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Hospital São José
recebe R$ 80mil
o Hospital e/Mater

nidade SãoJose vai receber
.uma verba no valor de R$
80 mil que será utilizada

para a compra de um apa-
,

telho de videocirurgia e

camas hospitalares com

grades. O convênio foi as

sinado namanhã de ontem.
PÁGINA.6

Arnvali recebeu
,28 computadores

Foi entregue ontem pela
manhã, pelo coordenador

de Saúde pública do Es

tado, Gui-lherme Farias

Cunha, computadores que
serão usados no processo
de informatização da área

de saúde dos municípios
que integram a Amvali.

PÁGINA 6

'PadreMarcelo • Alexandre Garcia
Ronaldo Coutinho • EdgarMello F.

Deutsche Welle '. Silvia Martins
Internet pj o mundo • Luciana Martins
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J1tRAGUÁ

estofados e colchões

Catadores de papelão presos
ontem são acusados de furto
A Policia Militar prendeu nove' catadores de

papelão que encontravam-se embaixo -da Ponte

Olavo Marquardt, início da Rua Reinaldo Rau,
ontem. Claudinei Francisco Pereira, 26 anos;

Roberto Manoel de Souza, 23; Paulo Henrique
Gomes, 30; Rosângela Aparecida Rosa Franco, 36;

,
I

Fábio Rogério da Costa Huller, 19; João Felipe, 49;
Rafael Veiga, 1'8; Ronaldo Tapara, 18, e C.P.F, i 7,
foram encaminhados à Delegacia de Policia Civil

acusados de furto. Os policiais apreenderam diversos

tipos de ferramentas e equipamentos.
PÁGlNA7

Fotos: CesarJunkes/CP.
,

Polícia Militar encaminhou os catadores de papelão para a Delegacia. de Polícia Civil de JS

Provas de ciclismo

movimentaram JS .

I '

, I

Mais de cem pilotos de Santa

Catarina e Paraná participaram
das provas de Cross Country e

Down Hill promovidas pela FCC
(F'J'deração Catarinense de Ciclis

mo), com apoio da Malwee Ma

lhas, realizadas no [mal de semana.

.

As próximas etapas serão em São

Bento do Sul.

" I

i1; A aluna da Escola Municipal Ma
ria Nilda Salai Stahelin Larissa
Seechis, interpretando a canção
"Maria, Maria", foi a grande
vencedora do 3° Festival Infantil
da Canção, realizado no último
final de semana. Pagina 5

Equipe M-alwee/FME jogou
contra o time AABB/Jozzo, de
Chapecõ, no sábado à noite, e
empatou a partida por 1 a 1.

Amanhã, o grup� entra em qua
dra contra a Unoesc, São 'Mi
guel do Oeste. Página 8

\

Feira de Negócios do
\

Vale do ltapocu terá �

seminário de comércio

PÁGINA 8 PÁGINA 4

Aliança do PL com o PT

é bem-aceita na região
Jaraguá do Sul vai apoiar os
projetos de turismo regional

I' ATENÇÃO!
Por ocasião do jogo entre Brasil x

Turquia, amanhã, o expediente comercial
do Jornal CORREIODO POVO

será após às 12 horas.
Telefone de plantão: 9991-3062

A coligação do PL como PT ainda não

foi discutida pelas executivas dos dois

partidos na Região do Itap.ocu, mas, ab que
parece, a aliança não trará divergências.

PÁGINA 3

Diretoria de Turismo propõe a formação
de_parcerias entre poder público e iniciativa

privada para viabilizar projetos que contem

plem o desenvolvimento do setor na .Amvali.:
.'

'PÁGINA 5
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DR. W.B. FALCONE - Médico urologista

'Xenofobia em Jaraguá do Sul?

]ANSEN DE OLIVEIRA - Escritor
(Jansendeoliveira@bo't.com.br)

Segundo o Dicionário Houaiss: Xenofobia: "Desconfiança, temor ou
antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuíza".

Eu não poderia deliriear se é xenofobia ou um vanglorismo exacerbado
que assola esta cidade.

Muito bela, circundada pormorros, águas e urna natureza exuberante,
]araguá do Sul ainda conta com poderosas indústrias e um povo de boa

índole; educado e trabalhador .

.' Em determinadas ocasiões, freqüentei reuniões de associações das mais
diversas, com o intuito de conhecermelhor a classe política e empresarial

" desta cidade, que tão bem me acolhera.
Aos poucos, fui percebendo o vanglorismo que beira a xenofobia,

homens "umbigocêntricos" rasgando seda para tudo e todos, já visando'
_

' a próxima parceria comercial. Certa vez, tive umataque de risos, naAcijs:
úm empresário começou o seu discurso pelo meio, alegando que todos já

,,- c0�eciam o tema, olhei para alado e vi pessoas assustadas, completamente
,

, perdidas.
Quando resolvimorar aqui, todos me desencorajaram; a proprietária

do imóvel, o corretor de imóveis,os vizinhos. Falaram sobre falta de

emprego e sobre a dificuldade de fazer amigos, além das famosas

panelinhas.
Ahl, e a tradicional pergunta na hora de um emprego? De que cidade é

você, há quanto tempo vive aqui?
Não escrevo isto pormim, sou aposentado, viúvo, não gosto de agito,

por isso vim me refugiar nesta xenófoba cidade, mas escrevo pelos que
vieram e foram silenciosamente expulsos-e os que ainda virão e terão
muitas dificuldades.

A cidade-está entrando agora na onda do turismo; puro papo furado,
,

á única atração que temos na cidade é o ParqueMal�ee. Agora, veja o que
Blumenau, ]oinvrLle, Balneário Camboriú, Lages, Florianópolis, entre
o�tras, oferec�rri:'além debelas atrações, um povo receptivo,
,

]araguá do Sul é como aquele conto de ]os� Saramago, no qual sai um
barco em busca da última ilha desconhecida,mas, no final, descobre-se que
a verdadeira ilha desconhecida erao barco em busca de simesmo.a aventura
e as realizações são características marcantes. Os professores são menos

motivadores, mais analistas e estrategistas.

Circuncisão reduz risco de

contaminação pelo HIV

A circuncisão ou postectomia - remoção do prepúcio, a pele que
recobre a glande do pênis - é conhecida por reduzir o risco de DSTs e

, HIV (aids). De acordo com a equipe de urologistas do Centro Médico

Rush-Presbyterian.de Chicago, cerca de 80% das infecções porHIV ocorrem

durante as relações sexuais, tendo como porta de entrada o pênis. Sabe-se
que a circuncisão diminui errtre duas a oito vezes o risco de infecção, mas a

explicação era desconhecida.
I

Pesquisas com amostra de tecido de prepúcio de crianças e adultos e de
amostras de tecido do colo do útero foram levadas a cabo. Foram contadas
nas amostras três tipos de células de defesa que o vírus contamina, para
determinar a suscetibilidade do tecido à infecção peloHIV

_
Em comparação como tecido cervical (útero), os prepúcios continham

.
números mais elevados dos três tipos de cé1ulas que podem ser infectadas,
que se encontravam emmaior'proporção nos prepúcios de adultos. Além
disso, quando se tentou contaminar amostras com o vírus da aids, verificou
que a superfície interna do prepúcio (mucosa) era sete vezes mais suscetível
à infecção que o tecido cervical e superfície externa (pele) do prepúcio.

No ato sexual é a camada interna do prepúcio que sofre mais trauma e

é infectada. Não foi conseguido contaminar a camada externa do prepúcio .

Na postectomia retira-se o excesso demucosa, que é em%,o que responde
pelo baixonível de patologias e problemas que se segue.

A conclusão que se chega e que pode ser acrescida às vantagens que já se

c0I!Pecia, como: estéticas, higiênicas, diminuição de câncer de pênis,
diminuição de DSTs, melhora do desempenho sexual, temos agora
confirmado a diminuição de infecção peloHIv, que é o responsável pela
aids.

Artiqos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo,�om.br. As cartas devem conter o endereço o�' telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Os textos e colunas assinados são de responsabilúlades exclusfvos tios autQJ'f!s, não refletindo, necessariamente, a opinião. tio jornal.

OPINIÃO

A Rede Feminina de Com-:

bate ao Câncer completou, 15
anos de atividades, e de aten

dimentos, esta semana. A data
merece comemoração porque,
durante esses anos de existên-

� cia, a Rede, através de suas

abnegadas voluntárias, tem

prestado um serviço de impor-
o

tância vital para a saúde da
mulher jaraguaense.

Considerado uma das mais

atuantes e bem equipadas do

Estado, a Rede Feminina de

Combate ao Câncer de Jaraguá
do Sul conquistou a confiança
e 'o respeito não apenas da co

munidade e da clientela, mas
também de todos os segmentos
formais e informais da socie

dade local devido ao trabalho
sério e de resultados que vem

apresentando em suas suces

sivas administrações.
Organização filantrópica de .

âmbito nacional, fundada em

1946, mas que em Jaraguá do
Sul existe desde 1987, a Rede
Femiruria de Combate ao Cân

cer nasceu com a finalidade de

ajudar as mulheres no cuidado

que devem ter com o próprio
corpo e assim evitar as.doenças,
nesse caso, o câncer de colo de
útero e de mama, doenças

Dedicação
r- ' ., . já que a Rede dispõe de psi-I A datamerece.comemoração
porque, durante esses anosde .. cóloga para atender a clientela.

existê�cia, a Rede, através Atualmente a Rede Ferni-

de suas abnegadas nina de Combate ao Câncer

voluntárias, tem prestado presta atendimento a 15 famí-

um serviço de importância lias carentes, com casos de cân-
vital para a saúde da cer entre seus integrantes e que
mulherjaraguaense ...J necessitam de uma ajuda mais

responsáveis pela morte pre- consistente e sistemática. Pa

matura demilhares demulheres- lestras em Associação de Mo

no mundo todo; tl:1jls especial- radares e outras entidades tam

mente no Brasil; onde a falta bém fazem parte das estratégias
de informação anda de passos da RFCC, que não esmorece

dados com a>precariedade do diante das dificuldades e do au

atendimento no sistema de menta constante dos casos de

saúde pública. câncer na região.
O trabalho' realizado pela Cientes da résponsabili-

Rede Feminina de Combate ao dade, a' diretoria da RFCC de

Câncer pode ser considerado, Jaraguá do Sul vai passar a aten

hoje em dia, de fundamental der a ala masculina da popula- I

importância no processo de di- ção, na tentativa de evitar ou

minuição dos números de casos pelomenos prevenir o contágio
de câncer entre as mulheres, em de determinado tipo de câncer,

todo o Brasil. Em Jaraguá do transmitido através da relação
Sul a RFCC tem se destacado 'sexual, do hornern para a

pelas inúmeras promoções e,
. :'mulher.

atividades que têm por objetivo, ,

Atuando de forma gratuita,
tornar visível o trabalho reaíi- 'beneficiando a população que
zado pelaS" voluntárias e tath-... não tem acesso a exames pagos,
bém para arrecadar fundos, que ":1 RFCC tem, ao longo desses

são. investidos na compra de °'15 anos de atividades, demons
remédios e outras necessidades trado que o trabalho voluntário

.dos pacientes, que encontram representa uma das formas

todo o apoio necessário, seja na mais efic�entes 'de :�� chegar a

questão física como emocional, resultados satisfatórios.
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. POLÍTICA

o deputado federal Vicente Caropreso (PSDB),
candidato à reeleição, disse ontem que sempre tentará
atuar como uma peça de conciliação entre os partidos
aliados ao PSDB. Ele esclarece que a aliança entre os

tucanos e o PMDB nacional, apesar de ter sido do

agrado dos filiados do PSDB na região, tem toda a

tendência a ser confirmada na convenção do dia 29

deste mês. Apesar de buscar o bom senso, Caropreso
afirma que tem alertado a todos do risco de se perder
certas coisas já garantidas. "Temos que entender que'
foi uma situação nacional que fez com que o. PSDB

se aliasse ao PMDB", resume.

,POT
O presidente do diretó

rio municipal do PDT,
advogado Rui Lessmann,
afirmou que o partido
espera orientações nacio
nais e estaduais para de
finir quais serão as estra

tégias de atuação do par
tido na Região do Ita

pocu.

PFL
O vice-governador Pau
lo Bauer esteve reunido
neste fimde semana com

líderes do PFL das re

giões de Canoinhas e São
Bento do Sul, quando
anunciou su�s propostas
em relação às disputas
dentro do partido para
as eleições deste ano.

PT
A deputada Ideli Salvatti (PT) afirmou que está

empenhada em defender a coligação do PT com o

PL também em Santa Catarina, com o objetivo de

ampliar as chances de vitória do candidato a presidente
da República pelo �artido, Luís Inácio Lula da Silva.

CAMPANHA
O vereador Lia Tironi (PSDB), durante assinatura

de convênio com o Hospital São José, na manhã de

ontem, usou da palavra para pedir votos ao parceiro
de sigla e candidato à reeleição, deputado federal
Vicente Caropreso.

ENTRE ASPAS
"Não tenho .nada contra, mas também não.
tenho nada a favor." (Afirmação é do presidente
do PL de Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, ao

referir-se à càligação do seu partido com o PT,
referendada durante convenção nacional do P L,
no domingo último).

� ••
Dr. Pedro Chuji Nishimori

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnio'r
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835
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IELEIÇÕES: PL REALIZA CONVENÇÃO ESTADUAL NO PRÓXIMO DOMINGO

Executiva do PL no município deve

apoiar coligação com o PTde Lula
}ARAGUÁDO SUL-No

próximo domingo, o PL

realiza, a partir das 13 ho

ras, na Assembléia Legisla
tiva, a convenção estadual

do partido, quando, entre
outras coisas, deve discutir
a posição de Santa Cata

rina diante da coligação na
cional do

.

PL com o PT,
confirmada no domingo
último, durante convenção
nacional realizada no Hotel

Nacional, em Brasília. Na

oportunidade, a indicação
_

do senador José de Alen

tar (PL/MG), como vice

p;esidente na chapa enca

beçada por Luís Inácio

Lula da Silva, foi aprovada
com 95 votos contra qua
tro abstenções.

Ontem, representantes,
filiados e presidentes de

diretórios municipais do

PL de Santa Catarina esti

veram reunidos, também
em Florianópolis, para
uma troca de informações
sobre a realidade de cada

região e especialmente pa-

Téo Bago/CP

Presidente do Pl de Jaraguá do Sul, leônidas Nora

ra discutir a: aliança nacional
do PL com o PT" O presi
dente do PL de Jaraguá do

Sul, Leônidas Nora, disse
ontem que os filiados aqui
da região estão esperando
outras definições -'- como
a escolha dos nomes dos

candidatos regionais -

para darem sua opinião.
"Eu não tenho nada con

tra, mas também não te

nho nada a favor dessa co

ligáção", afirma Nora, que
tem demonstrado tendên

cia em acompanhar a de

cisão nacional.

De acordo com Nora,

o PL deJaraguá do Sul conta
.

com 600 filiados e, que apesar
da decisão de coligar com o

PT tenha vindo de cima para
baixo, a tendência é de que

seja respeitada essa. decisão.

Ele salienta que oPL sempre
manteve um bom relacio

namen�o com o PT regi
onal, mas não garante que a

posição de aceitar a coli

gação seja consenso em to

do o Estado de Santa Ca

tarina.

Para o presidente do

PT de Jaraguá do Sul,
Mário Pappen, a coligação
com o PL tem o apoio da

Executiva, embora saliente

que a aliança não agradou
a totalidade dos petistas da
Região do Itapocu, Na
próxima sexta-feira, a

Executiva do PT deve se

reunir com a Executiva do

PL, às 19h30, no auditório
do Sindicato dos Traba
lhadores do Mobiliário e

Construção Civil, para
discutirem as estratégias da
campanha.

Deputados doPrpropõem recursos daUnião para atingidos
BRASíLIA - Os depu

rados federais Carlito

Merss e Luci Choinacki,
do PT, querem destinar

para os municípios atingi
dos pela estiagem que as

solou o Estado os recur-.

sos da emenda coletiva ao

Orçamento de 2002 re

ferente ao "Gerenciamen-
I

_

-to da Implementação de

Projetos para o Desenvol

vimento Sustentável na

Mesorregião Fronteira do

Mercosul", vinculada ao

Ministério da Integração

Nacional. A proposta foi

apresentada ao Fórum

Parlamentar Catarinerise

esta semana, em Brasília.

O valor da emenda é

de R$ 6 milhões e 780 mil,
para serem divididos entre

os três Estados da Região
Sul. Os dois parlamentares
petistas, em ofício aos de

mais integrantes da banca

da catarinense, argumenta
ram que se for seguido o

critério de distribuição
igualitária entre todos os

municípios de Santa Cata-

rina dos "parcos recursos

aprovados pa\ra o orça
mento deste ano", cada

um receberia um valor

muito pequeno. Por isso,
propuseram a destinação
específica para aqueles que,
em decorrência de seca, ti

veram "incontáveis pre
juízos sociais e econômi

cos e brutal perda de arre

cadação". Foram cem mu

nicípios em "Estado de

emergência" e em torno

de 34 em "estado de cala

midade",

Merss e �uci sugeriram
que o Fórum Parlamentar

Catarinense defina a opção
de priorizar a distribuição, .

dos recursos disponíveis'
para os municípios mais

violentamente atingidos em
conjunto com as entidades

organizadas no "Fórum da

Seca", com apoio do Insti

tuto de Planejamento e
,

EconomiaAgrícola de San
ta Catarina, da Federação
dos Trabalhadores riaAgri
cultura Familiar e do go
verno do Estado.

'na
._���1lI(# ���

Estacionamento Anexo.
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IATRAÇÃO: FEIRA MOVIMENTA SETOR TÊXTIL DE TODO O PAÍs
Estágio: uma ótima oportunidade

Têxteis jaraguaenses viajam para
visitar a 52a Fenit, em. São Paulo

MAURICI ZANGHELlNl - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim

zanghe@terra.com.br

Lembro-me bem quando antigamente os nossos

pais batiam às portas das empresas pedindo para que
seus filhos tivessem uma oportunidade para aprender
uma profissão e que, inclusive, pagavam pelo seu

aprendizado.
Ah! Quantos profissionais ótimos que já tivemos e

inclusive se tornaram grandes empresários que hoje
atuam na nossa região.

Hoje, possuímos um dos maiores parques
industriais de Santa Catarina graças a esses jovens
aprendizes empreendedores da época.

Passaram-se anos de evolução e chegamos a um

novo milênio, onde o jovem estudante busca definir

que rumo seguir. Ah ... dúvida cruel!

Surge, então, uma grande oportunidade para esses

jovens estudantes estagiar em uma empresa enquanto
estão estudando, contribuindo para a definição de seus

objetivos, despertando a sua profissão que por vezes
se encontra oculta.

Passamos por uma grande evolução até o

momento, pois hoje os aprendizes recebem uma bolsa
auxílio para despertar sua profissão, contribuindo no

pagamento de seus estudos ou até mesmo

colaborando com a continuidade, seguir em frente,
pois sabemos que somente com a educação do povo
é que este imenso Brasil se desenvolverá.

É notório que uma grande quantidade de alunos
está entrando no mercado de trabalho, deparando-se
com uma, oportunidade: o estágio, fase esta que
fornece uma ótima base de aprendizado e muito
contribui para o seu desenvolvimento (profissional e
pessoal) oportunizando, inclusive, a efetivação.

Sabe-se também o quão custoso é para uma

empresa ensinar uma profissão, pois, com a

modernidade das empresas, torna-se difícil administrar

aprendizes.
Estão surgindo alguns modelos de escolas internas

às empresas para poder desenvolver este novo sistema
de aprendizado. Mas somente alguns terão o privilégio
de conquistar esta vaga. Vê-se, então, este novo modelo
de estágio como uma saída estratégica.

Deveriam surgir ainda mais projetos em todos os

segmentos para que todos tenham oportunidades de
se profissionalizar, já que o mercado exige uma

experiência mínima.
Este será um modelo ideal para que os jovens

possam acessar as empresas com um bom
conhecimento e, por conseguinte, um bom salário
anual.

}ARAG'UA DO SUL'
Com o objetivo de estimu
lar a reciclagem e ampliar
o conhecimento das novas

tendências no setor de con

fecção, o Consórcio de

Competitividade do Setor
de Confecção do Vale do

Itapocu organiza missão
técnica empresarial para
visita à 52" Fenit (Feira
Internacional da Indústria

Têxtil), que acontece de 2

a 5 de julho, no Parque
Anhembi, em São Paulo.
No, roteiro também está
incluída uma visita ao 3°
Salão Infanto-juvenil e Be-

retorno no dia 4. O in

vestimento para inte

grantes do Consórcio de

Confecção e associados da

Acijs e Apevi é de R$
150,00. Para não associa
dos o investimento é de R$
180,00. No valor está in

cluído a passagem, um per
noite no hotel, com dois
cafés da manhã, além de

refrigerante, água mineral e
café no ônibus de viagem.

Mais informações na

Acijs/Apevi, tom Pin

cegher, pelo telefone (47)
371-1044 ou pelo e-lõlail
consultor@apevi.com.br

bê, que acontece no Expo
Center Norte, na capital
paulista, nomesmo período.

De acordo com Osni

Pincegher, consultor da

Apevi (Associação das
Micros e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu), a

Fenit contará com a partici
pação de 800 expositores,
que estarão informando
sobre as novidades na mo

da masculina e feminina, in
fanto-juvenil, íntima e praia,
além mostrar as tendências,
da moda Brasil, bijoux,
complementos de moda,
decoração, embalagens e

acessórios para lojas, ser
viços e publicações técnicas.

Já o 3° Salão Infanto

juvenil e Bebê, que estará

aberto das 10 às 20 horas e

contará com a participação
de cerca de 1:20 exposito
res, apresentará .a moda

infanto-juvenil, calçados,
decoração, acessórios, higie
ne, gestante, brinquedos e

móveis infanto-juvenis.
A missão empresarial

deixará Jaraguá do Sul no

dia 2, terça-feira, às 21

horas, em frente ao Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), com

Seminário é atração da Expo'2002 em Jaraguá do Sul
ano 2000, a feira registrou
a presença de cerca de 17

mil visitantes e reuniu mais

de uma centena de expo
sitores.

Além da exposição de

produtos e serviços, atra
ções paralelas estão sendo

preparadas para o público
visitante, como um show
animado por uma banda
de renome nacional na

noite de quinta-feira, show
gaúcho nasexta-feira e, no

Sábado, uma minischüt
zenfest com banda alemã,
e ainda chope e compe
tição de tiro. Durante os

dias da feira irão acontecer

apresentações de grupos
folclóricos e shows com

músicos regionais.

}ARAGuA DO SUL -

Uma das atividades para
lelas da Expo 2002 - Feira
"de Negócios do Vale do

Itapocu, que acontece de
16 a 21 de julho no Parque
de Eventos de Jaraguá do

Sul, é o seminário de Co

mércio Internacional, orga
nizado pelo Núcleo de Co
mércio Exterior da Acijs/
Apevi. O seminário aconte
cerá nos dias 16, 17 e 18,
com a presença de especia
listas como a presidente da
Câmara de Comércio
Exterior da Fiesc, Maria
Tereza Bustamante, e do

empresário Guida Bretz

ke, entre outros convida

dos', que apresentarão aos

participantes as maneiras de

conquistar o mercado ex

terno, além de repassar
conceitos de marketing in
ternacional e outras infor

mações sobre as perspec
tivas de negócios no exterior.

Reunindo expositores
de vários setores, oportuni
zando negócios e ofere
cendo diversas atrações
para o público visitante, a
Expo 2002 deve consoli
dar a Região do Vale do

Itapocu como novo cená

rio de eventos do chama
do turismo de negócios.
Iniciativa da Apevi 'e or

ganização da Praxis Feiras
e Congressos, a fe�ra mul
tis setorial conta com o

apoio da Acijs Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e Prefeitura
do Município.

Na edição deste ano,
estarão presentes empresas
de vários segmentos indus
triais, como moveieira,
alimentício, metalmecâ
nico, têxtil e

\ confecções,
equipamentos industriais e

cerâmicas, além de empre
sas comerciais e presta
doras de serviço, em 150

expositores que ocuparão
área de 1,5 mil metros

quadrados.
A expeçtativa da Apevi

é de que mais de 20 mil

pessoas visitem o Parque
de Eventos de Jaraguá do

Sul, cóm previsão de mo

vimentar de R$ 2 a R$' 3
milhões em negócios. No

Joinville terá Feira de Ferramentaria + Modelação
}OINVILLE - Como

pólo centralizador de fer
ramentarias do Sul do País
e contando com impor
tantes fornecedores de pe
ças automotivas, além de

grandes indústrias do setor
de transformação de plás
ticos de Santa Catarina,
Joinville será sede da Feira

Ferramentaria + Mode

lação _:_ "Feira e semi-

nário de soluções e tecno

logia para o setor", entre
25 a 28 de março de 2003,
na Expoville. O evento te

rá a participação do Senai

(ServiçoNacional deApren-

dizagem Industrial), através
do C']:'MM (Centro de

Tecnologia em Eletro

mecânica) de joinville.
Maiores informações pelo
telefone 047 425-0002.

Espec1alizaçâo: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro !
e Curso na Socíedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeíro]

Fone: (047) 275-1150'
.

JiAv; Mal. Deodoro, 776 - Sala ..!_�_::.,.�d. Maximunn ç_�mter

l' B�by 009 + 11<a.po + 1 SurpreSd
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SEJA COMPETITIVO'NESTE MERCADO GLOBALIZADO
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FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
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TERÇA-FEIRA, 25 de junho de12002 1 assi
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-

POR: EGON JAGNOW

A zorra (schlitten) e o carro de boi foram meios de transporte muito utilizados no período da
colonização, principalmente em reqiões acidentadas. No Sul de Santa Catarina, de onde
procede a foto, estes carros de boi ainda hoje são muito utilizados e gemem pelo caminho a

!
.fora, podendo ser ouvidos a considerável distância. Ao perguntar aos colonos porque não

utilizam algum tipo de lubrificante no eixo para eliminar o barulho, obtive deles a resposta
que, se assim o fizerem, os bois, habityados ao barulho, não puxariam o carro.

I

Rua Donaldo Gehring, l35 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511IFax: (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 



28 CORREIODOPOVO MEMÓRIA

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

TERÇA-FEIRA, 25 de junho de 2002

<.:4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 68 ANOS

Em 1934, ainda mais uma vez, aDiretoria de Higiene baixavaAVISO,
a bem da saúde pública, com o fim deproteger a população de contágio
de moléstias transmissíveis. "O Diretor Municipal de Higiene, avisa
que ficam doravante obrigados, os moradores do perímetro urbano,
as seguintes práticas sanitárias: 1

°
- A conservar os currais de suínos na

distância míni�a de50 metros de qualquermoradia e em condições
de asseio tanto no solo como no indispensável esgoto. Os currais que
não guardarem esta devem ser extintos. 2° - A manter as estrebarias

afastadas do telheiro das residências, na distânciamínima de 10metros,

em iguais condições de asseio dos currais. 3° - A incinerar o lixo.ou

removê-lo com as estrumeiras para longe das moradias e de poços ou

fontes em local permitido peloDiretor de HigieneMunicipal." Conclui
na próxima edição.

HÁ IS ANOS

Em 1987, em cerimônia de Ação d� Graças, presidida pelo bispo
Diocesano de Joinville, dom Gregório Warmeling, hoje de saudosa

memória, assumia o cargo de pároco da Paróquia São Sebastião, de

Jaraguá do Sul, o padre José Felipe Dalcegio sq, catarinense de

B<;>tuverá (Região deBrusque), que substituía ao padreJoão Heidemann, '

que assumia aParóquiaNossaSenhora de Fátima, de Cianorte, Paraná.
Dez padres concelebravam a cerimônia, dentre os quais o padre
Provincial, padreDionízio Tecilla, que assumia, na oportunidade, como \I

vigário-cooperador, o ex-vigário-padre Elemar Scheid, também de

saudosamemória, e 'padreJoão Heidemann que, como dissemos linhas
atrás, seguia a Cianorte, no Estado do Paraná.

Na época era tempo de discutir turismo: o despertar de uma nova

indústria: O Ministério da Indústria e a Embratur instituíram o Ano

Nacional doTurismo; objetivando estimular o turismo interno no País,
procurando minimizar a saída' de dólares e buscando expandir Q setor.

O Exército recrutava 128 jaraguaenses, que eram incorporados nesse
ano em Joinville e Brasília. O 62° Batalhão de Infantaria recebia 118

recrutas jaraguaenses, e, em fevereiro, embarcavam dois jovens que
deviam integrar o Batalhão da Guarda Presidencial, e, em maio, outros
oito seguiam para a Capital da República para se incorporarem no

Batalhão de Polícia do Exército. Como se vê, catarina gozava de

prestígio na seleção para o serviço militar.

HÁ 3 ANOS·

Em 1999, aos 98 anos, falecia, vítima de septicemia, Emílio da Silva, o

professor que a vida transformou em escritor, deixando para a

posteridade o importante livro que ele deu o título Jaraguá do SuL

Segundo Livro - Um capítulo da povoação do Vale do Itapocu,
prefaciado pelo escritor, também de saudosamemória,Augusto Sylvio
Prodoehl, joinvilense de nascimento, elemesmo professor de sociologia,
escritor, jornalista eminente colaborador nas páginas do CORREIODO

POVO, decano da imprensa catarinense, estudioso igualmente de nossa
etnologia, e por isso autor do romance histórico de Joinville, "Às

margens do Cachoeira". Hoje, por todos os méritos, Erru1io dá Silva
é nome de nosso museu, localizado na PraçaÂngelo Piazera, na antiga
sede da Prefeitura do Município, onde também foram instalád�s o

Legislativo eJudiciário.

Criança .desaparecida em Joinville

A CRIANÇA DA FOTO ACIMA,
CHAMA-S�

CARLOS EDUARDO FERRETI,
TEM llANOS.

CRIANÇA DE;SAPARECIDA

I;>ESAPARECEU DA

RESIDÊNCIA DE

SEUS PAIS, NO
BAIRRO VILA NOVA,
EM 10INVILLE, NO

DIA5/6/2002.
TRAJAVA UNIFORME

DA REDE ESCOLAR

MUNICIPAL COM
J

MOCHILA AZUL E

TÊNIS PRETb.
I�FORMAÇÕES �

PELOS TELEFONES

474391397

4799710154
474221149

OU EM QUALQPER
DELEGACIA DE

POLÍCIA

�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
Valdir José Bressan Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Presidente Centro - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de madeira, por casa d� mesmo
vaiar, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura, linha
tel. R$ 7,300,00, Tratar: (47) 417-
2438, el José Carlos,

ALUGA-SE - no B, São Luis,.
Jaraguá Esquerdo ou Barra, Tratar:
37().2062,

.

LOr. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv. el 70m2, Terreno quitado
(12x27) tudo por R$17,000,00. Tratar:
276-1306, cl Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.
CENTENÁRIO - Vende-se, atv. próx,
OG da Weg, el 180m2, toda murada.
R$ 33.000,00, entr, + finane. Tratar:

37().9282, el João ou Rose. NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em Jaraguá
do Sul. Tratar: 276-3257.CENTENÁRIO - Vende-se, de 2 pisos

semi-acabado, 360m2, el 1 casa de
elv, nos fundos, el 75m2, R$
45.000,00 (as duas) Tratar: 37.0-3109,

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2. Terreno el 580m2,
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588,

CORTICEIRA - Vende-se, alv, el
102m2, R$ 10,000,00. Tratar: .373-
8227, el Josiane ou Luiz.

PORTO BELO - Vende-se, 3 qtos,
Centro, el 133m2, Tratar: (47) 369-
4922, el Roberto.

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

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

C/267m: 3 qtos., 2 banheiros, 2
salas, cozlnha. área de serviço,
garagem pi 2 carros, Próx. ao

.

Pama, em frente ao n' 134. Tratar:
275-0845,

SCHROEDER - Vende-se, alv,

120m2, terreno el muro. R$
20,000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., ém
eonstr., el 1 qto. Terreno de

450,00m2, R$ 10,000,00. Tratar:
9104-4588, ./

GALPÃO - Vende-se, pré-moldado,
C/300m2, montado sobre terreno
de 800m2, no Água Verde, próprio
P/ indústria, Avaliado em R$
100.000,00, vendo por R$
65,000,00. Tratar: 9979-0605.

TROCA-SE CAIBRO - Comp., por i
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
el caixilhos, por 1 moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

ILHA DA FIGUEIRA
. Vende-se, alv., nova, próx. Hotel
Panorâmico. R$ 38,000,00: Tratar:
37().9282, el João ou Rose.

TROCA-SE - Sala ·eomereial ou

apto., alv, el 150m2, próx. Weg II.
R$ 45.000,00. Tratar: 9104-4588.

JARDIM 'LENZI - Vende-se, casa
, 8Iv" CI 327m', cl 4 qtos, gar, PI 3

�arros' e demais dep, R$ 55,000,00,

2
Ceita carro ou terreno até fl$
0,0000,00, Tratar: 9963-9445,

JOINVILLE - Vende'-se ou troca-se

Vende-se ou troca-se por imóvel de
menor valor casa de alv. ei 100m',
terreno de 670m2, Tratar: 370-9282,

Vende-se ou troca-se, casa em

Jaraguá do Sul - Rau, por casa em

P9merode, R$ 45,000,00. Tratar:

275-0051. CRECI 1989-J.

VILA LALAU -, Vende-se, sobrado

el sala comI., 50m2 + gar., Tratar:
275-0051. CRECI 1989-J.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado

el 156m2, el apto e sala comI. R.
Bernardo Dornbusch, 2021, R$ I
65,dtlO,00, Tratar: 370-1777 ou 371-

0339, el Wilson.

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de
rnad. Por apenas R$ 40,000,00,
Rua Antônio Carlos Ferreira. Tratar:'
9104-4588,

ÁGUA VERDE - Vende-se, próx.
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2.
Valor a combinar, Tratar: 371-6640.

AMIZADE - Vende-se, próximo
Clube dos Viajantes, 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

ENSEADA - Vende-se, Balneário

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

8145, após às 17hs, el Laurita.

ITOPAVA - Vende-se, el 460m2. R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00, Tratar: 2,74-8404, el Dilson.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
el 8.750m2, R. João Januárlo
Ayroso, fundos. R$ 376-1537, el
Olegário, aceita-se ápto. el parte
de pagto.

JARDIM FIRENZE - Vende-se,
Tratar: 371-7061.

PRAIA - Compra-se terreno na

Praia do Erwino ou em Barra do
Sul. 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' dó

mar, eond. fechado. Ótima loc, R$
15.000,00. Tratar: 372-3812,

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

RIO MOLHA - Vende-se, el 740m2_
R$ 23.000,00. CRECI 1989-J.
Tratar: 275-0051.

TRÊS RIOS DO NORTE - Vende-se,
el 450m2, próx. CTG Trote ao Galope,
R$ 4.500,00. Tratar: 9113-1769.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,00m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19,000,00, Aceita-se propostas ..

Tratar: 371-6310, comercial, ou

9975-9543, el Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, frente pI
colégio, el 125m', el gar, 1 suite,
:2 qtos e demais dep., cortinas fica
na' casa. R$ 75,000,00, aceita-se
carro ou R$ '60.000,00 + finan�.
Tratar: 370-9050, el Simone.

VILA NOVA - Vende-se, alv, el
140m2, terreno el 450m', 1 qto el
suíte, hidra e demais dep, el
piscina, R$ 70.000,00, Tratar: 371-

4225, ej Alceu,

VILA RAU - Vende-se, próx. Colégio
Julius Karsten, casa' mista de 3 qtos.
R$ 16.850,00, Tratar: 371-6069.

CENTRO - Divide-se, novo. Tratar:

9975-6818, el Sonia.

CENTRO - Vende-se, novo, el 3 qtos,
coz. pwc 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 - Vende-se, el 2 qtos, sala,
sacada, coz. lav., gar, próximo ao

Angeloni. R$ 20.000,00 + finane.
Tratar: 370-9226, el Wagner.

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

CENTRO - Vende-se, pr6x, Angeloni,
el 2 qtos, sala, coz. bwe, lav. el
gar, R$ 20,000,00 + finane. Tratar:
370-9226, el Wagner ou Elaine.

LOT. DIVINÓPOllS - Vende-se, el 2
qtos. R$ 35,000,00. Tratar: 9104-4588.

PROCURA-SE - para alugar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00.
Tratar: 373-0564, 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.

Tetreno�

Salas comerciais

CENTRO - Vende-se escritório, el toda
infra-estrutura montada. Tratar: 371-

32,16, Venda: R$ 20,000,00,

CENTRO - Vende-se, el 45m', lat.

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

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

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, el 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: 275-3937.

R. MAX WILHELM - Aluga-se, com

25m'. R$ 350,00, Tratar: 371-9431,

r;l José,

Massagem
R$ 30,00
Programa

R$ 50,00, cf
local em Jaraguá.
B 9953-1142

NATÁLIA-

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

suíço, etc, R$ 170,000,00, neg,
Tratar: 275-2990. CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, el
1.000m', área construída, salão de

baile, lanchonete, restaurante"

cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um el iluminação, e

lagoa de peixe el 400m', uma

pista de motoeross. Área el
20,000m, a skm do centro de
Massaranduba. R$ 90.000,00.
Aceito troca. Tratar: 379-1119, el
Airton ou Marisa.

30.000,00. Aceito troca por casa

em Jaraguá do Sul, Tratar:
376-0927,

RIO CERRO - Vende-se, el casa
alv, el lagoa, rancho, el
35,000m2. R$ 47,000,00, neg,
Tratar: 275-2768, el Dorall.

RIO MOLHA - Vende-se, el casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m', 2

lagos el peixe, R$ 100,000,00,
aceita-se proposta. Tratar: 370-

1401, el Flavio,

BARRA DO RIO CERRO - Vende

se, de 8 morgos, 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 t.atau, Tratar: 376-2221, el
Francisco,

RIO MOLHA - Vende-se, área a

partir de RS 27.000,00, cj infra
estrutura, privacidade, Junto à
natureza. 6km do Centro. Tratar:
37�563.GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Caeilda, el 200,000m', el
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372-0571.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m', verdadeiro paraíso, cl
chalé suiço, 85m', suíte e demais

dep., edicula cl gar., chur.,
escritório,\ galpão cl qultlnete,
etc. Tratar: 370-8563.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, el área de 75.000m2, el
casa de alv., el lagoa el peixe. R$

O!!�������·a 370-1788 - Fax: 275-2294

,.

IMÓVEIS NA ÁREA CENTRAL
"

- Casa em alvenaria, com 158m2 em
terreno de 363,00m2• Preço

R$ 50.000,00). Aceita casa de menor

valor, como parte de pagamento).
,

Terreno, com 765m2, exclusive para
residência (Rua sem saída).

Preço R$ 60.000,00

- Terreno, com 1.250m2 (50x45). Área
em aclive. Preço R$ 150.000,00: \ '

,'" .,

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOi:PARATElEEÔlliSTÂ/RECEPc/ONISTA
IA2Q L29DE1UNHODE 2002
(pele, maquiogem�.) ÇOM A ELlEN'S COSMÉJlCOS,' NA

JHB E
.,

I.

DIA 29 PAlESTRA COM JANlff BRErnlAUPf NO HOlELA1rÂN1lCQ EM MARISCAI: - se
�

PRéX;A FlORIA�ÓPOLlS!
II1SCR1ÇÕtS' E.INFORMAÇÕES PELD T(JEFONE: l72-0138

.

VAGAS tl§flTAOASI

CURSO· DE EMBALAGEM
Aprenda a fow; aplicação de fotos em caixas d�.modeira 'em âpenas um dia!

rurma�: à tarde - Crian�as e Adolescentes
A' no.ite: Jovens e A�ulto�

Du�a�ã(i: 3 horas
Valor: RS 40,00

OE/tiNAS., .'

ADOLESCENTESE lDULTOS
,

HÃÁJARDE E Á NOITE

E lllSCRIÇÕES PELO
: 312.=1!138'COM 'EABRÍC/A

e,mprego's
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Doríval.

TÉC'NICO - Procura-se, eletônico ou

informática, Tratar: 276-1476, cl Eloi.

VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência, Tratar: 371-5353.

VENDEDOR EXTERNO � Procura-se'
autônomo, pi área de automação,

, . cl carteira de clientes, ótimos

ganhos. Tratar: (041) 3027-5269" cl
Zilda, ,I
VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

se, cl experiência, par� 'trabalhar
na área de seguros. (Vir
acompanhado de Curriculum).
Tratar: (47) 370-0075.

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pi Jguá do Sul e

região, Consórcio União. Tratar:
_

371-8153 ou 9122-6233. Rua Barao
do Rio Branco, 627, centro.

VENDEDORES - Precisa-se para

Jaraguá e região, área de plano de
saúde. Tratar: 371-6709.

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL' DO CO�ÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

,
' \

AERO L,OCAL E STEP

No SESC
Todas as 3Q e 5Q feiras:

7h às 8h e 8h às 9h

PROGRAMACÃOOECURSOS
,

CURSO CH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Televendas 15h 24/06 a 28/06 2° a 6ª 19h às 22h R$ 90,00
I

R$ 665,00Assistente Administrativo 140h 24/06 a 02/11! 2° e 4' 19h às 22h

ou 1+6 R$ 95,00

Administração Financeira 120h 25/06 a 07/11 3' e 5' 19h às 22h R$ 720,00
ou 1+5 R$ 120,00

Redação, Empres�rial 30h �5/06 a 25/07 ' 3° e 5° 19h às 22h R$ 145,00
ou 1+1 R$ 73,00

Oratória 'e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 21 á 5' 18h45 às 22h30 R$ 130,00
ou 1+1 R$ 66,00

Processo de Importação/8h 16h 02 e 03/07 3' e 41 13h30/17h30 R$ 210,00
Processo de Exportação/8h 18h30/22h30 ou 1+1 R$ 105,50
Excelência no ,tendimento 12h 08/07 a 11/07 2ª a 5' 19h às 22h R$ 78,00

/'
Fidelizar o Cliente 15h

,
15/07 a 19/07 21861 19h às 22h R$ 90,00

I ou 1+1 R$ 47,00·
Vendas Externas 15h 15/07 a 19/07 21 a 6ª 19h às 22h R$ 86,00

Atualização em

Legislação Trabalhista 15h 26/07 a 29/07 2" a 5" 18h45 às 22h15 R$ 130,00

I
ou ;1.+1 R$ 68,00"

Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07 a 18/11 2ª. 31 e 4' 19h às 22h 1+ 5 R$ 145,00
Matemática Fin, c/ HP 12C 20h 29/07 a 02/08 2' a 6' 19h às 22h ' R$ 75,00

-c. ou 1+ 1 R$ 38,00
-t \ I

R$ 300,00Decoração de Ambientes 44h 07/08 a 02/10 4°, 6ª e
ISábados

Diurno-60's e Sábados - Noturno-as's e 6"'s '

ou. 1+2 R$ 105,00

� I /

Professora: Claudia Soares

'( ;

I Mensalidades Imbatíveis
I

Comerciário e Dependente:' 22,OOmensal
Conveniados e Empresários: 27,00 mensal

Comunidade em Geral: 31,00 mensal

"

Informações: 371 89'30 ou 371 9177

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

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

\ .
'

COMPUTADOR - Concerta-se, micro
e impressoras. Tratar: 276-1476, cl
10101.

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.

DIARISTA - Procuro trabalho.
Tratar: 9114-7963, cl l.elde.

, ,

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, experiência comprovada.
Tratar: 371-3859,

' •

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

273·0461, cl Salete.

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2 grau
cornpl.,' cl curso de rnanutençãoêern
'computadores, domínio em Internet,
faço curso pré-vestibular pi sistema
de informação, Tratar: 372-3922, cl
Wille.

OFEREÇO-ME - para trabalhar de

motorista ou fazer serviços de

banco, etc. Período integral. Tratar:
9979-0518.

PRESTOSERVIÇOS - Torno e mecânica
em geral. Tratar: 371-5640,

TERÇA-FEIRA, 2S de junho de 2002
/

TROCA..SE CASA
NA>VILA lEN'ZI .

com + 'ou -80m2, terreno cj 700m2,
por apto na.área cerítral.

Tratar: 370-0.817, com Âlessandra OI
João, aj).ós ()� t8hs.

SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA -

Proéura-se. Tenho 18 anos, 2' grau
compl., exp, e ótimo conhecimento de
informática, Tratar: 372 3922"cl Karen.

pessoas idosas, cuidar de bebês
(babá). possui' curso de enfermagem
e tem ref. Tratar: 373·3775, cf
Bernadete.

SENHORA - Oferece-se para morar SERViÇO DE PEDREIRO EM GERAL
na casa de praia pi cuidar enquanto ' - Tratar: 370-6170 ou 9112-3916,

ninguém está na residência: Tratar:

9603·3383, cl Euda. SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h3Ó, ou à noite.
I .

SENHORA - Oferece-se,PI cuidar de

'CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO AI?TO, ETC.

CRÉDITO PARCELA 5; 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$ 465,0�
65.000,00 ,:. R$ 513,00·

71.000,qo , , , R$ 555,00

Aut. Banco Central - INF.\ (47) 222-1152, c/ Paulo
ou 9981-3627, pare. reduz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A CHALÉ TRAZ
. ,

I

GU
,.

o' S
�PanAnlericana

.""';'000"° ,","""d.",."".",6'00. PARA, JARA ' AD. UL ,!"s"",ro,S,A,

E REGIÃO O PLANO MINHA CASA

Consórcio Imobiliário .

.

A Chalé Imobiliária em parceria com Q Grupó Silvio
Santos e o Consórcio Panamericano agora vai
realizar o sonho da sua Casa Própria.
A partir de R$ 163,00 por mês você vai morar no

que é seu, sem pagar mais por isso.

Chalé Imobiliária. Há 20 anos a gente faz acontecer

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

recruta e seleciona para admissão
imediatp as segui"tes vagas:

VAGAS ABERTAS
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4553-E) - Candidatas com experiência em

venda de Material de Construção. 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 DE ESCRITÓRIO (4583-E) - Não exige experiência na função.
Fará o atendimento telefônico, fax, e-mail e demais rotinas de escritório.
Necessário ter conhecimento em Informática, Internet e Word. Idade
mínima 18 e máxima 3D
• AUXILIAR CONTÁBIL (437-1-S) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissão do
Relatório e da G IA.
• AUXllIAR·MECÂNICO (4584-E) -: Ter um pouco de experiência em

escapamentos. Irá montar pneus, escapamentos, suspensão, geometria
e balanceamento;

<'
• CALDEIREIRO (4415-E) - 21 grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E) - Sexo

masculino, segundo grau completo, ter veículo' próprio, 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 31

grau. Fará desenhos técnicos, desenvolvimento de máquinas e

equipamentos para a área 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.
• FRESADOR/FERRAMENTEIRO (4585-E) - Experiência na funcão.
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-4513E) - Segundo grau �ompleto ou

cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
• MOTOBOY (4581-E) - Fará entrega de mercadorias. Não é necessário
ter moto, porém deve ter prática e carteira de_habilitação.
• SERRALHEIRO (4592-4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda
mig e experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TElEVENDAS (4456-S) - Experiência ou bastante cenhedmento em

vendas. Fará:vendas per telefone e atendimento no balcão. Ter boa dicção
e ser bastante comunicativa.
• VENDEDOR DE VEíCULOS (4594-E) - Dá-se preferência a candidatos
com experiência em vendas no segmento de veículos. Ter boa aparência,
ser comunicativo e que goste de carro.

• VENDEDOR EXTERNO (4568-S) - Fará visitas a empresas e pessoas
físicas. Ter boa aparência, esperto, comunicativo e bom relacionamento
social. Sexo masculino.
• TORNEIRO MECÂNICO - E,
• FRESADOR - E

-,

• SERRALHEIRO - E
• PROGRAMADOR DE PCP (ÁREA TÊXTIL) - E
VAGAS BREITHAUPT
• AÇOUGUEIRO (4466) - 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
• PADEIRO (4395) - Primeiro grau completo ou cursando. Vaga para
Guaramirim. Experiência na área.
• RECEPCIONISTA (4557) - Segundo grau ou cursando. Idade mínima 18
anos. Vaga para Guaramirim.

� SEGURANÇA (4548,) -, Segundo grau ou cursando. Bom porte físico e no

mínimo 1,75m.

RuaJorge Czemiewkz, 1245 (RiJa doHospitalJaraguá).
ex.Pomj 200 • ap 89.255-000

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

��.�SJMais

_Chevrolet
ASTRA - Vende-se ou troca-se, 95,
cf som, alarme, trava, vd.eletr., ipva
pago até 03, sem multas. Tratar:

275-2885.

CARAVAN - Vende-se. 86f87, azul mel.
R$ 2.500,00, nego Tratar: 370-4325.

CHEVY - venãe-se, 92, 2' dono, cf
N.F., aro 14, lona marftima, som

pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou Sehroeder.
Tratar: 9103·2082. cf Lurdes.

CHEVY - Vende-se, 93, camping,
branca. R$ 5:500,00. Aceito carro de
maior valor. Tratar: 9112·4950 ou

372·0560.

CHEVETTE - Vende-se. 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371·7260, cf
Dirce Bratsk Rotter.

CHEVETTE - Vende-se. 76, alc.,
branco, R$ 2.000,00. Tratar: 274·

8550, cf Danilo.

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

comb. Tratar: 9992·7155, cf 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:
3,10-7703.

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

R$ 3.000,00. Tratar: 9952·7084 ou

373-3001, cf Mara, hor. Comi..

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

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

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

CORSA - Vende-se, Wind, 02, cf
6.500km. R$ 13.500,00. Tratar: ,372·
1590, 'cf Luiz ou Mercedez.

CORSA - Vende-se. 4p, 99, único

dono, cf rodas esportivas e insufilme.

Tratar: 9122·3283 ou 370-0330.

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

V.V. Tratar: 9997·5905,' cf Marcelo.

CORSA SEDAN - vende-se, 00, 1.6,
4p, trava, alarme, gas., prata. Valor
a eomb. Financio e faço troca de

menor valor. Tratar: 370·9'175.

CORSA SEDAN - Vende-se. bordô, 95.
R$ 7.800,00. Tratar: 372·3890, cf Sonia.

CORSA WIND - Vende-se. cf 40.000km,
branco, 97. Tratar: 9905·0474.

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

DIPLOMATA - vence-se, SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr., trv eletr., ar
cond., espelho eletr., capo eletr.,
d.h., volante escamoteável, 6Cc,
gas., eompletíssimo. R$ 5.500,00.
Impec. Tratar: 9979_-0605.

0-20 - Vende-se, cabo dupla, 86,
modo 91, branca, em ôtlrno estado,
compl., turbo. R$ 21.500,00 + 34x
R$ 200,00. Tratar: 370·2227 ou

9975·1804, cf Anderson.

0-20 - vence-se, conquest, cornpl.,
95. Tratar: 374-1117.

0-20 - vence-se. turbo, 90. R$
10.500,00 + financ. 'fratar: 373·2563.

KADETT - Vende-se, SL, 90, bege,

em ótimo estado. R$ 6.000,00.
Tratar: 9602·6506.

KADETT - Vende-se ou troca-se, GL, 96,
azul. R$ 10.000,00. Tratar: 370-1161.

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

1157, cf Márcio.

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

0585, cf Marcelo.

KADETT - vende-se, 96f97, Sport,
cornpl., doc. paga até 2003. R$
12.000,00 ou troca-se pf menor

valor. Assumir financ. Tratar: 275·

2860, cf Sandro.
'

MARAJÓ· Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar: 370-0670.

MARAJO - Vende-se. 82. Preço de

ocasião. Tratar: 370·9282 ..

MONZA - vende-se, 84, SLE, 1.8,
gas., vermelho, ótimo estado.

Tratar: 371·4421, cf Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

MONZA - Vende-se. Classie, compl.,
90, 4p, cf rodas liga leve, em ótimo
estado. R$ 6.900,00. Aceita-se

contraproposta. Tratar: 9905·3900,
cf Marcos.

MONZA - Vende-se. GLS, eompl. -

ar, 4p, R$ 8.200,00. Tratar: 9953-9966.

estado. R$ 3.500,00 ou R$ 1.500,00
de entro + 10x de R$ 226,00. Tratar:
273-5086, cf Marcia.

TERÇA-FEIRA, 2S de junho/de 2002

VECTRA - Vence-se ou troca-se, 96,
por terreno. Tratar: 371·9616, cf Lídia.

VECTRA - Vende-se. GLs, azul met.,
copl., único dono, cf CD Pionner,
97. R$ 18.000,00. Tratar: 370·3244
ou 9112·4950.

\

VECTRA - vende-se, GLS, prata, 00,
cf 19.000km. R$ 15.000,00 + 15x

R$ 1.120,12. Tratar: 9973-8336.

TEMPRA - vende-se, SW, 94,
compl. R$ 10.000,00. Aceita-se troca

por utilitário. Tratar: 370·0075 ou

371·9195.

TEMPRA - vende-se, 16V, cornpl.,
95, R$ 6.500,00 + 8x R$ 706,00.
Tratar: 9953-9966.

TIPO - vende-se, 1.6, 95, pretovap,
v.e, d.h. R$ 7"900,00. Tratar: 9963-7292.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
eompl. + ar cond., te. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, cf 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, cf Mara, hor. comI.

UNO - Vende-se. 92. R$ 3.500,00 +

t-x R$ 191,00. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 370·2152, após 14hs.

UNO - vende-se, Fire, LO, cf
'7.000km, 02, branco, 2p, cf CD,
alarme, insufilme e seguro pago. R$
12.800,00. Tratar: 370·2227, cf
Anderson.

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

Tratar: 371·2117, cf 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, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975·0383.

UNO - vence-se, Mille SX, 97,
bordô, gas., v.e., trv.e., limp., desb.

tras., ar quente, para-choque pers.
R$ 8.500,00. Travar: 371·5343.

�
veículos

FIAT 147 - Vende-se, Spázio, 78,
.

gas., cf reparos na lata, doc. em

dia. R$ 600,00. Tratar: 376-1350, cf
Lueilene.

FIAT 147 - Vende-se, 86, em ótimo

estado. R$ 1.700,00. Aceito troca.

Tratar: 9122-1157, cf Márcio.

FIORINO - Vende-se, 93, prata.
Oferta R$ 6.900,00 ou financiada.

Tratar: 376-1772.

FIORINO - vende-se, 88, branco. R$
3.000,00. Tratar: 376-1375.

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, 97, cf
rodas e cd, dourado. R$ 5.500,00 +

28x R$ 330,00. Aceito carro de

menor valor. Tratar: 9975-9161 ou

370-3244.

PALIO - vende-se EDX, 4p, 96f96,
desemb. e limp. Traseiro, pneus
seminovos e em ótimo estado. R$
10.500,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: 371·7842 ou 9962·3590, cf
José.

\<ib Especializada
De�i,9n Couro em estofamento

automobilístico

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

OMEGA CO - vence-se, 93, verde
mel.,ef teto solar, eompl., motor
3.0, impecável. À vista ou financio.

Tratar: 273-1001.

OPALA - vende-se ou troca-se , 85,
4p. Tratar: 9117·0174 ou 275·0204.

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Ce., alc., em ótimo estado. R$
3.500,00. Tratar: 373·4018.

OPALA - Vende-se, 78, cape 4e, prata.
R$ 1.700,00. Tratar: 273-5443.

PARATI - Vende-se CU, 1.6, 96,
modelo bola. R$ 12.400,00, a vista
ou R$ 6.500,00 + finane., aceito
troca por carro até R$ 6.000,00.
Tratar: 370-3062.

5-10 - -vende-se ou troca-se, Deluxe,
diesel, 96' e 97, impecável. Tratar:
276-3223.

5-10 - Vende-se. 96, preta, com dfh,
valor a comb. Tratar: 376·1772, cf Nei.

S-10 - Vende-se, 01, prata, eab.

dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, FD, 4)(4, eompl. R$
55.000,00, diesel: Aceito carro ou

moto de maior ou menor vaiar.

Tratar: 9952-7084 ou 373·3001, cf
Mara, hor. comI.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,
eompl., branco. Tratar: 371-5343.

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

PALIO - Vende-se, EX, 01, 2p, cf
12.000km. R$ 15.300,00. Tratar:
379·2191, cf Jaime ou Mirta.

PALIO WEEKEND - EI �ocêl Que
está procurando. Esta é sua

oportunidadde. Não pereal 98.

Tratar: 275·3900 ou 9113-0900.

PAUO WEEKEND - Vende-se, 02, cf opie.
R$ 24.500,00, aeeita-se carro de menor

,::alor. Tratar: 370-0464, cf Ernesto.

PRÊMIO - Vende-se, 86, em ótimo

BELINA - vende-se, 81, branca, em

ótimo estado. R$ 2.700,00, aeeita

se proposta. Tratar: 9103-6372, cf
Davi.

BELlNA - Vende-se. escala, 85. R$
3.500,00. Tratar: 9952·2420.

BELINA - Vende-se, 89, ale. R$
4.500,00. Tratar: 371·9730.

BELlNA - vence-se, 78, gas.,
branca. R$ 1.500,00. Tratar: 274·
8550, cf Danilo.

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

R$ 2.000,00. Trata�: 370-2718.

CORCEL - Vende-se, II, 79, em bom
estado. Aceito troca. Tratar: 9122·

1157, cf Mareio.

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schrãeder

FORD

FiestaGl1.0 00 Bordª RS 12.900,00
94 VerdeM. RS 9.990,00ou RS2.000,00+ 36x RS365,61
92 Bordô RS 6.490,00 ou RS 1.300,00 + 36x RS'239,70

Prelo RS 7.490,00ou SR 1.500,00 + 36x RS 275,67
Marram RS 3.S00,00ou RS 1.500,00 '" 24x RS 199,00

00

Saveiro ( i 1.6 Mi 99 Bronco

Gol LO 94 Branco

6ol1.0Mi 97 Prata
Santana (6 I ,S, 4p S6 Branco

O R 11.800,OOàv�lp
99 RS 11.990,00ou RS2.400iOO + 36xRS424,45
9S Praia RS 12.990 00ouRS2.600 00 +36xRS459 35

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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, cl Denis.

DEL REY - 'Vende-se, 87, 4p, cl ar
cond., d.h, e.trio eletr. Tratar: 370-3062.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor vaiar. Tratar: 9111-

6209 cl Marcelo.

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

ESCORT - Vende-se, modelo

europeu, 93, vermelho per. R$
3.000,00 + financ. R$ 289,00 mês.
Tratar: 374·1390, cl Neto.

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

ESCORT - Vende-se, GL, 93, gas.,
cinza. R$ 5.700,00 + financ. de 12x R$
275,00. Tratar: 372-2681, cl Daniel.

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

ESCORT - Vende-se, 4p, Perua,
64.0QOkm originais, único dono,
cornpl., cl air bag, 00. R$ 23.000,00.
Tratar: 371-0667, cl Peterson,

F·1000 - Vende-se, 94, cornpl., cabo

simples. R$ 28.000,00. Tratar:

9111·0217, cl 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, 90, lmp. Valor a

comb. Tratar: 376-1701.

F-1000 - Vende-se, 94, compl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar: 376-1701.

F-1000· Vende-se, 55, 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
AB5, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior vaiar. Tratar: 9952-7084 ou:

373-3001, cl Mara, hor. comi.

F250 - Vende-se, XL, 00, único

dono, cl 45.000km originais, 'cl
acessórios. Tratar: 373·0263 ou

9979-0283.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 3!1·4225.

FIESTA - Vende-se, 95, vermelha, 2

portas, cl CD, em ótimo estado.

R$ A combinar. Tratar: 370·9282 ou

9993-0623 cl Almir.

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

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

FIESTA - Vende-se, 00, 4p, básico,
impl. Até 03. R$ 12.500,00. Tratar:
9985-1757, cl Ademar.

FIESTA - Vende-se, 97/98, verde

limão, 4p, insufilme, rodas, alarme,
ar frio, cl 59.000km, todo revisado.
R$' 9.000,00 + 24x R$ 171,85.
Aceita-se KA 99/01" assumo parco
Até R$ 350,00 pi mês. Tratar:

9104-2336, cl Wilson.

FIESTA - Vende-se, 99, ccrnpl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

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

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/98,
cl 59.000km, todo revisado, cl
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 Biz. Tratar: 9104·2336,
cl Wilson.

KA - Vende-se, 00, lrnage, cl d.h.,
trava e v.e. Não aceita troca.
Tratar: (47) 374-2165 ou 9981-

3337, cl Melisse ou Vítor.

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

MAVERICK - Vende-se, 78/78,
4Cc. Valor a comb. Tratar: 371·7538,
'cl 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, cl Tatiane.

PAMPA - Vende-se. 95, d.h, R$
7.000,0'0. Tratar: 371-9730.

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

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

(47) 433-8861.

RANGER - vence-se, XLT, 4x4, cabo

Dupla, air bag, cornpl, 01, preta.
Tratar: (47) 379·1342, cl Alberto,
em hor. comI.

RANGER' - Vende-se, 00, marinho,
4x4, cornpl., v.e., trava, d.h. cl som,
turbinada, diesel. R$ 35.000,00. Aceito
moto ou carro de maior-ou menor vaiar.
Tratar: 9952·7084' ou 373-3001, cl
Mara, hor. comI.

_VOlkswagen I
APOLO - Vende-se, 91, 1.8, gas.
R$ 6.000,00. Tratar: 9973·8839.

APOLO - Vende-se, GL, 91, cl
manual e nota fiscal, em ótimo
estado. R$ 3.000,00 + financ.
Tratar: 9993·1826, cl Ereneu.

APOLO - vende-se, GL5, 90. R$
3.500,00 + 16x R$ 250,00. Tratar:
370-2-280, cl Marcos, após 15h.

BRASlllA - vende-se, bege, 77, bom

estado. Valor a comb. Tratar: 9955·
5884.

BRASlllA - carro pi colecionador,
cl manual, 2' dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481.

BRASlllA 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 - vence-se ou troca-se por
moto, 76, marrom. R$ 1.500,Óo..
Tratar: 370.·0368, cl Perivaldo.

FUSCA - Vende-se, 83, cl 5 pneus,
novos, motor novo, branco. R$
2.200,00. Tratar: 371-9375.

FUSCA - Vende-Se, 80, amarelo claro.
R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insufilme, ótimo estado. R$
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, 86, 1.6, refrig. ·a

água. R$ 3.800,00. Aceita·�e
contraproposta. Tratar: 370-7703,
cl Adenilsdn.

GOL - vende-se, 1000, 95, impecável.
R$ 7.300,00. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, Power, d.h., 02"
gas., cinza esc., 4p, financio ou

taço troca de menor vaiar. Tratar:
370-8563.

GOL - Vende-se, 91, 1.6, alc., branco.
R$ 6.500,00. Aceita-se carro ou moto
em troca. Tratar: 9952-7084 ou 373-3001,

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

, cl Mara, hor. ComI.

GOL - Vende-se.. Gl, 1.�, 90, alc.,
lindo. R$ 5.800,00. Tratar: 370-2995.

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

bom estado. R$ 7.200,00. Tratar:

9102·6772, cl luis.

GOL - Vende-,se, 96, 1.8, 2p,
prata. R$ '10.000,00. Aceita-se carro

ou moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. ComI.

�Ol - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 2.400,00. Tratar: 373-

2366, c1 Jair.

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

GOL - Vende-se, 1.6, 96, CU. R$
10.450,00. Tratar: 37q.2068 ou

9992·4712, cl leo.

GOL - Vende-se, MI, 97, pára-
.

choque pers.. revisado, ótimo
estado. R$ 1.1.000,00 ou financ.
Tratar: 376-1772, CI Waldir.

GOL - Vende-se, 1000, branco, 93.

R$ 6.500,00. Tratar: 9905-6476.

GOL - Vende-se, Cl, 94, motor 1.6,
cinza met, R$ 7.700,00, aceita
troca. Tratar: 370·4810.

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo estado.
R$ 7.500,00. Tratar: 373·0335 ou

9992·6016, cl Hélio.

GOL· - Vende-se, 85, ouro met., em

bom estado. R$ 2.500,00 ou troca-se

por outro veículo. Tratar: 370·7179,
cl Carlos, .até 12h.

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

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

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
alc. Bom estado. R$ 3.0.00,00, aceita
troca. Tratar! 9122-1157, cl Marcio.

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

GOlF - vende-se ou troca-se, Gl,
1.8MI, 96, compl. R$11.000,00 + cons.

Tratar. 9122-6233 ou 371-8153, cl Elsio.

KOMBI - Vende-se, 91, alc. R$
5.900,00. Imp. Tratar: 275·3331.

KOMBI- Vende-se, 86, branca, 1.600.
R$ 4.200,00 ou R$ 1.000,.00 + financ.
Tratar: 274-8550, cl Danilo.

KOMBI _ Vence-se, 91, 1600, alc.

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

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

2995, cl Gilson.
.

PARATI - Vende-se, 89, dourada.
R$ 5.500,00. Tratar: 370-1161.

TODA ·lINHA HBNBA 2BD2CB'
lERBfI'RAB13BUlJlBS
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Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

(47) 376-1772 - 27-3-1001
MODELO CoMB. COR ANO

vw
GM GoIMI1.0 G Branco 1997

Corsa Milê!1io, 4(1 02 Branco G Santana CL 1.8, compl. r G Branco 1995
Monza Sle compl., "l: 90 Bege G Fusca1.600 G Cinza 1994

Ranger ·98 Azul Gas. Kadett GLS, compl., p 98 Branco G Fusca 1300L G Azul 1985
Vectra, compl, 97 Vinho Gas. Vectra GLS compl., 4p . 94 Bege G Santana CO, 4p G Cinza 1985
Parati, 4p, d.h. 98 Azul Gas. Corsa Wind, 2p 96 Bordo G RAT
Parati 2p 91 Branco Ale. VW Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Omega, compl. 93 Grafite Gas. Gol �ecial, 2p 99 Vermelho G FiorinoLX G Azul 1996

Gol i,2p 97 Branco G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Ranger, compl, 97 Cinza Gas. Gol Mi, 2{ 98 Branco G Fiorino1.5 G Prata 1993
Fiesta,4p 99 Azul Gas. Voyage C ,2p 89 Prata G Santana Quantum G Marrom 1990
C-20 88 Bege Gas. FORD GM
Go11.6 96 Verde Gas. Escort GLX, 2p 95 Branco G 0-20Conquest, cornpl.-ar D Branco 1995

Go11.6 94 Branco Gas. E$cort Hobby 1000 94 Cinza G omega CD 30 compl. G Verde 1993
Chevette Junior G Prata 1993

Uno Mille 96 Branco Gas. F-1000 gabo 95 Bordô O MonzaClassic, 4p G Dourado 1990
Uno, compl. 96 Cinza Gas. FIAT FORD
Uno Mille 93 Cinza Gas. Mille Smart, 2p 01 Branco G KaGL G Branco 2000

Fusca 79 Branco Gas. Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G RangerXLT compl. D Prata 1999
Fiesta 1.0 G Azul 1997

Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G EscortXR3 Conv. A Prata 1987
Kawasaki KDX 200 92 Gas. Uno Mille, 4p 94 Azul G IMPORTADOS

COmprê:l ··Verlae PeugeotSoleil106, 4p, 1.0 G Prata 1999
.. '''�;:'' ':", ;:<:::!T::':OH::/'H'::':=\i/C::',·_":::"" �;- ,"-·CO,,,. Peugeot405 SRI, compl. G Azul 199.5PREFEITO WALDEMAR GRUBA; 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUA DO WL

VVotorantim I firianças

Fone (47) 371-2111
.

Fax: (47) 275-2076
Veiculos, peças e serviços

iii! &. ti! N ti!
e-mail: javel@netuno.com.br

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

'Siena ELX, 4p
Tempra IE: 4p

.

98 R$ 11.300,00'
97 R$ 10.700,00
96 R$10.100,OO
97 R$ 11.200,00
99 R$ 10.600,00
93 R$ 8.000,00
91 R$ 5.800,00
88 R$ 4.800,00
87 R$ 4.700,00
90 R$ 6.500,00
9? R$ 6.700,00
95 R$ 8.500,00
94 R$ 6.500,00
80 R$ 2.500,00

A�I.Prefeito·WaldemafOruba. 374r�· Jaragu'à do smi·

Gol MI
Gol'MI
Gol I
Palio 4p
Uno 4p
Eseort GL
Eseort L
Eseort GL
Eseort Xr3
Verona GLX eomp!.
Apolo GL·
Versales GL
Kombi
Fusea I

Este espaço
está reservado para

.

veeê lojista!

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

,

!, -

e taça ótimos

neg.óGios
neste espaço!

Corsa, 4p, 97
F-l000 Dupla Comp 91

F-l000 87
_ Gol1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99
Saveiro 1.6 MI 97
Monza Class 2p Cornpl.
Monza 4p Menos ar

Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Saveiro 99 1.6 MI

-

Eseort 88

Monza, Zp, - ar, 87

R$ 12.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.509,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 9.700,00
'R$ 8.500,00
R$ 8.500,00

. R$ 4.000,00
R$ 7.500,00,
R$ 7.500,00
R$ 14.200,00
·R$ 4.300,00
R$ 4.500,00

RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do S�I- Santa Catarina
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_/
SANTANA - Vende-se ou troca-se, 95,
4p, cl ar e d.h., branco cl rodas 15.
Valor a comb. Tratar: 37&1772.

.01, vermelha. R$ 3.3.0.0,.0.0. Tratar:
37.0-7577 ou 99.05-3398, cl Arnaldo.

Tratar: 373-2545, cl Luis. motor MWM cl 'carrocerta. R$
14 . .0.0.0,.0.0 ou troca-se por F-l.o.o.o,
paga-se diferença. Tratar: 274-855.0'
cl Danilo.

,.

AUTOMOVEIS
.PIlIIIIIII'II'II4

PICK UP WI LLVS - vende-se,
traçada com carroceria original, em

ótimo estado. Valor: 4.5.0.0,.0.0.
Tratar: 276-.0287 ou 27&.0373.

CO 125 - Vende-se, 86, preta, faixa
dourada. R$ 1.2.0.0,.0.0 + 3x R$
17.0,.0.0. Tratar: 273-5443.

I
SANTANA - Vende-se, GLS, 88, em

ótimo estado. R$ 6 . .0.0.0,.0.0. Tratar:
9117-8.078.

GMC - Vende-se, .98, capacidade'
pi 15T., 159.0, branco,. cl rodular.
R$ 58.000,.0.0. Tratar: 9992-0343,
cl Braulio.

I

CG 125 - Vende-se, Titan 98, roxa. R$
2.800,00 ou, R$ 800,00 + 24x R$
135,0.0. Tratar. 374-1117 ou 9975-0117.

PICK-UP WLLlS - Vende-se, ano 63
e 76, traçada e reduzida. Tratar:
370-3244 ou 91124950.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
compl., autom. Tratar: 370,8622.

Palio ED, compl. 02 branco

Celta c/ opc. 01 prata
Gol Plus 16V, 4p, GIII 01 azul

Gol M'i. 4p 99 branco
CorsaWind, 4p 98 prata
Gol MI compl. 97 preto
Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Palio EDX, 4p 97 verde

Gol I Plus 96 branco
Santana GLS, 4p 92 verde

Uno '1.5 92 branco
Chevette 1.6, gas. 91 azul
Gol CL 1.6 90 branco

UnoCS 86 bege
Fusca 1300 72

IVECO EURO - Vende-se, cargo
truck, 98199, 2' dono, el
170.000km oríg, Tratar: 373-0263
ou 9979-0283.

SANTANA - Vende-se, 1.8 CL, 89, a

'gás, cl aro de 'Iiga leve, porta mala

elétr., impecável. R$ 5.600,.00.
Tratar: 371-6238.

CG 125 - vende-se, Titan 00, KS,
vemelha. R$ 3.500,00 ou R$
1.000,00 + 24x R$ 177,.00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

RURAL WILLVS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecánica excelente.
Valor a cornb., pronta pI trilha.
Tratar: 27&.0031 ou 27&.0544.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.0.00,00. Tratar: 9973-8839.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, GLS

88. R$ 5.300,00. Tratar: 9975-7602.
SPRÜNTER - Vende-se, 91, cornpl.,
executiva, cl 15 lugares, branca.
Valor. a comb. Tratar: 376-0710 ou

9955-161.9, ,cl Gilmar.

CG TITAN - Vende-se, 01. R$
1.00.0,00 + 27x R$ 178,00. Tratar:
374-1529 (rec. Vanderlei).

SAVEIRO - Vende-se. turbo, 95,
banco de couro, vd., trv. etetr.,
alarme, rodas esp. Tratar:373-1723,
cl Henrique.

VOLKSWAGEN - Vende-se,
caçamba toco, modelo 13130, 871
88: amarelo. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060 ..

CG TITAN - Vende-se, 98, azul met.
R$ 2.80.0,00 ou 36x R$ 118,00.
Tratar: 9111-5.064.

TAURUSN - Vende-se, 3 . .0, 24V, LX,
97, motor V6, cambio autom., banoc de

couro, ar int., compl. Tratar: 37&1772. I

CG TITAN - Vende-se, .00. R$
20.0,00 de entro + 36x R$ 136,0.0.
Tratar: 9962-3689, cl José.

VOVAGE - Vende-se, 83, 1.8, alc.,
bom estado. Tratar: 371-2111,
ramal 2.03. R$ 2.60.0,.00, cl Davi.

VW 8.150 - Vende-se, 01, baú

Saider, particular. Tratar: 9979-1437.VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$
7.00,00. Tratar: 9112-9.033.

\ CG TITAN - Vende-se, consórcio,
partida elétr., com 10 parco Pagas,
faltando 26 parco Tratar: 376-3034

Rod. SR-280 km 58 s/nº - Guaramirim�SC - 'if 373-0504

..• vol�s�a�!� •• ·.1
POINTER - Vende-se, 94. R$
3.50.0,00 + 19x R$ 35.0,00, aceita-se
carro ou moto no valor da entrada.
Tratar: 376-3955.

AGRAtE. - Vende

se, 27,5, 91, doc.

pg, pI. trilha cl
todo equipamento
por R$ 1.400,00.
Tratar: 9967-1195.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - Vende

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

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

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

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h., à gas, duplo
comb. Tratar: 9952-7.084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. comI.

PARATI - Vende-se, 16V, 4p, 98.
R$ 14.000,00. Tratar: 9953-5676. MOTOS NOVAS E USADASBIZ '- Compra-se,

usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370-
7189, cl Gisele.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.8.0.0,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

MITSUBICHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compl; - vidro,
aro esp., capota marítima. R$

30.0�.o,OO. Tratar: 371-4446, cl
Vilson.

.

Veículo
RF 600
XT 600
hilruder
XT 225
NX 200
NX 350
eRX 200
DT 200
DR ROO
KDX 250
XlX 250
Tilon
Tiron
Tilon
Tilon'Ks
DT lRO
(G
eR 450TR
Tilon KSE
YRR 125
Riz

Ano
93
96
9R
00
9R
96
98
95
95
95
89
00
99
97
00
84
83
87
Okm
Okm
98

Cor
Vermelho
8ronco
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelho
Prelo
Prelo
Verde
Prelo
Praia
Roxo
Verde I
Vermelho
Azul
8ronco
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho

PASSAT - Vende-se, 83. R$
2.100,00. Tratar: 9973-8839. SANTANA - Vende-se, CIi, 95,

prata, 4p, cl trava eletr., d.h., e

alarme, R$ 11.0.0.0,.0.0. Tratar: 274-
8550, cl Danilo.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.0.o0km, capota
�r,ítima, impecável. R$ 23 . .000,.00.
Tratar: 376-1772.

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

BIZ -.Compra-se.
Tratar: 370-7189, '

cl Célia.PEUGEOUT BREAK - Vende-se, 981
99, 1.6, 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 312-0676.Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

.�
s

BSU1./·rast
rolamen

CICLOMOTOR �

Vende-se, 86.
Valor a comb.
Tratar: 371-9157.

JEEP - Vende-se, azul, 65 cc, gas.,
4x4, pneu fronteira. R$ 4.2.0.0,0.0.
Tratar: 274-8550 cl Danilo.

JEEP - Vende-se, 65, reformado,
em ótimo estado. Tratar: 9902-

1378, cl Marcos.
·CBl!: - Vende-se,
OBX 200,
estrada. 95, azul.

R$ 3.350,00.
Tratar: 9992-
4712, cl Leo.

AGRALE - Vende-se, 0.0, modo

85.0.0, caminhão cl frete garantido
na Olsa, Valor a corno. Tratar: 376-

2018, após 15 horas, cf Gerson,

LADA LAIKA - 'Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000,00. Tr�tar: 371:-6238.Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plontõo 24hs 9979-3484 \

MOTOR-HOME - Vende-se ou troca-

se,.79, por carro de menor valor.
SR 280 Km 57, nº 1149 - Próxirno ao Trevo de Guaramirim

.

Fax: {47} 373<l917 /_373-1381-Guaramirim-SC
CG .,' Vende-se,F-4000 - Vende-se, 77, vermelha,

ENTE,NDA COMQ FU\NC:I,�NA
>lê TipQ:dé im(jvel: Qortler::cii'át OU �esidelilcié;ll;; novo ou usado;
')!Jçrl,l�i\��\t�rr�ngi ,fetqrma :e, cq,nstt]Jção.
*' L:occíl 'do fmóvel: tcícto territórib' .haoional.,
'!: 'Valqr. dp, L ,e'Ct 04��çJmstmçãq: (Js: �$ $._OOÓ,.OÔ
à R$5200.;. .

.1

,g Vaíqr fi,naf)ch�ªb: 1dqp�:
.

.e· çê,q d9, i!l1§v�I;:�m \�té 129 :R:l,e,ses;, __
.

,

* am de eli'ltí'&gà: as liberação' s:ã6 feitas por. ,ordem
crorTOI(>gicé;l. vc;>cê: nãq, qepel1cfe (:te �\orteto (i� lan�e:., ,.,.:;

.,

�., Ó:

tOtl.FIRliJr$ !�'4',Ef!�'i
* Não �'\Rr�:ci,;g Ç�qlP�9�ªÇ�(Q:�\e
� �.ãó eXistem ..,Pátcelas iÍnterm�di'á
�as ornaves,� nem" residuial tina"!.

,* Clientepóde se,� prolOri�tári��e\"Qyt�os ihlóy�i�"* Liberdadede'escóIN:rdQ. tipQ�e 10Cã(dQ\imp\l�L
*parÇelªs J1l�nor�� '9u�"P yá,gf'de,r�IJl�c;lI�

I'

sl.
,:l< Assessorià4juríâica gratuita gâ[ianljtidq: u
* Escriturçf definiUv� 'dp imóv�J:ç,0.m' tJi!1Qjepa' Q0.
* ,Sem juros.,sem'consl!lItás.ho '$PG/SERJ.\;SAr
* UtÚize: seu FGrS� '.

·kit
..

•

,Eril�m" f,i,��prr
;, parc�la�s� dé e'ntrega'

\\�

"AcMANEIm\ MlS.,.INTELIGIENIE
,PAU .. VOCÊ 'ADQUIRIR O SEU IMÓVEl:'
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8 CORREIO DO POVO

VeAdas e Serviços

f) IntelbraJ'

111111 HDL
�,-
II '11111

TERÇA-FEIRA, 2S de junho de 2002

DT - Vende-se, 180, 89. R$

1.800,00: Tratai: 370-1161.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87, ,

doc. em dia,. branca. R$ 1.300,00 ou

R$ 500,00 + 6x R$ 180,ÓO. Tratar:
374-1117 ou 9975·0117. _

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

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô.

R� 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:

370-2227, el Anderson.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada el motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, el Jussara.

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

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

assumir finane. De R$ 267,00.
Aceito carro até o vaiar. lratar:
9125·2722 ou 372-3970.

XL - Vende-se, 250, 83. R$
1.500,00. Tratar: 370-1161, el 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.

I

XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00
entro :;. 37x R$ 98,00. Tratar: 9973:8955.

XT 6PO - Vende-se, 95, preta. R$
'7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$

I

336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117. 9975·4667.

VAMAHA - vende-se, YZ 125, 92. YAMAHA - Vende-se. DT' 200, 971
, R$ 2.800,00. Tratar: 370·0724 ou 97. R$ 4.000,00. Tratar: 374-1117.

1

diversos
-,

ALINHADOR - Vende-se, para carro

batido. R$ i.600,00. Tratar: 376-
1375.

APAREI::HO DE GINÁSTICA -

Vende-se, atlétic 2001. Valor a
comb. Tratar: 376-0642, cl Miriam. \

APARELHO DE SOM.-:- Vende-se, el
10Cd's, Aiwa 4200 watts, gaveta
pI 5 Cd's. R$ 800,00, ou troca-se
por moto no vaiar, dou o som de
entrada e assumo finane. Tratar:
376D929.

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

ARCONDICIONADO - Vende-se, pI
carro Opala ou Caravan. R$
200,00. Tratar: 376-1375.

BALCÃO - Vende-se, 2,
refrigerado, 1 seco, 1 refr.
somente com água, 1 forno a gás'
e 1 betoneira. Tratar: 370-06?9, el _

Teresinha.
_)

BAZAR - Vende-se estoque e

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

, /

JA:RAGUA DO 'SUL
GUARAMIRIM

Rua Reinaldo Rau, 433 - Centro
Rua 28 de Agosto, 1578 - Centro

(47) 371-5,564
(47) 373-1016

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

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótim-o estado e um

microfone sem fio'. Tratar: 372·
4402, el Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E

CARREGADOR NOKIA..l Vende-se.
Valor a comb. Tratar: 9121-2362, el
Joilee.

BICICLETA - Vende-se, para
bOleeionador, marca Prosdôclmo,
aro 28. R$ 600,00. Tratar: 370-
3062.

BICICLETA - Vende-se,
ergométriea, semi nova. R$ 130,00.
Tratar: 273-0601, el Waldir.

BOTE - Vende-se, para tirar areia,
bomba de 10'. Tratar: 376-0586 ou-
9975-4060.

BUJÃO DE GÁS - V�nde-se. Tratar:
370-9062.

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar:

371-6021.

CACHORRO - criança está
adoentada pelo desaparecimento de

Cooker, mestiça dourada, atende
pelo nome de "Moleea", próximo do
teatro e mediações no Bairro
Czerniewiez. Tratar: 370-7276 ou

9955-9075.

CACHORRO - desaparecimento de

eahorro de estimação: Atende pelo
nome de Clarim, cor marrom com o

peito branco. Desapareceu nas

proxlmldades da MlchiganBetões e

laterais. Tratar: 370-9484 ou 9991-

3403, cl Cleiton. Boa gratificação.

* CentraisTelefônlcas PÀBX
* 'Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos
para televendas

\

* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992

i

I
I
!
J

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

cartão, Tim. R$ 200,00. Tratar:
9903-3526, el Cristiano.

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

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

CELULAR - Vende-se, Erieson, el 2
carregador, 1 p/ carro, el crédito
de R$ 98;00. R$ 220,00. Tratar:
376-0512, el Una.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se, portátil,
e/2 bocas, ideal pI camping ou pI quem
gosta de eoz. em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:

9979-0605, cf, Adir.

COMPUTADOR - Vende-se AMD

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

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

CADEIRA DE BEBÊ - Vende-se, pi
carro, marca Galzerano. R$ 60,00.
Tratar: 370-7703, el Adenilsbn
(manhã).

CADEIRA DE BEBÊ - Vende-se-se,
marca Casco. R$ 150,00. Tratar:
275-07.07 (hor. Cornl.), ou 372-0�39,
el Marceli, a noite.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
Burigotto. R$ 60,00. Tratar: 275-
0707 (hor. ComI.). ou 372-0339, oi
Marceli, a noite.

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

CAMA - Vende-se, casal, branca,
tubular, seminova. R$ 50,00. Tratar:
9104-5510.

CAMA - Vende-se, beliche,
seminova. Valor a comb. Tratar:

376-1595.
'

CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a eomb. Tratar: 275-
1676.

CELULAR - Vende-se, Erieson,

COMPUTADOR - Vende-se, 'K611
500, kit multlmldia, monitor 14'e
scanner Genius. R$ 950,00.
Tratar: 370-4617" el Ricardo.

-

COMPUTADOR - Vende-se,
Penthiun 11,1 550, el monitor Sony
17', profissional. R$ 2.900,00 em

condições. Tratar: 9963-7292.

I
'1

para.

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

CONCHA - Vende-se,
retroeseavadeira. Tratar:
9992-7162'.-

1
!
I
I

\ I
I
J
I
I

l
!
I

I

I
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VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO
( ,

Astra Sedan GL cornpl. 99 Prata Gas. R$ 23.000,00

Seja
• Vectra CD, 16V 97 Azul Gas. R$ 23.800,00

parceiro Este espaço
Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. �$ I I .000,00
GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ I I .000,00

f 'da BV Financeira Go116Y,4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00

está reservado para Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00
Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00

e faça ótimos você lojista!
Uno SX, 4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00

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

fi negoclos Gol 1000 95 Prata Gas. R$ 7.800,00

I Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00

neste espaço! 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
D-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00
CG Titan 125 OI Azul Gas. R$ 3.300,00

Com a parceria
BV Financeira,
este espaço

é seu!

li a u t o m
à
v e i s 370·3113

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
, .

HAMV AulomoueiS Lida,.
Rua Jorge lac::erda, s/nº - Centro - Corupá - SC

F·l 000, cob. dupla, cornpl. diesel 89 Preto

Saveiro, cob. dupla, diesel 91 Branco

Vectro GlS, 2.0, gos., cornpl. 95 Bronca

Omega GlS, 2.0, gos., compl. 94 Branco

Escorl Hobby, 1. O, gos. 96 Azul

Kodett Gl, 1.8, gos. 94 PraIa

Gol Cli, 1.6, gos. 96 Bronco

Fiorino 1.3, IE, gos. 96 Verde

Escorl 16Y, gos. 98 Vermelha

Gal Stor 1.6 Mi, cl ar e d.h. / 98 PraIa

Poroli Cl, 1.6, gos. 92 Verde

Quonlum lB, 4p, gos. 95 Bronco

WOLKSWAGEN

Seja
•

coi ta.o Branco 97

parceiroPalo Classic Prata 97

Logus GLi Verde 96

Golf GL, comot. Roxo 95

Pointer Gli Vermelho 95 da BV FinanceiraLogus Gl. campo Prata 94

Santana Quantum GLS Prata 93
Gol CL Vermelho 89
Santana CL Azul 86

faça ótimosFIAT eUno EX, 4p Cinza 99
Palio Weekend Branca' 97
Palio EL 1.5. 4p 'vermelha 97

, •
Palio ELX. com pio Cinza 01

negoelosTempra 16V. compl. + couro Branco 95
Uno ELX Vermelha 95
Uno Mille Azul 93
Marina LX Azul 93

neste espaço!FORD
Ka Azul 97
Escort Hobby Vermelho 96

Pampa L Vermelha 95'
Escort XR3 Branca 94

� Verona GLX Prata 94
CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V 'Branca 00
Corsa Wind Prata 99
Corsa Wind Cinza 98

t
Ipanema SL 1.8 Azul 91

V, \l'otoranUm I finanças

AUTOMOVEIS
Ca....... Nodonals e Importoclos

92

99
ApOI\> GL 1.8

"

Pick-up Corsa GL 1.6
Silverado DLX Die 6

R$ 7.300,00
R$ 13.500,00
R$ 35.000,00
R$ 24.0QO,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,
R$ 10.500,

I R$ 7.800,00,
R$ 7.500,00
R$ 7.000,00
R$ 9.500,00
R$ 23.000,00,
R$ 27.000,00
R$ 5.300,00
R$ 5.500,00

R$.,,2·}QP',OO,.

GD 370-2227/9975-1804

Apolo .GL 1.8
Monza Classic, top linha

','
S·10 Cabo Est., Compl., ,GasjGNV
F-l000 Cabo Dupla 89

Fusca

Rua Pref. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se
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10 CORREIO DO POVO ��i\�JMais

Lanches

c'e n, 6, c 1 o

UNIAO

Cdn"or�la

..,N�O

" �

GRUPO ESPECIAI..
MOTOS·

CI00 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

76'j7
. ,

80,43
90,64

EQUIPAMENTOS DE SOM - Vende

se, automotivo, (módulo, autofalante
pioneer). Tratar: 9992-4712.

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

ESCRITÓRIO - Vende-se, central,
cj toda infraestrutura, computador,
fax, telefone, árcondiclonado e

clientela formada. R$ 10.000,00.
Aceito carro. Tratar: 9125-2722, cj
Everaldo ou 372-3970, cj Marcia.

ETERNIT - Compra-se, usado.
2,40x50, 130 folhas. Tratar: 376-
3034 (manhã).

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

ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
seminova 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 cj
cadeiras, estofados, etc"Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549.

FAX - vende-se, valor nego Tratar:
371-4979

FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar:
373-3787, cj Noeli.

FILHOTE - Vende-se, cofap. Tratar:
373-3787, cf Noeli.

«,
FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cj Joilce.

FITAS DE VíDEO - Vende-se, 1100,
cj expositores .e balcão. valor a

comb. Tratar: 376-1090.

1

TERÇA-FEIRA, 25 de junho de 2002 �
GALPÃO - Vende-se, cj 300m2 de

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

o

GELADEIRA - Necessito - Morador
do Bairro Rancho Bom. Tratar:

.

.374-1103, cj Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada.
Tratar: 275-3678, cj Malvina.

GALPÃO - Vende-se, estrutura
melo, montado e coberto.
Melhor preço da região.
Tratar: (47) 9975-2825,
cj Silvio.

GALPÕES,- Aluga-se, 2 galpões,
na Av. Pref. Waldemar Grubba.
Tratar: 370-0422.

GUITARRA - Vende-se, Fender
Strato-caster importada + cubo

Fender e pedal distorção Danelectro.
Tratar: 9963-7292.

GfTOS - Vende-se, Si ames e

Persa. Tratar: 373-3787, cj Noeli.

LANCHONETE - Vende-se, no
Centro, equipo pj sorveteria, cj
12 anos de func. Tratar: 370-
6624. CRECI 8844.

ICE K::::.
INSTALAÇÃO E CONSERTO

RuaEpitácioPessoa, 607,próx CoI. Jangada -JaraguádoSul-se

AR CONDICIOR
,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

� �

Oh8. 1031 irês :toHfempla ões POI' IHês
I

CRIDITO
R$ 8.506,00'
R$ 9.960,00
R$10.296"OO

\

R$ 11.997,00
R$ 13.421,00
R$ 14.406,00
R$ 15.692,00
R$ 16.100,00

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

c O ln S r e i, o

c o n t 6. e-r ()

UNIAO

c-e e s ér e.r e

UNIAO
•

d

c e e r
é

é

e r e

UNIAO

CONSÕHC·.O UH.AO
�

Rua Barão do Rio Branco� 627
Centro ... Jaraguã do Sul
Fones: (47) 371-8153 /9122-6233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

Planeje suo aposentadoria com um Plano de Previdência Privodq do Sul América'Seguros.
CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS:

- Parcelo minimo de RS 50,00 - Assistência 24 horas grátis;
- Taxo de Administração decrescentes; - Dedução de suas contribuições no Imposto de Rendo;
- �entobilidode minimo garantido; - Tradição e solidez do Sul Américo Aetno

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uol_com_br

LIQUtDtFtCADO,R - Vende-se, MÁQ_ REBATER ELÁSTICO - EMPILHADEIRAS - Vende-se,
valor a combinar. Tratar: 373- Vende-se, 4 agulhas, marca marca Gale, 91. R. 25, rodado
3,787 c/ Noeli, Hansai. R$ 3,500,00 à vista ou duplo, torre alta, 2,5T. R$

R$ 2.000,00 de entrada e o 27.000,00, e marca Toyota, ano
LIVRO - Compra-se, Mundo de resto parcelado. Tratar: 9975- 90, 2,5 + R$ 24,000,00, Tratar:
Sofia. Tratar: 376-3658, cl 4523, falar com Rosa. (47) 635-5151-
Jusiane ou Marta.

MÁQ_ PI RECORTE DE MESA - Vende-se, marfim, cl
LUSTRE (iZ) - Vende-se. Tratar: ADESIVO - Vende-se, ploter de ) tampo de vidro, pi 6 cad.

9992-716.2. recorte, boca de 25. Preço de estofadas. R$ 250,00. Tratar:
ocasião. Tratar: 370-9172. 372-4153, cl Alex.

MÁQ_ COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a MÁQUINA - Vende-se, de solda MESA - Vende-se, jantar, cl 6
comb. Tratar: 9113-7636. elétrica e furadeira de impacto. cadeiras. R$ 290,00. Tratar:

Tratar: 370-9172. 370-0558, cl Eli.
MÁQ_ COSTURA - Vende-se,
reta e overloque cl cobertura. MÁQUINAS PI COSTURA - MESA -r- Vende-se, 4, de
Preço a combinar. Tratar: 9993- Vende-se, 1 corte de trabalhar estamparia, cl 48 formas
4340 ou 370-5547. Kamer R$ 1.300,00 (pacote cl I térmicas, R$ 3.000,00. Tratar:

todos tem desc. ou avulsa).· 372-5079 ou 371-6021, cl
MÁQ_ COSTURA - Vende-se, Tratar: 275-06_16. Valdir, hor. comI.
Intel ache (Yamaha) e tricô (Elgin
Brother Eletronic). R$ 3.000,00 tSOPOR - Vende-se, 135m2 pi MÓVEIS - Vende-se,'de
as duas ou troca-se por moto de isolamento. Tratar: 9992-7162. lanchonete. Tratar: 9121-2362,
menor valor. R$ 375-1080. cl Joilce.

LANCHONETE - Vende-se, Vila
MAQ_ LAVAR ROUPA - Vende- Lenzi. R$ 6.000,00. Tratar: MÓVEIS - Compra-se, antigos
se, Müller, de fibra, toda revisada. 9121-8868, cl Maria. (usados). Tratar: 371-5994 ou

R$ 150,00. Tratar: 370-2152, cl 37(&1-0975 (apôs 19h, cl Maria). 'I

Alvaro apôs 14horas, LAVADORA - Vende-se, Vila
Lenzi. Tratar: 275-3937. PAPELARIA - Vende-se saldo em

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende- DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-
se, Brastemp, p/6 pessoas, na de moças, apto. mobiliado no 8329 ou 274-8264, cl Simone.
caixa, ou troca-se por fogão Centro, novo. Tratar: 372-6090,
Brastemp, autolirnpante, 4 cl Alexandra. PAPELARIA - Vende-se, no
bocas, de embutir, novo. Tratar: Centro, cl estoque e instalações.
370-9172. DIVIDE-SE APTO_ - Procura-se Valor a comb. Tratar: 371-0452.

moça, apto no Centro. Tratar:

MÁQ. FRALDA - Vende-se, 9122-6408,371-6543 h.c., ou PASSAGENS AÉREA - Vende-se,
descartável. Tratar: 375-2949. 371-3068, cl Marise. para qualquer lugar do Brasil ou

outros países da América do Sul.

Valor 60% do valor da passagem
normal. Data da viagem a

escolher, Tratar: 9973-3358.

PATINETES - Vende-se, 3. Valor a
comb. Tratar: 370-9282, cl Rose.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhões de luz cl catraca e 40m

fio. R$ 900,00. Tratar: 372-
3598; cl Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

môveis (pátina, decapê, etc.).
Tratar: 9905-2929 ou 275-2229 ..

PLAY STATION ,,- Vende-se,
destravado, R$ 1.000,00.
Tratar: 376-2206.

PNEUMÁTtCO - Vende-se, pi
Truck. Tratar: 9992-7162.

PROCURA-SE - Pessoa pI
dividir aluguel, em Corupá. Tratar:
(47) 375-2177, cl Ana.

PROCURA-SE -Imóvel no Centro
de Jaraguá do Sul para alugar.
Tratar: 373-4932, cl Ana Paula.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
- Aluga-se por hora, l' hora
grátis. Tratar: 275-1101 ou

9104-2393.

QUITINETE - Procuro para alugar
ou dividir, urgente. Tratar: 370-
9006 ou 9101-8863, cf Fábio.

GOMES

Venha �conhece.r nossa
linha de dormitórios

CORREIO DO POVO 11

,

CEDRO MOVEIS
E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO eM 5X
seM dUROS

'" Móveis sob medida;
'" Inclusive móveis de

Gramado;
'" Cozinhas planejadas_

SOLICITE ORÇAMENTO

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Rua Major Júlio Ferreira. 258 - ao lado da Oemicar - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

Dormilprio PO,nzam

Em 5xsem

j�ros (1+

Rua Venâncio da Silva Porto, 219 - Nova Brasília - Jaraguá do Sul - 372-0002
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A mais nova' loja da cidade.
, Venha conferir, estamos esperando por você!
[Aproveite, preços promociônais de inauguração, nos'COMPUTADORES

FONE: 47 371-0394
'Rua: Barão do" Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaragul\ do Sul - SC

rc.binformát!cá@uol.com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista �'m Prótese
Dr. AÚ'" f. C90vío-Voy�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA '.

Vr. vaUibor MtM"Cclo-Weber SilN""
Pone/fax: 275':'3786 - Sala 801

I

I ENDOCRINOLOGIA

Vv.C�er�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRU.RGIÃ-DENTISTA - PERIODONtIA
VVCtl. c'la.d.f4rT�"

Pone/Fax: 371-8743 - Sala 705
----------��--�--���

i Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se
�'--�--- -�---�--�----

,( ����?JMais

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

QUITINETE ou CASA - Procura
se para alugar, cl mais de.S qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

RODAS (4) -Vende-se, originais
para Voyage. Tratar: 9992-7162.

Cassio. R$ 100,00. Tratar:
9117-9257.

TECLADO - Vende-se, marca /

Cassio, modelo K110. R$
150,00. Ou troca-se por cimento.
Tratar: 274-8404, cl Dilson.

TíTULO - Vende-se, patromonial Beira'
Riq. R$ 200,00. Tratar: 372-2354.

TíTULO - Vende-se, patromonial
Baependi. Tratar: 371-2749.

TíTULO - Vende-se, Acaraí. R$
250,00. Tratar: 371-1495, cl Darci.

TOCA DISCO-Vende-se, profissional,
DS 4.7, prô-linha. R$100,00. Tratar:
274-8141, cl Virgílio.

TROCA-SE - Carro no valor de R$
30.000,00 pi casa de material.
Tratar: 370-1161.

OFICIINA DE TORNEIRO -

I

Vende-se, cornpl. Tratar: 371-
5640, cl Sérgio.

03 RETRO ESCAVADEIRA - Vende

se, CASE 580H ano 87, 90 e 95.
Tratar: 372-1727 ou 9975-0331.

TERÇA-FEIRA, 25 de junho de 2002

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

ROUPAS - Vendo, masculinas, de
primeira, calça, cinto, camisas e

blusas de fio (tencel, linho e

microflbra). R$ 15,00 a peça.
Tratar: 370-8552 ou,9118-7192,
cl Hedlinn (qualquer dia e horário).

SERRA - Vende-se, circular, cl
, mesa comp., trifásica 4cv. R$
250',00. Tratar: 370-8615.

SOM - Vende-se, Aiwa 4200
watts, semi-novo. R$ 800,00.
Tratar: 376-0929, cl 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 usuáriós
de inf. e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370·3623 ou 371·5006.

TECLADO - Vende-se, marca

.:::ú.

Z VI,�Í">

v/draçar/a

Wille

TENDA DE UMBANDA
PAI XANGO

Marque sua consulta pelo fone:

2'15-1i 55'9
TrabalHos espirifucis para todas as

f inali:dades I

Gira de Umba'1da ..� Quimb.anda to.dé)s os

Domingos com início às 19:00 horas.

Rua Rui Barbosa, n° 68 - eOHAB
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

I (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERFLEX
,- Persianas
- Box para: banheiros
- Esquadrias

/

Av. Pref. Waldemar Grub'ba, 1839, Vila Lalau

IIMPI Madeireira Flórida Ltda.

li - Fones: 370-739·3 - 370-7550
Especializada em madt;:iras_ nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha
,

'

Vende-se. R$ 15.000,00.'
Tratar: 275-3937.

VIDEOCASSETE - Vende-se
ou troca-se por bicicleta

erg. Tratar: 370-9282.

VIDEOGAME - Vende-se,
Play Station, 17 CDs. R$
350,00. Tratar 370-7866.

COMPRO
CONSÓRCIO

Contemplado ou não .

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

VIDEOGAME - Vende-se,
super nintendo, cj 2
controles e 6 fitas. R$
150,QO. Tratar: 371-
6238.

VIDEO LOCADORA -

COMPRA -VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

V:4::Y
���

�I�
* FRANCESA MONTEIR.O
* ESMALTADA� MONTEIA:O

O'",""H
.

'�.* ISOLANTE TERMICO ..........-
'

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

* ROMANAS
* GERMÂNICA

\2,
7
S

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

www.irmaquinas.cjb.net

I

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
'ii Venda 'ii Locação 'ii Conserto 'ii Montag�m·flls

Irmâquinas Indústria
e Comércio Ltda.• ME

Trabalhamós com vendas e consertos:-•

,

, Motores Estacionários
'lavo Jota
, Aspirador-
• Compressor, etc.

, Motossera
• Roçadeiro
• Motobombas

'

, Entre outras... !

,
.

* Assistêncía 24hs

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Centro· Jariiguá do,Sul

.% ],70-5,'99,
M,OTOS USADAS

, �. \.

CilOO Biz
CIOO Biz
Crypton
,$ U!1dO\IVn
CG 125 Titan I<S
CG 125 Titàn I<S
CG 125 Titah 1<$
'C(3 i25 Titan I<S
CG 125 Titan
CG 125 Titàn
CG 125 Titan .

CG 125 Titan/
CG 125 Titan
CG 125
CBX 2Q.0 Strada
XLR 125
YBR 125 ..

CG 125 Titan I<S

98/99
00/01
01/01
97/97
01/01
01/01
01/01
01/01

-:

95/95
96/97
98/99
98/98
97/98
83/83
98/98
99/99
Okm
Okm

Vermelha
Verde

.

Vermelha
Vermelha
Prata
Verde

. Azul
Vermelha
Cinza
Vermelha
Azul
Azul
Vermelhà
Vermelha
Roxa
Azul

Vermelha/Prata

CORTILEX
CORTINAS - PERSIANAS- DECORA:çÕES,
f'adYM-e-q�pcwCl/w.wbom;�

AMBOS OS SEXOS

Tem fluência no idioma inglês
(indispensável)

- Motivação e entusiasmo

Busca crescimento profissionàl
Tem idade de 18 a 35 anos

RESPONDA ESTE ANÚNCIO

INtERESSADOS COMPARECER à rua João
Marcatto. 147 - Centro � Jguá do Sul.

(Rua do Ponto Frio. Horário: 8:00 as 22:00)

"-

Entrada e saldo em 36X de R$ 169,00
/

*'Capacete' * Tanque cheio

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG da'Weg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALTAM JOGOS,
\

.

'PARA O PENTA
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As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
IRONIA "VERSUS" GROSSERIA (194)
Certo dia, passava Emílio de Menezes pela Avenida

Central, quando cruz-ou com um deputado seu

conhecido. que não primava pela educação, e que o

deteve pela manga do casaco.

Vem cá, ó Emílio ... Quero dar-te a honra da minha

companhia ... Vamos tomar alguma cousa?
A honra? -, fez, com ironia, o poeta.

E com orgulho, desembaraçando-se do atrevido:
- Obrigado, meu velho, você já está tão

desfalcado! ...
Humberto de Campos - Discurso na Academia Bras. de

Letras, 1920.

PRoeON INFORMA: (1512)
Os genéricos

Genérico é um medicamento que tem as mesmas ca

racterísticas e produz no corpo os mesmos efeitos que
um medicamento de marca. É vendido pelo princípio
ativo, não tem nome comercial.

Fique atento:
J

* Pergunte ao seu médico se já existe genérico para o

medicamento que ele está receitando.
* Os médicos do setor público (SUS) são obrigados por

1

lei a receitar o medicamento pelo nome genérico.
* Ao comprar o medicamento exija a presença do far

ma�êutico na farmácia para lhe orientar como usar o

medicamento.
* Para trocar omedicamento demarca pelo genérico recorra
ao farmacêutico, e nunca ao balconista da farmácia.
* Solicite nas farmácias a lista atualizada dos medi

camentos genéricos. Por lei elas são obrigadas a manter

essa lista permanentemente em exposição, \
* Verifique se o medicamento genérico traz na embala

gem a identificação: "Medicamento Genérico - Lei

9.787/99", e uma tarja amarela c9m um "G".
* Denuncie qualquer irregularidade ou falha, não apenas
em relação aos genéricos, mas a todos os medicamentos
aos quais você tenha acesso.

PROCO���..JAMGUA DO SUL/Se

• Jornal

CORREIODOpovo

Aqui tem
informação!

Rua Reinaldo Rau. 61 -

sala 1 e 2 • Jaraguá do Sul
_ Telefones: 371·5531 • 982·0710
Rua Parafba, 256 • Blumenau
Telefone/Fax: 340·2393

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. AlÁ'" f. OW'rú:rDcw�
Pone/Fax: 371-7235 - Sala B04
E-mail -drair®netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CUwer�S�

Fone/Fax: 275-3786 -Sala BOl

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

GERAL

I ALCOÓLICOS ANÔNIMOS: 25 ANOS (2)

I

CORREIODoPOvo3B

A entidade jaraguaense, a 2 de julho, comernoraráZô anos de existência

imperfeições humanas desviem a irmandade de seu

objetivo básico, que é ajudar o alcoóI1co que ainda sobre

e qu�disputas internas por fama ou poder minem sua

maior força: a unidade.
-

São estes princípios que garantem a caráter totalmente

democrático da irmandade, citado no' início desta

matéria, e mais um ponto fundamental para o sucesso

do' trabalho desenvolvido: o anonimato de seus mem
bros. Além da proteção que isto representa para o

membro no início de sua recuperação, contra o estigmaI

de uma doença confundida por muitos como falta de

vergonha, a colocação dos princípios acima das per
sonalidades' num grupo que se caracterizou durante o

alcoolismo ativo pela megalomania e prepotência, é, no
mínimo, uma medida salutar contra o fantasma da

'celebridade, tão comum aos bêbados, e permite a con

vivência entre elementos culturais e socialmente díspares
como milionários, operários, advogados, médicos,

, religiosos, professores, agricultores emais homens e mu

lheres de todas as profissões, raças, credos e ideologias,
COMO FAZER PARTE - Existem cerca de 6,5

,

mil grupos de Alcoólicos Anônimos no Brasil,
aproximadamente 192 em nosso Estado. Destes, oito
na Região de ]araguá do Sul, conforme relação dos

grupos, com seus respectivos endereços e horários de

reuniões. Para ingressar em qualquer um deles não é

preciso taxa e nem mensalidade. Basta o desejo de parar
de beber. O AA mantém ainda uma equipe de vo

luntários para reuniões informativas em igrejas, indústrias,
escolas, hospitais, sindicatos e instituições beneficentes,
cooperando sem afiliar-se, com profissionais e entidades

que-lidam com alcoólicos. (Segue)'

Preservação do meio ambiente (2)
ÂNGELO RIBEIRO - Professor e)jornalista

e com todo nosso sistema solar em razão do que acabamos
de expor poderá ser evitado se nos propusermos a meditar
sobre tal coisa e tornarmos algumas iniciativas que ve

nham a colaborar para que tal não aconteça ... Dentro de
mais dois meses e dias estaremos ingressando no ano

2001, início do século 21 (da era cristã), ou do terceiro

milênio, creio, e muitas pessoas estarão conosco, que é de
real importância que nós, homens, devamos meditar sobre
o assunto...

,

Em nossas andanças, por aí, principalmente quando
visitamos cidades cujas ruas possuíam uma boa vegetação
junto ao meio-fio de suas calçadas, inclusive com arbustos

floridos, temos verificado que, depois de terem sido as

mesmas ruas calçadas ou, o que reputamos pior, asfaltadas,
aquela mesma vegetação está desaparecendo: Tal fato, a r

nosso ver, não deixa de ser uma conseqüência da falta de
umidade que' banhava, no passado, as raízes dessa mesma

vegetação.
De uma maneira mais ou menos paralela ocorre com

as inundações de muitas localidades, uma vez que as águas
provenientes das constantes chuvas correm diretamente

para os rios por não serem absorvidas pelo solo como

ocorria em um passado não muito distante.

Esta "montagem" foi feitapelo autor destemesmo trabalho.
A publicação faz parte doJornal ''ANotícia", editado na cidade
de Joinville, a "Manchester Catatinense", e conta hoje com

77 anos de vida. F1orianópolis, Terra de Sol e Mar, 16/12/
2000. Este "slogan" é do autor.

'

PASSOS E TRADIÇÕES - "]á no decorrer dos

primeiros anos de existência da irmandade os fatos

mostraram a relação entre o beber excessivo e algumas
características de personalidade presentena maioria dos
membros da irmandade. Evidenciou-se também que,

para levar uma vida de relativa- paz e serenidade sem

amortecerseus conflitos através do álcool, o alcoólico

precisava promover umamudança nestas características,
melhorando interiormente. Para que o membro da.

irmandade, já abstinente, pudesse mudar gradativamen
te sua cabeça e visão do mundo, foi elaborado UI)1

programa de recuperação intitulado "Os 12 passos",
no qual estão contidas sugestões a serem aplicadas pelo
alcoólico em seu dia a dia. Embora de cunho riirida

mente espiritual, este programa não se prende a ne

nhuma seita, religião ou sistema filosófico, tanto que é

seguido com enorme êxito por alcoólicos adeptos das

mais diversas doutrinas. Aliás, por representar um
programa de vida altamente útil a todos os que vivem

neste conturbado século. Os 12 passos foram adotados

por diversas irmandades paralelas e até mesmo por
tindivíduos sem nerihúm problema específico, como
diretriz para suas existências. Paralelamente a estes

aspectos concernentes à recuperação individual de cada

alcoólico, outras questões surgiram durante o desen

volvimento dairmandade, no que diz respeito ao

relacionamento entre os grupos que a integram e a ati

tudes de AA com um todo, diante da sociedade e de

seus diversos segmentos. Atrávés de ensaios e erros

chegou-se a um conjunto de princípios denominados
AS 12 TRADIÇÕES, que, seguido por todos os grupos
de Alcoólicos'Anônimos do mundo, impede que as

OPINIÃO

Uma coisa que não pode deixar de chamar a atenção
de quem vê, todos os dias, o que vem ocorrendo com as

massas polares (seus deslocamentos), tanto ao Norte como
ao Sul; com as repetidas tempestades que vêm arrasando

grandes áreas dos mais remotos pontos de nosso planeta
com enormes catástrofes para os seres que habitam tais

regiões (homens ou animais), não pode deixar de pensar
que alguma coisa de anormal e imprevisível poderá vir a

ocorrer, de uma hora para outra, neste planeta.
E isto, queiramos ou não, poderá se tornar real por

nossa própria culpa... é curioso verificarmos em nosso

dia-a-dia quenenhum "cientista" ou pesquisador de nossos
fenômenos naturais e que são hoje conseqüências de quan
to vimos fazendo no tocante às possíveis modificações
de nosso clima e de nossa natureza tenham se debruçado
a pesquisar os 'seus efei�os. Anos e anos a fio estamos

cruzando o espaço que nos envolve com aeroplanos, que
despejam na atmosfera, através dos gases produzidos por
seus motores, uma variedade de produtos que poderão
estar contribuindo para o desequilíbrio da 'composição
desse meio... o mesmo poderemos dizer quanto à explo
ração de nossa estratosfera cujos aparelhos que fazem
tais viagens também estarão colaborando, sem dúvida

alguma, para aquele mesmo fim .. :

E isto que está ocorrendo na atmosfera, mais próxima
ou mais distante da Terra, também, em possível menos
escala, poderá estar ocorrendo através dos submarinos
ou grandes navios movidos com energia atômica em nosso

-

oceano... O que possa vir a ocorrer com o nosso planeta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Projetos em Software de Autoria são destaque no Colégio Marista São Luís
o ColégioMarista São

Luís está constantemente
buscando recursos que de
senvolvam a relação en

sino-aprendizagem entre

professores e alunos de
forma dinâmica e partici
pativa. Entre as ferramen
tas que auxiliam neste pro
cesso, utiliza com destaque .

o Software de Autoria,
um programa equipado
com diversas ferramentas

que permitem o desenvol
vimento de projetosmulti
mídia. Sem ter conhe-

cimentos de programa
ção o aluno e/ou o pro
fessor pode criar projetos "

agregando elementos co
mo sons, imagens, ví
deos, textos, ánimações,
etc.

,
A pesquisa se torna

uma atividade prazerosa
porque é de fundamental
importância para o con

teúdo do projetomultimí
dia que será desenvolvi
d6. Um exemplo disso é
o Projeto "Copa do

Mundo", coordenado

pela Professora Dorlí G.

Contin, disciplina de His

tória, e desenvolvido pelos
alunos das 6as séries. Com
temas diferentes, os alunos
pesquisaram em jornais,
revistas e internet as infor

mações relevantes-e, a

partir daí, constroem seu

sistema 'multimídia. Dessa

forma, o aluno tem partici
pação ativa no processo de

construção, pesquisando, de
cidindo, s�lecionando a in

formação, transformando-a
em conhecimento para as-

Petrobrás - Novo Patamar da Empresa
MAURO GIORGI - Analista de investimentos baixol@aol.com

I

A Petrobrás anunciou recentemente uma, série de mudanças em seu estatuto e na sua,

forma de captação de recursos para fazer frente a investimentos. Estas mudanças refletem'
a efetiva entrada da Petrobrás no mercado de capitais internacional, onde o risco de sua

atividade é compartilhado com o mercado financeiro.

No entanto, para espanto o mercado brasileiro não "gostou" da nova decisão da

empresa. É importante observar que apesar da empresa ter o governo como principal
acionista, não é justo que ele arque com todo o volume de investimentos ou ainda receba
menos dividendos por conta de investimentos que a empresa fará. Os escassos recursos

do governo têm melhor uso em outras áreas. É claro que 'qualquer aumento da quantidade
de ações em circulação faz com que o poder das atuais seja diluído, no entanto; o aumento
do n'úmero de ações, por conta de novos investimentos, principalmente em uma empresa
que pertença a um setor onde o capital é intensivo, é mais bem visto do que o endividamento,
oneroso. Assim, não há como concordar com aqueles que foram contra a nova postura
da empresa.' ,

\ \

.f\Petrobrás está "tentando" entrar para um "clube" de empresas produtoras de petróleo
-, multo fechado e forte e, para isso, ela precisa ter um tamanho cerca de 35% maior que o

seu atual patamar. Para isso a estatal está fazendo pesados investimentos também fora do

Brasil, em áreas de risco em diversos países e vem tendo razoável sucesso, anunciando nos

últimos dias novas descobertas, ainda não quantificadas. Dentro do Território Nacional, a
Petrobrás 'também vem trabalhando com parcerias em áreas de risco, com empresas
estrangeiras, tendo' também razoável sucesso co/n descobertas anunciadas na semana passada.

À indústriá de exploração de petróleo vive momento particularmente favorável em

relação a preços, apesar de ser de difícil sustentação se realmente a economia americana
demorar a se recuperar. Com esta expectativa ainda no ar, a intenção da Petrobrás de

captar recursos para fazer frerite a investimentos neste Imomento pode representar um

preço mais favorável para a empresa, do que esperar uma piora no cenário de demanda

por petróleo para ir a mercado buscar recursos. Outro ponto importante é que a,empresa
tem condições de baixar ainda mais seu custo operacional com a obtenção de recursos

mais baratos e a Petrobrás já demonstrou posicionamento muito bani. neste aspecto, em
relação as demais grandes empresas do setor.

N() entanto, a companhia estatal não tem somentemotivos para elogios.Há um gargalo"
uma pendência, a ser resolvid�. É o problema do refino, que vem fazendo com que a

<,
empresa exporte óleo bruto por falta de capacidade de refino, totalmente tomada pela
demanda domercado interno, Entretanto, o fato de ser estatal "atrapalha" os investimentos
em refino, pois, há,uma disputa política nesse campo. Com isso, está sendo adiado
investimento importante para um.'melhor aproveitamento da extração atual e futura da

empresa. A distribuição dos combustiveis é outro ponto usado politicamente. A partir do
fato .do mercado estar livre, o governo vem usando a Petrobrás BR para práticar os

preços que ele' espera que as demais empresas privadas pratiquem, contudo atingir esse
objetivo se tornamuito difícil num País com as dimensões do Brasil, sacrificando margem
de lucro da subsidiária.

Enfim, a empresa pretende captar atéUS$l ,5 bilhão, sendo 2/3 em ações preferenciais,
e 1/3 em debêntures de três anos conversíveis em ações preferenciais. Outro ponto
levantado pela empresa é .que parte desta captação, via.ações, deve também 'fazer frente à
uma reduçãode dívidas rnais "caras" que a empresa tenha junto a instituições financeiras
nacionais e internacionais.

"

Persiste acrença de que Petrobrás seja uma boa opção de compra de médio e longo'
prazo, com esperança de que outras empresas se voltem para o mercado de capitais a fim
de captar recursos para investimentos. Afinal, o que a Bolsa mais precisa é de opções de
-- � _ l:�":�oM

sim desenvolver a estru-tura

do seu trabàIho.
Já no Projeto "Quem

sou Eu", a Professora de

Língua Portuguesa, Ieda
Giovanella Angelo;propôs
aos alunos das �as séries a

criação de uma apresenta
ç:ão multimídia sobre suas

vidas. Com este trabalho, '

o aluno desenvolve sua

auto-nomia, organizando as

informações, podendo a

professora assumir o papel
. de orientador dentro do

processo de confecção dos

projetos.
A experiência com a 4a

série, ,que desenvolve o

Projeto "Santa Catarina,
nosso Estado", sob ori

entação da Professora Ja
queline C. Novello, mostra,
que a professora pode
usufruir plenamente dos

benefícios que o software
de autoria traz, dinamizan

do as suas aulas, construin
do experiências inéditas,
despertando nos alunos

interesse pelo estudo e pela
pesquIsa, motivando-os

para um trabalho integra
do, rico e párticipativo.

Os resultados deste
trabalho mostram-se coe

rentes com o objetivo do

Colégio Marista.São Luís
em formar seres pen
santes, agentes reflexivos,
preparados para a nova

sociedade.
Os projetos desenvol

vidos poderão ser confe

ridos na VII Feira Cienti

fico-Cultural que aconte

cerá de 24 a 26 de outubro
nas dependências do Colégio.

Meu compromisso com a gestão pública
CELESTINO ROQuESECCO

Quando o governador Esperidião Amin nomeou-me titular da SEA (Secretaria de

Estado da Administraçãcg, pelo Ato n? 2217, de 20 de julho de 1999, dois pontos vieram
me à reflexão. De um lado, teria minhamissão facilitada pela clareza dos 11 compromissos
do governo Esperidião Amin/Paulo Bauer. um: governo que elaborou objetivos em

conjunto com a sociedade, faria, por certo, UfIla política de qualidade e, decorrente dessa

boa atuação política, mais factível tornar-se-ia a execução do planejamento da secretaria. O

outro ponto foi o desafio de mudar o planejamento tradicional, que valoriza o produto e

o plano; pelo planejamento estratégico que destaca o processo, sendo, por issc;>, um
instrumento de mobilização.

Julgo que trilhei o caminho certo. ° indicador desta assertiva é o fato de que, durante a

minha gestão à frente dá secretaria, pão houve uma única greve no funcionalismo público.
Tal fato também comprova que 'se conseguiu resgatar a dignidade do servidor público,

Foram quitados os três meses de salários/atrasados, concedido o auxílio-alimentação e

repostas às perdas salariais ocorridas de janeiro/1999 a abril/2002, resultando em uma

(recuperação total dar ordem de 28,30% e proje�o de concessãode novo reajuste no percentual
de 8,25%.

Relativamente, ainda, aos recursos humanos, vale registrar os esforços realizados na área

de capacitação, oferecendo cursos nas mais diversas especialidades; inclusive em nível de

pós-graduação, e contemplando expressivo número de servidores, Criou-se o Banco de
'

Talentos e Oportunidades, identificando no quadro de pessoal às vocações e especialidades
existentes para serem aproveitadas na criação e desenvolvimentode projetos governamentais.

Visando, também, à valorização do funcionalismo, �stituiu-se a Semana do Servidor
Público Estadual, concedendo-se aMedalha do Mérito Funcional aAlice Guilhon Gonzaga
Petrelli; aos servidores que, eleitos por seus colegas, destacaram-se durante o ano.

Com a federalização d� dívida do IPESC, que representou um alívio de mais de R$
500 milhões para oscofres estaduais, foi possívefgarantir uma perspectiva de tranqüilidade
permanente ao servidor aposentado, elaborando-se o novo Re;gime Próprio de Previdência
do Estado, já sob a apreciação da Assembléiá Legislativa. Além disso, estuda-se um nova

Estatuto'do Servidor, pré-requisito para um moderno Plano de Carreiras.

Substituiu-se o modelo antigo e desprestigiado, de assistência à saúde dos servidores,

pelo PIam (plano de Assistência Médica Ipesc/Unisanta), hoje aprovado por 82,14% dos

associados e dependentes, conforme pesquisa da empresa Perfil.

° Diário Oficial Eletrônico já é uma realidade, desburocratizando publicàções e

eliminando intermediários, em uma iniciativapioneira no Brasil que se antecipou, inclusive,
ao Diário Oficial da União.

Investiu-se namodernização daAdministração do Patrimônio Estadual e na deMateriais
e Serviços, onde se destacam a adoção da modalidade de Pregão e da idealização do

Projeto Estado Digital, ou Governo Eletrônico, iniciando/se com a implantação da Bo�sa
Eletrônica de Compras.

/

Muitos dos projetos desenvolvidos na secretaria foram incrementados pela troca de

experiências entre as secretarias de Administração do País, através do,Consad (Conselho
Nacional de Secretários de Administração), institucionalizado no ano 2000 e do qual tive a

honra de ser o primeiro presidente.
Penso terdeixado um alicerce consistente, sobre o qual administrações queme sucederem

poderão construir, o que dá sentido pleno àminhapassagem pela Secretaria daAdministração,
principalmente pelo fato de ter colaborado no resgate da dignidade dos nossos servidores,
r111P. ,P ..." hi"'ptl.rll1-"Vlr;;'r'\ 1n1r1'l1 p rlpct':l)rIJrlll ,-ln -::1111')1 o-nvprn()
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Jaraguá do Sul incentiva

turismo regional
}ARAGuA DO SUL - A

terceira reunião do grupo
que estuda a possibilidade de
desenvolver o Parira (proje
to de Turismo Integrado da

Região daAmvali), realizada
esta semana naAciag (Asso
ciação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim),
resultou na proposta -de 'se
formarem parcerias entre o

poder público e a iniciativa

privada para viabilizar pro
jetos que contemplem o de
senvolvimento do setor nos

municípios. De acordo com
o diretor municipal de Tu

rismo, Loreno Hagedorn, o
próximo pass_o é levar a

proposta aos prefeitos e

secretários das cidades para
que estudem a viabilidade do

projeto. A próxima reunião

do grupo está marcada para
o dia 3 de julho, na sede da

Amvali (Associação dos

Municípios doValedo Itapo
cu), em jaraguá do Sul.

Hagedom salientou que este

trabalho de articulação para
viabilizar a integração turistica
regional está contemplado
como uma das ações do

Replanejamento Estratégico
de Turismo para Jaraguá do

Sul, definido em oficina pro-v

movida recentemente pelo
Comtur (ConselhoMunicipal.
de Turismo), envolvendo 20

participantes, representando
diversas instituições e seg
mentos da comunidade, além
de um integrante do Con

selho Municipal de Turismo
de Corupá.

Entre as ações básicas

estão: tomar o Comturmais
atuante e operante; consoli
dar o Plano Turístico Muni

cipal; fortalecer a articulação
política voltada ao setor tu

rístico; implementar maior
divulgação turística; reim
plantar o turismo como te

ma transversal curricular nas

redes escolares de Jaraguá
do Sul; continuar a sinaliza
ção dos atrativos turísticos;
fortalecer o Fundo Munici

pal de Turismo; melhorar a
infra-estrutura de alguns
atrativos turisticos; incentivar
maior implementação do

receptivomunicipal; partici
par da revitalização de alguns
equipamentos turísticos

(restauração de prédios his
tóricos, em parceria com o

Comphaan (Conselho Mu
nicipal do Patrimônio His

tórico, Arquitetônico,Artís
tico eNatural), por exemplo,
e estabelecer novas ações de
marketing são outras ações
do replanejamento.

TRANSFORMAÇÕES -

Tendo como moderador o
facilitador estadual doPNMT

(programa Nacional de Mu
nicipalização do Turismo),
AdemirWmkelhaus, a oficina
"de replanejamento ocorreu

apenas dois anos depois de
realizado o primeiro plane
jamento estratégico, "porque
Jaraguá do Sul já passou por
muitas transformações neste

período, nos obrigando a

-adequar nossas ações", ex
plicou Hagedom.

Entre as demais mu

danças ocorridas no Mu

nicípio que provocaram a

adequação das ações es

tratégicas para o setor

turístico da cidade, Ha
gedorn destacou ainda a

implantação do serviço
de receptivo operacio
nalizado pela iniciativa

privada, com acompanha
mento e fiscalização do

Comtur, e a maior abran

gência na divulgação dos
atrativos turísticos: "Arn

pliamos de um para quatro
folders institucionais e

começamos a participar
de eventos fora de Jaraguá
do Sul".

ICATEGORIA: ALUNA VENCEU CANTANDO CLÁSSICO DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

L� Seechis venceu O 3° F�al
Infantil da Canção, no Big Bowlling

}ARAGuA DO Sul - A tigiar os 24 candidatos des- ra da Rocha (Colégio Ma- quinta colocação recebe-

aluna da Escola Municipal ta edição. rista São Luís), que se apre- ram, além de troféu, uma

Maria Nilda Salai Stahelin, Com a maioria das in- sentou com a música "Co- premiação em dinheiro,
/

Larissa Seechis, interpre- térpretes sendo formada mo nossos pais", e Edna sendo: R$ 500,00 ao ven-

tando a canção "Maria, por meninas, o festival Rosa (Escola Albanó Kan- cedor; R$ 350,00 ao segun-
Maria", foi a grande vence- apresentou as seguintes es- zler), com ''Malandragem''. do; R$ 250,00 ao' terceiro;
dora do 3° Festival Infantil tudantes classificadas do A EscolaAlvino Tribess R$ 100,00 ao quarto, e R$
da Canção, promovido segundo ao quinto lugar: compareceu ao evento 50,00 ao quinto lugar. Já as

pela Secretaria de Educa- Andréia Freiberger (Escola com uma turma bastante escolas representadas pelos
ção e Cultura, no BigBowl- Renato Pradi), que cantou

. animada e foi eleita a me- cinco vencedores ganha-
ling, no Shopping Center "Palpite"; Dayana Cristina lhor torcida, levando o prê- ram troféus e ainda foicon-

Breithaupt, onde aproxi- Floriani (Colégio Divina mio de R$ 200,00 e um ferido certificado de parti_::
madamente mil peswas Providência), com "Bem troféu. Também os candi- cipação a todos os inscritos

compareceram para pres- que se quis";Daniele Teixei- datas classificados até a no festival.

Larissa Seechis (última à direita) foi a grande vencedora do 3° Festival Infantil da Canção

Rua Guilherme Tomelin é pavimentada em Guaramirim
GUARAMIRIM - o pre- construção ?e passeio pú- O prefeito informou judicando os equipamen-

feito Mário Sérgio Peixer blico, pontos de ônibus, ar- que a empresa DilaMalhas, tos e as atividades da em-

inaugurou neste final de borização e acesso à Igreja instalada na área pavimen- presa"? disse o prefeito.
semana a pavimentação São Pedro Apóstolo e ao tada e que emprega 158 Com o calçamento da rua,
com paralelepípedos de Grupo Escolar Padre Ma- pessoas do bairro e re- o empresário Ademir Ân-
500 metros da Rua Gui- thias Stein, onde foram in- giões próximas, levantou a gelo Borgonha garantiu
lherme Tomelizn, principal vestidos R$ 105 mil, sendo hipótese de deixar o local, que instalará outra unidade
via do Bairro CaixaD'água, R$ 65 mil pagos pela ad- se transferindo para outro _

industrial no bairro, a

em Guaramiriffi. Além da ministração municipal e Estado, caso a obra não Plásticos Aliança, devendo
pavimentação, a Prefeitura outros R$ 40 mil pela dire- fosse realizada. "Havia gerar mais 30 empregos no
realizou obra de drenagem, ção da empresaDilaMalhas. muita poeira e estava pre- Município.

'IJ _

ocê vai estar ma'is
uerendo ficar longe
ões. O romance

nhecer estremecido
,ã� uma revelação.

Câncer - Será hora de
volonzor o seu poder de

-

o e realizar os' seus
bons

á na paixão, o
seu pior inimigo.

uide da sua imagem
no visual antes de

, em seu Meio Céu,
sua garra profissional

sera r pensada à altura,

Virgem - Pela manhã, evite
começar coisas novas, Se puder,

que for importante
. Resolva os

a paixão, com

cepção deixará você
da. Não ligue para

iscreta em relação
aos seus J?LS'ietos. Romance? Só

�mÁp;ivacid�de totaL
Escorpião - Carreira ou rival

rá a estabilidade
, Abra os olhos com

Terá a oportunidade de
m sonho com a ajuda

Sagit' io - Cuide melhor da sua

ilusõo amorosa

odofividode. À
.�3���u:�:�xe levar

Jt2&\2E�1se\Cluiser melhorar a_��e�timental. Os

negócios vão prosperar à tarde,
Peixes - Uma crise emocional
afetará o seu rendimento

fi L Uma parceria
roteção das estrelas.

diferenças com

nio - Esqueça os

problemas emocionais e

se entreter com coisas

te ou viagem tr�rá
e,
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• NOVIDADE: JARAGUÁ DO S�L ELABORA PROJETO PIONEIRO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

Amvali recebe computadores para
interligar e padronizar informações

]ARAGuA DO SUL - o

coordenador de saúde

pública do governo do Es
tado, Guilherme Farias

Cunha, fez a entrega, on

tem, de 47 computadores,
28 impressoras jato de

tinta e seis a laser aos se-

, cretários de Saúde dos
, municípios da Am'vali (As
sociação dos Municípios
do Vale do Itapocu). A
entrega corresponde à

primeira etapa .do pro
cesso de informatização
dos serviços de saúde

prestados pelos sete mu

nicípios
.

que integram a

Amvali. O projeto, elabo
rado há dois pelo consul

tor em saúde da entidade,
Walter Clavera, é pioneiro
no Estado e tem por prin
cipal objetivo unificar e pa
dronizar os serviços de

informações em toda a re

gião. A estimativa de fun

cionamento desse novo

sistema é de aproximada
mente 60 dias.

- Este é mais um

exemplo de Jaraguá do Sul

para o resto do Estado -,

elogia Cunha. Ele salienta

que a entrega desses equi
pamentos faz parte do

projeto do Ministério da

Saúde, denominado de

Vigi-Sus, que este ano é

destinado a viabilizar re

cursos para o setor deVi-

]ARAGuA DO SUL - O

Hospital e Maternidade

São José vai receber verba
de R$ 80 mil do Ministério
da Saúde. O convênio foi
assinado na manhã de on

tem, pela diretora do hos

pital, irmã Jadra Maria da

Silva, e pelo deputado fe

deral Vicente Caropreso. O\ .

dinheiro, segundo Caro-

preso, deve estar na conta

do hospital dentro duas

semanas, aproximada
mente. "Pelo menos uma

parte dessa verba deverá

Cesar Junkes/CP

Termo de cessão de uso foi assinado ontem pela manhã, na sede da Amvali

gilância Epidemiológica,.
com uma verba total de

R$ 140 milhões. Para

Jaraguá dó Sul os recursos

obtidos foram na ordem

de R$147 mil, equivalentes
à compra dos equipamen
tos, capacitação e instalação
do software. Para o ano

que vem, o mesmo pro

gramá do Ministério da

Saúde estará disponibili
zando R$ 200 milhões pa
ra a área de saúde am

biental, segundo informou
ainda Cunha.

O autor explica que o

projeto prevê a instalação
de um computador para
cada posto de saúde exis-

estar emJaraguá do Sul em

duas semanas", esclarece o

deputado.
O dinheiro, de acordo

com irmã Jacira, será usa

do para a compra de ca

mas hospitalares com gra
de e um aparelho de vi
deocirurgia, usado em in

tervenções delicadas. O se

cretáriomunicipal de Saúde,
Airton Weber Silva, disse
que toda a ajuda é bem

vinda e citou a predis
posição do governo muni

cipal na criação de uma

tente que cada município
e mais um em cada p'ron
to-socorro. "Com a inter

ligação, os profissionais da
saúde poderão. saber

exatamente qual o histó

rico de cada paciente que

precisar de atendimento,
agilizando os procedi
mentos", argumenta Cla

vera. Ele explica ainda que
o número de equipa
mentos destinado a cada

município será definido

na próxima reunião do

colegiado de Saúde da

Amvali, que deve aconte
cer nos próximos dias.

O coordenador de

Saúde do Estado salien-

FundaçãoHospitalar, já que
o São Jos€ foi colocado à

venda no início deste ano

pela Congregação da Di

vinaProvidência,mantene
dora do hospital.
Na avaliação de irmã

Jacira, a criação de uma

Fundação Hospitalar seria
a melhor alternativa para
evitar que o Hospital perca
sua principal característica,
que é o atendimento aos

mais carentes, através do

SUS (Sistema Único de

Saúde). ''A nossa prefe-

tau a importância desse tipo
de serviço, pois permite o

acesso a informações ime

diatas e precisas dos pro
blemas de saúde que afe

tam cada região. "Um dos

desafios de Santa Catarina

ria área da saúde é justa
mente desenvolver meca

,nismos que nos permitam
ter informações sempre
atualizadas para serem usa

das em pesquisas' de doen

ças endêmicas, como o que
ocorre no Meio-Oeste,
onde existem muitos casos

de toxoplasmose, sem que
até hoje se saiba os mo

tivos", exemplifica Cunha.

(MARIA HELENA DE MORAES)

rência é pela Fundação", as
segura a diretora.

O deputado federal

Vicente Caropreso infor

mou ainda que já se encon

tra em Brasília projeto de

reforma e ampliação do

São José. Este projeto, ela
borado pela Secretaria Mu
nicipal de Saúde, prevê a

compra de equipamentos e

ampliação do número de

leitos. Atualmente o SãoJo
sé disponibiliza cem leitos,
quando a necessidade é de,
no mínimo, 130. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 25 de junho de 2002

HospitalSãoJosé recebeverbapara a comprade equipamentos
.

ACIAG
A Aciag (Associação Comercial, Industrial eAgrícola
de Guaramirim) informa que, devido ao jogo entre

Brasil x Turquia, às 8h30, pela Copa do Mundo de

Futebol, amanhã, o comércio de GuarafIlirim
funcionará das 11 às 12 horas e das 13 às 19 horas.

EMPRÉSTIMO
Nesta quinta-feira, ao meio-dia, a direção da CEF

(Caixa Econômica Federal) assina convênio para a

liberação de um empréstimo de R$ 2,350 milhões para
o Hospital Jaraguá. A informação foi dada pelo
deputado federal Vicente Caropreso (PSDB), durante
assinatura de convênio para o repasse de verbas ao

Hospital São José, ocorrida na manhã de ontem. Os

juros para o empréstimo da Caixa ao Jaraguá é de 7%

ao ano e um ano de carência. Com esse empréstimo,
o Hospital]araguá fica livre dos juros altos cobrados

pelas instituições bancárias, viabilizando o

funcionamento da entidade.

PALESTRA
"O sucesso não acontece por acaso" é o tema da

palestra que acontece amanhã, às 19h30, no salão da

Igreja da Paz, no cent�o do Município de Schroeder.

A palestra será ministrada pelo pedagogo com

especialização na área de administração de recursos

humanos Francisco Schork, e faz parte das ações do

Programa de Emprego e Renda do Sebrae. Quem
promove a palestra é a Prefeitura de Schroeder e a

Acias (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Schroeder). Participação gratuita.

CURSO
O Senac (Serviço NacionaI de Aprendizagem
Comercial) irá promover o curso "Redação
Empresarial", de hoje até 25 de julho em sua sede, na
Rua Adélia Fischer, 303, em frente à AABB. O curso

terá duração de 30 horas e tem por objetivo
desenvolver textos comerciais e apres,entar, de forma

simples e objetiva, alternativas capazes de tornar o texto
mais' eficaz garantindo a comunicação.
O programa jnclui: Técnicas de resumo, Etapas do

ato de redigir; Qualidade de um texto; Correspondência
comercial (carta comercial, carta circular e envelopes
de carta comercial); Comunicação interna

(memorando), e-mail; Textos empresariais (ata, reque
rimento e procuração) e Correspondência informal

(telegrama, press-release e ralatório). A apresentação é

de Sonia Cristina Guimarães Fonseca, técnica em Se

cretariado, bacharel em' Tradução" Licencia�ra Plena

em Inglês/Português pela Universidade Anhembi/
Morumbi, São Paulo/SP. "

MERCADO
O Mercado Público de Jaraguá do Sul deverá voltar

a funcionar em setembro, vendendo peixes, frescos e

com um bar ao estilo do 33, de Florianópolis. Ontem,
a obra de reforma foi vistoriada pelo prefeito Irineu

Pasold. Fica na Avenida Getúlio Vargas, junto à antiga
Estação Ferroviária e Correios, onde funcionava, há anos
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Trio furta em Ibirama e é

preso em Guaramirim
GUARAMIRIM - A Po

lícia Civil do Município
prendeu e autuou em fla

grante Teofilo Anselmo

de Oliveira, 46 anos;

Emerson Luis Dias, 28, e
I

Cristiano J()ão Albano, 21;
todos de Joinville, na

madrugada de ontem, por
volta das 4h30. Os três são

acusados de praticar furto
na distribuidora de be
bidas Kaiser, na cidade de

Ibirama. A delegada Jure
ma Wulf diz que os três

estavam com o veículo de

Itajaí, o Monza placa
LYB-4465, quando pas
saram por um posto de

gasolina em Massaran

duba. Um funcionário do

posto achou que os três es

tavam em atitude suspeita,
e fez a denúncia à Dele

gacia, de Guara,mirim.

- Quando os poli- .

ciais os encontraram aqui
no Município, pediram
para eles parar o carro.

Dentro do automóvel-eles

apreenderam um cofre
ainda fechado, um apa
relho de fax, duas chaves
de fenda e dois pés-de
cabra. Eles tentaram abrir

� cofre, que apresentava
�lguns danos, mas não

conseguiram", relata Ju
rema.

Entre os acusados,Jo
ão Albano _apresenta an

tecedentes criminais e está

em liberdade, condicional
do Presídio de Jaraguá do
Sul,

O trio foi encami
nhado ao presídio da ci

dade de Rio do Sul, já que
o crime aconteceu naque
la região. (FABIANE RIBAS)

.APREENSÃO: TRABALHO CONJUNTO DAS POLíCIAS MILITAR E CIVIL RECUPEROU 60 PRODUTO,S
"

Nove catadores de papel foram
presos ontem acusados de furto

]ARAGUÁ DO SUL - As,

polícias Militar e Civil do

Município efetuaram traba

rlh6' conjunto na' tarde de

ontem, por volta das 14h20.

El�s 'prenderam e ericami-
, nÍlatam .à Delegacia de Po

lícia Civil os catadores de

papel Claudinei Francisco
Pereira, 26 anos; Roberto
Manoel de Souza, 23; Paulo

Henrique Gomes, 30; Ro

sângela Aparecida Ros�
Franco, 36;JoãoFelipe,49;
Fábio Rogério da Costa

Huller, 19; Rafael Veiga; 18;
Ronaldo Taparo, 18, e o

meno r c.r. F, 17, todos

ac�sados de praticar furto.
Os catadores estavam em

baixo da Ponte Olavo Mar

quardt, que dá acesso ao
início da Rua Reinoldo Rau,
de posse de, mercadorias
furtadas no [mal de semana.

A denúncia foi feita por
moradores da localidade,
que a cada semana ligam
para a Polícia Militar recla

mando ou denunciando al

gum fato. "Nós já estamos

,acostumados a atender
ocorrências naquela locali

dade", diz u'm dos policiais
de plantão. Entre os 60

o- classificados do

Jornal COR�EIO DO POVO sao

QS mais lidos e fortes da
I

Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919,\e confira!

�J

, \,'

Acusados de .furto vão responder inquérito policial em liberdade
Fotos: Cesar Junkes/CP

produtos, foram encontra

das mercadorias da em

presa de ar-condicionado

e automovivo Refriar, lo
calizada na Rua Bernardo

Dornbusch.
O proprietário do esta

belecimento, Saloman Ro

drigues, diz que esta é a
,

quinta vez que'o negócio é

palco de furto e que, desta

vez, os ladrões deram pre
juízo 'Orçado em aproxi
madamente R$ 4,6 mil.

"Eles levaram uni rico

tico, uma parafusadeira,
'aparelhos de teste de va

zamento de gás e ferra

mentas específicas deste

segmento", conta.
Como não foi carac

terizado flagrante, os no
ve acusados vão respon
der inquérito por furto e

aguardar julgamento em

liberdade. Indignado,
Rodrigues critica a incoe

rência da Justiça ,do País.

"O que adianta os policiais
realizarem o trabalho efi

ciente se a própriaJustiça se

encarrega de' soltar os infra-
_

tores?", questiona.
Entre os catadores de

papelão presos ontem, Pau
lo Gomes já tinha passa

gem 'pelaDelegacia de Schro
eder, por roubo; Claudinei
Pereira e Rob�rto de Souza

, '. ",
.

estavam em liberdade con

dicional Do Presídio de ja
raguá do Sul. (FABIANE RIBAS)

Preso em flagtante por furtar residências
GUARAMIRIM - A

Polícia Militar; em con

junto com a Civil, prendeu
na madrugada de ontem,

perto faz 6 horas, Q join
vilense Antônio Caídos
Paladini. Ele estava sem

documentação e é acusa

-do de praticar furto na

residência de G.K. Depois
que foi detido, mais três Paladini e acusado sle furto

víti�as de furto' que
residem na mesma lo

calidade de G.K. foram

identificadas.

A delegada Jurema
Wúlf informa que as mer

cadorias foram apreen
didas e o preso autuado foi

encaminhado ao Presídio de

Jaraguá do Sul, onde aguar
da julgamento. (PR)

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 372 concurso: 225 II concurso 03648II

1 Ó - 17 - 24- 39 - 46 - 57 03 - 14 - 1 5 - 1 6 - 1 ° - Prêmio: 33.280

23 - 29 - 32 - 33 - 2° - Prêmio: 45,019
Quina

!I

concurso: 1009'
34 - 36 - 41 - 44 - 3° - Prêmio: 55.661

I' 49 - 54 - 60 - 64 - 4° - Prêmio: 03.592
08 - 18 -.43 - 55 - 75

65 - 66 - 78 - 99 5° - Prêmio: 31.045
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IESTADUAl: GRUPO JARAGUAENSE ENTRA EM QUADRA AMANHÃ À NOITE CONTRA A UNOESC Clube de Atiradores Jaragrn\
garante bons resultadosEquipe Malwee empatou sábado

,
'

e segue invicta no .Estadual
Cláudio Siewerdt, que fi
cou com o terceiro lugar na
classificação geral, com

209,4 pontos.
Outros quaho atirado

res conquistaram medalhas

para Jaraguá do Sul. Jack
son Rodrigo Borchardt ga
rantiu a primeira colocação
na categoria Júnior, com

104,7 pontos; Arno Udpa
del também em primeiro
lugar, na Master, com

104,1 pontos; Luiz Cláudio
Siewerdt, com 105,2, e

Marcos Siewerdt, com

104,4, na Sênior.

]ARAGuA DO SUL -

Clube de Atiradores hra
guá confirmou o primeiro
lugar por equipe da Chave

B, na T etapa do Campe
onato Catarinense de Cara
bina Apoiada, realizada no
final de semana, em Pome

rode. O clube conquistou
a primeira colocação nas

sete etapas realizadas até

agora, demostrando o alto

, nível técnico e a dedicação
dos 25 atiradores da enti

dade.

O destaque jaraguaen
se dessa rodada foi Luiz

]ARÁGuA DO SUL -

Depois de uma difícil par
tida contra os campeões do
Campeonato Catarinense
de Futsál de 2001,a AABB/
Tozzo, de Chapecó, quan
do empataram por 1 a 1,
no ,SfiÍJ:>adà� a equipe Mal
wee prepara-se para mais

uma partida. O confronto
será amanhã, às 20h30, no
Ginásio 'Wolfgang Weege,
con't.f:r. a Unoese, de São

Migu�l do Oeste. Para o jo
go, o técnico Renatinho, que
substitui interinamente o

treinador Fernando Ferreti
.

\ . f

- que está' em Fortaleza
em reunião. com dirigentes
da' Lig;;t Nacional -, vai

dispor novamente de to

dos os titulares.

Independente da ex

pectativa damanutenção da
invencibilidade na com

petição, o time jaraguaense
também está com suas

atenções voltadas parà o

jogo de sábado, na capital
paulista, contra o São Pau-,
-lo/Barueri, quando urnavi
tória colocará o time catari-

nense na disputa direta por
uma das duas vagas na fase

Alunos do Colégio São Luís
,
r

.se preparam para aOlichamp

Cesar Junkes/CP

Apesar do esforço, os jogadores da Malwee não conseguiram desempatar a partida

Montado num forte esque
ma defensivo, o time cha

pecoense teve no goleiro
Tafarel a melhor figura em

quadra na primeira etapa. As
únicas oportunidades reais

de goL aconteceram aos

13'30", comMarcel acertan
do a trave, e aos 16', com Ca
cau desperdiçando um chu
te cara a cara com o goleiro.

A segunda etapa apre
sentou dois momentos di
ferentes. A Malwee domi
nou a primeira metade e

abriu o marcador aos 8'25,
através de Marcel, numa

semifinal da Liga Nacional
de Futsal. Em quarto lugar
no Grupo D, com sete

pontos ganhos, o time jara
guaense tem de vencer seus

próximos dois jogos (o últi
mo será contra o Londri
na, nó dia 1 de julho, em
Jaraguá do Sul) e torcer por
um tropeço da UCS, que yai
enfrentar a Ulbra, já clas

sificada, em Caxias do Sul.
EMPATE - No empa

te de sábado, a Malwee co

meçou a partida mostran

do que iria pressionar o ad
versário do início ao fim.

troca de passes entre todo,
o time. A partir da vanta

gem, a Malwee recuou! aí

quem 'apareceu foi o golei
ro Paulinho, que salvou o

time em pelo menos quatro
oportunidades. Aos 14'45",
o ala Altair empatou 'a par-

'

tida depois de uma jogada
ensaiada em cobrança de
fá'lta. O time jaraguaense
poderia ter vencido se não

tivesse desperdiçado duas

cobranças de tiro livre, aos
14'23", com Marcel, e aos

15'12" com Manoel To-

'dbias,
'

{ BanithellovenceGP Oningo

de entre a comunidade
educativa, atender às ne

cessidades de formação
i,ntegral do educando e in

ceritivar a prática espor
tiva interna.

A competição reúne

alunos da Educação In-
\

fantil e do Ensino Funda-

mental e Médio. Neste

ano, estarão sendo disputa
das mais de 550 medalhas.

]ARAGuA DO SUL - O

Colégio Marista São Luís

vai promover entre os

dias 9 e 12 de julho à 19a

Olichamp (Olimpíadas
Champagnat). O evento é

alusivo ao fundador da

Congregação Marista,
São Marcelino Champag
nat, e tem como objetivos
principais fo;talecer a

amizade e' a solidarieda-

Dois estreantes jaraguaenses se destacam no Cross Country mero de títulos, Ayrton
Senna tornou-se o maior

\

brasileiro na história da F-

1, vencendo 41 GPs e sen

do 'até hoje o recordista de

poles na categoria, com 65.

Senna foi campeão em

1988, 1990 e 1991, sempre
pela McLaren. Morreu no

dia 10 de maio de 1994,

quando liderava o GP de

.San Marino, ao bater de

frente na curva Tamburello.
Na época,' fazia sua: primei
ra temporada pela
Williams.

Segundo colocado

domingo, �� Nürbugring,
Michael Schumacher man

teve .sua liderança no "Ran

king GP". Sua nota média,

porém, caiu de 7,5 para 7,3.
Quem se deu bem depois
do GP da Europa foi Bar

richello, que segue em ter

ceiro; mas tem agora uma

nota de 5,8 - apenas 0,3
atrás de Juan Pablo Mon

toya, o segundo.

SÃo PAULO - Com a

vitória de domingo no GP

da Europa, Rubens Bar-'

richello tornou-se o quarto.
brasileiro com melhor c�r
rículo na F-l," deixando

para trás José Carlos Pace

I e sua vitória isolada em In

terlagos/1975. Q Paísrche

gou a 81 vitórias na cate-

• goria, duas de Barrichello.

Cinco pilotos brasileiros

ganharam corridas na F-1.

A primeira aconte�eu em

1970, com Emerson Fitti

paldi em Watkins Glen, no
GP dos EUA. Ele corria

pela Lotus. "Emmo" tota
lizaria 14 vitórias na car

reira e dois títulos mundi

ais, conquistados pela Lo

tus em 1972 \e pela McLa
ren em 1974.

,

Nelson Piquet, o cam

peã§> seguinte, ganhou 23

GPs. Conquistou os títulos

de 1981 e 1983 pela Bra

bham e de 1981 pela Wil

liams. Com o mesmo' nú-

No domingo foi a vez
dos adeptos 90 esporte
radical mostrarem o do

mínio queexercem sobre
duas rodas. Eles participa
ram da terceira etapa do

Campeonato Catarinen�e
de Down Hill, disputada
no Pico da Malwee. "Esta

foi a segunda vez que a

'prova foi realizada em Ja
raguá do Sul, pois a pista
é muito boa", de-staca
Danuza. A competição en

volveu 34 pilotos, sendo 12

, jaraguaenses. "O número de

participantes é inferior por
que nem todos os ciclistas

são adeptos de esportes ra
dicais e porque acontecem

em menos 'categorias
(oito)", explica.

I

As próximas etapas,
das duas competições se

rão realizadas no final de

semana, nos dias 6 e 7 de

julho, na cidade de São

Bento do Sul. (FR)

]�RAGUA DO SUL - A

FCC (Federação Catari-
,

.' '. \
nense de Ciclismo), com
o apoio da Malwee Ma-

I lhas,' promoveu a quarta
etapa do ranking de Cross

Country e a terceira etapa
de �Q�n Hill, noMunicí
pio. No sábado, inais 'de
cem atletas vindos de di
versas cidades do Estado
e do Paraná disputaram a.

prova ;de Cross Country,
primeira vez realizada no.

Parque Malwee. A com

petição foi dividida nas '

.

categorias, Elite, Sub�23,
Sub-30, Júnior, Master A
e B, Juvenil, !,eminino, Pré
juvenil e Estreantes 1 e 2.

"Esta etapa transcorreu

bem e o tempo colabo
rou com o evento. Devi

do à estrutura do parque,
a pista é uma das melho
res para esta competição,
é mais técnica", considera
a comissária da FCC, Da-

Pilotos adeptos de esporte radical participaram do Down Hill
muth conquistou a segun
da colocação, e" na Estre
antes 2, primeiro lugar pa
ra André Lúcio.

nuza Cantu.

Entre os destaques, na
categoria Estre..'l:_ntes 1, o
iaraguaense Ricardo Rar-
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