religiosos para que
detentos acima da sua capa- se F'fomova um grande pacto
cidade. para o bem de nossas cidades

Deve-se também conside- e do nosso povo.
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Paulinho Bornhausen só aceita indicação ao Senado

Paulo Bornhausen quer

disputar vaga, ao Senado
GllARMnRIM - o pre

sidente estadual do PFL,
Paulo Bornhausen, -apro
veitou sua passagem por
Guaramirim para fazer uma

prestação de contas das ati

vidades parlamentares já le

vadas a 30 municípios. Bor
nhausen abriu o encontro pa
ra o questionamento dos

participantes e falou sobre

diversos assuntos. Reafirmou

que só será candidato nas elei

ções deste ano se for indicado

para o Senado. Sobre seu

projeto obrigando a retirada
dos radares "pardais" das ro
dovias estaduais informou

que o governo acaba de per
der na Justiça Federal mais
uma ação contrária. "O go
verno do Estado esperava
arrecadar R$ 60 milhões em

multas .nesre ano", afirmou.
Bornhausen propõe um no

vo modelo para disciplinar o
tráfego que tenha caráter

educativo.

As lideranças pefelistaSde
Guaramirim aproveitaram
a recepção a Paulinho Bor
nhausen para empossar a

,

primeira diretoria do PFLJo
vem, recém-criada no Mu

nicípio, tendo como presi
dente Elemar Ziehlstorff;
vice-presidente Diego Ro

drigo Peixer; 10 Tesoureiro

João Paulo Belotto; 20 Te

soureiro Flávio Almir Stein;
10 Secretário lrineuPomme

rening; 20 Secretária Simone
Maria Kinas; Diretor Social
Aguinaldo Luís Dias, e

Diretora Cultural Tanalin
Guesser. O presidente da ala
jovem do partido, Elernar
Ziehlstorff, anunciou que o

grupo terá participação ativa
nas atividades partidárias e

comunitárias. "O jovem é

acusado de ser omisso, de
gostar de drogas, mas, na
verdade, precisa é de espaços
e vamos provar que esse é o

caminho", enfatizou

Oro Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

.ACUSADO: VEREADOR DO PT TERIA INDUZIDO PEDREIRO NO DEPOIMENTO À POLíCIA

Vereadores querem cassar
.

-

presidente da Câmara -I

GUARAMIRIM - Os ve

readores SalimJosé Dequêch
(PFL) e Altair Aguiar
(PPB) pretendem entrar com

pedido de cassação do man

dato do presidente da Câ
mara de Guararnirim, Evaldo
João Junckes, o Pupo (P1),
baseado numa cópia do

Termo de Declaração as

I sinada dia 5 pelo pedreiro
PedroWosny, quando, decla-

rou à delegada JuremaWulf
de que fôra induzido pelo
vereadorJunckes amentir no

Boletim de Ocorrência, re
gistrado no dia 29 de maio,
como forma de prejudicar o
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) nas investigações que a

CEI (Comissão Especial de
Inquérito) realiza para apurar
gastos na reforma da Praça
Cantalício Flores.

O pedreiro Pedro Wos

ny, que mora às margens da

BR-280, em Guaramirim,
disse no depoimento pres
tado à delegada Jurema
Wulf que "a tentativa de

atropelamento" que teria

partido do senhor Murara,
não passou de uma brinca

deiraQue está bastante ar

rependido de ter mentido

com relação à questão de

valores que teria recebido,
afirmando que efetivamente

. recebeu R$ 2.300,00, que
foram utilizados para os pa
gamentos dos empregados
e outras dívidas.Wosny teria
dito que fôra induzido pelo
vereador Pupo a fazer o re

ferido registro.
O pedido de cassação

do mandato poderá ser fei

to na reunião desta semana.

I

Salim Dequêch (D) e Altair Aguiar querem a cassação do mandato do presidente da Câmara, Evaldo Junckes

Convenção do PMDB confirma coligação com PSDB
A coligação do PMDB da federal Rita Camata Segundo o edital, os um candidato homologado.

com o PSDB foi aprovada (pMDB-ES) apareceu no convencionais deveriam Enquanto que a Conven-

por 65,4% dos convencio- plenário para comemorar apenas se manifestar a fa- ção Nacional do PSDB,
nais do partido, mas foi com a cúpula do partido. vor ou contra a coligação também.realizada no sába-
tumultuada e dividiu o par- O senador Roberto Re- com o PSDB. A lei eleitoral do, em Brasília, oficializou o

f

tido, com ameaças de tor- quião, após o resultado da obriga que o edital seja pu- senador José Serra como

ná-la inválida no TSE (Tri- convenção, adiantou que irá blicado oito dias an.cs da candidato do partido à Pre-
bunal Superior Eleitoral). A entrar com um pedido de realização da convenção. O sidência da República. En-
aliança com José Serra saiu impugnação do resultado da ex-presidente da República cerrou com uma chuva de
vitoriosa com 4�_ votos, convenção no TSE, argu- José Sarney também ques- 12mil balões azuis e amarelos,
contra 218 para a candida- mentando que a cédula elei- tionou a validade da con- após todos os participantes
tura do senador Roberto toral foi modificada na ma- venção. Segundo ele, os cantarem o Hino Nacional.

Requião (PR). Houve ainda drugada de . sábado para in- convencionais não pode- Foramgastos nesta convenção
dois votos nulos e nove em clusão de seu nome, ficando riam votar se aceitam ou mais de meio milhão de reais,
branco. Assim que a aliança assim em contradição com não a coligação com um enquanto que na do PMDB,
foi proclamada, a deputa- -

o que determina o edital. partido que não tem ainda menos de R$ 100 mil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPLANOS: DIRETORES QUEREM INCREMENTAR ASSOCIATIVISMO E AUMENTAR TREINAMENTO ENTRE LOJISTAS

Nova diretoria da CDL

empossada

,/

sera

no Baependi
JARAGúA DO SUL - o

empresário S�ndro Mo

rétti e a nova diretoria da
CDL (Câmara dos Diri

gentes Lojistas) de Jaraguá
do Sul serão empossados
nos cargos na noite do dia
6 de julho, no Clube Atlé

tico Baependi. Entre as

principais propostas de

trabalho da nova diretoria
estão o incremento de

ações ao associativismo en
tre os lojistas não ligados à

entidade e a promoção de

cursos que aprimorem a

qualificação profissional de
empreendedores e tra- César Junkes/CP

balhadores. Sandro Moretti será empossado como novo presidente da CDL, no dia 6 de julho
Sandro Moretti traba

lha no segmento de perfu
mes e cosméticos do O

Bot�cário. De posse de

uma recente pesquisa feita
em conjunto com a Em

presa Júnior da Unerj
(CentroLlniversitário de

Jaraguá do Sul) e a Prefei-

cada. Ele não dispõe de ele, a carência, observada
<"

informações vitais para a em todos os segmentos
sobrevivência do seu ne-

_ econômicos, mostra que o

gócio." foco no treinamento de-

Moretti enfatizou que verá ser uma das priori-
. alguns lojistas não se filiam dades da nova diretoria.

pois ainda pensam que o "Precisamos deixar de

dinheiro investido por eles lado o estigma de 'nio,

não se reflete na melhora deu certo numa profissão,
vai trabalhar no comércio'.

É necessário colocarmos
no mercado de trabalho

pessoas que tenham voca

ção e sintam-se qualifica
dos para prestar um bom

atendimento."

Participando há dois

Mas também existem con

trários, como têxteis, que
avaliam que as lojas abertas

tura do Município, o novo do seu negócio. "Eles não
presidente acredita que a participam destas decisões
falta de uma maior COllS- e só tomam conhecimento

cientização sobre a impor- através de terceiros. Dei-

tância do associativismo na xam de colocar suas idéias

vida do, lojista é um fa- r e acabam perdendo gran
tor preocupante para seu des oportunidades."
desenvolvimento profis- Outra carência aponta-
sional. "O empresário que da pelo novo presidente é

não está interligado com os
.

a falta de qualidade na

demais está fora do mer- mão-de-obra. Segundo

no sábado são menos one

rosas e mais rentáveis que
aos domingos. Tudo isto

precisa ser avaliado para
ver que caminho tornare

mos no futuro."

Quanto aos planos
para o futuro, Moretti
prefere não revelá-los em

virtude dos trabalhos

envolverem todos os no

vos -diretores. "A partir
desta semana, vamos esta

belecer os nossos planos
de ações, mas posso adi
antar que ele será muito

parecido com o do ex

presidente (Hilário Cor

rêa), até porque sua gestão
I
foi muito dinâmica."

I'

SandroMoretti:__Presidente
Margit Wagner - Vice

presidente
Waldemar Schroeder ---'

Diretor do SPC
Ivo Ewald - Tesoureiro

Nova diretoria
Regiane Rodrigues -

Diretora Social

Eduardo Luiz Gomes -

Relações Públicas
João Batista Vieira

Diretor-secretario

Hilário Corrêa - Diretor

Conselheiro

Conselho da CDL
Alberto Pacheco da Rosa

Sérgio Luiz Nagel
Conselho Fiscal

Titulares

Rafael Dimas Nazário

Humberto Wolf

BrtJ?o Breithaupt
Suplente
Dimas João Tambosi

Marisol participa da Fenac Couro Moda 2002
JARAGuA DO SUL - A

Marisol Calçados estará

apresentando sua coleção
Verão 2002/2003 na 46"

Fenac Estilo Couromoda
- Feira Internacional de

Calçados e Artefatos de

Couro, que acontece de

hoje a sexta-feira, em No-

vo Hamburgo (RS). lan
çando as primeiras cole

ções' Primavera/Verão de

, calçados e artigos de couro.
Constituída no ano

2000, a Marisol Calçados
'se dedica à fabricação e

comercialização de calça
dos-infantis. A empresa,

que possui unidades indus
triais em Novo Hamburgo'
e Terra de Areia, no RS, fa
turou R$ 13,3 milhões em

2001. Para este ano, 'estão

previstos investim,entos em
máquinas, equipamentos e

instalações, que chegam a

R$ 7,8 milhões.

A Marisol Calçados,
que atualmente possui 800
colaboradores, prevê em

2004, seu terceiro ano de

atividades, gerar cerca de 1,3
mil postos de trabalho e

possuir capacidade instala
da para produzir4,7 milhões
de pares/ano de calçados.

fanto-juvenil e Bebê, que
terá a participação de 120

empresas, no Expocenter
Norte, em São Paulo.

O grupo sairá no dia 2

de julho e retornará a Jara
guá do Sul no dia 4. O in-

\

vestimenta para os associa
dos ao núcleo é de R$
150,00, enquanto que os

não associados pagarão
R$ 180,00. As inscrições
podem ser feitas pelo
telefone 371-1Q44ou pelo e

mail consultor@ape
vi.com.br

Empresários organizam
. '" , .

mlSS0eS tecrucas

JARAGuA DO SUL - O

consórcio de Competi
tividade do Setor de Con

fecções do Vale do Itapo
cu está organizando uma

missão técnica empresarial
à 52" Fenit (Feira Interna
cional da Indústri� Têxtil),
que acontecerá de 2 a 5 de

julho no Parque Anhembi,
em São Paulo. Paralela

mente à Fenit, que deverá

reunir cerca de 800 expo
sitores, os empresários ja
raguaenses .tambérn pode
rão visitar o 30 Salão In-

BRDE credencia Unerj
para análise de crédito

COMUNICADO

JARAGuA DO SUL - O

BRDE (Banco Regional
de Desenvolvimento do

Extremo Sul) e a Unerj
(Centro Universitário de

jaraguá do Sul) firmaram
convênio operacional para
facilitar o acesso de micros

e pequenas empresas da

Região do Vale do Itapo
ma, linhas de crédito. A

parceria estabelece que os

professores da Unerj serão
treinados por técnicos .do
BRDE para prestar todas
as informações sobre as

linhas de crédito e sobre

os programas especiais
oferecidos pelo banco.

Segundo a direção! do
banco, desta forma a

instituição de ensino supe
rior estará: preparada para
receber e encaminhar os

projetos que, após o

enquadramento junto. ao

BRDE, retornam à Unerj
para análise técnica e

econômico-financeira do

crédito.
O objetivo maior do

convênio é oferecer às em

presas interessadas mais

agilidade no processo de

contratação, recebendo os
recursos em menor tempo.
O convênio deverá bene
ficiar empresas dos setores

industrial, comercial e de

serviços, com receita ope
racional bruta inferior ou

igual a R$ 1,2 milhão por
ano.

As empresas devem

estar em atividade opera
cional ou constatar expe
riência profissional do
empreendedor no ramo

por, no mínimo, dois anos.

O valor do financiamento
varia de R$ 10 mil, a R$
150 mil.

A empresa CARLOS CES�R WONSIEWISKI -

ME informa que solicitou junto à FATMA -

Renovação da Licença Ambiental de Opera
ção (LAO), para extração de Argila Vermelha,

referente Processo DNPM 81.5.350/99,
localizado no município de Guaramirim - se.

Especialização: Hospítàl de Clíiúcas Estado do Rio de.Jancírc
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftahnologia do Rio de JatiCirolFone: (047) 275�1150
Av. Mal. Deodoro, 776 - Salp 12 - Ed. Maximúnn Center

"'"
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Indústrias de

Máquinas Kreis lida.

Rua José Theodoro Ri�eiro, 165·
Cx. poslal 84 - Fone (47) 371-0555 -

Fax (47) 371·0403
,.mail - indumak@neluno.lom.br

POR: EGON JAGNOW

\

.1

Lembro-me do trabalho de um artista alemão que retratou a esquina de uma cidade alemã de' tempos em

tempos. Comparando o primeiro quadro com o último, a transformação foi quase total, restando nada

que pudesse servir de referência para se dizer que os quadros eram do mesmo local. Isto acontece com a

maioria dos lugares e cidades. E nem pode ser diferente. Não é possível parar rio tempo e no espaço. O

cuidado, porém, que se deve ter, nesta transformação, é não destruir a 'identidade do lugar ela história da
cidade. A foto de hoje mostra Jaraguá do Sul pelos idos de 1920 (aproximadamente) e a ponte metálica
sobre o Rio Itapocu, construída em 1913 e desmontada na década de 60, e a cidade na época. Desconhe
ce-se a razão desta desmontagem, mas sabe-se que um marco importantíssimo da história foi destruído.

SEJA COMPETITIVO INESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
I

Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal - eEP 89251 -470 - Fone (47) 371-75lIIFax: (47) 275- 1820 - Jaraguá do Sul - se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2B C0RREIODOPOVO MEMÓRIA TERÇA-FEIRAi 18 de-junho de 200

POR EUGÊNIO VICTOR SCFlMOCKEL

'.i'l História de noss_a gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 68 ANOS

Em 1934, prevenia-se aos interessados que aDiretoria de Higiene
.

do Município de Jaraguá procediadiariamente, das 14 às 16 horas,
gratuitamente, a vacinação contra varíola, no consultório da Casa

de Saúde do dr. Álvaro Batalha.
.

Guilherme Haering, fiscal de'Higiene, de ordem do diretor de

Higiene Municipal, convidava todos os profissionais, como sejam,
médicos, farmacêuticos,_parteiras e dentistas para comparecer na

Diretoria de Higiene, a fim de registraras seus diplomas.
Ainda havia um Aviso, da Diretoria de Higiene, que esta diretoria

do novo Município cientificava que, tendo cessado o motivo da

suspensão das aulas escolares e divertimentos, podiam voltar a

funcionar a partir de 21 de junho.

HÁ _I5 ANOS
Em 1987, a LBA (Legião Brasileira de Assistência) e oNúcleo de

Voluntários de Jaraguá do Sul, em srabalho conjunto, realizava, no
ano passado, atividades variadas, cumprindo a sua programação e

os objetivos propostos. Funcionavam, durante 1986, três clubes de

idosos, com 140 participantes, noCentro (pavilhão de Festas da

. Igreja Católica), 60 na Barra do Rio Cerro e igual número em Nereu

Ramos. Os clubes demães foram atendidos com orientações sobre
a família, tricô, bordado, crochê, pintura em tecido, sendo 23

pkcipantes emNereu Ramos; 24 na EscolaMunicipal de 10 Grau

Alberto Bauer; 22 no Colégio Estadual Roland Dornbusch; 18na
Ilha d� Figueira, e 18 participantes na Comunidade Evangélica. A
Diretoria do Núcleo de Voluntárias da LBA diz que foram atendidas

outras famílias com alimentos e certidão de nascimentos, e encontro
de todas as senhoras que integram o trabalho da LBA (160

,

participantes) com palestras e, no período, as voluntárias se reuniram,
em duas oportunidades, para avaliação e confraternização, com o

apoio do prefeito Durval VaseI e Maria Luiza Vasel, deputado
Ademar, Ivo Konel1, Supermercados Breithaupt, Café Sasse, Bazar

Jaraguá e outras empresas que, de várias maneiras, ajudaram no

trabalho desinteressado da LBA, em favor dos carentes.
O ex-deputado estadual e conselheiro Octacílio Pedro Ramos era

empossado presidente do TCE (Tribunal de Contas do Estado),
em sessão especial, junto com MoacirBertoli, como vice-presidente.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, realizava-se a Feira Alimentícia, com 27 expositores, no
Pavilhão do Parque de Eventos. O presidente daApevi (Associação
das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), Richard Hermann,
esperava um público de 80mil pessoas, quando seriam realizadas a

4a edição da mostra no Pavilhão A, acoplado com a 1 a Semana

Gastronômica, para servir os visitantes. Estavam entre os expositores
empresas jaraguaenses de renome internacional, como era o caso

da Duas Rodas Industrial, Sasse e Bretzke, acrescentando que a

professora de culinária Cida dos Santos, comandando o Salão do

Gourmet, ensinando receitas das cozinhas brasileira, alemã, polonesa,
italiana e húngara. Na ocasião, leiloavam-semáquinas e equipamentos
usados, no pavilhão B, com.Zf expositores, com comercialização

r-
de artigos em couro, confecção acessórios e bijuterias. Os eventos
alcançavam grande brilho pelo comparecimento de pessoas.

o último Bragança e o primeiro Silva
LUÍs FERNANDO VERÍSSIMO

o governo Éfe Agá acabou com a Era

Vargas, na sua própria avaliação.
Se a Era Vargas já foi tarde ou se jogaram

fora uma idéia aproveitável de soberania junto
com ela, .é assunto para 17 textos maiores do

que este. Mas se Lula vencer as próximas eleições,
o governo Éfe Agá também pode passar à

História como o fim - pelo menos até ela ser

restaurada, numa eleição futura - de outra era,

muito maior do que a Era Vargas, já que tem a

idade do Brasil: a Era Bragança.
Desde que a nossa independência do reinado

de Portugal foi declarada pelo filho do rei de

Portugal, que depois se declarou imperador na
nação rebelde, vivemos essa era inédita no

mundo, em que tudo num país, inclusive as suas

revoluções, é feito por uma classe só.

AEra Bragança atravessou quase dois séculos

de História com tanta persistência que sobreviveu
até ao fim da, dinastia que lhe de�o nome. Todos
os presidentes da República brasileira foram

herdeiros políticos dos Bragança, protótipos da

grande esperteza brasileira de simular uma

HistÓria para não ter que fazê-la.

E é poeticamente justo, ou pelo menos

simétrico, que a fase republicana da Era Bragançá

acabe corno acabou a fase monárquica
com um bom homem no poder, um filósoí
moderno e um cidadão do mundo, um Pedr
II sem, esperemos, o exílio.

Éfe Agá era o melhor que a nossa oligarqui
esclarecida podia produzir, sem ironia. Se
fracasso significa o esgotamento entre nós d
ideal ciceroniano da casta iluminada, capaz d

fazer o necessário para a maioria em vez d
. )
conveniente para poucos.

Nem Vargas 'nem qualquer outro pseudo o

pretenso populista na Presidência, escapou d

molde da era, ou teve tempo para tentar escapa
Todos eram da linhagem, mesmo que ni

quisessem. Ou soubessem. Uma improváv
vitória do Lula não significará, claro, � toma

do poder pela "classe perigosa"} para, finalmenl
se apossar da sua própria história."

Ele também dependerá de uma cast

intelectual a seu lado e da 'boa vontade do paI
ciado, sem falar no Congresso e no "mercado'

para poder governar.
_

Mas será o primeiro presidente da nos

história a não ter "Bragança" implícito no nom

O primeiro Silva autêntico. Não é nada, não

nada, já é um pé na porta.

.rculo
Italiano

Venda de 'Ingressos:
Com a Diretoria e Coral do Círculo
Postos Mime
Floriani Equipamentos p/Escritório
Sede do Círculo Italiano _:_ fone: 370-8636, das 14:00

às 20:00 horas. 371-8222
Valdi r José B ressan Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7

Presidente Centro - Jaraguá do Sul - S
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unovers
Casas

ANA PAULA - Vende-se, próx.
Posto Mime, alv., el 2 qtos, gar. e

demais dep. R$ 22.000,00, quitado,
cl escritura. Tratar: 371-6069.

ANA PAULA - Vende-se, R$
13.000,00. Aceita-se carro até R$
10.000,00. Tratar: 370-1377, cl
Salésio, após 15hs.

BARRA RIO CERRO - Vende-se, em

alv., aprox. 260m'. R$ 88.000,00.
Tratar: 9955-2298, el Mônica.

éENTENÁRIO - Vende-se, 2 pisos,
semi-acabada, el 360m', el 1 casa

alv. nos fundos, el 7.5m'. R$ 45.000,00

(as duas). Tratar: 370-3109.

CENTENÁRIO - Vende-se, alv., próx ..

DG da Weg, cl 180m', toda murada.
R$ 33.000,00, entr. + finane. Tratar:
370-9282, el João ou Rose.

CENTRO - Vende-se, ótima casa em

alv., el 150m', el suíte, 3 qtos e demais

dep. R$ 60.000,00. Tratar: 371-6238.

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m'. Terreno el 580m'.
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

COMPRA-SE - até R$ 35.000,00
como forma de pgto, dinheito +

terreno. Aceito contra-proposta.
Tratar: 9905-2741.

CORTICEIRA - Vende-se, alv., cl 102m'.
R$ 10.000,00. Tratar: 373-8227, el

Josiane ou Luiz.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

cl 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx. ao Pama, em frente
ao n' 134. Tratar: 275-0845.

�'LHA DA FIGUEIRA - Procuro casa

para alugar. Tratar: 372-2316.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se,

contraproposta. Tratar: 276-2094,
el Roberto.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,
120m', terreno el muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, atv., em

eonstr., cl 1 qto. Terreno de 450,00m'.
R$ 10.000,00. Tratar: 9104-4588.

TROCA-SE CAIBRO - Comp., por 1

casa de 7x10 + 6 janelas, 6 portas
cl caixilhos, por 1 moto acima do

ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., el 150m', próx. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

Vende-se ou troca-se por imóvel de

menor valor casa de alv. el 100m',
terreno de 670m'. Tratar: 370-9282.

viLA LALAU - Vende-se. sobrado

el sala cornl., 50m' + gar., Tratar:
275-0051. CRECI 1989-J.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado

el 156m', el apto e sala comI. R.
- ,

Bernardo Dornbuseh, 2021. R$
65.000,00. Tratar: 370-1777 ou 371-

0339, el Wilson.

VILA LENZI - vende-se, alv. e 2 de mad.
Por apenas R$ 40.000,00. Rua Antônio
Carlos Ferreira. Tratar: 9104-4588.

VILA LENZI - Vende-se, frente pI
colégio', el 125m', el gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + fi nane.
Tratar: 370-9050, el Simone.

VILA NOVA - Vende-se, alv., el 140m',
terreno cl 450m', 1 qto el suíte, hidro
e demais dep., el piscina. R$
70.000,00. Tratar: 371-4225, el Alceu.

.. APartam�ntd$J

BARRA DO SUL - Vende-se, quadra
de frente pi o mar. R$ 12.000,00.
Tratar: 372-2201.

CENTRO - Divide-se, novo. Tratar:

9975-6818, el Sonia.

CENTRO - Vende-se, novo, el 3 qtos,
eoz., bwe e demais dep. Prédio el
piscina, salão de festa, ehur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.
Tratar: 371-9521 ou 370-4657 após
19h, el Rose.

CENTRO - Divide-se, mobiliado (em
cima Papelaria Pena & Pauta).
Tratar: 370-4936, el Gilmar.

CENTRO - Vende-se, próx. Angeloni,
el 2 qtos, sala, coz., bwe, lav., el
gar. R$ 20.000,00 + finane. Tratar:

370-9226, el Wagner ou Elaine.

LOT. DIVINÔPOLlS - Vende-se, el 2

qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 9104-4588.

PROCURA-SE - para alugar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00.
Tratar: :)73-0564, el Daiane.

VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00. Tratar:

275-0051. CRECI 1989-J.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

eonstr., el 2 qtos., gar., ehur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes:
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 370-7698, el Vilson.

.Terrenõs�]
COMPRA-SE - Ilha da Rgueira, Vila
Nova ou Vila Lalau. Valor

aproximado a R$ 15.000,00. Tratar:

376-2373, el Milton.

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m'.
Valor a combinar. Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de

entrada e restante parcelauc.
Tratar: 9992-6045.

CENTRO - Troca-se, el + ou -

600m', por outro minor, boa

localização. Parte carro + parte em

dinheiro. É a sua chance de morar

no Centro em área nobre. Tratar:

9113-0900 ou 275-3900.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-

8145, após às 17hs. el Laurita.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
:21.150m', perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,
casa el 200m', lagoas, cachoeiras.
R$ 125.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-5015, el Hilário.

alv., nova, próx. Hotel. Panorâmico.
R$ 38.000,00. Tratar: 370-9282, el
João ou Rose.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se
ou troca-se, lat. Walter Marquardt,
próx. lombada eletr. R$ 35.000,00.
Tratar: 275-3344 comI. ou 370-9787,
el Vanderlei.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

vaiar, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura.
linha tel. R$ 7.300.00. Tratar: (47)
417-2438, el Josê Carlos.

-

ITOPAVA - Vende-se, el 460m'. R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, el Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-s�, el
8.750m', R. João Januário Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, e/_ Olegário,
aceita-se apto. el parte de pagto.

JARDIM FIRENZE- -�V,end!i-�se.
Tratar: 371-7061':'· ;f;1i. .''5' "'i'.

. "��' :�:,'"'. ;.�

PRAIA - Compra-se;\Mreni/ ry.��. Praia
do Erwino ou em Barra po S,UI. "Tratar:
372-0074 ou 9112-4711, el Elson.

PRAIA - Procura-se, nas praias de
Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$ 10.000,00 -;

Tratar:

370-6624. CRECI 8844.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m' do

mar, cond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RIO CERRO II - Vende-se, el
2.543m', bom pi chácara, próx:
Met. Lombardi. Tratar: 376-0035.

RIO MOLHA - Vende-se, el 740m'.
R$ 23.000,00. CRECI 1989-J. Tratar:
275-0051.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., el 70m'. Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00. J

NOVA SANTA ROSA (PR). - Vende
se ou troca-se por outra em

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257.

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, el 133m'. Tratar: (47) 369-

4922, el Roberto.

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, cl Euda.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276-1044, el João.

SANTO ANTÔNIO - Troca-se por
outra em Jaraguá do Sul, Joinville
ou Curitiba. R$ 38.000,00. Aceita-se

SEU COMPUTADOR A PARTIR DE 12 VEZES SEM JUROS

.COM o
RUA PRESe EPITÁCIO PESSOA, I I I
FONE: 371 -0087
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2 CORREIO DO POVO

Oj�IMÓVEIS�, CREC/7146
r Rua Cei. Procópio G. de Oliveira, 1493

, � 370-1788 - Fax: 275-2294

Ref. 039 - VENDE - APTõ�
cf SU,

íte + 2

qua,rtos, .

R,eSJReinoldo Bartél,
R$ 18.000,00 T parcelas '

-�..�,---�

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

VIL:A LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,00m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua J,aime Gadottj, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se propostas,
Tratar: 371-6310, comercial, ou

9975-9543, cl Patricia.
TRÊS Rios DO NORTE - Vende-se, cl
450m2, próx. CTG Trote ao Galope.
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VENDE-SE OU ALUGA-SE - cl área total
de 44.000m2,

'

próx. rodo Guilherme
Jensen sC-4i3, divisa de Blumenau -

Massaranduba, cl casa alv., ótima

localização pI comércio. Aceita-se

contraproposta. Tratar: 379-1301.

CENTRO - Vende-se escritório, cl
toda inira-estrutura montada. Tratar:

, 371-3216. Venda: R$ 20.000,00.

I
I

I

CE'NTRO - Vende-se, el 45m2, lat.

Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal.
Deodoro. Valor a comb. Tratar: 371-
9116 ou 370-5598, cl Ivone ou Ivo.

CENTRO - Aluga-se salas .

confortáveis, cl ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3' andar, Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

VILA LENZI - Vende-se locadora,
ótimo ponto: Tratar: 275-3'937. .

R. MAX WILHELM - Aluga-se, com

25m2. R$ 350,00. Tratar: ,371-9431,
cl José.

Vende-se, chácara toda mobiliada,
c/ lagos, casas, campo de futebol

suíço, etc, R$ 170_000,00, nego
Tratar: 275-2990_ CRECI 001770-J_

Vende-se, área de lazer, cl,

1.000m2, área construída, salão de

baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um cl iluminação, e

lagoa de peixe cl 400m2, uma

'pista de rnotocross. Área cl
20.000m, a 9km do centro de
Massaranduba. R$ 90 ..000,00.

Aceito troca. Tratar: 379-1119, cl
Airton ou Marisa.

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 margas, perto da

Empresa ,Malwee. R$ 45.000,00.
Aceita-se terreno u casa no valor
de R$ 15.000,00, nas

proximidades da Ilha da

Figueira ou Vila Lalau.
Tratar: 376-2221, ci Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Cacilda, cl 200.000m2, cl
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar:
372-0571. :

RIO CERRO - Vende-se, cl casa

alv., cl lagoa, rancho, cl
35.000m2. R$ 47.000,00, nego
"Tratar: 27Q-2768, cl Dorali.

RIO MOLHA - Vende-se, cl casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m2, 2

lagos cl peixe. R$ 100.000,00,
aceita-se proposta. Tratar:

370-1401, cl Flavio.

RIO MOLHA - Vende-se, área a

partir de RS 27.000,00, c/ Infra

estrutura, privacidade, junto à
natureza, 6km do centro,
Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, c/
chalé suíço, 85m2, suíte e

demais dep., edícula c/ gar.,
chur., ,escritório, galpão c/
quitinete, etc, Tratar: 370-8563_ di

TROCA-SE'CASA
NA VILA LENZI

com +ou - 80m2, terreno cj 700m2,"

If

por apto na área central.
Tratar: 370-0817, com Alessandra ou

João, após as 18hs.

TERÇA-FEIRA, 18 de junho de 2002

empregos
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival.

TÊ'CNICO - Procura-se, eletônico ou'
informática. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

TELEMARK,ETlNG - Precisa-se, cl
experiência, sexo fem., idade
mínima 20 anos. Tratar: 371-8153,
9142-6233 ou R. Barão do Rio

Branco, 627, próx. Angeloni
(acompanhado de curriculum).

VENDEDORAS - Precisa-se. com

experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDOR EXTERNO - Procura-se,
autônomo, pi área de automação, el
carteira de clientes, ótimos ganhos.
Tratar: (041) 3027-5269, el Zilda.

VENDEDORES - Precisa-se, el
experiência, pi Jguâ do Sul e

região. Consórcio União. Tratar:
371-8153 ou 9122-6233. Rua Barão
do Rio Branco, 627, centro.

VENDEDORES - Precisa-se para
Jaraguá e região, área de plano de
saúde. Tratar: 371-6709.

COMPUTADOR!_ Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

DIARISTA - Senhora se oferece pi
trabalhar, 3', 4' e- 5'-feira, na parte
da manhã e 6'-feira o dia todo, boa
ref. Tratar: 9992-4521, recado.

ENFERMEIRA - Senhora oferece-se

para trabalhar como enfermeira, pi
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 9122-7410 cl Lu.

ENFERMEIRA - particular, oferece-se

pi trabalhar em sistema de plantão,
exp. comprovada. Tratar: 371-3859.

MENSALISTA ou DIARISTA - procura
se emprego, tenho referência. Tratar:

273-0461, el Salete.

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2' grau
compl., cl curso de manutenção em

computadores, domínio em Internet, faço
curso 'pré-vestibular pI sistema de

informação. Tratar: 372-3922, el Wille.

OFEREÇO-ME - para trabalhar de
motorista ou fazer serviços de banco,
etc. Período integral. Tratar: 9979-0518.

PRESTO SERViÇOS - Torno e mecânica
em geral. Tratar: 371-5640.

SENHORA - Of,erece-se para morar

na casa de praia p/ cuidar enquanto
ninguém está na residência. Tratar:

9603-3383, el Euda.

SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
- Tratar: 370-6170 ou 9112-3916.

TODA LINHA HONDA 2D02
DE
ENTRADA

COMI
vezes I
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GOL SPORT 1.0 16V

Motor 1.0 16V com sístemo E·Gas (acelerador inteligente)
é a tecnologia RSH, que proporcionam menor consumo,
maior durabilidade do motor e menor atrito interno.

�
�

ENTREGAMOS ONDE voes ESTIVER. HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGlJNDAASEXTA. 8h à. 19h - SÁBADOS ·"8h Ô� 11h

Você está escalado
para conhecer

o Gol cio Mundial.

o sonho da Copa está na cabeça de todos os brasileiros e no pátio da Caraguá:
novo Gol Sport, o Gol do Mundial2002. Um série limitada, feita exclusivamente
para pessoas com raça e espírito vencedor, como você. Venho conhecer o novo Gol
SPQrt na Caraguá. Com el�, você está convoccdo para ser destaque neste Copo,

CARAGUÁ
JARAGUÁ 00SUL

(47) 371':'4000
A sua agência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

- vista ou financio. Tratar: 273-1001.

TERÇA-FEIRA, 18 dejunho de200

D-20 - Vende-se, eonquest, cornpl.,
95. Tratar: 374·1117.

D-20 - Vende-se, turbo, 90. R$
10.500,00 + finane. Tratar: 373·2563.

KADETT - Vende-se, SL, 90, bege,
em ótimo estado. R$ 6.000,00.
Tratar: 9602-6506.

KADETT - Vende-se ou troea-se, GL, 96,
azul. R$ 10.000,00. Tratar: 37Q.1161.

KADETT - Troca-se. GSI,
conversível, compl., por Opala
Diplomata, 91 ou 92. Tratar: 9122·

1157, el Márcio.

I

�

/,JH8
,

.

Desenvolvimento
do Potencial Humano

NÃO PERCA!!r
ÚLTIMAS VAGAS PARA O SEMINÁRIO

PARTICIPE DO SEMINÁRIO PARA TELEFONISTA/RECEPCIONISTA
. NOS DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2002

DIA 28 DICAS DE BElEZA (pe�1 maquiagem...l COM A ElliWS COSMÉTlCOSI NA JHB E
DIA 29 PALESlRA COM JANICE BRElTHAUPT NO HOTEl ATlÂNTICO EM MARISCAL - SC

PRÓX. A FLORIANÓPOLIS!
INSCRIÇÕÉS E lNFORMAÇÕES PELO TELEFONE: 372-0138

VAGAS LIMITADAS!

CURSO DE ÉMBALAGEM
prenda a fazer aplicação de fotos em caixas de madeira em apenas um dia

Turmas: à tarde - Crianças e Adolescentes
A noite: Jovens e Adúltos

Duração: 3 horas
Valor: RS 4Q/00

OFICINAS
MOSAICO PARA ADOLESCENTES tADULTOS

INíCIO: ABRIL DE 2002 - TURMAS DE MANHÃ Á TARDE fÁ NOITE

INFORMACÕES E INSCRICÕES PELO
FONE: 3�12"0138 COM FABRÍClA

�a �_� .._.==-

veículos
CARAVAN - Vende-se, 86/87, azul met.
R$ 2.500,00, nego Tratar: 370-4325.

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.000km, carro seminovo, doc. em

dia pI 2002. Tratar: 376·1772, el Nei.

CHEVY - Vende-se, 500, 92, DL,
impecável, aros de liga, lona marítima.

R$ 6.000,00 ou R$ 2.550,00 + 36x R$
192,00. Tratar: 376-1772.

CHEVY - Vende-se, 92, 2' dono, el
N.F., aro 14, lona marítima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Schroeder.

Tratar: 9103-2082. el Lurdes.

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371-7260, el
Dirce Bratsk Rot!er.

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas. R$ 3.500,00.
Tratar: 275·1817.

CHEVETTE - Vende-se, dourado, 84,
econômico, em ótimo estado. Valor a

eomb. Tratar: 9992-7155, el Jean.

CHEVETTE - Vende-se, SL, 86. R$
. 2,800,00. Tratar: 371·9730.

CHEVETTE - Vende-se, SL, gas.,
verde, 86. R$ 3.800,00, nego Tratar:

37Q.7703.

CíIDSESC
�ERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

, �

URSO PREPARATORIO DE LOCUÇAO

Dar noções básicas para os futuros locutores(as), criando alterantivas para'
que os mesmos possam se portar em diversos tipos de apresentação, ou seja,
cerimoniais, desfiles, shows.

Postura para gravação de comerciais para rádio e tv, criação de textos, além
de desenvolverem o 'potencial de improvisação (como se portar diante de

situações inesperadas)
Início: 20/06
Término Previsto: 10/07
Quintas-Feiras: 20h às 22h
Local: Auditório Wizardl

Vagas limitadas para 12 pessoas
Ministrantes: Profissionais do Rádio (atuantes há mais de 16 anos no ramo) Joe
Júnior e Edylson Ricardo (ambos com registro' profissional e DRT)
"Locutores profissionais da Rádio Studio FMII
Valor do Investimento:
Comerciário'e Dependente: Inscrição: R$ 50,00 + 2 parcelas de R$ 35,00
Usuários (Comunidade em Geral): Inscrição: R$ 55,00 + 2 parcelas de R$ 40,00

Com entrega de Certificado do SESC_
\

.

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917

CHEVETTE - Vende-se, 1.6, 86, ale.

R$ 3.000,00. Tratar: 9952·7084 ou

373·3001, el Mara, hor. ComI..

,

CORCEL - vende-se, GT, 75, verde.

R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORCEL - vende-se, 83. R$ 2.000,00.
Tratar: 370·7703, el Adenilson.

CORSA - Vende-se. 94, 1.0. R$
8.800,00. Tratar: 371·9730.

CORSA - vende-se, Wind, 02, el
6.500km. R$ 13.500,00. Tratar: 372-

1590, el Luiz ou Mereedez.

CORSA - Vende-se, 4p, 99', único

dono, el rodas esportivas e insufilme.

Tratar: 9122·3283 ou 370·0330.

CORSA - Vende-se, 4p, 01, preta,
el 15.000km, ar quente, desb. e

V.V. Tratar: 9997·5905, el Marcelo.

CORSA SEDAN - Vende·se,4l;J9/99,
branco, v. v., som, alr. e t.e. R$
14.500;00, el IPVA 2002 pago.
Tratar: 370-4810, na parte da tarde.

CORSAWIND - Vende-se, el 40.000km,
branco, 97. Tratar: 9905·0474.

DIPLOMATA· vende-se, 89, grafite.
R$ 5.800,00. Tratar: 376·3287.

[).20 - Vende-se, eab. dupla, 86, modo 91,
branca, em ótimo estado, eompl., turbo.
R$ 21.500,00 + 34x R$ 200,00. Tratar:

370;2227 ou 9975-1804, el Anderson.

-

PROGRAMACAO DECURSOS
,

CURSO CH PERíODO HORÁRIO VALOR

Atendimen.to em Call Center 9h 11/06 a 13/06 19h às 22h R$68,00
3' a 5'

Fidelizar o Cliente 15h A definir 19h às 22h R$90,00 ou

2' a 6' 1+1 R$47,OO
Redação Empresarial 30h 15/06 a 13/08 8h às 12h R$145,00 ou

Sábados 1+1 R$73,OO
Desenvolvimento de Líderes 20h 17/06 a 21/06 18h30 às 22h30 R$144,00 oU

2' a 6' 1+1R$72,50
Assistente Administrativo 140h 24/06 a 02/12 19h às' 22h R$665,00 ou

2· e 4' 1+6 R$95,OO
Administração Financeira 120h 25/06 a 07/11 19h às 22h R$720,00 OU

3' e 5' 1+5 R$120,OO
Processo de Importação 8h 16h 18 e 19/06 13h30/17h30 R$210,00 OU

e Processo de Exportação 8h 3· e 4' 18h30/22h30 1+1 R$105,50
Televendas 15h 24/06 a 28/06 19h às 22h R$90,00

2' a 6'

Oratória e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 18h45 às 22h30 R$130,00 ou

2"a 5' 1+1 R$66,OO
Excelência no Atendimento 12h 08/07 a 11/07 19h às 22h R$78,00

2' a 5'

Vendas Externas 15h 15/07 a 19/07 19h às 22h R$86,00
2" a 6'

Matemática Financeira c/ HP 12C 20h 29/07 a 02/08 19h às 22h R$75,00 ou

2' a 6' 1+ 1 R$38,OO
Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07 a 18/11 19h às 22h 1+ 5 R$145,0

2', 3' e 4'
Diurno-6;'s e Sábados R$ 300,00Decoração de Ambientes 44h 07/08 a 02/10

ou 4', 6' e Sábados Noturno-4ª's e 6"s 1+2 R$105,OO

KADETT - Vende-se, Sport, 95, 2.0,
cornpl. R$ 10.500,00. Tratar: 9979-

0585, el Marcelo.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$
12.000,00 ou troca-se pi menor
vaiar. Assumir finane. Tratar: 275-

2860, el Sandro .

MARAJÓ . Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar: 370.Q670.

MARAJO - vende-se, 82. Preço de

ocasião. Tratar: 370·9282.

MONZA - Vende-se, 84, SLE, 1.8,

gas., vermelho, ótimo estado.

Tratar: 371-4421" el Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

MONZA - Vende-se, GLS, cornpl. -

ar, 4p, R$ 8.200,00. Tratar: 9�53-9966.

MONZA - Vende-se, 85, modo 86,
1.8, ále., motor el 2.000km, verde.

R$ 4.200,00 ou troca-se por moto

até R$ 2.000,00. Tratar: 274-8550.

MONZA - vende-se, 2.0, 86, el
roda. R$ 2.600,00 + 14x R$ 135,00.
Tratar: 371-2111, el David.

MONZA - Vende-se, SLE, 86, cinza,

àle., 2 portas. À vista ou financio.

Tratar: 273-1001.

OMEGA CD - Vende-se, 93, verde met..c,'
teto solar, eompl., motor 3.0, impee. À

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
cornpí. Tratar: 371·9730.

OPALA - vende-se ou troea·se, 85
4p. Tratar: 9117-0174 ou 275-0204:
OPALA - Vence-se, diplomata, 90, S[
eompl., impecável. R$ 6.500,00, aceil;
troca por moto. Tratar: 371·9375.

OPALA - Vende-se. 78, cape 4c, pral,
R$ 1.700,00. Tratar: 273·5443.

PARATI - Vende-se CLI, 1.6, 96,
modelo bola. R$ 12.400,00,.a �sla
ou R$ 6.500,00 + finane., aceito
troca por carro até R$ 6.000,00.
Tratar: 37Q.3062.

.

S-10 - Vende-se ou troca-se, Delun
diesel, 96 e 97, impee. Tratar: 276-322

5-10 - Vende-se, 01, prata, eab. du�,
v.e., trava, ar-eond., d.h., alarme, C�

4x4, cornpl, R$ 55.000,00, diese'
Aceito carro ou moto de maior o

menor vaiar. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, el Mara, hor. comI.

VECTRA - vende-se, 97, 2.0, Gl,
cornpl., branco. R$ 19.000,00.
Tratar: 371-5343.

VECTRA - Vende-se. GLs, azul me

copl., único dono, el CD Pionner,
98. R$ 18.000,00. Tratar: 370·3244

ou 9112-4950.
'

VECTRA - Vende-se, GLS, prata,OO
el 19.000km. R$ 15.000,00 + 15x

R$ 1.120,12. Tratar: 9973·8336.

FIAT 147 - Vende-se, Spázlo, 78,

gas., el reparos na lata, doc. em

dia. R$ 600,00. Tratar: 376·1350, cl
Lueilene .

FIAT 147 - Vende-se, 86, em ótimo

estado. R$ 1.700,00. Aceito troca.

Tratar:' 9122-1157, el Márcio.

Rua Adélio Fischer, 303 - Jaraguó'do Sul- se
Fone/Fax: 370-0251,

E-mail: ia�aguadosul@sc.sertac.br
CURSOS TÉCNICOS

* Técnico em Comércio Exterior

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 18 de junho de 2002

recruta e seleciona para ac/missão
imec/iata as seguintes vagas:

J1GAS ABERTAS
• ATENDENTE INTERNO (4498-S) - Segundo grau completo. Ter curso de Word e

Excel. Fará o atendimento de balcão e telefone, bem como a emissão de conhecimentos
aéreos, leitura de cargas e auxílio de coletas. Dá preferência a candidatos que
tiverem experiência em transporte aéreo ou rodoviário. Boa aparência, dinâmico,
interessado e possuir carteira de Habilitação.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4433-S) - 22 grau completo. Ter curso de Desenho
Mecânico e Auto CAD. Auxiliará na área Administrativa e em Projetos. Sexo masculino.
Trabalhará nes.proximidades de Schroeder.
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4553-E) - Candidatas com experiência em venda
de Material de Construcão. Irá atender telefone, clientes, cadastrar clientes e fará
vendas internas de produtos como pisos e outros. Sexo feminino, segundo grau
completo ou cursando. Ter curso de Informática.
• AUXILIAR CONTÁBIL (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal/Contabilidade/
Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissão do Relatório e da GIA.
• CALDEIREIRO (4415-E) - 22 grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-S) - Sexo masculino,
segundo grau completo, ter veículo próprío, autônomo e experiência como vendedor
externo (de preferência na área de seguros). Pode ser aposentado
• DESENHISTA PROJETISTA(4392- 4373 - S) - Conhecimento no ramo metalúrgico.
Curso técnico voltado à área mecânica ou cursando o 32 grau. Fará desenhos
técnicos, desenvolvimento de máquinas e equipcimentos para a áreá de construção
civil. Conhecimento em projetos elétricos e hidráulicos.
• ENGENHEIRO MECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em pneumática e hidráulica.
Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade para viajar.
• ESTAMPADOR (4372 - S) - Experiência na função. Não exige escolaridade.
·INSTALADOR DE CALHAS (4421-E) - Experiência na área. Fará a instalação de
calhas. Primeiro grau completo. Necessário que tenha carteira de habilitação
categoria B.
• LABORATORISTA (4294-E) - Deverá ter curso específico na área, como Técnico de
Alimentos. Além da função especifica, auxiliará no Treinamento/Desenvolvimento
de Representantes e Clientes.
• MECÂNICO DEAUTOMÓVEIS(4455-4513E) -Segundo grau completo ou cursando.
-ldcde a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
• TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiência de dois anos
em Lançamentos Contábeis. Pode ter o Curso Técnico e 32 grau em Contabilidade.
• TELEVENDAS (4456-S) - Experiência ou bastante conhecimento em vendas. Fará
vendas por telefone e atendimento no balcão. Ter boa dicção e ser bastante
comunicativa.
• TORNEIRO MECÂNICO - E
.• FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
• PROGRAMADOR DE PCP (ÁREA TÊXTIL) - E

VAGAS BREITHAUPT
• AÇOUGUEIRO (4466-4281) - Primeiro grau, não fumante. Ter boa apresentação,
comunicativo e excelente higiêne pessoal. Irá cortar carnes, abastecer e limpar os
balcões, bem como atender os clientes. P/Guaramirim
• ASCENSORISTA (4208-4447) - Ambos os sexos, primeiro grau ou cursando.
Idade mínima 21 anos. Irá monitorar elevadores. Dá-se preferência a pessoas
portadoras de deficiência física.
• ATENDENTE DE FRIOS (4352) - ]i grau, ambos do sexo masculino.
• AUXILIAR DE PADEIRO (4340-4402) - 1º grau completo ou cursando segundo
e conhecimento básico em padaria. Ambos os sexos.

. .

• AUXILIAR PATRIMONIAL (4548) - Segundo grau ou cursando, 1,80m de alluia,
sexo masculino
• GUARDA (4539) - Primeiro grau completo, 1,80m altura, ambos os sexos.
• PADEIRO (4395) - Primeiro grau completo ou cursando.
• REPOSITOR (4470) - Ambos os sexos. Segundo grau completo ou cursando.
• VENDEDOR (4468) - Segundo grau ou cursando. Curso de informática e noções
na área de Material de Construção. Sexo feminino.

RuaJorge Czemiewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguáJ.
Cx. Postal200 - CEP 89.25HJOO

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

Gli�A�?JMais

FIORINO - Vende-se, 93, prata.
Oferta R$ 6.900,00 ou financiada.
Tratar: 376-1772.

PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar:
371-4225.

PALIO - Vende-se, 99. R$
10.800,00. Tratar: 9975-0175.

PALIO - Vende-se, El, 97, 1.5, 4p,
vermelho. Tratar: 370-3113_

PALIO - Vende-se, 99, 4p, cornpl. -

ar. R$ 12.950,00. Tratar: 9975-0175.

PALIO - Vende-se EDX, 4p, 96/96,
desemb. e limp. Traseiro, pneus
semi novos e em ótimo estado. R$
10.500,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: �71-7842 ou 9962-3590, c/ José.

PALIO - Vende-se, EX, 01, 2p, c/
12.000km. R$ 15.300,00_ Tratar:

379-2191, c/ Jaime ou Mirta.

PALIO WEEKEND - Ei você! Que
está procurando. Esta é sua

oportunidadde. Não perca! 98.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900_

PALIO WEEKEND - Vende-se, 02,
c/ opie. R$ 24.500,00, aceita-se
carro de menor valor. Tratar: 370-

0464, c/ Ernesto.

PRÊMIO - Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 3_500,00 ou R$
1.500,00 de entro + 10x de R$

Clí226,00. Tratar: 273-5086, c/ Marcia.

TEMPRA - Vende-se, SW, 94,
compl. R$ 10.000,00_ Aceita-se
troca por utilitário. Tratar: 370-0075
ou 371-9195.

TIPO - Troca-se por carro de menor

vaiar, SlX, 2.0, cornp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

TIPO - Vende-se, 1.6, 95, preto, 4p,
v.e, d.h. R$ 7.900,00. Tratar: 9963-7292_

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00', c/ R$ 2.500,00
entro Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

UNO - Vende-se, 91, vermelho, 2p.
R$ 6.000,00. Aceita-se carro ou

moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, c/ Mara, hor. comI.

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a comb., c/ nota.

Tratar: 371-2117, c/ Charles.

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem conservado.
Tratar: 376-1772.

UNO - Vende-se, 01, 4p, 15.000km.
R$ 12.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, C5, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975-0383.

UNO - Vende-se, Mille �X, 97, bordô,
gas., v.e., trv.e., limp., desb. tras.,
ar quente, para-choque pers. R$
8.500,00. Travar: 371-5343.

_•..__F.O�rd��J='
BEllNA - Vende-se, 81J branca, em

ótimo estado. R$ 2.700,00, aceita-se

proposta. Tratar: 9103-6372, c/ Davi.

BEllNA - Vende-se, escala, 85_ R$
3.500,00_ Tratar: 9952-2420.

BEllNA - Vende-se, 89, ãlc. R$
4.500,00. Tratar: 371-9730.

CORCEL -. Vende-se, GT, 75, verde.
R$ 2.000,00. Tratar: 370-2718.

CORCEL - Vende-se, II, 79, em bom
estado. Aceito troca. Tratar: 9122-
1157, c/ Marcia.

CORCEL - Vende-se ou troca-se por
moto, lDO, 1.6, gas., 80. Tratar:
273-1001.

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +

ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + llx R$
387,00. Tratar: 9102-1701, c/ Denis.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GU, gas., marron met., ótimo estado.

R$ 8.900,00 ou troco por outro de menor
vaiar. Tratar: 9111- 6209 c/ Marcelo.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar: 9963-7641.

ESCORT - Vende-se, XR3, 94, branco
p.erol. R$ 10.000,00. Tratar: 372-0898.

ESC.ORT - Vende-se, Gl, 93, gas.,
cinza. R$ 5.700,00 + financ. de 12x

R$ 275,00. Tratar: 372-2681, c/ Daniel.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT - Vende-se, 4p, Perua,
64.000km originais, único dono,
compl., c/ air bag, 00_ R$ 23.000,00.
Tratar: 371-0667, c/ Peterson.

F-1000 - Vende-se, 94, compl., cabo

simples. R$ 28.000,00. Tratar: 9111-
0217, c/ Jaime.

F-1000 - Vende-se, gab., 84, em

ótimo estado, motor novo MWM,
turb., na garantia. R$ 19.500,00.
Tratar: 373-2563.

F-1000 - Vende-se, 81, impecável,
carroceria de madeira, mwm. R$
14.000,00. Tratar: 370-7481.

F-1000 - Vende-se, S5, 94, gas., único
dono, branca, ótima conservação a

gáz. Tratar: (47) 9995-8242

F-1000 - Vende-se, prata, cornpl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ASS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior vaiar. Tratar:· 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, hor. comI.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225.

FIESTA - Vende-se, 95, vermelha, 2

portas, c/ CD, em ótimo estado.

R$ A comb. Tratar: 370-9282 ou

9993-0623 c/ Almir.

FIESTA - Vende-se, 99, 4p, em

ótimo estado. R$ 11.000,00. Aceita
se moto: Tratar: 373-2563.

RESTA - Vende-se, 97/98, verde limão,
4p, insufilme, rodas, alarme, ar frio, c/
59.000km, todo revisado. R$ 9_.000,00
+ 24x R$ 171,85. Aceita-se KA 99/01,
assumo parco Até R$ 350;00 p/ mês.
Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

FIESTA - Vende-se, 99., compl.,
branco. Tratar: 9.963-7641.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
prata. Tratar: 370-8622.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/98,
c/ 59.000km, todo revisado, c/
insufilm, roda, ar frio, alarme. R$
9.000,00 + 24x R$ 171,85. Aceita-se
carro de menor vaiar, Kadett, Escort,
de 91 acima. Aceita-se moto NX 150
ou Siz. Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

KA - Vende-se, 00, image, cl d.h., trava
e v.e. Não aceita troca. Tratar: (47) 374-
2165 ou 9981-3337, c/ Melisse ou Vítor.

KA - Vende-se, 98, vermo R$
4.500,00 + 22x R$ 335,70. Tratar:
275-2142, c/ Mário.

MAVERICK - Vende-se, 78/78, 4Cc.
Valor a comb. Tratar: 371-7538, c/ Ivo.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor vaiar. Tratar: 370-
7542 (res.) ou 275-2990 (corn.).

MONDEO - Vende-se, 00. R$
33.000,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: (11) 6976-9448, c/ Tatiane.

PAMPA - Vende-se, 87,1.6, vermelho,
s/ capota. R$ 5.200,00, em ótimo
estado. Tratar: 274-8550, c/ Simon.

PAMPA - Vende-se, 95, d.h. R$
7.000,00. Tratar: 371-9730.

PAMPA - Vende-se, 1.8, IE, 97, prata,
em ótimo estado. R$ 8.500,00. Tratar:
373-1043, c/ Ricardo.

PAMPA Gl - Vende-se, 88, alcool,
cinza metálico, bom estado. Tratar:

(47) 433-8861.

RANGER - Vende-se, 00, marinho,
4x4, compl., v.e., trava, d.h. c/ som,

turbinada, diesel. R$ 35.000,00.
Aceito moto ou carro de maior ou
menor vaiar. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, c/ Mara, hor. comI.

CORREIO DO POVO 5 �
BELAS li SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
Atendimento 24 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

fltendemos Eles. Elas e Casais

Despedidas de SC)lteiro.massagens eróticas

Jaraguá do Sul e região (47) 9991-8668

•Volkswagen I
APOLO r- Vende-se, 91, 1.8, gas,
R$ 6.000,00. Tratar: 9973-8839.

,
APOLO - Vende-se, LGl, 91, c/
manual e nota fiscal, em ótimo

- estado. R$ 3.000,00 + financ.
Tratar: 9993-1826, c/ Ereneu.

branco. R$ 6.500,00. Aceita-se
carro ou moto em troca. Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, c/ Mara,
hor. ComI.

GOL - Vende-se, Gl, 1.8, 90, alc.,
lindo. R$ 5.800,00. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, 1000, 93/94, em

bom estadó. R$ 7.200,00. Tratar:

9102-6772, c/ luis:

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

BRASILlA - vende-se, bege, 'rt ,

bom estado. Valor a cornb. Tratar:
9955-5884.

BRASILlA - Vende-se, 79. R$
300,00. Tratar: 372-3499_

BRASILlA - carro p/ colecionador,
c/ manual, 2' dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481.

BRASILlA OU FUSCA - Compra-se.
R$ 1.000,00. Tratar: 9902-7378.

FUSCA - Vende-se, 74, branco, ótimo
.

estado. R$1.600,00. Tratar: 9112-9033.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo

claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insufilme, ótimo estado.IR$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

- FUSCA - Vende-se, branco, 79, lrnp,
R$ 2.500,00. Tratar: 370-2995.

FUSCA - Vende-se, 80, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Aceita-se
contra proposta. Tratar: 370-3244
ou 9112-4950 .:

FUSCA - Vende-se, 85, motor

1300, ótimo estado. R$ 3.500,00.
Tratar: 376-1772.

GOL - Vende-se, 80, BX, branca,
gás. R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOl- Vende-se, 1000, 95, impecável.
R$ 7.300,00. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, 91, 1.6, alc.,

Especializada
em estofamento

automobilístico

GOL - Vende-,se, 96, 1.8, 2p,
prata. R$ 10.000,00. Aceita-se
carro ou moto. Tratar: 9952-7084
ou 373-3001, c/ Mara, hor. Comi.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 91, gas.,
bege met., único dono, c/ nota

fiscal e manual. R$ 6.500.00.
Tratar: 371-6056.

GOL - Vende-se, 83, em ótimo estado.

R$ 2.400,00. Tratar: 373-2366, c/ Jair.

GOL - Vende-se, 86, lS, gas.,
motor refrig., água. R$ 3.600,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

GOL - Troca-se, 92, por corsa acima
de 00. Tratar: 9969·6900, c/ Carlos.

GOL - Vende-se, 1.6, 96, CU. R$
10.450,00. Tratar: 376-2068 ou

9992-4712, c/ leo.

GOL - Vende-se, MI, 97, pára
choque pers., revisado, ótimo
estado. R$ 11.000,00 ou tinanc,

Tratar: 376-1772, C/ Waldir.

GOL - Vende-se, 1000, branco, 93.
R$ 6.500,00. Tratar:. 9905-6476.

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo
estado. R$ 7.500,00_ Tratar: 373-
0335 ou 9992-6016, c/ Hélio .

GOL - Vende-se, Cl., 1.6, 91, branco,
gas_ R$ 6.500,00. Tratar: 9905-2848.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-9730.

FORD

Royole Gli 1.8, lompl. 94 VerdeM. R$ 9.990,00 ou R$ 2.000,00 + 36x R$365,61
Verono GLX I .8,vd., trv. 90 Prelo R$ 6.990,00 ou R$ 1.400,00+36xR$257,68
Eslorlll.6 92 Bordô R$ 6.490,00 ou R$ 1.300,00+36x R$239,70
Eslorl Guarujó 1.8, 4p, vd., Irv.92 Prelo R$ 7.490,00 ou $R 1.500,00 +36x R$275,67
Corld II lOO, 1.6 84 Marram R$ l.800,00au R$ 1.500,00+24x R$ 199,00

CmaWin 1.0, 98

Opala Oiplomala 4.1/6, 10m. 88

Sav�ro i 1.6 Mi 99 Branla
Gol1.0 9� Branca
Gal1.0Mi 97 Praia
SanlanaCG 1.8,4p 86 Branlo

ParaliLS,.1.6 , 83, Branlo

99

98 Praia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fiesta 1.0, 4p 99 Azul R$ 11.500,00
Vectra CD 97 Bordô R$ 19.000,00
Vectrà GL, compl. 97 Prata R$ 19.500,00
Blazer DLX 96 Preta R$ 24.000,00
Uno EP, 4p 96 ' Vinho R$ 8.800,00
Ranger STX 96 Azul R$ 21.000,00
Uno EP, compl. 96 Cinza R$ 8.400,00
Omega GLS 93 Cinza R$ 13.000,00
Parati CL 1.6 91 Branco R$ 6.900,00
Goll.6 96 Verde R$ 9.800,00
Escort 1.0 94 Cinza R$ 6.900,00
C-20 88 Bege R$ 11.800,00
Parati 4p 98 R$ 15.800,00

Fone(47)371-2111 ,

Fax: (47) 215-2076
Veículos, peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br
Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

GM
Monza SIe, compl., � 90 Bege G
Kadett GlS, compl., p 98 Branco G
Vectra GlS compl., 4p 94 Bege G
Corsa Wind, 2p 96 Bordo G

VW
Gol �ecial, 2p 99 Vermelho G
Gol i,2p 97 Branco G
Gal Mi, 2p 98 Branco G
Voyage Cl, 2p 89 Prata G
Fusca 79 Branco G

FORD
Escort GLX, 2p 95 Branco G

Fiesta,2p ,96 laranja G
FIAT

Mille Smart, 2p 01 Branco G
Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G
Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
(47) 376-1772 - 273-1001

MODELO COMB. COR ANO

vw
Go1Mll.0 G Branco 1997
Santana CL 1.8, compl, G Branco 1995
Fuscal.600 G Cinza 1994
Goll.6 G Bege " 1986
Fusca 1300l G Azul 1985·
Santana CO, 4p G Cinza 1985

FlAT
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Fiorino LX G Azul 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995
Fiorihol.5 G Prata 1993

GM
0.:20 Conquest, compl.-ar D Branco 1995
Omega CD 30 compl. G Verde 1993
Chevette Junior G Prata 1993
Monza Classic, 4p G Dourado 1990
MonzaSLE G Cinza" '1986

FORD
KaGL G Branco 2000
RangerXLT compl. ,D Prata 1999
Fiestal.0 G Azul 1997

MOTO
HondaBiz Cl00 G Verde/Branco 2001;,AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA; 3809�, BAI�RO VIEIRA � JARAGUÁ,DO"SUiP

Seja pareelrn
da BV Financeir�
e faça ótimos
negócios

neste espa-ço!

Este espaço
está' reservado para

, você lojista! I'

,Seja parceiro Fiesta 2p R$ 9.500,00

Gal MI 97 R$ 10.700,00 da BV Financeira
F-1000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00
F-1000 87 R$ 17.500,00

Go'l I 1.6 96 R$ 9.800,00 Gol1.6, gas., 93 R$ 7.200,00
Parati CL 1.6, gas. ,R$ 8.50.0,00

e faça ótimos Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00
Fiesta 4p 97 R$ 10�500,OO Saveiro 1.6 MI 97 R$ 9.700,00
Versailles GL 1.8 95 R$ 8.500,00 " • Monza Class 2p Cornpl. R$ 8.500,00

r
Verona GLX cornpl. 90 R$ 6.500,00 ne,goclos Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00
Ford 100 diesel Srn 77 R$ 11.300,00

neste espaço!
Chevette, alc., 88 R$ 4.000,00

Uno 2p 97 R$ 8.500,00 Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
Uno EX 4p 99, R$ 10.500,00 Uno Mille IE 1.5 R$ 7.500,00
Uno 4p 93 R$ 9.3.00,00 Saveiro 99 i.e MI R$14.200,OO
Gol Mi,16V 98 R$ 11.300,00 Escort 88 R$ 4.300,00

Monza, 2p, - ar, 87 R$ 4.500,00
RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO
Astra Sedan GL compl. 99 Prata Gas. R$ 23.000,00

Seja
•

Vectra CO, 16V 97 Azul Gas. R$ 23.800,00

parceiro Este espaço
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ I 1.000,00
GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I 1.000,00

da BV Financeira está reservado
Gol 16Y, 4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00

para Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00

e faça ótimos
Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00

"'-

lojista!
Uno SX, 4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00

voce Silverado OLX 4.1 98 Verde Gas. R$ 28.500,00
,. • Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00

negoclos GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800,00
Gol 1000 I Plus. 95 Branca Gas. R$ 9.700,00

neste espaçel Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. R$ 7.800,00
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00
Verona GLX 2.0 94 Vermelha Gas. R$ 10.500,00
0-20 CS (-Turbo) 92 Branca Oie. R$ 23.500,00
CG Titan 125 OI Azul Gas. R$ 3.300,00

Rua Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

Com a parceria
BV Financeira,
este espaço

é seu!

�l=ffêiiR '

.� automóveis 370 3113
Av, Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul • se

GOII,I.0
WOLKSWAGEN

Branco 97
LogUSGLi Verde 96
GO,lfGL, compl. Roxo 95POlnlerGIi vermelho- 95LoguS GL, comp. Prata 94

�anlana Quantum GLS Prata 93
oleL Vermelho 89
Sanlana CL Azul 86

Pal!oWeekend
FfAT

Branca 97

�:hoEL 1.5,4p Vermelho 97

Un����6V, compl. + couro Branco 95
Vermelho 95Uno Mille Azul 93F1orinoLX Azul 93

Ka FORD

iSCortHobby
Azul 97
Vermelho 96

SCOrtGL Prata 95Pampa L Vermelha 95ESCOrtXR3 Branca 94V'ronaGLX Prata 94

�a Sedan Super 16V
CHEVROLET

Branca 00
C rsaWind4p Prata 99
orsaWind Cinza 00
�rsaWind Cinza 9810 Azul 98�d'"SL 1.8 Prata 91
Panema SL 1.8 Azul 91Ch'veUe SL Branco 89BUggy Branca 85

HAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, s/n? - Centro - Corupá - SC

F- 1000, cob. duplo, compl. diesel 89 Prato

Saveiro, cob. duplo, diesel 91 Bronco

Vectro GLS, 2.0, 90S., compl. 95 Bronco

Ome90 GLS, 2.0, 90S., compl. 94 Branco

Corso Sedan, 1.0, 90S. 01 Branco

Escort Hobby, 1.0, 90S. 96 Azul

KodeltGL, 1.8, 90S. 94 Prata

Gol Cli, 1.6, 90S. 96 Branco

Fiorino 1.3, IE, 90S. 96 Verde'

Escort 16Y, 90S. 98 Vermelho

Parati ct, 1.6, 90S. 92 Verde

Quantum 1.8, 4p, 90S. 95 Branca

Seja 'parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

V Votorantiíu I finanças

R$ 7.800,00,
R$ 4.800,00
R$ü3.000,00-

R$ 23.000,00

R$24�000,00
R$ 26.500,00'

,. i'·''';.'

Q) 370-2227 / 9975-1804
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



G��.rir?JMais8 CORREIO DO POVO

motor 6Cc, rnecâníca excelente.
Valará comb., pronta 'pi :trilha.

'

Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

KOMBI - Vende-se, 91, 1600, alc.

R$ 5.000,00 nego Tratar: 370-7703,
cl Adenilson.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2,80ci,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

lOGUS - Vende-se, 94, 1.8. R$
5.000,00 e assumir: Tratar: 370-

2995, cl Gilson.

SPRÜNTER - Vende-se, 97, cornpl.,
executiva, cl 15 lugares, branca.
Valor a comb. Tratar: 376-0710 ou

9955-1619, cl Gilmar.

AGRAlE - Vende-se, 00, modo
8500, caminhão cl frete garantido
na Olsa. Valor a comb. Tratar: 37&
2018, após 15 horas, cl Gerson.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota

,

marítima, impecável. R$ 23.000,00.
Tratar: 376-1772.

PARATI - Vende-se, Cl, 1.8, 94,
bordô, gas. Trat�r: 371-5343.

Palio ED, cornpl.
corsa Sedan
Celta c/ opc.
Gol MI, 4p
Gol CU c/ ar
CorsaWind, 4p
Gol MI compl.
Vectra GLS
Uno Mille, SX, 4p
Palio EDX, 4p
Palio EDX, 4p
Goll Plus
Escort GL 1.8
Santana GLS, 4p
Uno 1.5
Goll.6
Chevette 1.6, gas.
Gol CL 1.6
Monza SLE

02
01
01
99
99
98
97
97
97
97
97
96
96
92
92
92
91
90
85

branco

prata
prata
branco
prata
prata
preto
verde
azul
branco
verde
branco
prata
verde
branco
branco
azul

GMC - Vende-se; 98, capacidade PI
15T., 1590, branco, cl rodular. R$
58.000,00. Tratar: 9992-0343, cl
Braulio.

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V, LX,
97, motor V6, c'mbio autom., banoc de

couro, ar int., compl. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, azul, 65 cc, gas.,
4x4, pneu fronteira. R$ 4.200,00.
'Tratar: 274-8550 cl Danilo.PARATI - Vende-se, 89, dourada.

R$ 5.500,00. Tratar: 370-1161.
VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
700,00. Tratar: 9112-9033.

lADA lAIKA - Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238.PARATI,- Vende-se, 16V, 4p, 98.

R$ 14.000,00. Tratar: 9953-5676.
F-4000 - Vende-se, 77, vermelha,
motor MWM cl carroceria. R$
14.000,00, ou troca-se por F·1000
paga-se diferença. Tratar: 274·8550
cl Danilo.

MOTOR-HOME' - Vende-se ou troca

se, 79, por carro de menor vaiar.

Tr�tar: 373-2545, cl luis.
PASSAT - Vende-se, 83. R$
2.100,00. Tratar: 9973-8839.

PASSAT - Vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 371-9730.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-8839.

PICK UP WlllYS - vende-se,

tr�çada com carroceria original, em

ótimo estado. Vaiar: 4.500,0,0.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende

se, 97, branca, pneus semi-novos.
Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275- I
0435 ou 372-0136, cI Edilene.

POINTER - Vende-se, 94. R$
3.500,00 + 19x R$ 350,00, aceita
se carro ou moto no valor da
entrada. Tratar: 376-3955.

VOlKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo,
Tratar: 376-0586 ou 9975-4060.

VW 8.1�O \.: Vende-se, 01, baú Saidel,
particular. Tratar: 9979-1437.

PICK-UP WlLlS - Vende-se, ano 63

e 76, traçada e reduzida. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

branco

prata PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372-0676.'

-

\
'

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo
comb. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. comi.

Roa. BR-280 km 58 s/nº - Guaramirim-SC - il373-0504
'RURAL WlllYS - vende-se, 75,

ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 9122-1157, cl Mareio.

ÁGUIA
I \'JC·i i.l-�

MOTOS NOVAS E USADAS

SANTANA - Vende-se, GlS, 88,
em ótimo estado. R$ 6.000,00.'
Tratar: 9117-8078.

'

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
ale., cl aros de liga, 3 pontas. R$
2.800,00. Tratar: '370-2275.

GOL - Vende-se, 85, ouro met., em

bom estado. R$ 2.500,00 ou troca

se por outro veículo. Tratar: 370-

7179, cl Carlos, atê 12h.
SANTANA - Vende-se, GlS, 4p, 87,
compl., autom. Tratar: 370-8622.GOLF - Vende-se ou troca-se, Gl, 1.8MI,

96, compl, R$ 11.000,00 + cons. Tratar:
9122-6233 ou 371-8153, cl Elsio. I

Veículo
VZF - RI
RF 600
XT 600
CB 400
Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
CBX 200
DT 200
KDX 250
XLX 250
CBX 150 oero

Tilon
Iitnn
Tilon
Tilon Ks
DT 1 BO
CG
CB 450TR
Tilon KSE

Ano
99
93

, 96
80
98
00

ilJí98
96
9B
95
95
89
90
00
99
97
00
84
83
87
Okm

Cor
Vermélho
Vermelho
8ron,o
Vermelho
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelho
Prelo
Verde
Prelo
Prelá
Prolo
Roxo
Verde
Vermelho
Azul
Bron,o
8ronco
Verde

GOL - 1.8, a álcool, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,00. Tratar: 370-
0724 ou 9975-4667, cl Fernando.

SANTANA - Vende-se, 1.8 Cl, 89,
a gás, cl aro de 'liga leve, porta
mala elétr., impecável. R$
5.600,00. Tratar: 371-6238.

KOMBI - Vende-se, 91, alc.

R$ 5.900,00. Impecável.
Tratar: 275-3331.GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,

SANTANA QUÁNTUM - Vende-se, GlS
88. R$ 5.300,00. Tratar: 9975-7602.I

'. ....

�

BSU1./', ',:aSI ,

rolamentos

Rolamentos -

Reientores -

Buchas - Mancais
<'

Anéis - Elásticos
Graxa

VOYAGE - Vende-se, 83,.1.8, alc.,
bom estado. Tratar: 371-2111,
ramal 203. R$ 2.600,00, cl Davi.

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fo'ne: '370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende
se ou troca-se por carro de menor

vaiar, 95, bom estado, die. R$
12.800,00. Tratar: 373-2366, cl Jair.

BR 280 Km 57, nº 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-0917 / 373-1381-Guaramirim - se

Ç.Q".FIIUl>� YANT49.N,$
*N.i:iº §1preçlsp G,PQ1proyaçª.o de reQd�';e nem fiêlqpr.
:t ,Nao existem' parc'elasJriterrtlediárias;patcelas.:de ent(�ga
das chaves ,�, Qemr:e$iOlH:11 'final"
* Cliente ,pôde"sér prôpi"iêfário,.de"õütrõs 'imóvêis.>
* Liherdade de·e:sColh.a, d(),'iipo'e local. dó imóveL,
pa.rc�[ª� m�.nor�§(�!J�!sqyatq_r dt?'.'4m.,aliJgLi.ª.I,

* ,!l;s'sess.odajurídica gratuita garantindo. uma compra segura.
* Escrltura dªfi.Qit,i,vêl ,da inióvel com t)ipQteca nq. ato Pê! compra.
* .Sêlli jurõs. .sern õonsulfâs MÓ SPC%SERASA'

'

.
.

* Ütilize seu, FGTS /t'

EN'TENDA: COMO FUNCI,ONA
Tipo de.im6vél: cornêrôlalou r�-sidencj,cil;, nOVO pu, usado;
indl.J§ive;'terr�np, reforma:e cçnstmção.

115, Local dó illióvel: . .todo'terdtórlo 'nadona'!.
� Váls?r ct.9irnoy�llr�fprma oq:'G9n§t[llçêp: d;e., 8$ 5.:09P,0-0

� R* ,200.000,00 ,,'
.

'

.

.

* 'Valô[financiadó: íQP%
* ,Prêf,o;�e 9HitêlÇi:i9.'OP frnÓVe.I,: :em�até ,l�ÇJ nle§e�",
* 'J?rogramaçãô,,' de, éntrega: as UberaçÚ3b' são feita� 't>orordern
crQ(l0,!0gíc,a. )l9G�,nãp c!�p�hde de.sorteloou I,�nçe.

"A MANEIRA MAIS,JNTELIGENTE
PARA VOCÊ' ADQUIRIR O S,EU IM,ÓVEli'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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: IIMMotoéiclétás']
BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370·7189, cl Gisele.

BIZ - Compra-se. Tratar: 370·7189,
cl Célia.

CICLOMOTOR - vence-se, 86. Valor
a comb. Tratar: 371·9157.

CBX - Vende-se, CBX 200, estrada,
95, azul. R$ 3.350,00. Tratar: 9992·
4712, cl Leo.

CG - Vende-se, 01, vermelha. R$
3.500,00. Tratar: 370·7577 ou 9905·

3398, cl Arnaldo.

CG 125 - Vende-se, 86, preta, faixa
dourada. R$ 1.200,00 + 3x. R$
170,00. Tratar: 273·5443.

CG 125 - vende-se, 83, bom
estado, azul. R$ 950,00. Tratar:

950,00. Tratar: 275·2976, cl Márcio.

CG 125 - Vende-se, Titan 98, roxa. R$
2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar: 374·1117 ou 9975-0117.

CG 125 � vende-se, Titan 00, KS, '

vernelha. R$ 3.500,00 ou R$
1.000;00 + 24x R$ 177,00. Tratar:
374-1117 ou 9975·0117.

CG TITAN - Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374·1529 (rec. Vanderlei).

CG TITAN . vence-se. 98, azul meto

R$ 2.800,00 ou 36x R$ 118,00.
Tratar:, 9111·5064.

CG TITAN - Vende-se. 00. R$
200,00 de entro + 36x R$ 136,00.
Tratar: 9962·3689, cl José'.

CG TlTAN - Vende-se, consórcio, partida
elétr., com 10 pare. Pagas, faltando 26

pare. Tratar: 376·3034 (manhã).

OT - vende-se. 180, 89. R$
1.800,00. Tratar: 370·1161.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em dia, branca. R$ 1.300,00 ou

R$ 500,00 + 6x R$ 180,00. Tratar:

374·1117 ou 9975·0117.

DT 180 - vence-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. 'R$ 1.000,00 ou R$
200,00 + 6x R$ 180,00. Tratar: 374·
1117 ou 9975·0117.

HY05UNG CRUISE - 125, 97, bordô.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar: 374·1117 ou 9975-0117.

TENERÉ 600 - Vende·se, 88, azul,
bom estado. R$ 4.900,00. Tratar:
9103·1611.

VIRAGO - Vende-se. 250, 01, cl
2000km rodado. R$ 6.000,00 e

assumir financ. De R$ 267,00.
Aceito carro até o valor. Tratar:
9125·2722 ou 372·3970.

XL - Vende-se, 250, 83. R$

1.500,00. Tratar: 370·1161, cl Luis.

XL 125 - Vende-se, pgto a vista até R$
1.000,00. Tratar: 376·2593, após 18h.

XLR - vende-se, 125, 01, vermelha.
Valor a corno. Tratar: 275·1676 ou

275-0817.

XR 200 - vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro + 37x R$ 98,00. Tratar: 9973·8955.

XT 600 - Vende-se. 95, preta. R$
7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$
336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

YAMAHA - vende-sê, YZ 125, 92.

R$ 2.800,00. Tratar: 370·0724 ou

9975·4667.

YAMAHA - Vende-se, DT 200, 971
97. R$ 4.000,00. Tratar: 374·1117.

diversos
ALUGA-SE - quarto, no Centro. Tratar: BALANÇA - Vende-s e , eletrônica

371·5824 ou 9962·7692, cl Janaina. Toledo. R$ 300,00. Tratar: 370·5556,
cl Elori.

APARELHO DE GINÁSTICA - Vende

se, atlétic 2001. Valor a comb.
Tratar: 376·0642, cl Miriam.

APARELHO ELYSEEBELT - Vende

se, da feiticeira, cl 8 eletrodos. R$
250,00. Tratar: 371·4191, cl Estela.

APARELHO DE SOM - Vende-se, cl
10Cd's, Aiwa 4200 watts, gaveta p/ 5
Cd's. R$ 800,00, ou troca-se por moto
no valor, dou o som .de entrada e

assumo financ. Tratar: 376·0929.

\

ARCONDICIONADO - Vende-se, 1000
bts's. Valor a cornb. Tratar: 373·3787.

'

BALCÃO - Vende-se, de panificadora
ou mercado. Seminovo. R$ 250,00.
Tratar: 370·5556, cl Elori.

BALCÃO - Vende-se, 2, refrigerado,
1 seco, 1 refr. somente com água, 1
forno a gás e 1 betoneira. Tratar:

370·0629, cl Teresinha.

BARCO ALUMÍNIO - vende-se, cl
motor 4ht, cl carretinha. R$ 1.300,00,
ou troca-se por moto. Tratar: 371)·0971
ou 9955·2331, cl Kinho.

BAZAR - vende-se estoque e mobília

no Amizade. R$ 9.000,00. Tratar: 370·
6624. CRECI 8844.

BATERIA - Vende-se, Peace, preta,
cl pedal pearl, prato crash, ride

power beat 18', chimbal power beat
14'. R$ 750,00. Tratar: 376·0642.

BERÇO - vende-se, cl rodinhas, jogo
de protetor, 2 jogos de cama, colchão e

mosqueteiro, tudo seminovo, por

apenas R$ 220,00, e um cercadinho de

bebê por R$ 70,00. Tratar: 275·2885.

BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371·6475, falar cl Jô.

BATERIA - vence-se. Dolphin azul

marinho em ótimo estado e um microfone
sem fio. Tratar: 372',4402, cl Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E CARREGA
DOR NOKIA - Vende-se. Valor a

comb. Tratar: 9121·2362, cl Joilce.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SíTIO APTO, ETC.

CRÉDITO, PARCELA SI SEGURO

18.000,00 """"""""""""""""""""""" R$140,00
24,000,00 """",.".".""".".""",,,.,,,, .. ,,,, R$ 185,00

30,000,00,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. R$ 235,00

36,000,00 """.""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. R$ 280,00

41.600,00 ,,"'" """"""""""""""""""'" R$ 325,00
48,000,00 "'''''''''''''''"'',,,,''',,'',,'''',,'''''' R$ 375,00

53,700,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R$ 420,00
60,000,00 """""',,",,',,"""""""""",,",, R$ 465,00

65,000,00 """"""""""",,"",,"'''''''''''''' R$ 513,00.
71,000,00 ",:"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R$ 555,00

"

II,I

BICICLETA - vende-se, ergométrica.
Valor a corno. Tratar: 370·5556, cl Elori.

BICICLETA - vende-se, para
colecionador, marca Prosdócimo, aro

28. R$ 600,00. Tratar: 370·3062.

BICICLETA - vende-se, ergométrica,
seminova. R$ 130,00. Tratar: 273-

0601, cl Waldir.

BOTE - Vende-se, para tirar areia,
bomba de 10'. Tratar: 376·0586 ou

9975-4060.

BLOCOS DE CONCRETO - Vende-se.
2000, pi muro de 15x40. R$ 0,50 a

unidade. Tratar: 273·1145.

BUJÃO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370-9062.

CACHORRO - vende-se, Bagles ,

mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371·6021.

CACHORRO - vende-se. filhote de
Pintcher. R$ 80,00. Tratar: 370·7481.

CACHORRO - criança está adoentada

pelo desaparecimento de Cooker,
mestiça dourada, atende pelo nome de

"Meleca", próximo do teatro e

mediações no Bairro Czerniewicz.
Tratar: 370-7276 ou 9955-9075.

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1:152, el Paulo
ou 9981-3627, pare. reduz.

Vendas e Serviços

f) intelbraJ'

111111 HDL
�,-
11111 II

�
T E L E C o M UNI C A'Ç o E S

* Centrais Telefônicas PABX
* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático-
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

.
Fone/Fax: 27.5-2992

Rua Barão do Rio Branco; 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

Ct

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

370-5999

VBR 125 ükm
Entrada e saldo em 36X de R$ 169,00

* Capacete * Tanque cheio

Planos. em até 6,0· meses
com 4 contemplações todo mês

MOlOS Ol(m a partir
60x R$ 77,00

CARROS USADOS a partir
60x R$ 182,12 .

Eonf,iraí' outros modelos Ol<m
saldo em ate 36x fixas

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CACHORRO - compra-se Píncher.
Tratar: 370-9282 ou 9993-0623.

CACHORRO - desaparecimento de
eahorro de estimação. Atende pelo
nome de Clarim, cor marrom com o

peito branco. Desapareceu nas

proximidades da Michigan Botões e

laterais .. Tratar: 370-9484 ou 9991-

3403, el, Cleiton. Boa gratificação.

CADEIRA DE BEBÊ - Compra-se, pi
automóvel. Tratar: 275-2885.

CADEIRA eE BEBÊ - Vende-se, pi
carro. R$ 70,00. Tratar: 370-3109.

CADEIRA DE. BEBÊ - Vende-se-se,
marca Casco. R$ 150,00. Tratar:
275-0707 (hor. Comt.), ou 372-0339,
el Marceli, a noite.

CALANDRA .., Vende-se, um jato de

areia. Valor a eomb. Tratar: 9973-

2633, el Jefferson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
Burigotto. R$ 60,00. Tratar: 275-0707

(hor. Comt.), ou 372-0339, el Mareeli,
a noite.

CAMA - Vende-se, nova, de solteiro,
madeira maciça. Tratar 376-0081, el
Emerson.

CAMA - Vende-se, casal, branca,
tubular, seminova. R$ 50,00. Tratar:

9104-5510.

CAMA - Vende-se, beliche, seminova.
Valor a eomb. Tratar: 376-1595.

CELULAR - Vende-se, Star tae

Pronto, da Tim. R$ 260,00. Tratar:
371-0002 ou 9993-5776, el Fabrício.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de
crédito. Valor a eomb. Tratar: 275-1676.

CELULAR - Vende-se, da Global, 3
meses de uso.' R$ 180,00. Tratar:

9123-0146, el Samuel.

CELULAR - Vende-se, Erieson,
cartão, Tim. R$ 200,00. Tratar:

9903-3526, el Cristiano.

CELULAR - Vende-se, pronto. R$
120,00. Tratar: 9979-0605.

CELULAR - Vende-se, Erlcson
Pronto. R$ 200,00, nego Tratar: 370-
2647 ou 9965-9066, el Jerusa.

CELULAR - Vende-se, Startac,
motorola el linha. R$ 350,00. Tratar:
370-7916, el Regina.

CELULAR - Vende-se, Startac,
motorola de cartão, el R$ 30,00 de

crédito. R$ 380,00. Tratar: 370-
7916, el Regina.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
'portátil, cl duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

COMPRESSOR - Vende-se, 20 pés
el motor', marca schultz, seminovo.
Tratar: 387-1781, el Welson.

COMPUTADOR - Vende-se AMD

Duron, 950mhz, cornpl. R$ 1.400,00.
Tratar: 9996-7791, cl Alan.

COMPUTADOR - Vende-se, K611

500, .kit multimídia, monitor 14'e
scanner Genius. R$ 950,00. Tratar:
370-4617, el Ricardo.

COMPUTADOR - Vende-se, Pentium
200. R$ 800,00, ou troca-se por
moto no mesmo valor. Tratar:

371-7208, el Andrei.

COMPUTADOR - Vende-se, -386, el
windows 95, sem impressora. Valor
a eomb. Tratar: 370-1113, comI.

I

COMPUTADOR - IItnde-se, Penthiun

III 550, el monitor Sony 17',
profissional. R$ 2.900,00 em

condições. Tratar: 9963-7292.

CONCHA - Vende-se, para
retroescavadeira. Tratar: 9992-7162.

DISKMAN AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:370-7866.

DIVIDE-SE\APTO_ - Precisa-se de
moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: ,372-6090, el Alexandra.

DIVIDE-SE APTO_ .- Procura-se moça,
.

apto no Centro. Tratar: 9122-6408,
3'71-6543 h.c., ou 371-3068, cl Marise.

ESTEIRA - Vende-se, elétrica. R$
350,00. Tratar: 9975-3155:

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
semi nova e step. R$ 200,00. Tratar:
375-2190.

�ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pastéis,
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE· DE LOJA - Vende-se, em

Joinville, estantes, mesas el
cadeiras, .estotados: etc. Tratar:

(47) 453-1023 ou 3025-4549.

• FAX - Vende-se, valor nego Tratar:
371-4979

EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca

Gale, 91. R. 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T. R$ 27.000,00, e marca

Toyota, ano 90, 2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar: (47) 635-5151.

ENGATE DE REBOQUE - Compra-se,
pi Opala Diplomata. Tratar: 9979-0605.

EQUIPAMENTOS DE SOM - Vende

se, automotivo, (módulo, autofalante

pioneer). Tratar: 9992-4·712.

ESCORREGADOR - Vende-se, pI
playground. R$ 250,00. Tratar: 370�
1973 ou 9975-1299. el prof. Ademar.

ESCRIlÓRIO - Vende-se, central, cl
toda infraestrutura, computador, fax,
telefone, areondieionado e clientela
formada. R$ 10.000,00. Aee'ito carro.

'[,ratar: 9125-2722, el Everaldo ou

372-3970, el Marcia.
'

ETERNIT � Compra-se, usado.
Tratar: 371-2170, el Márcio.

ETERNIT - Compra-se, usado.

2,40x50, 130 folhas. Tratar:

376-3034 (manhã).

ESTEIRA - Compra-se elétrica.
Tratar: 370-9282.

FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar:

373-3787, el Noeli.

FILHOTE - Vende-se, eofap. Tratar:

373-3787, el Noeli.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, el Joilee.

FITAS DE VíDEO - Vende-se, 1100,
el expositores e balcão. Valor a

eomb. Tratar: 376-1090.

FORNO - Vende-se, pi padaria, a

gás, pi 8 bandejas na caixa. Tratar:
370-2759.

FREEZER - Vende-se, Ilha, na caixa.

R$ 2.500,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: 370-8071, el Raquel,

FURADEIRA - Vende-se, de

corrente, marca Omil, e também uma

tupia, marca Invicta, por apenas. R$
2.500,00. Tratar: 379-2456, el Luis.

GALPÂO - Vende-se, pré-moldado, fi
300m2, montado sobre terreno de 800m2,
no Água Verde, próprio pI indústria,
Avaliado em R$ 100.000,00, vendo por
R$ 65.000,00. Tratar: 9979-0605.

GALPÂO - Vende-se, el 300m2 de

I,

TERÇA-FEIRA, 18 de junho de 2002

eontr. E 738m2 de terreno, no Água
Verde. R$ 67.000,00. Tratar: 370-
6624. CRECI 8844.

GELADEIRA - Vende-se, White

Westinghouse, duplex,.4.5L,
R� 46\),00. Tratar: 370-9131, el
Sirlene.

76,37
80,43
9'0,64

GALPÂO - Vende-se, estrutura metálica,
montado e coberto. Melhor preço da

região. Tratar: (47) 9975-2825, el Silvio.
GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada.
Tratar: 275-3678, el Malvina.

Obs.{03J ·{tis· contempla ões pUJ'mis
I

CREDITO
R$ 8�506,OO
R$ 9�960,OO
R$10�296,OO
R$ 11�99,7,OO
R$ 13�421,OO
R$ 14�406,OO
R$ 15�692,OO
R$ 16�100,OO

GALPÕES - Aluga-se, 2.galpões, na

Av. Pref. watdernar Grubba. Tratar:
370-0422.

GUITARRA - Vende-se. R$ 250,00.
Ou troca-se por celular. Tratar: 9991-
2800, cl Edson.

PARCELA
R$126,52
R$143,78
R$153,15\
R$.178,45
R$ 199,63
R$ 214,28
R$ 233,41
R$ 239,48

GARAGEM - Aluga-se, no Centro, pi
mensalista. Tratar: 9963-8002, el Jair. GUITARRA - Vende-se, Fender

Stratoeaster importada + cubo
Fender e pedal distorção Daneleetro.
Tratar: 9963·7292.

GATOS - Vende-se, Siames e Persa.
Tratar:' 373-3787, el Noeli.

AR CONDICIOH
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

, AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

RuaEpitácioPessoa, 607, práx. CoI. Jangada -Jaraguá doSul-se

rr-

CONSORCIO UN.AO
Rua Barão do Rio Bra:n.co:t 627
Centro ... Jarag uá d'o

I
Sul

Fones! (47) 371-8153 /9122-6233
.... �

c

UNIÃO
o n

c o fi! 6 te I o

UNIAO

C o n e o f C I o

UNIAO

s
c o ri 5,0 r c I o

UNIAO

GRUPO ESPECIAL
MOTOS

C100 BIZ R$
CG125KS R$
YBR125ED R$
CG125 ES R$ 92,61
XLR 125 ES R$ 103,63
CBX STRADA R$ 117,35
TWISTER R$ 140,36
TORNADO R$, 154,05 I'

I oc

CQ!'llOI(:iQ

UNIAO

·tI
UNIAO

Con!Ó'_'�i"

··UNIAO
"

).

UNIAO

OIftOS de c,·édftos R$ 3.700.,00 até R$ c o rll o r c I o

UNIAO
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PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou
loteamento em parceria.

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

RODAS (4) - Vende-se, originais
�ra Voyage_ Tratar: 9992-7162.

SERRA - vende-se, circular, cl mesa
romp., trifásica 4cv. R$ 250,00.
[ratar: 370-861.5.

SOM - Vende-se, Aiwa 4200 watts,
semi.n�vo. R$ 800,00. Tratar: 376-

0929, el Charles.

SOM - Vende-se, Aiwa 2500 watts, novo.
R! 480,00. Tratar: 274-8404, cl Dilson.

SOFTWARE - Vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pI usuários

de inf. e escolas de ed. infantil. Tratar:

370-3623 ou 371-5006.

IMPRESSORA - Vende-se, ploter de

recorte, boca de 25. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9172.

�OPOR - Vende-se, 135m2 pi
isolamento. Tratar: 9992-7162.

lANCHONETE - Vende-se, Vila
lenzi. R$ 6.000,00. Tratar: 9121-
8868, el Maria.

LANCHONETE - Vende-se, no

Centro, equipo pi sorveteria, el 12
anos de fune. Tratar: 370-6624.
CRECI 8844.

LAVADORA - Vende-se, Vila Lenzi.
Tratar: 275-3937.

LAVA JATO - Vende-se, marca Vap,
na caixa. R$ 350,00. Tratar: 371-

3920, cl Jonas.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a

combinar. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

LIVRa - Compra-se, Mundo de
Sofia. Tratar: 376-3658, cl Jusiane
ou Marta.

�

LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:
9992-7162.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo

reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a com

binar. Tratar: 9993-4340 ou 370-5547.

A mais nova loja da cidade.
Venha conferir, estamos esperando por você!

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES

FONE:47 311-0394-
Rua: Barão do Rio Branco, 320 sala 04

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

Planeje suo aposentadoria com um Plano de Previdência Privado do Sul Américo Seguros.
CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS:

. Parcelo minima de RS 50,00 . Assistência 24 horas grátis;

. Taxo de Administração decrescentes; . Dedução de suas contribuições no Imp.osto de Rendo;
�entabilidode míníma garantida; -Trodiçio e solidez do Sul Américo Aetna

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sala 3 -Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uol.com.br

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

vaiar. R$ 375·1080.

MAQ. LAVAR ROUPA - Vende-se,
Müller, de fibra, toda revisada. R$
150,00. Tratar: 370·2152, cl Alvaro
após 14 horas.

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende-se,
Brastemp, pi 6 pessoas, na caixa,
ou troca-se por fogão Brastemp,
autolimpante, 4 bocas, de embutir,
novo. Tratar., 370-9172.

MÁQ. FRALDA - vence-se.
descartável. Tratar: 375-2949.

. MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai. R$
3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00 de

entrada e o resto parcelado. Tratar:

9975·4523, falar com Rosa.

MÁQUINA - Vende-se, de solda
elétrica e furadeira de impacto.
Tratar: 370-9172.

MÁQUINAS PI COSTURA - Vende

se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote cl todos tem desc.

ou avulsa). Tratar: 275·0616.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampo
de vidro, pI scao. estofadas. R$-
250,00. Tratar: 372-4153, cl Alex.

MESA - vence-se. jantar, cl 6
cadeiras. R$ 290,00. Tratar: 370·
0558, cl EIi.

MESA - vende-se, 4, de estamparia,
cl 48 formas térmicas. 'R$ 3.000,00.
Tratar: 372·5079 ou 371-6021, cl
Valdir, hor. comI.

MOCHILA' - Vende-se, de couro, R$
60,00, e duas bolsas nova, pI
neném, R$ 15,00, cada. Tratar: 370·

9282, cl Rose.

-MÓVEIS - vende-se, de lanchonete.
Tratar: 9121·2'362, cl Joilce,

MÓVEIS - Compra-se, antigos
(usados). Tratar: 371·5994 ou 370·
0975 (após 19h, cl Maria).

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

-
- ,

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

CORREIO DO POVO 11

,

CEDRO MOVEIS'
'.

E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO eM 5X
seM dUROS

'" Móv.eis sob-medidc:
* Ind��J�,e mévels de

Gramôdo;'
'" Cozinhas planejadas.

SOLICITE ORÇAMENTO

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

,(próx. Caixa EconôfTlica) - Jaraguá do Sul - SC

Fone/Fax: (41'.' 27&1858
Rua Major Júlb Ferreira, 258 � ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Gompre em até 1+4 vezes sem juros

,

MOVEIS
-GOME'5,

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas'

R$�

Estofados
3x2 Lugares Viená
1+4x de apenas

R$�

Dormitório Ponzam

Faça-nos uma Visita!
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Vendo ou troco p/veículos

Apto_Piçarras-frente para omar
1. suíte + 2qtos.+1.BWC social,
ampla sala,dep.empreg. cjBWC,
sacada,1.áreajserviço,mobiliado,
telefone e garagem privativa.

Tratar c/Ângela:1 (49)222-8861 oornl,
VB=R$71,900,OO (49)224-3986 resld.

PERFLEX
- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

- Vidros temperados
- Cercas
,- Portões

Av. Pref. Wald.eIílar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMFI Madeireira Flórida Ltd�,
Fones: 370-7393 - 370-7550

f·'
,

Especializada' em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

vidraçaria

rille
,/{(_j

� VI�h
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

VY':Y
lJ}OO�0�

"
* FRANCESA MONTEIRO
* ESMALTADAS MONTEIR'O
* ISOLANTE TÉRMICO

* ROMANAS
* GERMÂNICA

372-2063/9987-8562
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2473

-2
'W
"7
5

. ("��I \1'-_

• .....,��J ,I
CORTINA', - PERSIANAS - DECORAÇOES

pe<.d.rao-e-q� PCWCV.IeW b-ont;�K"O-

arquitetura
design

\
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 474
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.
ser detida. Indo mais Ionge.emuitos membros de AA Iacreditam que a doença representa a combinação de

uma sensibilidade física ao álcool com uma obsessão

mental pela bebida que, apesar das conseqüências, pode
ser superada somente pela força de vontade. t

Antes de entrar para o AA, muitos alcoólicos que
'

não conseguem parar de beber consideram moralmente
Idébeis e, possivelmente, desequilibrados mentais. Para
.

AA, os alcoólicos são pessoas enfermas, mas p�ssíveis 'Ide recuperação se seguirem um simples programa,
bem-sucedidos com outros homens e mulheres.

Uma vez que o alcoolismo tenha se fixado, não há

pecado algum em ser doente. A esta altura, o livre ar

bítrio inexiste, porque o sofredor já perdeu seu poder de
decidir se continua a beber, ou não. O importante, porém,
é encarar a realidade da própria doença e aproveitar-se da

ajuda disponível. Também é necessário que exista o desejo
da parar de beber. Aexperiência nos ensina que o programa
de AA funciona para qualquer alcoólico, quando é sincero

em seu esforço de parar de beber: geralmente não fun

cionará para o homem e mulher que não esteja abso

lutamente seguro de que quer parar. Retornamos!

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

:_A ARGÚCIA DE FLORIANO (193)

Apresentado pelo tenente Jansen Tavares, foi
ao Itamaraty, para falar a Floriano, um oficial

do Exército, que pretendia dois meses de soldo

adiantado:
- Sente-se -, ordenou o presidente.
Recusando a gentileza, o militar, mesmo de pé,
contou ao que ia. E puxando do bolso uma nota

de 5$000 e outra de 1$000, completamente
machucadas, abriu-as, e disse ao ditador:
- Eis o dinheiro que eu e a minha família
temos passar o mês.
Floriano voltou-se, dizendo: .

- Vá embora; vou mandar que lhe dêem três
meses.

E virando-se para o tenente Jansen:
- Este camarada joga! ...
- Não sei, marechal.
- Sabe, sim. Ele é jogador.
- Joga um pouco -, articulou Jansen.
- Um pouco, não; joga muito.
- Como sabe V. Exa. disso?
- Pois você não vê como ele tira o dinheiro do
bolso todo machucado?! Isto só faz o jogador.
N o pano verde apanha indistintamente as

nota:s de 20$000, de 10$000 e de 5$000,
machuca tudo, mete no bolso e depois, ao fazer
a parada" puxa-se da calça e abre para as pôr
na mesa.

O oficial era, de fato, grande jogador.

Serzedelo Correia - \ \ Páginas do passado", página 18.

Jornal

CORREIO00povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

saia 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr: AW f. ().0YLo-Vor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair®nehmo.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr, CUwev�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Rua Guilherme W�ege, 50 - Jaraguá do Sul- S

A entidade jaraguaense, a 2 de julho, comemorará 25 anos de existência .

A democracia que deu certo - Imaginem uma

irmandade na qual, para fazer parte, basta você querer.
Uma irmandade onde os que ocupam encargos não

exercem nenhuma autoridade oficial sobre os demais e

cujos princípios básicos, apresentados como simples
sugestões, podem ser seguidos por seus integrantes:
Imaginem, enfim, uma irmandade sem nenhum tipo
de controle ou fichário de seus membros, da qual
ninguém pode ser expulso, não importa o que faça. E

que, para completar, não cobra absolutamente nada dos

que dela participam, não aceita nenhuma doação vinda
de fora e subsiste exclusivamente das contribuições
espontâneas de seus membros. Por incrível que pareça,
esta irmandade existe, já tem mais de 60 anos e

especializou-se em salvar as vítimas da terceira doença
que mais mata no mundo: O ALCOOLISMO; estamos
falando de Alcoólicos Anônimos.

I ALCOÓLICOS ANÔNIMOS: 25 ANOS (1)

I I
I

, LIVROS NA PRAÇA,

Momentos Liga ]araguaense de Futebol I:I,
Este livro surgiu por ocasião da passagem dos 50 anos de existência de uma entidade disciplinadora dos

desportos da Região do Vale do Itapocu. Coube ao atual presidente, Rogério Lauro Tomazelli, a incumbência de
organizar a retrospectiva desse meio século de existência, usando de todos os meios para abrigar num livro o que
foram esses anos, hoje uma das mais respeitadas Ligas existentes em Santa Catarina e, quiçá, no Brasil e no

desporto brasileiro, senão mundial, cercado de pessoas que podiam concorrer com alguma informação capaz de
ser revelada, para reunir num livro tudo que resgatasse a memória esportiva jaraguaense e regional.

Hoje é modelo de organização e reina a paz sempre sonhada na área esportiva, inicialmente - de desportos,
que abrangia uma ampla área esportiva, e, em crescendo asdemais atividades esportivas, chegou-se à conclusão

de que deveria atuar na área do futebol, o que foi salutar para a área do futebol.
'

Neste livro comemorativo, organizado pelo presidente Rogério Lauro Tomazelli, ele, reconhecido, faz
, agradecimentos especiais, dizendo: "Jornalista e

historiador Eugênio Victor Schmockel, diretor
presidente do Jornal Correio do Povo, de Jaraguá
do Sul (SC); jornalista Geraldo José, do Jornal A
Gazeta, de Jaraguá do Sul (SC); jornalista Flávio

José Brugnago, do Jornal do Vale, de Jaraguá do
Sul (SC); do jornalista Peterson Izidoro, da Sucursal
do Jornal A Notícia, em Jaraguá do Sul (SC);
professora e mulher Myrian Elisabeth Czernay
Tomazelli e KethleinMorganaMüller, secretária da
LigaJaraguaense de Futebol.

É impossível citar todos os nomes das pessoas
que foram devaliosa contribuição para a elaboração
deste livro. Por isso, não vou citar outros nomes,

para não correr o risco de deixar alguém de fora,
pois todos foram preciosos. Todos vocês foram

preciosos. Talvez, eu não tenha escrito aqui com
tamanha ênfase à vossa ajuda, a vossa idéia. Mas
escrevi a nossa verdade. Eu agradeço, do fundo
do meu ser, pois de coração seria ainda muito

pouco. Muito obrigado!"
Além de cumprimentar ao esportista Rogério

Lauro Tomazelli, por este importante livro,
revelando os'nornes daqueles que construíram e

aindamantêm o hábito salutar da prática do futebol
entre nós.

Vale a pena ter este importante livro, que resgata
a memória esportiva da nossa gente.

A doença - Existem muitas e variadas interpre
tações do que é o alcoolismo. A explicação que parece
ter mais sentido para a maioria dos membros do AA. é

que o alcoolismo é uma doença progressiva, que nunca

pode ser curada. Como algumas outras doenças, porém,
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! Qualidade ... nosso desafio

MAR,LoN DANlliL MATIEDI - Bacharel em Psicologia (mattedi@netuno.com.br)

Nunca houve tamanha preocupação e interesse em melhorar a qualidade como

nos tempos atuais: Em nenhum segmento da nossa sociedade existe mais espaço para

truques, meias verdades e improvisações.
Os brasileiros recuperam princípios esquecidos, exigem honestidade.e participam

mais de perto dos problemas que afetam o País. Fato este notado especialmente com

a abertura das importações. Hoje, olhamos para as prateleiras e vemos nossos produtos
competindo com Japão, Alemanha, Estados Unidos, entre outras potências mundiais:

I Co� poucas e insustentáveis digressões, o conceito básico de qualidade. e melhoria

Ida qualidade, refere-se à adequa�ão ao uso e ausência de defeitos nos produtos. Mas
'podemos ir além, podemos acreditar que a qualidade nos produtos sem defeitos

Idecorre de uma qualidade nos responsáveis pela produção desse bem.

l A tecnologia? É uma grande aliada, mas a diferença está nas pessoas ...
É notório, e a cada dia se verifica com maior intensidade, que investimentos em

treinamentos, melhoria da qualidade das pessoas e dos ambientes produz efeitos

magníficos. E é a qualidade nas pessoas que faz a diferença, Crucial para a auto-estima,
i
a qual 'determina seu bem-estar, sua eficiência, suas atitudes e, conse�üentemente uma
'maior atenção na sua produção.

.

! Produtos finais melhoram, há um /menor desperdício de material, maior satisfação

i �os empregados e menor�ro de p�ssoal. Com isso, clientes ficam mais satisfeitos e a

I lImagem
do seu produto e favorecida. 'c

É preciso, em primeiro lugar, reformular à ótica pela qual sempre examinamos a

, empresa, os produtos e os serviços. Entender que o foco da qualidade é a satisfação
plena dq cliente implica entender, também, que o juiz supremo da qualidade de nossos

, produtos e serviços é o próprio cliente. Porjeste motivo, é que precisamos avaliar o
I desempenho da empresa sempre sob a ótica do cliente. Portanto, uma pergunta tem

I que ser feita constantemente ... Será que nossos produtos estão alcançando as expectativas
[ do cliente? Será que eles são tão bons quanto o cliente considera?
I .

Não é mais você que vende, agora é o cliente que compra, e entre as estratégias de

negociação, o preço até é levado em conta, mas exige-se a qualidade. Deixá-la de lado

custa caro.

Pesquisas demonstram. A n;.aioria dos �onsumidores não reclama da qualidade
inferior dos produtos, eles simplesmente mudam de fornecedor, porque opções não

faltam. A saída então 'é correr para manter-se na ponta. Na ausência da qualidade
prejudica-se a imagem da empresa e seu custo é incalculável.

Para que não haja maiores prejuízos, precisamos começar a acreditar nas pessoas
dispensando. um treinamento maior, motivando e incentivando para a melhoria do

I ,

desempenho, porque não existe como qualificar nossos pxodutos, sem antes

qualificarmos as pessoas.
Mas qualidade, não obstante, não depende somente do esforço e do trabalho de

cada um. É impossível obter qualidade com equipamentos precáriose obsoletos quando \

se trata de produção de "bens" que deles depende. É pouco provável que se obtenha
a qualidade num clima organizacional em que ninguém se entende e os conflitos
consomem o melhor das energias dos empregados, chefes e coordenadores.

Em ambientes de trabalho onde os propósitos não são bem definidos e muito

menos operaciorializados, a qualidade fica l?rejudicada quando é dada em

responsabilidades isoladas. Surge então a necessidade de se trabalhar em "equipes".
Equipes com o mesmo objetivo alcançam resultados maiores e são mais produtivas.

O mesmo ocorre em situações que exigem a combinação em tempo 'real de
múltiplos conhecimentos, experiências e julgaIl(entos, inevitavelmente uma equipe
alcança melhores resultados.

É a qualidade no atendimento, a qualidade de informação; é a qualidade da

competência. .

\

O consumidor final ou intermediário visualiza a qualidade em aspectos inusitados.
Se um parafuso, mesmo que considerado de pouca responsabilidade no desempenho
do produto, solta QU emperra, ele não criticará esse parafuso, mas todo o produto. Se

t a telefonista é que se comportamal, ele dirá que a empresa não lhe agradou, e raramente
!l[ que a telefonista não lhe atendeu bem.

,I Para isto, a Psicologia Organizacional apresenta um arsenal variado de técnicas,
ii sistemas e procedimentos que, colocados à disposição das organizações, permite que

empresas e empregados vivam' satisfeitos com os trabalhos desenvolvidos.
É preciso investir e apostar nas pessoas que trabalham na sua empresa. Acredit�r

i I
nos seus potenciais; considerando que são os 'próprios funcionários que fazem a

II' diferença e a partir daí "Acordar para vencer".
, I

I

Amadurecimento
DIRETÓRI� MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

,

No dia 21 de maio passado, nossa cidade viveu uV1 momento histórico. Não só

por ter recebido um pré-candidato a presidente da República, uma figura folclórica e

bastante conhecida em nosso País, que atende mais por.seu apelido_carinhoso de tempos
de guri.

A visita de Luís Inácid Lula da Silva a Jaraguá do Sul foi prova inconteste de um

País mais amadurecido democraticamente.

Lula, como é conhecido desde os tempos em que nosso País passava pelo nebuloso
e amargo período da ditadura e que se tornou ainda mais popular com o jargão
popular do "olê, olê, olá ...Lula ...Lula!" Letra esta entoada na primeira oportunidade
que o povo brasileiro teve de sentir uni tímido, mas constitucional Estado Democrático
de Direito.

O tempo passou, nosso País mudou,a práxis democrática melhorou e, para desgosto
de certos setores políticos e sociais, o Lula e o Partido dos Trabalhadores amadureceu
e hoje' tem a responsabilidade de cuidar da administração pública de um em cada

quatro brasileiros.

Visto antes como símbolo de pânico e até mesmo de leviandade, hoje um líder

genuinament� nacional, tendo esse reconhecimento até de personalidades e autoridades

internacionais.
Mas confessamos qu�, quando de sua última visita à nossa cidade, sentimos,

sinceramente, como nossa nação pode ser verdadeiramente democrática, desenvolvendo
Uma união consensual que faça com que todos, em pensamento e atitudes, trabalhemos'
"sem medo de ser feliz". fi'

Jaraguá do Sul deu exemplo ao Brasil ao propiciar um debate fraterno, sincero e

objetivo entre' a classe empresarial e a operária. Provando que, mesmo que às vezes

possa parecer que pensemos de formas antagônicas, não possamos, com uma boa

conversa.vchegarrnos a um objetivo comum. Lula falou com a classe operária ao

participar da Conferência Sindical, da mesma forma e com as mesmas verdades com

que dialogou com os empresários. \'
É por isso qu� com toda vontade nesse momento, cumprimentamos calorosamente

a classe operária através dos sindicalistas, bem como o empresariado locakque através
da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul receberam de braços e ouvidos
abertos o grande brasileiro Lula.

Lanches
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Campanha arrecadou agasalhOS
e comida para fumilias carentes

]ARAGuA DO SUL - A

campanha "Doe um aga
salho e aqueça um irmão

neste inverno" sensibilizou

diversas pessoas entre os

dias 8 e 15 de junho. Tra
balho conjunto entre as

igrejas Católica e Evangé-
,

lica, a arrecadação atingiu
mais de 30 'mil peças de

roupas, de todos os nú

meros. Os donativos co

meçaram a ser distribuí

dos, em mais de 20 comu

nidades, no sábado pas
sado. De acordo com a

presidente da Oase (Or
dem Auxiliadora das Se

nhoras Evangélicas) de

Jaraguá' do Sul, Ema Pi

nheiro Wille, esta foi a

primeira vez que promo
veram a campanha, que
VIsa beneficiar apro
ximadamente mil pessoas
carentes. "No fim de se

mana, nós entregamos al

guns donativos, o que fi-

cou nós vamos separar e

encaminhar par.a outras

comunidades", diz.
Ema informa que no

dia 4 de julho a distribuição
será efetuada na comuni

dade do Centro. "As famí

lias que necessitam deste

tip,o de ajuda podem com

parecer à igreja munidos

de certidão de nascimento
'

dos filhos, para sabermos

quantas crianças têm na

família", comunica. Ela
destaca o apoio da Rede

de Supermercados Ange-
10m, que, a cada agasalho'
arrecadado, doava um qui
lo de alimento não pere
cível. Ao todo, o mercado

entregou três mil,peças de

roupas e três, mil quilos de

alimentos. "Esses dona

tivos serão entregues à co

munidade na quinta-feira,
a partir das 14h30, nas duas
igrejas do Centro", infor
ma. (FABIANE RIBAS)

Voluntárias separaram os donativos
I,
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IPREVENÇÃO: CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E RUBÉOLA TIVERAM INLCIO NO SÁBADO

Campanha de vacinação atinge
83% .do número preestabelecido

]ARAGuA DO SUL -

Apesar do mau tempo de,
sábado, a Secretaria de siú
de do Município conse

guiu atingir 83% da meta

desejada ria campanha de

vacinação contra a polio
mielite. Até o momento,
1.423 crianças com menos

de 1 ano de idade recebe
ram as gotinhas que com

batem a paralisia infantil,
doença que não ocorre no

País há 10 anos. Até sexta

feira, a secretaria pretende
vac�ar mais 411 crianças
nesta faixa. etária para
atingir o número de 1.834.

A prevenção contra a

paralisia infantil também

envolveu 6.537 crianças en
tre 1 e 4 anos, sendo qué
ainda faltam 2.981 para
contabilizar 9.518.

A gerente municipal de
Saúde, Nanci Zimmer
mann, diz que o 'número
que Jaraguá do Sul atingiu
em apenas um fim de se

mana superou o índice do ,

Estado, que vacinou 75%
do número previsto. "Fa-:

Secretaria de Saúde pretende vacinar mais 2.981 crianças até sexta-feira

ço um apelo aos pais para
que levem seus filhos aos

postos de saúde até sexta

feira", solicita. Ao todo,
oito postos de saúde estão

trabalhando nesta cam

panha, a unidade central, na
Rua Reinoldo Rau; nos
bairros São Luís, Barra do

.Rio Cerro, Alto Garibaldi,
Vila Rau, Santo Antônio,
Santa Luzia e João Pessoa,
"Os postos estão traba-

lhando na campanha no

horário normal de funcio

namento. Os,pais devem
levar a carteirinha de vaci

nação de seus filhos", co
munica a gerente de Saúde.

Paralela à campanha
contra a poliomielite, a se

cretaria também está reali
zado a vacinação contra a

rubéola, doença viral que

prejudica a gravidez, po
dendo levar à morte do

bebê. Nanci informa que
poucas mulheres, entre 12

e 39 anos, se deslocaram
até os postos para serem

vacinadas. "Nossa meta é

atingir 28.667 pessoas,mas
até agora apenas 6.048 fo
ram vacinadas, o que gera
um índice de 21%", la
menta.

A .campanha contra a

rubéola segue àté o dia 5

de junho. (FABIANE RIBAS)

Segundo concurso 'de bandas e fanfarras reúne 21 grupos
]ARAGuA DO SUL - A

EscolaMunicipalde Ensino
FundarnentalJonaslUvesde
Souza foi palco do segundo
concurso de Bandas e Fan

farras Cidade-de Jaraguá do
Sul, que teve início na tarde ,

de sábado e prosseguiu até

domingo. O evento contou
com a participação de mais

de 20 bandas, sendo duas do
Município - JonasAlves e

Divina Providência-, ou

tras cidades do Estado, além

do Paraná e Rio de Janeiro.
Os grupos foram classi

ficados em nove categorias
subdivididos em categorias
por idade, . Infanto-juvenil,
Juvenil e Sênior. O presiden
te da APP (Associação de
Pais e Professores) da escola
e coordenador da Banda

Jonas Alves, Sérgio Pacheco,
explica que as bandas foram
avaliadas em 20 quesitos e

que os critérios mais impor
tantes são os referentes à

minarão este dia.
r a sua originalidade
e trabalho, À noite,
amor sem medo!

Um pouco de
o fará mal algum à

. Sucesso com um

igo. Não se iluda
desconhecidas na

paquera.
Câncer - A Lua, em seu signo,

sensibilidade e o

essoas que ama.

mparada. Estará

Lua ingressará em

astral' e poderá
as ernoçôes. Uma
m amigos terá tudo
. No amor, tente se

em - Explore o seu espírito
-

o no trabalho, assim,
tos. Se não estiver
e um médico.
agitarão o sua noite.

musicalidade emarcialidade.
"A única coisa que atrapa
lhou o evento deste fim de

semana foi o mau, tempo,
que inibiu o público de sair

de casa. Mas apesar da chu
va e do frio, aproximada
mente 3,5 mil pesoc ... s

prestigiaram o espetáculo
das fanfarras", conta,

Ele destaca que um dos
diferenciais deste ano foi a

participação da Fanfamaf,
do Rio de Janeiro, que

surpreendeu o público e sa

grou-se campeã no sába
do. No doming;o, a Banda

Marcial do Colégio Divina

Providência deu um show
e levou a primeira colocação.

- Nós pretendemos
fazer a terceira edição do
concurso no próximo ano,
mas para precisamos de

apoio do poder público e

dos empresários da comu
nidade-, enfatiza Pacheco.
(FABIANE RIBAS)

seu amado.
- Em coso, encare os

de frente. Modernize os

as de trabalho e verá

terá mais prazer.
efender
não condizem

realidade .

ode em alto.

Capricórnio - o Sol promete
s agradáveis. O dinheiro
r, mos poderá sair no

lima de forte
pessoa ornado.

��
..

9!�i2.. 'r_
O Sol fortalecerá o

��lI'Ki$ação no ambiente

.W�f�nV:�r�n��ns��nt�s
Clima especial com um colega
à noite.

Peixes - O Sol, em suo Caso do
rairá sorte para as

derá discutir com
onhecida. Noite
a se divertir e paquerar,

=Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IARTISTA: SADV MOSTRA TRABALHOS QUE TÊM COMO TEMA A FIGURA HUMANA

EXposição reúne obras de Sady
no Centro LJniversitário de .ís

I

]ARAGUA DO SUL - o

projetocultural "'A arte e o

inconsciente", que reúne se�
minário e exposição de pin
turas, traz a Jaraguá do Sul

o artista plástico � psica
nalista Sady.Raul Pereira, ao
lado de profissionais das

'

áreas de filosofia, arte e psi-
'

cologia em palestras que
têm como temática-base o (

olhar humano e sua relação
com a arte contemporânea.
O evento acontece até ama

nhã, na Unerj (Centro Uni
versitário dejaraguá do Sul),
em diversos horários.

O., Projeto ''A arte e o

inconsciente" foi aberto on-
,

tem, às 14 horas, com a

palestra ''Algumas consi

derações a propósito do

inconscien te e da arte",
apresentada por Sady Raul

Pereira; à noite, ás pales
tras trataram dos tem::is
"Idéia e melancolia; o ma

neirismo reinventado no

modernismo", c�m Fer

nando Antônio Fontoura

Bini, professor de História

da Arte e Estética e mem-

"bro da Associação Brasi

leira de Críticos de Arte; e

,

esar Junkes/

Sady Pereira expõe trabalho até amanhã, na Unerj
. ,.\. . \

"Sobre a arte, a ilusão e a

melancolia", com Sady Raul
Pereira.

Hoje, o evento reco

meça às 19 horas com a

professora-doutora Nadja
Lamas falando sobre "O

papel da crítica de arte na

compreensão da produção
artística contemporânea", e
às 20h45 a professora-dou
tora Inês Lacerda Araújo

fala sobre ''A' estética da

existência em Michel Fo

cault"; amanhã, às 20 horas,
acontece a irtauguração da

exposição de pinturas, na
Biblioteca Padre Elemar

Scheid.
Sady Raul Pereira nas

ceu em Joinville, onde in

gressou na Escola FritzAlt,
e freqüentou o curso de

desenho ministrado pela

Casa da Cultura. Após apri
morar sua técnica no John
Higt�thool, em Cleveland,
Ohio (EUA), retornou ao

Brasil para estudar pintura
com Hamilton Machado,
sofrendoinfluência surrea

lista. Formado pela Univer
sidade Católica de Petró

polis, Ri6 de Janeiro, estu
dou psicologia, desenvol
vendo nessa fase a temá

tica de seu trabalho atual.

Após viagem à Europa,
passou a residir em Curitiba,
onde a atuação profissional
é compartilhada com a

pintura. fi)

A arte de Sady utilizou
se de várias imersões téc

nicas, indo da aquarela ao
,

bico-de-pena, passando pelo
pastel oleoso e o ecoline. O
conteúdo de seus trabalhos

traz invariavelmente o tema

da figura humana. Foi atra

vés da inquietação .,causada

pela questão "O que é que

1
faz o olhar do espectador
ser atraído para dentro da
I;>"

\'
te a. ,que começaram a

surgir os primeiros esboços
mais evidentes daquilo que

hoje em dia Sady produz.

Comissão trabalha os 53 anos de Guaramirim
GUARAMIRIM - o

prefeito Mário Sérgio Pei
xer indicou neste fim de

semana os integrantes da

"

comissão qUle vai elaborar
a programação dos 53

anos de emancipação
polirico /adminis tra tivo
que acontecerá no dia 28
de agosto.

A CCO (Comissão

Central Organizadora) é

composta por Luiz Antô
nio Chiodini. (secretário de

Esportes, Lazer e Pro

moção de Eventos); Jack
san Testoni (chefe do se

tor de Eventos); Alcibaldo
'Germann (secretário de

Agricultura e Meio Am

biente); Cenira Hohl

(chefe do Setor, de, Cul-
"'"t .

tura); Sandro Albano

(secretário adjunto da,

Educação); Elvira Maria

Radwanski (chefe da

Divisão de Turismo);
Albino Flores (assessor de
Imprensa) e Adriana Fer
nandes (secretária-exe
cutiva).

Os membros da CCO

pretendem realizar uma

semana de intensas ativi

dades e as primeiras suges
tões incluem, além do tra

dicional desfile agrícola e

o Festival de Danças de Gua
ramirim, a realização de

um festival de música po

pular e sertaneja, exposição
de fotografias, palco de even
tos, shows, baile, gincana
e rodeio, entre outras atrações.

OT'5----------------��------------------------------------

PALESTRA
O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
vai promover no dia 24 de junho, às 19h30, no auditório
do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) a

palestra ''Automotivação e atendimento aos clientes".
A palestra terá por conteúdo a comunicação, postura
profissional, encantamento do cliente" motivação e

automotivação e será ministrada por Eleusa Indalêncio

Veiga, pedagoga e pós-graduada em Pedagogia,

\,

Recu'rsos Humanos e Comunicação e Marketing, com
atuação há oito anos na área comportamental como
instrutora em diversas organizações, tais como Senac

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial),
Condor, Artefama, Gidion, Macisa, Magazine Brasília,
Livraria Midas, etc.As inscrições podem ser feitas até

21 de junho, com investimento de R$ 3,00 para
associados da Acij,s e R$ 5,00 para não sócios. As vagas
são limitadas.

EDITAL
PATRICIA TAVARES DA CUNHA MELLO, Tabelia Designada do
Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa CatariílO, na formo
da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se acham neste

ADELAIDEMARIA STINGHEN -:- R.ANGELORUBINI90 - NESTA;
ADEUNO VOU/ROSIMERIDA CONSEICAOFARIAS -RUAMENOEL
FRANCISCO DA COSTA S/NR�NE$TA;
ALLANMARCUS PISKE- FELIPEKRENZEL 89- NESTA;
ARTEWESJARAGUA LTliA - RUA,EXP.ANTONIO (.FERREIRA 850
- CENTRO- NESTA;
BRAZCHIAMOLIRA-R25DEJULHO l000-NESTA;
CIBERTRONIC M.A.IND LTDA - JOAO MAI?CATTO - NESTA;

CLODOALDO DOS SANTOS --- R JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA

428-NESTA;
COMBATEEQUIPDE SEGURANCA LTDA/ME- R JOAO fRANZNER
400 SALA03-NESTA;

,

DAILOA DEFBORGES DA ROSA - ESTRADA NOVA 37- NESTA;
DIANGELOSLANCHONETEEBARLTOA -RUA WAL1IRMARQUARDT

14001-NESTA;
EDEGAR MAURISSENS - RUA FRANCISCO HRUSCHKA 522 -

NESTA;
EMPRESA DE TRANSPORTESWOLFRAM-RJOAQUIM FRANCISCO
DE�PAULA - NESTA; '<, \

G F IND ECOM LTDA - RALMA VBAGGEN$TOSS ,170- NESTA;
GISELE TATIANE FURTATO --- JARDIM PARAISO LOT 135 Ldr DA
LUZ-NESTA;
GRAZIELLA GONCALVES DE MORAES - EXPEDICIONARIO

'

GUMERCINDODA SILVAAP22- NESTA;
INCOPISA INDUSTRIA COM PINHEIROS LTD- RUA ARNALDO DE
OUVEIRA 161-NESTA;
INFO CLICi<EQUIPAMENTOS LTDA ME- RUA LEOPOLDOMAHNKE
76-NESTA;
ISOLDE KANIS - RIBEIRAO DAS PEDRAS S(NR GARIBALDI-

NESTA; ,

'

IVANPROBST- RALEIDA DA SILVA TELLES 407- NESTA;
JAISONDEMEDE/�OS- RUA FRANCISCODOMINGOSMEDEIROS_
73-NESTA; .

. -,

JORGEWISCHRAL - RUA ERNESTO LESSMANN263- NESTA;
.

LANCHERIA GETULIO VARGAS LTDAME-'RUA GETULIO VARGAS
3S0-NESTA;
LANCHERIA GETULIO VARGAS LTDA ME- RUA GETULIO,VARGAS
350-NESTA;
LUISHENRIQUEALVESRODRIGUES- RtlA EPITAClO PESSOA 421

-NESTA;'
MARCIODOS SANTOS PEREIRA -883 LOT03 QUADRAA JARDIM
HRUS(HKÀ-NESTA;

-

!fIARIOGOMESDOS SANTOS- RUAMAL FLORIANO PEIXOTO 60

-NESTA;

E; co",o os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram
.

a aceitar a devida intimação, fazpor intermédio do presente Editat
para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na Rua Arthur
Muller, n!1 78, no prazo da Le� a fim de liquidar o seu debito, ou
então, dar razãopor que não o faz, sob apena de serem os referidos
protestados na forma da Le� etc.

\

Jaraguá do Sul, 12 de Junho de 2002
IIton Hoffmann

, \
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NOTAS_-------'--_
ABERTO DE FUTSAL
As pessoas interessadas em participar do Campeonato
Aberto de Futsalj2002podem efetuar as inscrições até

o próximo dia 21', na FME (Fundação Municipal de
Esportes), de segunda a sexta-feira, das 7h45 às llh45

e das 13 às 17 horas, mediante o pagamento de taxa no

valor de R$ 50,00, por equipe. A competição é destinada

a atletas com idade a partir de 17 anos. O congresso
técnico está agendado para o dia 26, às 19h30; no
auditório da Escola Wizard Idiomas. A realização do
Aberto de 2002 está prevista para acontecer entre 5 de

julho e 31 de agosto.

TORNEIO DE FUTSAL
As inscrições para o Torneio Aberto de Futsal podem
ser efetuadas até amanhã, na CME (Comissão Municipal
de Esportes) de Massaranduba, no valor de R$ 80,00
por equipe. Destinado a atletas a partir dos 18 anos, o

torneio está marcado para acontecer nos dias 22 e 23 '

de junho, no ginásio de esportes municipal. No dia 19,
será realizado congresso técnico da competição, a partir
das 20 horas, na sala de reuniões da CME.

SELEÇÃO CATARINENSE
Oito atletas da Associação ]araguaense de Basquetebol
foram pré-convocados para compor a seleção
catarinense que vai disputar os 60S]ogos da]uventude,
entre 18 e 23 de julho, na cidade de Goiânia (GO). Para
a equipe Infanta masculina, o técnico Kelvin Soares

(Banja/]oinville) pré-convocou os pivôs Egori,
Lindolfo, Marcus e Dirceu, os armadores Teta e Duda,
além do ala Paulo Vitor. ]á a equipe Infanto feminina
contará com. a armadora Luciene e será treinada por
Álvaro Portugal, do Vasto Verde/Blumenau.

ALUGUEL
DE

"fRAJES
FONE: 371·3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
.

Margot Adélla Grubba Lehmann, Oficiai do Registro Civil do 19

Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber
que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos

pela lei, a fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL fig 23.777 de 05�06-2002

Cópia recebida do cartório de Pouso.Redondo, neste
Estado

VOLNEI WATERKEMPER E LlANE FERNANDA RONCHI
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, natural de

Tató, neste Estado, domiciliado e residente em Alto Sumidor,
Pouso Redondo, neste Estado, filho de Augustinho
Waterkemper e Leonesa watérkemper. .

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Henrique Marquardt,
721, nesta cidade, filha de Ivo Guida Ronchi e Eliani Maria
Ronchi.

.

EDITAL ng 23.782 de 07-06·2002

MARCIO LAURINDO E GRACE RUDOLF

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de

Paranaguá, Paraná, domiciliado e residente na Rua Antonio
José Gonçalves, 231, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de
Agenor André Laurinda e Hilda Laurinda.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua Antonio José Gonçalves, 231,

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar
o presente Edital, que será publicado pela Imprensa e em

Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ESPORTE

•ESTADUAL: PRÓXIMO CONFRONTO SERÁ CONTRA A AABB, DE CHAPECÓ, NESTE SÁBADO

Malwee vence UCS e está na

briga pela classificação na Liga
. JARAGUÁ DO SUL -;-Mais

do que espantar a onda de
maus resultados qu� acu

mulava nfls últimas rodadas
da Liga Nacional de Futsal, a
vitória de ? a O sobre a UCS,
de Caxias do Sul, na noite dê

ontem, i:ecol�cou a Malwee
na disputa por uma das duas

vagas do Grupo B à fase
semifinal da competição. Os
dois gols, ambos de Marcel,
marcados no segundo tem

po; não mostraram toda a

superioridade técnica da
, equipe catarinense, que po-

.

deria ter vencido por um

placÔr mais elástico. O time
espera agora, até o dia 29 de

junho, quando vai enfrentar

o São Paulo, fora de casa,
em busca de mais três

pontos.
Além de pensar na Liga,

a equipe catarinense' tem

mais dois compromissos,
em casa, pelo Campeonato'
Estadual. NeW sábado, às
20h30; a Malwee enfrenta
a AA13B, de Chapecó, Na
próxima quarta-feira (dia
26), os jaraguaenses jogam
contra São Miguel do
Oeste.

O jogo contra a UCS

começou com a Malwee
utilizando Manoel Tobias
como falso pivô. Desfal
cada de Euler, que cumpriu
suspensão automática pelo

terceiro cartão amarelo

recebido na.partida contra'
..

a Ulbra, Ferreticolocou
James no papel de.fixo e
liberou Cacau e Marcel

p�ra criar as jogadas ofen-.
siYas .. Apesar de dorni-.'
nar o adversário, à -Mal
wee- esbarrou num forte

esquema defensivo, co
mandado pelo veterano
aia Serginho, ex-Banespa;:
e nas defesas do goleiro
Ângelo.

A entrada de Xoxo e

Chico ainda no primeiro
tempo fez com que o time
catarinense adotasse uma

nova postura.
O segundo tempo

mostrou o mesmo perfil da
primeira etapa, com as duas

equipes buscando o gol
com mais intensidade. Aos
4minutos,Marcel, numa jo
gada trabalhadapor Manoel
Tobias, ficou frente a frente

com Ângelo e chutou forte

para fazer 1 a O. Em seguida,
Manoel Tobias atrapalhou a

saida do goleiro da UCS e,
numa troca de passe rápida,
Marcel ampliou para ,2 a o.

Ao final da partida, Fer
reti afirmou que a Malwee

,

jogou com muita garra e

competência técnica. "Isto
mostra que vamos buscar
nossa classificação, seja onde.
for".

Nadadores trazem resultados positivos do Circuito Proswim
]ARAGUÁ DO SUL - A conquistou a 2a colocação ro, no revezamento 4 x 50 a natação de ]araguá do Sul,

equipe Ajinc/Urbano/ nos 50 metros costas elo metros livre. descobrindo e revelando a

FME participou da Segun- lugar no revezamento 4 x - Os resultados fo- cada ano novos nadadores

da etapa do 3° Circuitei 50 metros livre, além das ram expressivos pois par- -, considera o técnico Ro-

Proswim de Natação, re- atletas Ernily Franzner, Flá- ticiparam mais de 400 na- naldo Fructuozo.
. alizada no sábado, no Clube via de Masi e Adriana dadores. Nesta etapa a O próximo desafio da

12 de Agosto, em Floria- Lessmann. equipe demonstrou evo- equipe' Ajinc/Urbano/
nópolis. As provas foram Sob o comando técnico lução com muitos nada- FME será nos dias 20 a 23

disputadas em piscina de 25 de ]aqueline Amorim, a dores melhorando o seu de junho, no Campeonato
metros e contou com a equipe Ajinc/Urbano/ posicionamento e tarn- Estadual de Inverno, em

participação de 17 equipes, FME participou do cir- bém com maior número Blumenau. A competição
somando 403 nadadores. cúito, evento onde são re- de medalhas conquista- será seletiva para a forma-

Entre os destaques da equi- velados os nadadores que das. Vale lembrar que to- ção das seleções estaduais

pe jaraguaense, na categoria irão compor as principais dos estes atletas foram para Os campeonatos inter-
9 a 10 anos, Mariê Nazário equipes de natação do selecionados no Circuito federativos Infanto-juvenil
ficou em 2° lugar nos 50 Estado. O grupo jaragua- Interescolar de Natação, (Troféu Chico Piscina, em
metros costas e 2° nos 50 ense conquistou seis meda- do �no passado, mais outubro, em Mococa-SP) e
metros livre. Na categoria lhas, sendo duas de bronze, uma vez apontando o fo- interfederativoJúnior (Aná-
11 a 12anos, Raquel Mayer três deprata e uma de ou- mento deste evento para polis-Gf), em julho).

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 370 concurso: 223 I>

concurso 03647

01·04·40·42·51 ·54 05 - 06 - 1 6 . 1 7 - 1 ° - Prêmio: 25.328

25 - 26 - 32 - 39 - 2° - Prêmio: 26.246
Quina 43 - 48 - 52 - 58 - 3° - Prêmio: 67.037

concurso: 1006
72 - 75 - 83 - 92 - 4° - Prêmio: 15.517

11 - 25 - 36 - 59 - 73
94 - 95 - 97 - 99 5° - Prêmio: 53.992

II

Os

classificados
do Jornal

CORREIODO

POVO são

os mais lidos e

fortes da

Região do Vale

do Itapocu.
Ligue para o

371-1919, e
confira!
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IIMPULSO: ACADEMIA VAI PROMOVER O PRIMEIRO TRIATHLON DE REVEZAMENTO, EM AGOSTO Pilotos da região-destacam-se
.nas provas deMotovelocidade

\

,

Mais de 55 pessoas participaram
do segundo Rali de Natação

}ARAGUÁ DO SUL -:- o

mau tempo do final de

semana não desestimulou

os pilotos que participaram
do terceiro Campeonato
Sul-brasileiro de Moto-,

, velocidade; válido pela
'quarta etapa do Cata

rinense, realizado sábado,
emWitmarsum. Vindos de

diversas cidades do Estado,
do Paraná, e Rio Grande
do Sul, os adeptos do es

porte em duas rodasderam
um show de velocidade,
em seis categorias.

Dois pilotos represen
taram a microrregião na

categoria mais técnica, a

Força Livre Nacional. Beto
Alchini, de Guaramirim, e
Luciano "Boca", de Jara
guá do Sul.

Na disputa, o gaúcho
Rafael Bertagnolli, atual
campeão sul-brasileiro,
partiu para a liderança da

prova, seguido de Alchini,
travando disputa acirrada

durante quatro voltas, até
que o piloto guaramirense
conseguiu fazer ultrapas
sagem e corr�r em direção
à bandeirada final. Dobra-

dinha com o Boca, que se

sobressaiu no percurso e

garantiu a segunda colocação,
Na segunda bateria, °

jaraguaense acelerou forte

logo de início ,e obteve

grande vantagem sobre o

segundo colocado. Quan
do faltavam duas voltas

para o final, Boca tentou

impor ritmo maior, pres
sionou Alchini, mas não

conseguiu tirar a primeira
oolocação do piloto de

Guaramirim� Ao fim desta

etapa, dobradinha entre os

pilotos da região nova

mente, seguidos de Dioní

sio do Nascimento, de

Brusque.
!

Com este resultado,
Alchini reassume a lide

rança do Ca tarinense,
abrindo dois pontos de

vantagem sobre Wagner
Gervásio, de Camboriú,
que chegou em quarto lugar
nesta etapa. Os pilotos
catarinenses voltam à pista
neste final de semana, na

cidade de Massaranduba,
para disputar a quinta etapa
do Estadual.

'

(FABIANE RIBAS)

}ARAGUÁ DO SUL - A

,
Academia Impulso pro
moveu neste final de sema

na o segundo Rali de Nata

ção. A competição envolveu
mais de 55 nadadores na fase

classificatória, comidade en
tre 9 e 52 anos. Entre os seis '

melhores tempos, primeiro
lugar para Alberto João
Marcatto, que disputou pela
categoria b (20 a 29 anos),
registrando 4'58"34. Em se

gundo ficou Márcio Carlos
de Freitas, mesma categoria
que Marcatto, com 5'11"53,
e, em terceiro, segue Luciano
Richter, categoria C (15 a 19

anos), como tempo de 5'18"17.
Os organizadores da

competição distribuíram,
ao todo, 17 medalhas de

ouro, 28 de prata e, 11 de

bronze. A coordenadora de

natação da academia, Marli
se Klernann, diz que a inten

ção do rali é integrar os

adeptos da natação, além de

estimulá-los no que, diz

Téo Bago/CP

Atletas de todas as idades entraram na piscina para disputar o melhor tempo I))

metros de bicicleta e 2,4 mil
metros de corrida. As pes
soas interessadas -podem
efetuar as inscrições até o dia
9 de agosto, na própria
academia, no valor de R$
30,00 por equipe.

As vagas são limitadas.

Mais informações podem
,ser adquiridas pelo telefone
275-1862. (FABIANE RIBAS)

respeito à prática esportiva.
"Nadadores ativos sentem

se mais motivados, o' que
torna mais fácil a apren
dizagem", considera.
,

A Impulso'está traba

lhando na realização do pri
meiro Triathlon de Reveza

mento, previsto para acon

tecer no dia 18 de agosto. A

competição consiste na

formação de equipes com

postas por três integrantes
cada, sendo um nadador,
um ciclista e um corredor -

sendo que um represen
tante de cada equipe deve ser
aluno da Academia Im

pulso.
Ao todo, os partici

pantes vão nadar 600 �e
tros, percorrer seis quilô-

Equipe feminina de basquete começa o Estadual comvitória

N OTAS---pe Unerj/Duas Rodas Mi

rimMasculino começou com

o pé esquerdo o campeonato
catarinense 2002,_sendo der

rotada pela Uniplac, por 43 a

41', sábado, em Lages.
O técnico Rogério Silva

'creditou a derrota de sua

equipe à má atuaçâo de seus

atletas, que erraram muitos

passes e finalizações. Desta
cou apenas a atuação do atle

taJosé Vitor, recém promo
vido à categoria.
,O Campeonato Catari-

nenseMirimMasculino conta

!
com dez equipes, que jogarão
turno e returno, classificando

se as melhores para o qua

drangular final. A segunda
rodada marca o encontro da

êquipe jaraguaense com a

AABB/Chapecó, sábado (22),
emJaraguá do Sul. OMunicí

pio tem grande tradição na ca
tegoria Mirim Masculino,
obtendo excelentes resultados
nos.últimos seteanos, sempre
ficando nas três primeiras 00-

locações do Estadual.

}ARAGUÁ DO SUL

Com um,a convincente vitó
ria, a equipeUnerj/Duas Ro
dasMirim Feminino deu iní

cio à busca do título de cam

peão catarinense de 2Q02.J0-
gando em Lages, no sábado,
a equipe venceu com facili

dade a Uniplac, por 94 a 16.

O técnico Julio Patrício des
tacou o desempenho das
atletas est;reantes que, apesar
do pouco tempo de treina

mento, atuaram muito bem
na partida. Jucinéia foi a ces-

tinha do.jogo, com a exce

lente marca de �O pontos.
O Campeonato Catari

nense Mirim Feminino con

ta com oito equipes, que jo-,
garão turno e returno, clas

sificando-se as melhores pa
ra o quadrangular final. Pela
.próxima rodada', a equipe
Unerj/Duas Rodas recebe o
Clube de Basquete/Xanxe
rê, na sexta-feira, dia 21, e a

AABJ3/ChapeGó, no sába

do, dia 22.

MASCULINO' - A equi-
,I

FUTSAL FEMININO

A equipe Duas Rodas se classificou em segundo lugar
no Futset na fase Regional/Norte da Copa Sesi 2002,

disputada em São Bento do Sul, no começo do mês. O

grupo feminino de futsal da Malwee consagrou-se
campeão desta fase e garantiu vaga para os jogos da

etapa Estadual, que será realizada nos dias 20 e zi. de

ju.lho, na cidade de Chapecó.

TÊNIS DE MESA

A segunda etapa do Torneio Municipal de Tênis de Mesa
Alberto Biluer será realizada no dia 22 de junho, no ginásio
de esportes da EscolaMunicipal de Ensino Fundamental
Alberto Bauer. Os organizadores do evento têm

expectativa de reunir cerca de 70 atletas, a partir dos 8

anos até adulto. As inscrições podem ser efetuadas até o

dia 20, no centro de treinamento localizado rio Estádio

João Marcatto, ou na própria instituição de ensino que
vai sediar as competições. As provas foram divi�d�S
em sete categorias, sendo elas: Pré-mirim (8 anos), Pré
mirim (10 anos), Mirim (12 anos), Infantil (até 14 anos),
Juvenil (até 17 anos), Adulto (livre) e categoria especial
para jogadores que participam de campeonatos oficiais
da Federação de Tênis de Mesa. A taxa de inscrição é de

R$ 5,00. Mais informações com Marcos Albino, pelo
telefon� 9975-3120.

, /

Torneio de Ex-alunos Maristas supera expectativas
I

ordenador de esportes,
Cláudio 'Tubbs, além de ter

sido bastante prestigiado pe
lo público, o torneio atingiu
o objetivo principal.de inte
grar os ex-alunos e estreitar

os laços entre estes e oColé

gio Marista.

Em primeiro lugar ficou
a equipe Inglaterra, com
posta pelos ex-alunos: Hen
rique Porto, Amílcar Nagel,

ficou a Equipe Argentina,
composta por: Daniel Vas

selai, Ir. Délcio Balestrin, Ítalo
Schiochet, Jaison Tomazelli,
Mario Terhorst, Diego Li

ma, Hary KochJunior, Mar- ,

celo Silva e Pablo Cunha,
Tubbs informa que ou

tros eventos envolvendo ex

alunos do Colégio Marista

São Luís serão programados
ainda no decorrer do ano.
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Torneio de Ex-alunos Ma

ristas, realizado no último

sábado" no Complexo Es

portivo do Colégio São

Luís, foi considerado um su

cesso. O evento, que superou
as expectativas, contou com
a participação de 72 alunos,
divididos' em nove equipes
e teve um total de 16 jogos. ,

De acordo com o co-

Giovanni Mazzini, Pablo
Silva, Cleverson Dalmann,
Gustavo (Balu),Mario Feilipi
Filho, Jefferson Mattar e

DennisHohl, que fez quatro
gols na equipe da Espanha,
,composta por: Achiles Silva,
MauriFerradin, César Pradi,
Marcelo Bini, Celso Carlos

Silva Junior, Anderson Na

gel, Diego Krause e Allison

Muller. E em terceiro lugar
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