
Atletismo de JS
no Brasileiro

Dois jaraguaenses fa

zem parte da seleção ca

tarinense que vai disputar
o Brasileiro de Atletismo.
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Chocoleite volta a pertencer a
empresário de Jaraguá do Sul
o empresário Lírio Utech confirmou ontem a

compra dos ativos (móveis, imóveis e a marca) da
Chocoleite, empresa instalada no Bairro Rio Cerro.

A empresa, que pertenceu originariamente à família

Gumz, foi negociada vári�s vezes nos últimos anos,
tendo como donos a Fleischmann& Royal, a Kraft

e a Parmalat, mais recentemente.

.

A Parmalat continuará gerenciando a bacia lei

teira que atende a empresa e inclui produtores esta

belecidos entreJoinville e oVale do ltajaí.Aprodução
aumentará de 260 para 300 toneladas/mês.

Página 4
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®Regístrar
Marcas & Patentes

(47) 275.0206
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Fotos: CesarJunkes/CP

Empresa instalada na localidade de Rio Cerro já começa a funcionar sob nova orientação administrativa

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
83 • Centro· laraguó do Sul

� 370-0417

estofados e colc-hões

Hospital de Joinville
faz cirurgia cardíaca-

Cirurgião Victor Bauer Jr. (ao microfone) e autoridades,· em Joinville

Desde ontem, que o Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt, em
Joinville, está, credenciado oficial

mente para a realização de cirurgias
cardíacas, que até então eram feitas

em Curitiba ou Florianópolis. O
convênio beneficia 16 municípios,
incl�do Jaraguá do Sul.

PÁGINA 6

A utilização da água em seus
. diversos fins ea preservação dos
recursos hídricos serão abor
dados durante palestra que a

Unerj promove nesta quinta-feira.
Página 5

Presidente da FCDL, Cido Ges
sner Júnior, faz avaliação da

convenção lojista que reuniu
mais de mil pessoas e terminou
no final de semana, em Jaraguá
do Sul. Página 4

Pupo chamaDequêch
,

de oportunista por
-sugerir exonerações
PÁGlNA3

Outonolnvemo2002Ravelli

CD]
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/ GANHA umaGRAVATA.

Moda Masculina
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Malditos brasileiros
MYLTON SEVERIANO-- Jornalista

'O Brasil me comove. O BrasiÍ me faz rir-e faz chorar. O

Brasilme buleversa os sentidos. No último domingo de abril,
.0 caro amigo Ivaci Matias apresentou no Glob<;> Rural

reportagem qye traduz bastante destes sentimentos.

Começava com imagens do holocausto atômico de Hiroxima

e Nagasaki. Um grupo de sobreviventes da bomba de

Nagasaki mandou-se para o Brasil, foi parar no Planalto

catarinense. Ali se estabeleceram, mesclando-se em duas

gerações com brasileiros de outras origens. Trouxeram mudas
de pereira, agora riqueza da região - a "pêra japonesa",
fruto. da pereira nipo-brasileira..-,

O momento encantador da reportagem surge como uma

. revelação: um bebê, brasileirinho de cabelos aloirados e

olhos puxados, no colo da/mãe, descendente de alemães,
orgulhosa ao lado do marido nissei. O caçula da colônia é

neto do patriarca, que mal fala pOftuguês; tinha 16 anos em

9' de agosto de 1945, o dia da bomba.

Quando ele e outros sobreviventes vieram para o.Brasil,
trouxeram também um sino. Estão.eonstruindo monumento
'nq, alto de uma colina. Ali instala�ãó o sino, que soará todo
'dia 9,ae ago�to, chamando a comunidade à meditação pela
paz."E pqi é 'a tradução do nome j'aponês daquele novo

brasileirinho.
.

.

,

-, Em; 1789, diante da Acade�i� Real<'de ILi�b�a, José
Bónifácio, Patriarca da Independência, profetizou: Q Brasil
será "foco de nova civilização".'Muito' normal que' isto
incomode' potências com aspiração de eJot;r\inar ° resto .do

� _ 1'''' '.' ,/... ,.!"O":. 'i. "".
'

.. :.', :'" "

mundo. Nao e a toa que, ao brandir <;>'yelho:porrete e conter

a ascensão das massas latino-ameri�àflas quatro décadas'

atrás, o Big I3f6ther do norte ten1úl'c6�eçado pelo Brasil
- o resto dos principais candidatos a potência caiu como

que por efeito dominó: Chile, Argentina, Uruguai ... A tese

dos gringos,. que ainda vale: para onde pender o Brasil,
penderá a América Latina. Enquanto o pau comia' no nosso

10mbo� o secretário de Estado Henry Kissinger dizia:
"Não permitiremos um novo Japão ao Sul do Equador"
Tradução: não permitiremos que o Brasil se transforme em

potência mundial. Que medo têm de nós, não? Ma,ldltos
brasileiros. Pois, apesar dos predadores, dos rapinantes, dos
que preferem Miami. a Copacabana, dos que consideram o

povo' "um detalhe", dos desanimados no Brasil, dos

canalhocratas, dos entreguistas, os brasileiros mesmo,
brasileiros de tudo quanto é cor, constroem dia após dia

, • I'
,

esta nação, 'no amor, "ria moral", pela base. Sem pressa
avançam, como U111 tio em meandros.

,

Enquanto a m�ior parte da grande mídia se pauta por
Washington, o povo brasileiro, a cada dia, neste exato

, momento, renova o pacto da brasilidade. Olhe para si.
Acreditar no Brasil é acreditar em você. Ninguém pode com \

umpaís onde nasce "japonês loiro"; E agoraternos até santa
brasileira, e nascida na Itália, um luxo: Santa Paulina,
protetora dos pobres e' desvalidos. O Bonifácio est�vá certo
= CQm seiscentas mil flores de pereiral
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, l.fSO,' ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para.contato.
O jornal se 'reserva o dh-eito de sintetizar. o texto e fazer as correções ortográficas e. gramaticais necessárias.

Salvando a Terra
Esta é a Semana do Meio

Ambiente e, como não podia
deixar de ser, toda a sociedade
volta-se para o problema, cada
vez mais grave, do desequi
Iíbrio ecológico e da degra
dação ambiental. Durante os

próximos dias, escolas, pre
feituras e ONGs do mundo
todo vão apontar os proble
mas; as causas e também as

soluções, como se o mal que
já está feito pudesse ser

anulado com o
I

uso de certas

! palavras mágicas, como cons
cientização e de�envolvi-'
menta auto-sustentável.

Na verdade, a Cons�i
tuição Brasileira, que apenas
4% da população conhece, já
foi praticamente ignorada pela
sociedade econômica do

Brasil, que ainda prioriza o

crescimento a qualquer custo
em detrimento do desenvol-

,
.

pequenas alterações dos nos-

sos hábitos. Adotar um deter-
.

gente biodegradável, que se

decompõe e agride menos o

meio ambiente, ou procl.lre
alternativas, como mistura de
bicarbonato de sódio e água
para limpar banheiros, co-

ocupação desordenada e da zinhas e tapetes.
falta de planejamento das A cozinha é um excelente

administrações públicas ante- lugar para se começar a criar
riores.A industrialização, que uma nova consciência ecoló

por um lado oferece emprego gica, por isso, reaproveitar as

e crescimento, também é embalagens para guardar co
responsável pela situação mida na geladeira Ou usar

'limiú� em que se encontra a panos em vez de toalhas de

situação de nossos rios. O Rio papel. Outra boa alternativa

Itapocu, por exemplo, recebe é regular o motor do carro. Os
sete vezes mais a quantidade -r-,." carros representam uma séria
de poluição que pode su- ameaça à ecologia; e a ga
portar. Ou seja, parece que os salina que usamos no Brasil

jaraguaenses recebem um rio contém chumbo, que, lançado
limpo e devolvem para os à atmosfera, pode causar

seguintes municípios um rio disfunções no fígado, rins e

poluído,e �em condições de cérebro.

r.O Rio Itapocu, por
exemplo, 'recebesete

Qi vezes mais a

quantidade de

poluição que pode
...Jsuportar

vimento social dos indiví- uso.

duas. Muito se falá em preser-
/ Mesmo assim, o cidadão

vação da natureza, mas pou- comum ainda pode fazermui
cas empresas se dão ao luxo 'ta coisa simples para ajudar a
de poupar a,mata nativa quan-. salvar o Planeta Terra. Entre

do I se trata de constniir ou essas inúmeras atitudes, pa-
I "

'

ampliar o parque fabril. j. demos citar a economia de
, Em Jaraguá do Sul; ,por água e energia, o que podeser
estar localizada em um -Vale� ..

'

'feíió através de medidas sim
sof�e as' conseqüências da ples, que implicam apenas em

( ,

Além desses exemplos,
ainda existem centenas de
outras alternativas, mas uma

coisa que não se pode' es
quecer é de pressionar os go
v�rnos para que façam cum

prir as leis de proteção ao

meio ambiente, que são efi

d'entes e modernas quando
colocadas em prática.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exciuslvos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opintm; do j017Jll1.
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A gerente de Assuntos Sociais da Prefeitura deJaraguá
do Sul, Nilda Bertoldi, encaminhou pedido de

exoneração ontem. O afastamento de Nilda atende'
, pedido do marido, vice-prefeito Moacir Bertoldi

(PPB), que concorrerá a deputado estadual. Bertoldi

disse que pretende ter a mulher como participante
direto na campanha eleitoral. O vice-prefeito também

está afastado da Prefeitura, preocupado em garantir,
desde já, uma candidatura sem qualquer resquício de

aproveitamento da máquina pública, o que poderia
prejudicá-lo érn seu projeto político.

DECRETOOUVIDORIA
A Ouvidoria da Pre

feitura de Jaraguá do Sul

funciona desde ontem,
através do número

08006420156, para .re

ceber .os pedidos de ser

viços e reclamações da

população dirigidas ao

setor público. A nova

identificação substitui o

156.

O governador Esperi
dião Amin (PPB) assinou
decreto instituindo horá

rio especial nas repar
tições públicas estaduais

para que os servidores

possam assistir aos jogos
da Copa do Mundo.

Nos dias de jogos da

seleção, horário irá das 12

às 19 horas.

TEATRO
A beleza e a grandiosidade das instalações da Scar

'(Sociedade Cultura Artística) contribuíram para qqe a

35" Convenção Estadual do Comércio Lojista
conseguisse o êxito que teve. O teatro, com capacidade
para mil lugares, que foi concluído há poucos dias,
ficou superlotado pelos lojistas vindos de todas as

regiões do Estado, numa cena que deve ser

mencionada e que serve de reconhecimento pelo
esforço feito pel� médico Edson Schulz e demais

participantes da empreitada. Resta, agora, aproveitá
lo para oferecer bons espetáculos à comunidade.

E NTRE ASPAS --�------��--.:_--

"O provincianismo do PSDB está prejudicando
nosso candidato, que é o Serra." <Deputado
peemedebista Wagner Rossi, de São Paulo,
descontente com as dificuldades para fazer as

composições entre PMDB � PSDB, em vários
Estados) ,

'Dr. Pedro' Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortoped,ia e Traumatologia

INO LIMIAR: PARTIDO NÃo ABRIRÁ MÃO DE LANÇAR LIO TIRONI PARA DEPUTADO, JUNTO COM CAROPRESO

,PSDB mantém candidaturas e

define coligação até segunda-feira
]ARAGuA DO SUL - O

PSDB não deverá abrir

mão do lançamento da
'

candidatura de Lia Tironi
para deputado estadual e

da reeleição do deputado
federal Vicente Caropreso
mesmo diante da persis
tência do confuso quadro
eleitoral na Microrregiâo
do Vale do Itapocu, 'com
sete prováveis candid�tos
para a Assembléia Legis
lativa (e dois para a Câ

mara Federal), desde que
a

I

candidatura do empre
sário Idenor Dreyer, do
P"_L, passou a ser co

mentada para uma e outra

alternativa.

-, Estamos avaliando'

que o partido tem boas

chances de eleger os dóis

nomes, até por circuns

tâncias de legenda -,
avalia a presidente do'
diretório do PSDB em

Jaraguá do Sul, Niura

Demarchi dos Santos.

Segundo ela, os aconte
Cimentos no partido em

Jaraguá do Sul e na mi

crorregião também estão

'em compasso de espera

pela definição da posição

GUARAMIRIM _' O

presidente da Câmara de

Vereadores, EvaldoJunkes
,(PT), considerou "oportu
nista" � declaração do ve

reador Salim Dequêch
(PFL) ao sugerir que os

secretários municipais e

também os responsáveis
pelo funcionamento do

Hospital Municipal Santo
Antônio coloquem seus

cargos à disposição-do
prefeito Mário Sérgio _Pei-

ArqUIVO

Lio Tironi concorre à Assembléia Legislativa do Estado

que o PSDB, enfim, deverá
ter na questão da aliança
política dentro do Estado,
definindo a participação
dos .tucanos nas eleições
estadual e nacional. Tanto
Niura quanto o vereador e

candidato a deputado
estadual Lia Tironi acre

ditam que o número -atual

xer (PFL), para que possa
refazer a equipe de go
verno.

Dequêch fez a sugestão
sexta-feira, dizendo que
não está generàlizando, mas
que alguns dos secretários

seriam responsáveis por

algumas "trapalhadas" do
atual governo, como re

centemente na questão da

cobrança do IPTU (Im
posto Predial e Territorial

Urbano). Junkes disse que'

de pretendentes às cadeiras
,

da Assembléia Legislativa
ainda irá diminuir na

microrregião, após as con-

venções. '-,

A estratégia 'dos parti
dos neste momento é pela
valorização dos nomes

dos candidatos e forta

lecimento das legendas,

"Dequêch oscila como um

pêndulo e que costuma
sair em defesa do prefeito
sempre que algo ruim

.. acontece". '

Para o petista "o I

pre
feito é que é o responsável
pelos problemas do atual

governo, como no caso

das dificuldades internas

do hospital, e não os

secretários". Junkes prefere,
não opinar sobre a su

gestão do vereador De-

mas, futuramente, com a
,

aproximação das eleições,
na medida em que alguns
nomes sentirem dificul

dades, poderão acontecer

desistências, avalia Niura.

"Mas não no PSDB",
acrescenta.

O partido espera
contar com até 20 nomes

para a Câmara Federal e de

30 a 35 para a Assembléia
,

Legislativa. Também tra

balha com projeções de

que cada partidoprecisará
somar 180 mil votos para

assegurar a eleição de um

deputado federal e de 70

a 75 mil para eleger um
deputado estadual.

PRAZO - Et)! decla
ração recente, o deputado
e presidente estadual da le
genda, Vicente Caropresó,
anunciou que o partido
tenciona, no máximo até a

próxima segunda-feira, a

opção para as eleições em
Santa Catarina, com gran-

,

des chances de, sair com

chapa pura, 't�nd? o ex

prefeito de Balneário Cam
boriú Le�nel pávà'il'como
candidato ao governo
estadual. (MILTON RAASCH)

quêch, de que os inte

grantes do primeiro esca

lão coloquem seus cargos
à disposição. '�É um pro
blema deles", resume.

Ele também confir
mou para a manhã de hoje
mais uma reunião da CI

(Comissão de Inquérito)
que investiga supostas
irregularidades cometidas

na obra da Praça Can

talício Flores, reformada

pela Prefeitura. (MR)

Pupovêoportunismo deDequêchnadeclaração sobre secretários -

Outonolnvemo2002Ravelli

Trajes a ,partir de:

����"R$::l69,00 Moda Masculina ,

C:ul'il:ltdão do Mp",ooholl 3M
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I,ENCONTRO: EVENTO REUNIU REPRESENTANTES LOJISTAS DE 95 MUNiCíPIOS DE TODO O ESTADO \
"

\

Convenção lojista é concluída
\

com sucesso em Jaraguá do Sul
JARAGPA ,DO SUL __:_

Com sucesso na organiza
ção e participação de pú
blico foi concluída sábado
a 35' Convenção Estadual
do Comércio Lojista, reali
zada pela CDL (Câmara
dos Dirigentes Lojistas),
tendo o apoio de empre
sários locais do setor e da
FCDL (Federação das Câ
maras dos Dirigentes Lo�

jistas). Cerca de 1,1 mil pes
soas participaram do even
to (lojistas inscritos foram

9(5) no total, 'envolvendo
lojistas, autoridades e, pes
soal mobilizado na orga
nização.

Um dos aspectos posi
tivos foram as visitas aos

parques industriais das em

presas Marisol, Duas Ro

das Industrial e Weg, com
'grande repercussão entre

os visitantes, segundo o

empresário Udo Wagner,
da comissão organizadora.

-

Ele destacou também o te

ma geral do evento -'Fo

car para" crescer -;- , que i

ofereceu várias palestras o
portunas e seguiu a tendên
cia de concentrar atividades

Público tomou completamente o teatro de mil luqares na Scar

em um ramo específico.
De acordo com Wagner,
existe uma tendência entre
as empresas, de abraçar
menos tipos de -atividades,
para fazer mélhor,

Wagner avalia que ho

uve também divulgação
efetiva da cidade e da

"qualidade de vida" que
oferece à população. Ele
destacou o almoço ofere

cido aos convencionais no

Parque'Malwee, no encer

ramento do evento, sába-

do, ao meio-clia, que serviu
para a divulgação de unf

dos locais considera_dos
mais aprazíveis da cidade,
e a "Minischützenfest", à

noite, no Clube Atlético

Baepencli.
- O interesse mostra

do pelo público, acompa
nhando a,s palestras e fa
zendo anotações 'dos ensi
namentos recebidos, foi al
go extraordinárt6 -, des
taca Hilário Corrêa, presi
dente da CDL_anfitriã. ''A

loja é um local onde as pes
soas querem se sentir bem.

Elas querem gentile
zas, carinho e atenção";
ensinou o especi'alista em

vendas Eduardo Botelho,
de São Paulo. "Os pro
dutos tendem a ficar iguais',
a cliferença será o atendi

mento", disse Waldez

Ludwig, consultor de

empresas, do Rio de Ja
neiro, último palestrante a

falar, sábado pela manhã.
(MR)

Chocoleite volta a pertencer a empresário jaraguaense

valores envolvidos na transa

ção. A Parmalat continuará'

gerenciando a bacia leiteira que
at�nde a empresa e inclui pro
dutores de leite estabelecidos
entreJoinville emunicípios do
Alto Vale do Itajaí. A posse
da nova administração acon
tecerá nos próximos clias, eo

'\ ..

_

_

. Cesar Junkes/CP
Fábrica da Chocoleite, no Rio Cerro, já tem meta para ampliar produção

planej'flento estratégico para
o primeiro ano da nova gesr
tão entrará em: vigor a partir
de 1 de agosto.

- De imediato estamos

projetandoum crescimento na

produção de 20% para o final
de agosto, passando de 260 to
neladas/mês' para 300 tonela

das/mês -, destaca o movo'
\

proprietário.
Entre os investimentos

anurxiadosestàocslançamentos
de novos produtos, em sua

maioria uma linha diferenciada
de leites aromatizados e emba

lagens. Tcx:los os investimentos
deverão seraplicados até o final
do primeiro semestre de 2003.

Com cerca de 40 funcio-

-

nários, a Chocoleite irá con-

tinuar sua politica de treina

mentos constantes, mas de

verá promover .uma rees

truturação em seu quadro
funcional. ''Vamos atuar com

dois, 'turnos na concentração
de leite e um turno na fabri

cação do produto final",
esclareceu o empresário.

Téderação já faz preparativos
para as próximas. edições

O presidente Ida FCDL (Federação das Câmaras de
,

Dirigentes Lojistas), Cido GessrierJúnior, realizou, sábado
pela manhã, uma reunião no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul), com o objetivo de cliscutir detalhes da

participação de Santa Catarina na 43'Convenção Nacional
. do Comércio Lojista, que irá acontecer no período de 8 a

, 11 de setembro próximo, em Fortaleza (CE).
A Federação\está providenciando o fretamento de um

I

avião, que sairá de Joinville transportando a delegação de

convencionais lojistas. A idéia é participar ativamente da

convenção nacional, COtTI a instalação de um estande para

divulgação dos aspectos econômicos, culturais e turísticos do
Estado. A previsão é de que em torno de três a quatro mil

lojistas comparecerão; em setembro, em Fortaleza.

Com isso, explica Gessner, a delegação catarinense pre
tende despertar a motivação de representantes de várias

regiões do -Pais para as convenções estadual e nacional de

2003, que vão acontecer emJoihville.Um grupo de 60 lojistas
joinvilenses participou da 35'Convenção Estadual, encerrada'
no final de semana em Jaraguá do Sul, já trabalhando na

divulgação desses próximos acontecimentos.
Gessner elogiou o 'sucesso realizado em Jaraguá do Sul,

dizendo que "é o resultado dos aneses de dedicação a?s

preparativos dos organizadores". Gessner prognosticou a

recuperação das vendas no setor têxtil, com a chegada do

inverno. "O pagamento dos créditos complementares do

FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aos tra
balhadores, referentes às perdas dos �lanos Verão (16,64%) e
Collor (44,8%), contribuem para o incremento", avalia. (MR)

r '

F.mpre��Jr. da Unerj realiza
pesquisa sobre incubadora

]ARAGuA DO Sun - A

'Empresa Jr. da 'Uner]
(Centro Universitário deJa-I .

raguá do Sul) está realizan-

.do pesquisa para analisar a

receptividade da comu

nidlde empresarial do Vale
do Itapocu em' relação ao

projeto de implantação de

uma incubadora �a mi

crorregião.
São 21 questões envol

vendo desde o histórico

da� emprqas até b seg-'
mento de atuação, caracte
rísticas do produto e conhe

cimento acerca de incuba

doras; entre outros aspectos.
Segundo professor Ran

dal Pereira Gomes" orienta
dor da pesquisa, estão sendo
ouvidas 200 empresas de to

dós os segmentos nos mU11Í-

cípios que formam amicror

região: Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, SãoJoão do Ita
periú,Massaranduba,Schro
eder e Jaraguá do Sul. Os

questionários foram diviclidos

entre grandes empresas (10),
méclias (30), pequenas (60) e
micros (100). Participam do

trabalho como pesquisadores
os acadêmicos de Adminis

tração Edenilson F'ulik' (1 O'
fase) e Andréa Lukachinski
(5' fase).

\ ,

O projeto da Incubadora
está sendo estruturado em

parceria que envolve tam

bém.aApevi (Associação das
Pequenas Empresas do Vale
do ita�ocu), Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial
de Jaraêlá db Sul), Prefei-I

/tura.Senai e Sebrae.

]ARAGUA DO SUL - A --.."-,-�,--",-�.

fábrica da Chocoleite, no
Bairro Rio' Cerro, volta a

pertencer a empresário jara
guaense. O empresário Lírio
Utech anunciou ontem a

compra dos ativos da em

presa (móveis, imóveis e

marca) instalados ernjara
guádo Sul e Laurentino (sq,
e que originariamente per
tenceram à empresa Gumz,
passando depois para o

.
controle da Fleischmann &

,

Royal, Kraft e Pa�malat.
Utech não informou os

Iflrn 9J)v�Yinl(}Rib éb. Jiknnai1"-./ ,

CRM: 3059 - CPF: 468859357/00 i
I .

Mé.d.íco Ofta.lrnofogfssta,
Especialização: Hospital de Clínicas Es�do do Rio de Janeiro i

e Curso na. Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeíro]
Fone: (047) 275-1150 i

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. M�imunn Center i
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_�-='!l�.�=��� Vamos às compras? E
assim era o Shopping Breithau

SEJACOMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
C�wiAd"''''"''''o,i''',,SlC 'Rua Donaldo Gehring, 135 - ex, Postal- eEP 89251-470 � Fone (47) 371-7511IFax: (47) 275-1"820 - Jaraguá do Sul- se _I Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv.c9m.br

'A coJonização alemã 'em Santa
Catarina Iniciou em 1829, em São
Pedro de Alcântara, Foram 635

pessoas, vindas em dois navios, que
inicialmente ali se estabeleceram.
As precárias condições em que
tiveram que viver; bem como o solo

inadequado à agricultura (mon
tanhoso e ped regoso), fizeram com

que muitos abandonassem a colônia,
indo morar nas cercanias de São
j osé, Pai hoça e na encosta acima,
até o Rio Itajaí-Açu. Vamos dar unia
espiada como era o povoado em

1929, centenário da imigração.

Âltestes Haus von S. Pedro

POR: EGON JAGNOW

'I,'.: ,', .. <

:--:-" ",
�

Der Stadtplatz von
S. Pedro de Alcantara

Die imposante Kirche von S. Pedro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIODOPOVO

POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

MEMÓRIA

, (

'.:4 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante sé

seu tempo foi bem empregado.

Em 1999:Alessander Lenzi, piloto de j�t sk.i jaraguaense, i�iciavà em
Cuiabá, Mato Grosso, o primeiro desafio da temporapa. A 1 a etapa
do campeonato brasileiro da modalidade Free Style deveria reunir

pilotos de todo o Brasil. Alessander Giardini Lenzi, nas águas,'
defendendo o título da competição, onde o bicampeonato era o

càminho natural.

HÁ 68 ANOS
Em 1934, realizava-se a Qualificação Eleitoral, em razão de um

telegrama dirigido ao dr. Juiz Eleitoral da Comarca (jaraguá):
"Comunico Vossência que Tribunal Superior�provou integralmente
plano de divisão Estado em zonas eleitorais elaborado por este Tribunal

Regional, em 18 de abril último, devendo Vossência assumir desde já
funções juiz eleitoral dessa 30a zona. Atenciosas Saudações -.- Tavares
Sobrinho -:- Presidente do TribunalRegional.
Falava-se por aí que, por proposta de um inspetor escolar que aqui
esteve, foi proposto ao governo a trocá do atual terreno adquirido
para o grupo/escolar, por outro, mais distante e ainda com aivolt'a de
uns contecds. Até aí tudo bem, diziaArthurMüller na apresentação do
assunto. Cada um tem o direito de procurarJazer seus n�gócios corno
bem lhe aprouver... mas o que gostaríamos de saber é qual o motivo
dessa troca. Certamente existirá por aí alguma 'alma que tenha

conhecimento desses negócios feitos na surdina, e explique mais claro
o que pedimos. E tinha, que não queria e podia aparecer.

HÁ IS ANOS
Em '1987, a ALIMENTAÇAo DOS HERDEIROS era rica em

vitaminas e boa em proteínas: cada família tinha sempre a sua horta,
com variedades de legumes e verduras. Perto da êasa havia muitas frutas.

Comprava-se só o sal e o trigo. Namesa havia sempre a polenta, queijo,
ovos, :'puina", arroz, aipim, pão de milho e mús: aos domingos havia
"taiadelle" (macarrão feito em casa) e "inhóqui" (bolinhos de farinha
de trigo cozidos na água), com carne e molho. Mas a refeição mais

freqüente era a polenta com leite e café, menestra e pão de milho
...

Todos comiam com alegria ao redor de umamesaienorme. As crianças
comiam sentadasno chão. Quando as refeições eram na roça, a comida
chegava dentro de uma "estufa" (um lençol amarrado nas quatro
pontas))unto ia também o prato e o garfo para cada um. Na roça,
cada um se acomodava como podia. Sempre debaixo de uma árvore,
sentados em cima do cabo de uma ferramenta ou mesmo decócoras,
Nem sempre havia-água para lavar as mãos: "O que nãomata, engorda",
dizia-se.

!dÁ3 ANOS

. 1

.
O Município deJaraguá do Sul comemorava 65 anos de emancipação
politica e daí algumas comemorações. O Jaraguá Clube de Vôo Livre

aguardava cerca de 40 pilotos de todo o Estado para as provas de

Pára-pente, no Morro do Boa Vista. O atual recordista, Antonio
Weinfurter, o Bambu, deJoinville, já confirmava presença na prova. O
jaraguaense Flávio Klinkosk.i, o Coruja, também era um dos favoritos.
A Associação Amigos do Esporte Amador apresentava a nova equipe
de basquete do.Município. Patrocinado pela Escola de IdiomasWizárd,
� grupo, comandad� pelos técnic�s Ito Schiochet eMilton Matheus;
disputava a temporada/99, nas categorias Infantil (14 anos), Infanto
juvenil (16 anos) e Juvenil, base para os Joguinhos Abertos de Santa

�

Catarina,

Dentro da Itália existem, dois idiomas, o SARDQ e o LADI'NO/ que possuem .caracterlsucas próprias, mas são

considerados idiomas vizinhos do italiano, segundo suas origens. ,

O Ladino é falado em algumas cidades do norte/ e o sardo é falado na Sardegna
Muitos dialetos se assemelham, mas não são idênticós; mesmo aonde parecem idênticos, o. que os distingue é a

pronúncia'
A vida moderna, sob o efeito da televisão e da freqüência de turistas, tem pouco a pouco atenuado o modo de falar, '

tradicional..
"

Com a finalidade de confrontar italiarao e dialetos, relacionamos alguns provérbios, que fazem parte, tanto da
língua italiana como dos muitos dialetos:

aJfn casa de! genero - va di sabato e ripsrt! tt venerd! (italiano)
Em casa dei zen&o - va de sabo e camina de vêndro (dialeto rentino)
Na casa do genro c.. se chega sábado e se vai embora sexta-feira.

bJ Nutrono plú pane e formaggio a casa propria - che Parrosto in casa d'sltr! (italiano)
Vai de pu formai e pan de so casa - che arosta ent-e la casa dei àutri (dialeto trentino)

Nutrem mais pão e queijo em própria casa, - que o assado na casa dos outros.
I ,

�rculo
Italiano

12" FESTA ITALIANA - DIAS 28 e 29 DE JUNHO PARi!UE MUNICIPAL DE EVENTOS
,

PROGRAMA-
28/06 SEXTA-FEIRA
19:30h • Abertura da 12" FESTA ITALIANA Com a presença de autoridades

- Início do \�antar Típico Italiano" (servido até às 22:30h)
- Apresentação do "Grupo de Danças Folclóricas Italianas de Jaraquá do Sul" ,

- Apresentação do Grupo Musical "I' Prlrni Tempi", de Joinville' _

21:00h - Homenagem às famílias dos Primeiros Imigrantes Italianos de Jaraguá do Sul
22:00h - Início do Baile com a Banda "Vechio Scarpone"
02:30h - Encerramento
Nota: Haverá venda de queijo, salame e café com cuca.

29/06 SÁBADO ,I

20:30h - Apresentação do "Grupo de Danças Folclóricas Italianas de

Jaraguá do Suw'
"

22:00h - Iuício do Baile com a Banda "Manchester Band"
04:00h - Encerramento I

Nota: Haverá serviço opcional de cozinha, venda de queijo e salame.
'

r

Cumprimentos pelos 83

anos do CORREIODOPOVO
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Quando a saudade aperta
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I Agradecemos o postal acima ao prezado professor
e vereador Balduino Raulino, datado de 12 de maio

último, dizendo: "Sr. Eugênio, não estou na Grécia

(lembra-se?), mas na Itália. Atravessamos os Alpes
'Austríacos (2,4 mil metros) e entramos na Província
Autônoma de Trento. Saudações de seu amigo
Balduino Raulino't.Sensibilizados, agradecemos as

manifestaçõ�s de afeto.

FLORIANI
. ADVOGADOS

'I

ASSOCIADOS I SC

-
�T!{i(i;Jim tcf(7(JN..�,u:(K_TI:J;
l��W}il-���� ('or�"N&tt\�

IN�

A Língua italiana e seus dialetos (parte In

Ingressos: Jantar Dançante dia 28/junho - sexts-teir» R$ 12_50
Baile dia 29/junho - sábado R$5,OO

Venda de ingressos:
•

.

Com a Diretoria e Coral do Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
• Floriani Equipamentos p/Escritório I

• Postos Mime
• Sede do Círculo Italiano - Fone 370-8636

371-8222

� ,

Valdir José Bressan - Presidente do Círculo

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul � SC
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ofertas

. , . "

Imovels
_casas �:1
ANA PAULA - Vende-se, próx.
Posto Mime, alv., cf 2 qtos, gar. e
demais dep. R$ 22.000,00, quitado,
cf escritura. Tratar: 371-6069.

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

BARRA RIO CERRO - Vende-se, ern
alv., aprox. 260m2. R$ 88.000,00.
Tratar: 9955-2298, cf Mônica.

CHICp DE PAULO - Vende-se,

madeira, 8.0m2. Terreno cf 580m'<.
R$ 20.000,00. Tratar: 9104-4588.

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

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

CZERNIEWICZ - Vende-se, soprado
cf 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2
salas, cozinha, área de serviço,
garagem pf 2 carrqs. Próx. ao
Parna, em frente ao n2 134. Tratar:
275-0845.

ILHA DA FIGUEIRA - Procuro casa

para alugar. Tratar: 372-2316.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se
ou troca-se, lat. Walter Marquardt,

próx. lombada eletr. R$ 35.000,00.
Tratar: 275-3344 comI. ou 370-9787,
cf Vanderlei.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se·
de madeira, por casa do mesmo
valor, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
liitha tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47)
417-2438, cf José Carlos.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se,
alv., 100m2. R$ 18.000,00. Tratar:
9104-4588.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se

casa de alv., cf 70m2. Terreno quitado
(12x27) tudo porR$17.000,OO.Tratar:
276-1306, cf Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

NOVA BRASíLIA - Vende-se, cf
100m2, e terreno c/750m2. Ótima
localização. Tratar: 372-3947.

ou Curitiba. R$ 38.000,00. Aceita-se
contraproposta. Tratar: 276-2094,
c/ Roberto.

SCHROEDER - Vende-se, alv.,'
120m2, terreno cf muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104-4588.

SCHREODER - Vende-se, alv., em
constr., cf 1 qto. Terreno de

450,OOm2. R$ 10.000,00. Tratar:
9104-4588.

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

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., cf 150m2, próx. Weg II.

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

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

VILA LENZI - Vende-se, alv. e 2 de

mad. Por apenas R$ 40.000,00.
Rua Antônio Carlos Ferreira. Tratar:
91044588.

"

CENTRO - Divide-se, novo. Tratar:
9975-6818; cf Sonia.

CENTRO - Vende-se, próx. Angeloni,
cf 2 qtos, sala, coz., bwc, lav., cf
gar. R$ 20.000,00 + financ. Tratar:

370-9226, cf wagner ou Elaine.

ED. KLEIN - Vende-se, 138m2, 52 andar,
de frente, novo. Tratar: 275-3627.

LOT. DIVINÓPOLIS - Vende-se, cf 2

qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 91044588.

PROCURA-SE - para alugar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00.
Tr�tar: 373-0564, cf Daiane.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em
constr., cf 2 qtos., gar., chur. e
salão de festas no Res. Jardim das

Mercedes. Entr. de R$ 8.000,OO-r
lf2 CUB por mês. Tratar: 370-7698,
cf Vilson.

COMPRA--SE -Ilha da Figueira, Vila
Nova ou Vila Lalau. Valor

aproximado a R$ 15.000,00. Tratar:
376-2373, cf Milton.

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.

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

CENTRO - Troca-se, cf + ou -

600m2, por outro menor, boa

localização. Parte carro + parte em

dinheiro. É a sua chance de morar

no Centro em área nobre. Tratar:

9113-0900 ou 275-3900.

ENSEADA:" Vende-se, Balneário
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8145, após às 17hs, cf Laurita.

\

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cf
21.150m2, perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. Em cima do terreno,

-

SEU COMPUTADOR A PARTIR DE 12 VEZES SEM JUROS

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

Jaraguá do Sul. Tratar: 276-3257.

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

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

RIO BRANCO - Vende-se, cf
27.000m2, contendo casa, lagoas,
arvoredos, campo de futebol suíço,
plantações. R$ 35.000,00. Aceita-se
contraproposta de casa ou carro.
Tratar: 9975-3987, cf Josê.

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

SANTO ANTÔNIO - Troca-se por
outra em Jaraguá do Sul, Joinyille ,

VENDE-SE
Terreno cf 2.800m2,
em Nereu RamoS,
localizado perto de,
escola, creche,

comércio . .Ideal p/
indústria de pequeno
porte. R$ 65.000,00.
Tratar: 372-3947

casa cf 200m2, lagoas, cachoeiras.
R$ 125.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-5015, cf Hilário.

. JARAGUÁ ESQ'UERDO - Vende-se, cf
8.750m2, R. João Januário Ayroso,
fundos. R$ 376-1537, cf Olegário,
aceita-se apto. cf 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, cf Elson,

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

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

RIO CERRO II - Vende-se, cf
'2.543m2, bom pf chácara, próx.
Mel. Lombardi. Tratar: 376-0035.

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

VENDE--SE OU ALUGA--SE - cf área
total de 44.000m2, próx. rodo
Guilherme Jensen SC-413, divisa de
BlumeÍlau - Massaranduba, c1 casa
alv., ótima localização pf comércio.
Aceita-se contraproposta. Tratar:
379-1301.

COM

RUA PRESe EPITÁCIO PESSOA, 111
FONE: 371-00"87
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OWP�/�IMÓVEIS '

JA? CREC/7146
r Rua CeI. Proéópio G. de Oliveira, 1493 ".

W 370-17,88 - Fax: 275-2294

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

TROCA-SE CASA NA VILA. LENZI
com-l oú �80m2,�terreno cl 70'Om2,.por

apto na área central.
Tratar; 37,0-0817, com Alessandra ou

João, após as 18hs.

i'
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, cf Patricia,

ATENÇAO!
Em Jaraguá do Sul'

Carta de. Crédito para
Imóveis, capital de giro,

pagamento de. dividas, etc.
R$106.000,00 - 90xR$1.490,00
R$ 70.000,00-117x R$ 767,00
R$ 40.000,00-137x R$ 438,0<!
R$ 20.000,00-117x R$ 219,00

27SÔOp1ou37�2995

CENTRO - Vende-se escritório, cf
toda infra-estrutura montada, Tratar:
371:-3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Vende-se, cf 45m2, lat:
Procópio Gomes. R$ 18.000,00.
Tratar: 9104-4588.

CENTRO - Vende-se na Mal. Deodoro.
Valor a comb.'Tratar: 371-9116 ou

370-5598, cf Ivone ou Ivo:

CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, cf ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária, Centro

. Med. Odontológico, 32 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
25m2, R$ 350;00. Tratar: 371-9431,
cf José'.

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

suíço, etc. R$ 170.000,00, neg,
Tratar: 275-2990, CRECI 00177O-J.

Vende-se, área de lazer, cf
1.000m2, área construída, salão de
baile, lanchonete, restaurante,
cancha de bocha, dois campos
futebol suiço, um cf ilumlnaçâo, e
lagoa de peixe cf 400m2, uma pista
de motocross. Área cf 20.000m, a
9km do centro de Massaranduba.

R$ 90.000,00. Aceito troca. Tratar:
379-1119, cf Airton ou Marisa.

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 rnorgos, perto da Empresa
Malwee, R$ 45.000,00. Aceita-se
terreno u casa no valor de.R$
15.000,00, nas proximidades da Ilha
da Figueira ou Vila Lalau. Tratar:
376-2221, cf Francisco.

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão
Cacilda, cf 200.000m2, cf nascente,
luz, água e plantação. R$
32.000,00. Tratar: 372-0571.

RIO MOLHA -/Vende-se, área a

partir de R$ 27.000,00, cf Infra-
, estrutura, privacidade, Junto à O
natureza. 6km do Centro. Tratar:
37Ga563.

RIO MOLHA - Vende-se,
40.850m2, verdadeiro paraíso, cf
chalé Sl/íço, 85m2, suíte e demais
dep., edícula cf gar., chur.,
escr!��lio, galpão cf qultlnete, etc.
Tratar: 370-8563.

E-mail: autotedtda@uol.com.br

Rua E. Antonio Carlos Ferreira, 197 �

,
Centro - Jaraguá do Sul - SC

VERDUREIRA PROCÓPIO SOB NOVA DIREÇÃO
VERDUREIRA DA ADRIANA
Começando a semana com promoção para você

Batata Suja
•

R$

O'39kgl
Duzia Ovos c/ ex

Duzia Ovos solto R$ 1,1 Odz Pinhão

Caqui Fuyu R$ O,99kg

R$ 1,25dz
R$ 1,30kg

APROVEITE!
Para melhor atenc;ler você, a Verdureira da Adriana atende
diariamente das 7h40 as ;z2h30, não fechamos para
almoço, inclusive feriados. Aos domingos dos 8hOO as

13hOO e das 17hOO as 21 hOO

'Agradecemos sua preferência

?'CASAS
* Rua Conrad Rlegel, próximo ao Bar-do Oca: com, 2 qtos .�

.. demais

dep. R$ $80,00'
.

,

.

)
)

* Rua Carlos Hárdt, próximó a Unerj, com 3 qtos e demais dep. R$
300,00

* Rua José Picolli, Estada Nova: com 3 quartos e demais dep. R$
280,00

.

"* Rua Barão do Rio Branco, f34, sobrado residencial QU comercial.
R$ 660,00

,

.

,* Salas comerciais em diversos locais a partir de R$ 200,00

�.'sSàlas -novas no Ed. Tower Center, Rua João Marcatto; próximo
'Posto Mime da'Relnoldo Rau, a partir de R$ 40b,OO .

."

SALAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Descontos especiais para os demais �itens obcixo:
I ./

( I
.' •

Peças e Serviços Volkswagen é 'nó Oficina Caraguá.

Ppgar mais (

•

por um serviço
qualquer é sujeira.

" '

1
'

-:
,\

Peças e Serviç6s Volkswagen

Escolha a Caraguá
e fique de

consciência limpa.

. �"

,CARAGUÁ
JARAGUÁ DO SUL

(47) 371-4000
Asua agência

.

, \

HO'RÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDAASEXTA' 8h àS,'19h • SÁBADOS' 8h às 11h
,

, ,
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/

_' lç!rEDO SEMINÁRIO PARA
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA '

NôfDIA 28 Ê 29 DE JUNHO DE 2002
IA'28DICAS DE BELEZA (pele'. maquiagem•••)

.

.OM A ELLEN'S COSMÉTICOS, NA JHB E
'ALESTRA COM JANICE BREITHAUPTNO HOTEL

1':"" ,

.

.-,
.. , .f4!"

'.:;' ',":
'

.,,:... .,.', T'

. tÂNTICOEAfMARISCAL· SCPRÓX. A FLORIA'NÓPOLlSI
�!(/(ICÕEs:�'ÊíNFqRMAÇÕES PELO fELEFONE: 372-0138

fAGASLIMITADASI

ADQUIRA ANTECWADAMENTE SEU INGRESSO

Documentos Necessários: Carteiro do SESC, CPF, RG,
Preencher corretamente o

ficho de inscrição)

TERÇA-FEIRA, 4 de.iunho de 2002

(i)SESC

empregos veículos
CASEIRO - Precisa-se, casal, c/ ref.
para cuidar de sítio, de preferência
sem filhos. Tratar: 9973-8449.

REPRESENTANTE/PREPOSTO-
, Precisa-se, para vender brindes na

regii,io. !ratar: 370-7321, e/Dorival.

VENDEDORAS - Precisa-se, com
experiência. Tratar: 371-5353.

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

VENDEDORES - Precisa-se, c/
experiência, p/ Jguá do Sul e

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

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

.. pió�llrã���#]
ENFERMEIRA - Senhora oferece-se

para trabalhar como enfermeira, p/
cuidar de pessoas idosas ou

àcamadas. Tratar: 9122-7410 c/ Lu.

,
...

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC e TELESC BRASIL TELECOM APRESENTAM

PROJETO PALCO GIRATÓRIO
Circuito NQ(ional SESC de Artes Cênicas

ESPETÁCULO TEATRAL: ':CONSTRUCÕES"
Adaptação poro teatro do conto A' Toco (Der Sou), de
Franz Kafka.

WORKSHOP DE CRIAÇÃO TEATRAL
?Crioção Teatral? O Corpo, A �eno e o Obro dé Kafka?

\
'

\

Mon�ogo com o atriz e bm10rino Patrícia Niedermeier (RJ)
Direção: Oscar Saraivo (RJ)

Ministrantes: Patrício Niedermeier e Oscar Saraivo (RJ)

Doto: 06 de Junho de 20Ó2, dos 19h às 22h
Local: Centro Empresarial de Joroguá do Sul (R. Jorge
Czerniewicz, 100) '-Doto: 07 de Junho de 2002, às 20 horas

LocoI: Teatro do (entro CUltural de Joroguá do Sul- SCAR

Ingressos o vendo no SESC:
RS 5,00 (inteiro),

,

RS 2,50 (carteiro do SESC, estudantes com comprovan
te, e pessoas com mais de 60 anos)

Inscrições no SESC: RS 15,00 (Compareço 00 SESC e

faço hoje suo inscrição).
Você vai ganhar um ingresso poro o espetáculo teotrol,.

Rua Preso Epitácio Pesso�, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguddosul@sesc-sc.com.br

·g·'Umi,f:MUI:gI·_g·'UIGNIUlf1fll
'\

PROCESSO DE IMPORTACÃO - PI )
Com um enfoque objelivo, v��ê oblerá respaldo lécnico e legal para capacitar-se a elaborar Processos de Imporlação (Pis).
Esla evento presterú necessária colaboração aos profissionais atuantes das áreas de Contabilidade; Despachanle Aduaneiro, Acadêmicos de t'omércio
Exlerior, Empresários e Responsáveis pelo Departamento de Comércio Exlerior das Empresas.

PROGRAMA:
1. Cadaslro junto o Receilq Federal; 2. Programas Serpro / Siscomex; 3. Classificação Fiscal; 4. Incoterms; 5. Principais Modalidades de Pagamenlos; 6.
Principais Documenlos; 7. Colação de Ircrsporte; 8. Cúslos de Imporlação; 9.licença de Importaçao;'1 O. Declaração de Imporlação; 11. Outros Elemenlos
do Siscomex Importação; 12.liberação Alfandegário; 13. Nola Fiscal de Enlrada (Cálculos paro Rreenchimento); 14. Como Organizar o Pis.

PROCESSO DE EXPORTAÇÃO - PE
PROGRAMA:
Introducão: .

• Empresas Exportadoras em Geral;
• Trading Companies;
* Comerciais Exportadoras.

, Procedim�ntos Preliminares: ,

, Cadastramento junto' RF, Programas SERPRO, CI�ssificação Fiscal/TfC, Benefícios Fis�ais, Custai e lnroterms,

.Processo de Exportacão: ,

• Principais documenlos: fatura proforma, fatura comercial, packing list, cerlificado de origem, saque, conhecimento de embarque, RE, SD, DSE;' ,

• Pagamenlos: Modalidades e condições de pagamentos, Carla de Crédilo;
• liberação Alfandegária.
SISCOBRAS - Elaboracão Informatizada de um PE.
APRESENTACÃO:
Paulo Ricardo Guimarães de Paula; Professor de Comércio Exlerior da UNISUl, Empresário e Consultor de Comercio Exlerior.
Silvio Kniess Mates, Administrador: Empresário e Consultor de Comércio Exlerior.

'

REALIZAÇÃO:
Carga Horá[;o Total: 16h
Período: 18 e 19/06 (39 e 4' feira) -,

Horário: 13h30/17h30 e 18h30/22h30
Local: Senac (Rua: Adélia Fi;cher, 303 - defronte AABB)
Investimento: RS 210,00 (Duzenlos e dez e reais) ou 1+ 1 RS lQ5,SO
Incluso Iodo malerial didálico I

'

OFEREÇO-ME - tenho 18 anos, 2

grau compl., c/ curso de manuten- ,

ção em computadores, domínio em
'

Internet, faço curso prê-vestibular
p/ sistema de informação. Tratar:
372-3922, c/Wille.

I

OFEREÇO-ME - para trabalhar de
motorista ou fazer serviços de

banco, etc. Período integral. Tratar:
9979D518.

PINTOR +procura-se emprego, de
automóveis. Tratar: 372-2316, é/
Éleio.

PRESTO SERViÇOS - Torno e mecâ
nica em geral. Tratar: 37�-5640.
'SECRETÁRIA OU RECEPCIONISTA
Procura-se. Tenho 18 anos, 2' grau
compl., experiência e ótimo eonheei
mente de informática. Tratar:

3723922, c/ Karen.

SENHORA - Ofereee-se para morar

na casa de praia p/ cuidar
enquanto ninguêm está na

resídêncla. Tratar: 9603-3383, c/
Euda .

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

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

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

CORSA _: Vende-se, 94, LO. R$
8.800,00. Tratar: 371-9730.CARAVAN - Vende-se, 86/87, azul met.

R$ 2.500,00, nego Tratar: 370-4325.
CORSA - Vende-se, 4p, 01. preta,
c/ 15.000km, ar quente, desb. e;
V.V. Tratar: 9997-5905, c/ Marcelo.

CELTA - Vende-se, 01, branco,
10.000km,' carro seminovo, doc. em
dia p/ 2002. Tratar: 376-1772. c/ Nei.

CORSA SEDAN - Vende-se, 99/99,
branco, V. v., som, alr. e t.e. Tratar:

370-4810, na parte da tarde.

CHEVY - 500 SL, 88. Torro! R$
3:500,00. Tratar: 276-322.3.

CHEVY - Vende-se, 50_O, 92, DL, impe
cável, aros de liga, lona marítima. R$
6.000,00 ou R$ 2.550,00 + 36x R$
192,00. Tratar: 376-1772.

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

0-20 - Vende-se, eab. dupla, 86.
modo 91, branca, em ótimo estado,
cornpl., turbo. 'R$ 21.500,00 + 34x

R$ 200,00:Tratar: 370-2227 ou

9975-1804, c/ Anderson.

CHEVY - Vende-se, 92, t' dono, c/
N.F., aro 14, lona marítima, som
pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou

Sehroeder. Tratar: 9103-2082.

c/ Lurdes,
KADETT - Vende-se, GL, 94, d.h. +
t.e. Tratar: 273-1001.

, CH�ETTE - Verde-se, 93, 1.6,
gas., azul. Tratar: 371-7260, c/
Dirce Bratsk Rotter.

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

CHEVETTE - Vende-se, 86, cinza,
aros de liga, gas, R$ 3.500,00.
Tratar: 27.5-1817.

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

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compI., doc. pagaaté2003. R$12.000,OO
ou troca-se p/ menor valor. Ass.umlr
IInanc. Tratar: 275-2860, c/ Sandro.

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

eomb. Tratar: 9992-7155, c/ Jean.

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul: S(
FonejFax:1370-0251

E-mail: jarpguâdosul@sc.senac.bL
CURSOS TÉCNICOS

* técnico em Comercio Exterior
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recruta e seleciona para admissão
imediata as- seguintes vagos:

VAGAS ABERTAS
_

o AJUDANlI DE PRODUÇAO (4502-E) - Não exige escoloridode_ Deverá ler hobilidode monuol e de preferência
que reside nos proximidades de João Pessoa, Vieirol e Cenlenário .

o ANAUSTA DE MARKETlNG (4255-E) - Curso superior em Adminislroção, Comunicoção e Propagando ou afins_
Idiomos: Inglês e Espanhol (básicosl. Irá coordenar e execulor o plono de Morkeling. Disponibilidade poro viagens,
empreendedor, capacidade poro orienlor equiles, bem corno reolzor olividades operocionois (colocor o mão no mossol_
Ambos os sexos.

, '

o ASSIS1INTE DE MARKETlNG (4329-E) -Mínimo segundo grou complelo_ Preferência que soibo inglês e esponhol
(básicos). Irá conferir e emair pedidos; regislror solicilocões!sugeslões e reclomoções de clienles, bem como dor relomo
oos rnesmos. Preslorá infonnocões lécnicos no olendimenlo 0800 e auxiliorá nos demois servicos do selor. Sexo
masculino.'

.

o ASSIS1INlI SOCIAL (40 IS-E) - Acomponhomenlo oos coloborodores, familiares e comunidade. Experiêncio
comprovada em carteira de no mínimo cinco anos.
o ASSISTENTE lICNICO (4244-E)'- Formoção superior em Engenharia Ouímico, de A1imenlos ou Adminislroção.
Cursos �o área de Vendos/Comerciol. Fará visilos lécnicos, opresenlocão dos produlos e seus beneficios, oplicoção,
lécnicos em negocioções!orgumenloções e olendimenlo 1.lefônico. Óisponibilidode p�. viagens. Ter corteiro de
hobililocão.
o ATENÓENTE INTERNO (4498-S)- Segundo grqu complelo. Ter curso deWord e Excel. Fará o olendimenlo de balcão
e lelefone, bem como o emissão de conhecimenlos oereos, leiluro de corgos e auxilio de colelos. Dá preferência O'
condidolos que liverem experiêncio em Ironsporte aéreo ou rodoviário. Boa oporêncio, dinômico, interassedc e

possuir corteiro de Hobililocão.
o AUXIUAR ADMINISTRATIVO (4433-5) - 2' grou rompleto, Ter curso de Desenho Mecônico e Aulo CAD. Auxiliará
no área Adminislrolivo e em Projelos. Sexo mosculino. Trobolhorá nos proximidades de Schroeder.
o AUXIUAR ADMINISTRATIVO (4491-E) - Segudo grou complelo e sexo feminino. Vai lrobolhor no Prevenção
e Fiscolizoção de Obros. Fará lombém o parle Adminislrolivo olém de visilor os empresos. Ter conhecimenlo em
manufencôo de micros.
o AUXIUÁR COMERCIAL (450�-E) - Segundo grou complelo e idode ocimo de 20 cnes, Irá auxiliar no Deplo.
Comerciol, Conlrol� de lsíeque e Expedição. .

o AUXIUAR CONTABIL (4371-5) - Experiência em Escrilo FiscoVConlobilidode/Lucro Reol. Irá codificor Nolos
Fiscois, fará o emissõo do Relolário. do.GIA.
o AUXIUAR DE ESCRITA FISCAL E CONTA81L (4210-S) - Com segundo grau ou cursando o lerceiro, porém deve
ler boa experiência no órea. Para Guaromirim. -

\
o CALDEIREIRO (441H) - 2' grau complelo ou cursando. '

o CONFERENTE DE CARGAS (4504-E) - Segundo grou ou cursando. Com experiência em lronsporle pois fará o
conferência de cargos. Ter disponibilidade de horários.
• COORDENADOR DE VENDASj4501 -I) - Segundo grau complelo. Forá o olendimenlo o dienles e represenlonles
· Vai emilir, conferir pedidos, ozer o fechomenlo dos mesmos, bem como cálculos diversos, Uma vogo masculino
e uma feminino.,
o DESENHISTA PROJETlSTA(4392- 4373 - S) - Conhecimenlo no romo melolúrgico. Curso lécnico vollodo à áreo
mecônico ou cursando o 3' grau. Fará desenhoslécnicos, desenvolvimenlo de máquinos e equipomenlos poro o
área de conslrução civil. Conhecimenlo em projelos' elélricos e hidráulicos. ,

o ENGENHEIRO MECANICO (4448-E) - Ter conhécimenlo em pneumálico e hidráulico. Pode ser recém-fonnodo.
Ter disponibilidade poro viajar.

.

o ESTAMPADOR (4372 - S) - Experiência no função. Não exiije escolaridade.
o INSTALADOR DE CALHAS (4421-E) - Experiência no área. Foro o insloloçõo de colhos. Primeiro grau complelo.
Necessário que lenho corteiro de hobililoção colegorio 8_
oLA80RATORISTA (4294-EI-'- peverá ler curso especifico no área, como Técnico de A1imenlos. Além do função
especifico, auxiliará no T(einomenlo/Desenvolvimenlo de Represenlonles e Illeníes.
o MECANICO DE AUTOMOVEIS(45I I-E) - Segundo grou complelo ou cursondo. Idade o partir de 22 anos.

Experiência comprovado,
o PROMOTOR DE VENDAS (4475-E) -Segundo grou, sexo masculino. Irá oluor no Poroná e porte de São Peulo.
Ouer condidolos com experiência nesles.Eslodos e que os mesmos residam em Joroguá ou região_ Ulilizorá veiculo
do empresa eterú Iodos os despesos pagos.
o REPRESENTANTE (444 I -SI- Segundo grou rempleto. Condidolo deverá ler firmo regislrodo, corro e celulor. Vogas
poro o região de Poroná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bohio.
o REPRESENTANTE COMERCIAL (4279-S) - Duos vogos, ambos os sexos. Uma poro o região de Joinvi"e e .oulro
porQ 8lumenou. DiÍ preferência o condidolos com firmo regislrodo.
o TECNICO ElETRONICO (4270-S) - Experiência de um ono no função. Conhecimenlo 10101 em informálico,
inle,nel, bem como em monulencão de compulodores e periféricos. Ter corleiro de hobililoção_
o TECNICO EM CONTA81UDADE ÓU CONTADOR (4338-S) Experiência de dois anos em Lonçomenlos Conlábeis.
Pod,e ler o Curso Técnico e 3' grau em Conlobilidode.

.

o TECNICO PLENO (3801-E) - Sexo mosculino. Deverá ler no mínimo formação em Elelricidode, Elelrônico ou

Infonnálico. Necessário conhecimenlo em insloloção lelefãnico e comunicação de dados. Habilidade poro coorde90r
equipe. Deverá ler carrorrÓPrio.

.

o TElEFONISTA (4506-S - Segundo grau complelo, boa aparência, simpálico e profissionol. Necesário que fole o

inglês fluenlemenle. .

o mEVENDAS (4456-S) - Experiência ou boslonle conhecimenlo em vendos. Fará vimdos por lelefone e níen-
dimenlo no balcão. Ter boa dicção e ser boslonle com·unicolivo. .

o mEVENDAS (4437-S) -Alenderá represenlonles e dienles. Segundo grou complelo. Receberá lreinomenlo.
o TRATADOR DE CAVALOS (4499-S) - Não exige escoloridode. Trolor os covolOos dioriomenle; cuidar dos cocheiros
e quondo necessário, copinor. Pode ser pessoa oposenlodo. '

,

o VENDEDOR (4497) - Fará vendas externes e visilos o dienles. Deve ler veiculo práprio. Recebe ajudo de cuslo.
o VENDEDOR DE VEICULOS (4431 ·EI -e- Duas vogas. Condidoloscom experiência em vendos e que lenho veículo
práprio. Pessoa de boa oporêncio, comunicolivo, esperto e que lenho bom relocionomenlo com pessoas de Joroguá
e principolmenle que gosle de carros.

VAGAS BREITHAUPT
o AÇOUGUEIRO (44661- Primeiro grau, nãó fumonle. Ter boa opresenlolãol comunicolívo e excelenle higiêne
pessool. Irá corlor comes, oboslecer e limpar os balcões, bem como olender os c ienles.
o ASCENSORISTA. (420s:4447) - Ambos os sexos, primeiro grau ou cursando. Idode minimo 21 anos. Irá
moniloror elevadores. Dá-se preferência o pessoas porlodoros de deficiêncio fisic�.
o ATENDENTE DE ACOUGUE (4351) - I' grau, sexo feminino
o AlINDENTE DE FRIOS (4352) - I' grou, ambos do sexo moseulino. .

o AUXILIAR ADMINISTRATIVO(44511- Irá fazer cobronço por lelefone, emilir corto de cobronço, conferência de
documentos em gereI e oulras funcões que se fizerem necessárias.
o AUXILIAR DE PADEIRO (4340-44021 :_ I' grou complelo ou cursondo segundo e conhecimenlo básico em

podorio. Ambos os se�os.
o AUXIUAR DE DEPOSITO (4489) - Dez vogas. Horário normal, sexo moseulino. Primeiro grou complelo, não
lumon'e, e bom porte fisico.
• CAIXA (4450-4493) - Ouolro vogas. Ambos os sexos. Segundo grou complelo e curso de Infonnálico.
• CONFERENTE (44 13-44881- 2' grou ou cursando. Tereurso de inlormálico, acima de 18 onos. Sexo masculino.
Três vogas poro o lereeiro lumo e ouos poro horário nornol.
o GARAGISTA (4260) - I' grou 'complelo e idade acima de 21 anos.

.

o OPERADOR DE ESTOOUE (4487) - Segundo grou complelo ou cursando. Irá .conferir esloque.
o PADEIRO (4477) - Experiência no área. Ter boa opresenlolão e excelenle higiêne pessoal. Sexo masculino.
o REPOSITOR (4470-4490) - Ambos os sexos. Seiundo grou complelo ou cursando.

.

o VENDEDORA - MAGAZINE (4285 - 4325) - 2 grou complelo e sexo feminino.
o VENDEDOR (4468) - Segundo grou ou cursondo. Curso de informálico e nOlães no área de MOleriol de Conslcução.
Sexo feminino.
o VENDEDOR (4427) -; Segundo grau complelo ou cursando. Ambos os sexos. Vogo poro Guoromirim.
,o ZELADOR (CONDOMINIO SHOPPING) (3865) - I vogo masculino. Primeiro grou incomplelo.

RuaJorge Czenúewia, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
Oc. Postal 200 - ap 89.255-000

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

carro de menor valor. Tratar: 370-

0464, c/ Ernesto.

PRÊMIO:" Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 3.500,00 ou R$ 1.500,00
de entro + 10x de R$ 226,00. Tratar:
273-5086, c/ Marcia.

TIPO:'" Vende-se, 1:6 IE, 94, verme
lho, compl., - ar. R$ 6.800,00.

!ratar: 9905-3644, cl Gilson.

TIPO - Troca-se por carro de menor

valor, SLX, 2.0, comp., 4p, 95.
Tratar: 376-1772.

)

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

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

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
prata, muito bem cons!(rvadci.
Tratar: 376-1772.

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

UNO -Vende-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.

BELlNA - Vende-se, GLX, 1.6, 89,
vermelha, cl d.h. Tratar: 9975-0383.

BELlNA - Vende-se, 81, branca, em
ótimo estado. R$ 2.700,00, aceita
se proposta. Tratar: 9103-6372, cl
Davi.

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

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

BELAS fi SAPECAS
Sua melhor opção de prazer

fitcmdimcznto 24 horas
(Após as 22:00hs, cf hora marcada.)

, .

_Chevrolet
, KADETT - Vende-se, Sport, 95, 2.0,
compl. R$ 10.500,00. Tratar: 9979-
0585, cl Marcelo.

MARAJÓ - Vende-se, '81, cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar: 37OD670.

MARAJO � Vende-se, 82. Preço de
ocasião. Tratar: 370-9282.

MONZA - Vende-se, 84, SLE, 1.8,
gas., vermelho, ótimo estado.
Tratar: 371-4421, c/ Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

MONZA - Vende-se, 85, modo 86,
1.8, álc., motor cI2.000km, verdé.
R$. 4.200,00 ou troca-se por moto
até R$ 2.000,00. Tratar: 274-8550.

MONZA - Vende-se, SLE,,86, cinza,
àlc., 2 portas. À vista ou financio.
Tratar: 273-1001.

OMEGA - GLX 2.0, 94, compl.,
impecável, vendo ou troco. R$
10.900,00. Tratar: 370-8622.

OMEGA CO - Vende-se, 93, verde
met.,c! teto solar.jcornpl., 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.

cií!>ALA- Vende-se, diplomata, 90, SE,
cornpl., impecável. R$ 6.500,00, acei
to troca por moto. Tratar: 371-9375.

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

5-10 - Vende-se ou troca-se, 96 e

97, impecável. Tratar: 276-3223.

S-l� - Vende-se, 01, prata, cabo
dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, 4x4, compl. R$
55.000,00, diesel. Aceito carro ou

moto de maior ou menor valor.
Tratar: 9952-7084 ou 373-3001, cl
Mara, hor. comI.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, �L,
cornpl., branco. R$ 19.000,00.
Tratar: 371-5343.

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

(

FlORINO - Vende-se, Pick-up, 91, bran
co, lona marítima e isufilme, ótimo
estado, motor novo. R$ 6.500,00.
Tratar: 273-1001, 'cl Valdir.

FIORINO - Vende-se, 1.5, gas., 91,
em ótimo estado de conservação.
Tratar: 276-1001.

FIORINO - Vende-se, 96, LX, azul

rnet., vidro e T.E., rodas esportivas.
À vista ou financio. Tratar: 273-1001.

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

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

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

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

PALIO - Vende-se, 00, bordô, imp.,
4p, des. tras., Iimp. tras., !.e.
Aceito moto ou carro de maior ou
menor valor. R$ 14.500,00 Tratar:
9952-7084 ou 373-3001, cl Mara,
hor. comI.

.

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

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

PALIO WEEKEND - Vende-se, 02,
c/ opic. R$ 24.500,00, aceita-se

Atendemos Eles. Elos e Cosais

Despedidos de Solteiro.massagens eróticos

Jaraguá do Sul e região (47) 9991-8668

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

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

COURIER - Vende-se, 97/98, t -,e. +
ar.q., protetor de caçamba, lona ma

rítima. R$ 8.300,00 + llx R$ 387,00 .

. Tratar: 9102-170í, cl Denis.

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3:000,00. Tratar: 371-9730.

ESCORT - Vende-se, 9fY. Tratar:
9963-7641.

Especializada
em estofamento

, automobilístico

ESCORT - vende-se, super, ano 95
GLI, gas., marron rnet., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar:
9111- 6209 cl Marcelo.

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

F-1000 - Vende-se, 94, compl., cabo
simples. R$ 28.000,00. Tratar:
9111-0217, cl Jaime.ESCORT - Vende-se, Ghia, 85,

álc., em ótimo estado de
.

conservação, doc. pago 2002.
R$ 3.500,00 ou entrada
R$ 1.500,00 e o restante até
12x. Tratar: 9963-8002.

F-1000 - Vende-se, gab., 84, em
ótimo estado, motornovo MWM,
turb., na garantia. R$19.500,00.·
Tratar: 373-2563.

.

VENDA

/
-

/j-g-,,,r'taCágV YliCULb.

Seu bom negócio vai ser aqui!
Negociamos carros,

I .,.

motos e consorcies
"GARANTIA DE BONS NEGÓCIOS"

Prata

Prata I Pro ta
Diesel
Dlosol

VOlKSWAGEN ',- é � • �< "' ,

Gol1.8/2p 96 Prata Gas. .RS10.500,
'Golt016V/4p 00 Brallco, Gas. RS16.500,
Gol1.0/2p 93 Branco Gas. RS 6.500,

,

SantanaMI/4p 91 Azul Gas./gaz R$15.800,
Gol1.6 96 VerdoMol Gas. R$9.900,
Santana Quantum1.8 86 Chumbo Ale. RS 3.900,
VovaueGL1.6/2p 91 Azul 8as. RS 6.000.

MOTOS
HONOA '!' , , -

, �.
. -

,
-

CG Tltan
CH TUan
CG Tltan KS
'c G TUan KS
CBX 200
CBX 200
CBX 200
BIZ
BIZ
BIZ

Crlpton
Crlpton
Crlpton
RD 125
TOM 225

OKin
OKm
95
99
99
00
01
01
01
99

KS
ES
Azul
GraOte
Roxa
Bordil
BordO
Vermelhà
Verde
Roxa

Enlrada
.Enlrada 'R$'350, + 36x 117,00
RS 2.400,
RS 3.000,
R$ 3.900,
RS 4.300,
RS 4.900,
R$'3.000,
R$3.000.
RS 2.900,

01
00
99
98
00

Vormolha
Prota
Prota
Azo
BordO

RS 3.000,
RS 2.500,
RS 2.500,
RS 1.800,
RS 4.300,

Tel. (411 313-3001- Hor. Comercial - Guaramirim
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

f!illl.II'JI.I'lli-: (47) 376-1772 - 273-1001
MODELO COMB. COR ANO

vw
GM Go1M11.0 G Branco 1997

VectraCOI 98 Branco G Fusca1.600
'

G Cinza 1!;}94
Goll.0 ' 00 Branco R$ 12.000,00 Monza Sle, .compl., � 90 Bege G

\ Go11.6
G Bege 1986

Kadett GlS, compl., p 98 Branco G , Fusca 1300L G Azul 1985Fiesta 1.0, 4p 99 Azul R$ 11.500,00 Vectra GlS compl., 4p 94 Bege G
F1AT

Bordô R$ 19.000,00
Corsa Wind, 2p 96 Bordo G

Uno CS 1.5, 4p G Cinza 1996Vectra CD 97 0-20, cab.dup. Compl. 97 Branco O
Vectra GL, compl. 97 Prata R$ 19.500,00 VW Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995

Gol �ecial, 2p 99 Vermelho G Fiorino 1.5
!

G Prata 1993
Blazer DLX 96 Preta R$ 24.000,00 Gol i,2p 97 Branco G GM
Uno EP, 4p 96 Vinho R$ 8.800,00 ,

Gol Mi, 2p 98 Branco G Corsa Pick-up ST 1.6 G Prata 20111
Voyage Cl, 2p 89 Prata G Celta1.0 G Branco 2001Uno EP, compl. 96 Cinza R$ 8.400,00 Fusca 79 Branco G, 0-20 Conquest, compl.-ar O Branco 1995

-

Omega GLS 93 R$ 1.300,00 FORO
Peugeot 405 SR compl. G 'Azul 1995

Escort GLX, 2p 95
'

Branco G
Omega CO 30 compl. G Verde 1993Parati CL 1.6 .

( 91 Branco R$ 6.900,00 Fiesta,2p 96 Laranja G Chevette SL 1.6 G Verde 1982
Gol1.6 96 Verde R$ 9.�00,00 FIAr FORD
Escort 1.0 94 Cinza R$ 6.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G KaGL G Branco 2000

Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G Ranger XLTcompl. O Prata 1999C·20 88 Bege R$ 11.800,00
Fiesta1.0 G Azul 1997Tempra SX, 4p 97 Cinza G

C,ompra Vende Troca Financia MOTO
AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ DO �UL YamahajYBR 125E G Azul 2001

Tempra 96 R$ 13.000,00 "Seja parceiro<' Gol MI, 1.6 97 R$ 11.500,00Com a parceria Royale GLI cornpl. 94 R$ 10.200,00 da BV Financeira
BV Financeira,

Omega GLS, cf gnv 94 R$ 17.000,00
Escort Hobby 96 R$ 8.200,00

e faça ótimosTipo,4p 94 R$ 4.000,00 + fino

este espaço Monza GLS cornpl. 94 R$ 9.800,00

negóciosVeroná GLX 90, R$ 5.800,00

é seu! Apollo GL C:r 91 R$ 3.200;00 + fino

neste espaçelOpala Comodoro, 4p 89 R$ 6.000,00
Opala Comodoro, 2p 88 R$ 4.700,00

, f

Kadett GL 93 R$ 7.800,00
Gal MI 1.6 98 R$ 11.800,00 "'\

Fuscas 6Jj77

.'1Votorantim I Finanças

Fone 370-3574
Gol'MI 97 R$ 10.700,00
Gol I 1.6 9p R$ 9.800,00
Parati CL 1.6; gas. R$ 8.500,00
Fiesta 4p _ 97 R$ 10.500,00
Versailles GL 1.8 95 R$ 8.500,00
Verona GLX compl. 90 R$ 6.500,00
Ford 100 diesel 5m 77 R$ 11.300,00
Uno Zp 97 R$ 8.500,00
Uno EXAp 99 R$ 10.500,00
Uno 4p 93 R$ 9.300,00
Gal Mi, 16V 98 R$ 11.300,00

.. I

;,:ÂV. Pr'efêit'õ)Valdemar"Grúbã, 3747 • Jaraguá do"Súl

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1269 - JARAGUÁ DO SUL

Seja parcelre
da BV Fina,nceira
e faça étímes
negócios

neste espaço!

i

370-9365 - 9997-9122
Fiesta 2p ,

F-l000 Dupla Comp 91

F-1000 87 /

UnoELX,4p,95
Gol4p 16V 99
Saveiro 1.6 MI 97
Monza Class 2p Compl.
Monza 4p Menos ar

Escort Hobby Compl.
Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE -1.5
Saveiro 9916 MI
Escort 88

Goll00Q 95

R$ 9.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 8.500,00
R$ 13.500,00
R$ 9.700,00
R$ 8.500,00 ,

.

R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.200,00
R$ 4.300,00
R$ 7.500,00

RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 4 de junho de 2002 CORREIO DO POVO 7

r.aooo _:_ Vende-se, 81, impecável,
carroceria de madeira, mwm. R$
14.000,00. Tratar: 370-7481.

F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas.,
único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
99958242

F-1000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
ABS, lindíssima, die. I'l$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

.
maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comi.

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
.

vermelho. Tratar: 371-4225.

FI ESTA - Vende-se, 95, vermelha, 2
portas, cl CD, em ótimo estado. R$ ..
A combinai. Tratar: 370-9282 ou

9993-0623 cl Almir.

FI ESTA - 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 pare.

.

Até R$ 350,00 pI mês. Tratar:
9104-2336, cl Wilson.

FI ESTA - Vende-se, 99, compl.,
branco. Tratar: 9963-7641.

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 98,
vermelho. 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-sé
carro de menor valor, Kadett, Escort,
de 91 acima. Aceita-se moto NX 150
ou Siz. Tratar: 91.04-2336, cl Wilson.

FOCUS - Vende-se, 1.8, 16 V,
2001, verdemet., cl 9.000 km,
compl. único dono. fl$ 36.000,00 ou

troca-se por caminhonete diesel.
Tratar: 376-1450 ou 9973-3278.

.Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

FORD

KA - Vende-se, 00, image, 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$
4.000,00 + 23x R$ 335,70. Tratar:
275-2142, cl Mário:

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

MONDEO - Vende-se, 00. R$
23.000,00, aceita-se
contraproposta. Tratar: (11) 6976-
9448, cl Tatiane. ,

PAMPA - Vende-se, 87, 1.6, verme
lho, si capota. R$ 5.200,0'0, em ótimo
estado. Tratar: 274-8550, cl Simon .

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

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

(47) 433-8861.

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

BRASILlA - vende-se, bege, 77,
bom estado. Valor a comb. Tratar:
9955-5884.

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

BRASILlA - carro pI colecionador,
cl manual, 2º dono:R$ 2.800,00.

,

Tratar:\�70-7481.
BRASILlA OU FUSCA - Comprá-se.
R$1.000,00. Tratar: 9902-7378.

FUSCA - Vende-se, 74, branco,
ótimo estado. R$ 1.600,00. Tratar:
9112-9033.

FUSCA - Vende-se, 79, cinza.
Tratar: 9952-2420.

FUSCA - vende-se, 80, amarelo cla
ro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94,' dourado
rnet., insufilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 376-1772.

FUSCA - Vende-se, 78, cl som,
roda de gol, em ótimo estado. R$
2.300,00. Aceita-se contra proposta.
Tratar: 370-3244 ou 9112-4950.

FlJSCA - Vende-se, 80, em ótimo

B-SUI·zrast
rolamentos

AUTOMÓVEIS
,DII,RIIIVI'R'.,

Palio ED, compl. 02 branco
.

Corsa Sedan 01 prata
Celta cl opc. 01 prata
Gal MI, 4p 99 branco
Gol.Cl,i cl ar 99 prata
Corsa Wind, 4p 98 prata
Gal MI compl. , 97 preto
Vectra GLS 97 verde
Uno Mille, SX, 4p 97 � azul
Palio EDX, 4p 97 branco
Palio EDX, 4p 97 verde
Gol I Plus 96 branco
Escort GL 1.8 96 .prata
Santana �LS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Goll.6 92 branco
Chevette 1.6, gas . 91 azul
Gol CL 1.6 90 branco
Monza SLE 85 prata

Rod. BR-280 km 58 s/nº - Guaramirim-Se - � 373-0504

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, SX, branca, gás.
R$ 2.200,00. Tratar: 9122-1157.

GOL _: Vende-se, CL 1.6, 91, gas.,
bege rnet., Único dono, cl nota
fiscal e manual. R$ 6.500,00.
Tratar: 371-6056.

condições. R$ 7.800,00. Tratar:
372-3325, el Cleide.

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: 376-2068 ou

9992-4712, cl Leo.

GOL- Vende-se, CSX 200,
estrada, 95, azul. R$ 3.350,00.
Tratar: 9992-4712, el Leo.

.

.

)
GOL - Vende-se, MI, -97, pára
choque pers., revisado, ótimo
estado. R$ 11.000,00 ou finane.
Tratar: 376-1772, CI Waldir.

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

GOL - Vende-se ou troca-se por
moto, 95, bege met., ótimo estado.

R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016, cl Hélio.

Royale Gli 1.8, comp!. 94 VerdeM. RS 9.990,00 ou RS 2.000,00 +3Qx RS 365,61
Verona GLX 1.8,vd., Irv. ' 90 Prelo RS 6.990,00 ou RS 1.400,00 + 36x RS 257,68
Escorll1.6 92 ,Bordô RS 6.490,00 ou RS 1.300,00 +36x RS 239,70
Escorl Guarujá 1.8, 4p, vd., Irv.92 Prelo RS 7.490,00 ou SR 1.500,00+36x RS275,67
Corce!lIlDO,1.6 84 Marrom RS 3.800,00 ou RS 1.500,00 + 24x RS 199,00

Corsa Win 1.0, 98

,Opala Diplomala 4.1/6, com. 88

Saveiro ai 1.6Mi 99 Branca RS 13.990,00 ou RS2.800;00 +36x R 494,25
Gol LO 94 Branco RS 7.490,00 ou RS 1.490,00 + 36x RS 275,67
Gol1.0Mi 97 Praia RS 11.490 00 ou RS 2.30000 +36x RS 40700
Sonlona CG 1.8,4p 86 Brt,nco RS 3.990,00 ou RS 800,00 + 24x RS 215,55
ParoIiLS,1.6 83 8ronco RS 3.490,00 ou RS 800,00 + 24x RS 199,00

99 VerdeM.
98 Praia

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

VERSAllES - Vende-se, GL, 92,
bege met., .ótimo estado. R$
5.500,00 + 12x R$ 169,00. Aceita-se
troca. Tratar: 373-2887, cl Hélio.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
F.one: 370-�131 - Plantão 24h� 9979-3484

GOl-- Vende-se, 83, em ótimo

.

estado. R$ 2.4'00,00. Tratar: 373-
2366, cl Jair.

GOl·- Vende-se, 86, LS, gas,
motor refrig.,\ àgua, R$ 3.600,00 ou

financio. Tratar: 273-1901. I
. \.

GOL - Vende-se, 1.0: 95, vermelho
per., ar qte, desb. T., alarme e

doc. pago até 200�, em perfeitas

,

?' I",.C/" ,.,

.�J
O�1'V�!�

Você pode "dqui,i,
su"Rond" DKm com .•••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

ÁGUIA
� I � C.i 1:.1--1

MOTOS NOVAS E USADAS
Veículo
YZF - RI
RF 600
XI 600
CB 400
Inlruder '

xr 225
NX 200
NX 350
CBX 200
Dr 200
KOX 250
XlX 250
(BX 150 oero

Titon
Iitnn
Iltan
Iitcn Ks
Dr 180
CG
CB 450rR
Tilon KSE

Ano Cor
99 Vermelho
93 Vermelho
96 Bronco
80 Vermelho
98 Prelo
00 Azul
98 Verde
96 Vermelho
98 Vermelho
95 - Prelo
95 Verde
B9 I Prelo
90 Prelo
00 Pr�.'"99 RoXil\>
97 Verde

/00 Vermelho
84 Azul
83 8ronco
87 8ronco
Okm . Verde

Oil()DETRAN-SC
N9202

Rua Gov. Lacerda, '169 .. Jaraguá do Sul - seBR 280 Km 57, nO 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-09:1.7/ 373-:L38:L-Guaramirim'-SC

2.800,00. Tratar; 370-2275.
o

lOGUS -:;Vende-se, 94, ie, ímp,
Valor a cornb. Tratar: 370-2995.

GOlF - Vende-se, Gl, 96, 1.8MI,
eompl. R$ 12.000,00': eons., ou
troca-se por Goll.6, Mi 97/98 e

assumir consórcio. Tratar: 9122-
6233 ou 371-8153, el Eleio.

PARATI - Vende-se, Cl 1.8, 94,
Dordô, gas, Tratar: 371-5343.

(

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

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

GOL - Vende-se, 85, ouro met., em
bom estado. R$ 2.500,00 ou troea
se por outro veículo. Tratar: 370-
7179, el Carlos, até 12h.

KOMBI - Vende-se, Furgão 1.600.
R$ 6.900,00. Tratar: 276-3223. PASSAT - Vende-se, 83. R$

2.100,00. Tratar: 9973-8839.

I

VOYAGE - Vende-se, 83; 1.8, ale.,
bom estado. Tratar: 371-2111, ramal
203. R$ 2.600,00, c/ Davi.

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

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

CARONA Vende-se, 86, ále., 5 mar

chas, motor 4 cilindros, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, 'cl Cris.

o ;

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.0QOkm;-capota maríti

ma, impecável. R$ 23.000,00. Tra
tar: 376-1772.

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

MOTOR-HOME - Vende-se ou troca
se, 79, por carro de menor valor. I

Tratar: 37-3-2545, el luis.

PICK UP WlllYS - vende-se, traçada
com carroceria original, em ótimo
estado. Valor: 4.500,00. Tratar: 276-

\
0287 'lu 276-0373.

PICK-UP WlLlS - Vende-se, ano 63
e 76, traçada e reduzida. Tratar:

37Q3244 ou 91il2-4950.

RURAL WIllYS - vende-se, 75,
,

motor 6Cc, mecânica excelente'(Ç!
.

SANTANA - Vende-se, 97, marinho, .� Valor a eomb., pronta pi trilha.
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo' Tratar: 276-0031ou 276-0544.
eomb. Tratar: 9952.7084 ou 373-

3001, el Mara, hor. comI.

KOMBI - Vende-se, 91, ale. R$
5.900,00. Impecável. Tratar: 275-3331.

GOL - Vende-se, 96, 1.0. R$
10.000,00. Tratar: 371-97;30. KOMBI - Vende-se, diesel, cab,

dupla, 82, ótimo estado. R$
10.500,00. Tratar: 9965-8875 ou
372-0391, cl Ari. SANTANA - Vende-se, GlS, 88, em

ótimo estado. R$ 6.000,ÓO. Tratar:
9117-8078.

ii' I

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

_ t
KOMBI FURGAO - Vende-se, 96,
impecável. R$ 6.900,00. Tratar:
276-3223. SANTANA -- Vênde.se, GlS, 4p, 87,

compl., autorn, Tratar: 370-8622.

GOL - Vende-se, 83, matai AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, áceita
troca. Tratar:,9122-1157, ei Mareio.

lOGUS - Vende-se, 94, 1 -,8. R$
5.000,00 e assumir. Tratari,370-
2995, cl Gilson.

\

GOL BX - Vende-se, 85, branco,
alc., el aros de liga, 3 pontas. R$

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

ENTENDA COMO FUNCIONA
>I< Tipo de Imôvel.comerclaí ou residencial: novoou usado;
_.' inclusive terreno, reforma e construção.
* Local do imóvel: todo território nacional,
* Valor do imóvel/reforma ou construção: de R$ S.OOO,OO
,á R$ 200:000,00 '\.

* Valor financiado: 100%
_

*;Pra2!o de quitação do imóvel: em atê 120 meses.

-li< Programação de entrega: as liberação são feitas por ordem
cronológlca. Voéê não depende de sorteio ou lance.

\(

SPRÜNTER - Vende-se, 97, compl.,
executiva, el :1,5 lugares, branca.
Valor a comb. Tratar: 376-0710 ou

9955-1619, cl Gilmar.

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V, LX,
97, motor V6, cmbio autom., banoe de
couro, ar int., compl. Tratar: 376-1772.

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

�" jlTERÇA-FEIR,A, 4 de junhode;
.

CRÉDITOS pARA IMÓVEL "i
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SíTIO APTO, ETC.\
,

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.000,00 _._ _ .. : R$ 140,00

24.000,00 : e-

' R$ 185,00

30.000,00 . __ : R$ 235,00

36.000,00 _ _ R$ 280,00

41.600,00 _ R$ 325,00
48.000,00 _ R$ 375,00

53.700,00 , _ .. _ 'R$ 420,00
60.000,00 _ R$ 465,00

65.000,00- _ R$ 513,00

71.000,00 R$ 555,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-:1.:1.52, el I?�ulo
ou 998:1.-3627, pare. reduz.

Vendas e Serviços

.f) lntelbra,
111111 HDL

�
TELECOMUNICAÇOES

�.-
I J I" II

II
* Centrais Telefônicas PABX

'

l'* Telefones * Fax

'

;
* Identlflcador de Chamadas .

.. \" j.!.* Atendedor Automático
_

*, Espera Telefônica personalizada/
* Soluções em equipamentos ;; �I,..para televendas ,

* Monitoração de imagem
( ,I

I Fone/Fax: 275-2992
'

\1:'Rua Barão do Rio Bránco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Suí - se ':
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Slte: www.sincrotel.gb_net ;':

\ �,
f

? \,

�,i I '

I

l�
))' \

'�g� (

�f
, 'tt li

,-

lf:
\1

� .

CONFIRA,AS VANTAGENS
* Não é preciso comprovação de renda e nem fiador.
* Não existem parcelas intermediárias, parcelas deentréga
das chaves e nem residual final.
* Cliente pode ser propriétário de outros imóveis.
* Liberdade de escolha do tipo e local do imóvel.
* Parcelas menores que o valor de um aluguel'.
* Assessoria jurídica gratuita garantindo uma compra segura.
* Escritura definitiva do imóvel com hipoteca no ato da compra.
* Sem juros, sem consultas no SPCjSERASA
* Utilize seu FGTS

[ln'" �""'.
"

"-'. .."' MO

CREDITOS t.R$ 5�OOO,00",-
R$ 10.000,00

�

R$ 15.0QO,00
R$ 20.000,00
R$ 25;000,00
R$ ,50.000,00 ' ..
R$ 60.006,00'
R$ 10p.pOO,00
R$ 150.6'00,00
.R$ 200..000,00

"A MANEIRA MAIS INTE_JIGE.NTE
.

PARA VO,CÊ ADQUIRIR O SEU IMÓVEU�
-.INSCRiÇÃO MENSAIS
R$ 200,00 R$ 47,50

w;:! ,R$ 400,'00 R$'.95,dô
R$ 600,00 R$_ 142,50

,.R$ 800,00 .,R$.190,OO
R$t1.00Q,Oo' R$ 237,50
-;H$ 2.'000,00 H$ 475,00 .

R$ 2AOQ,OO R$ 570,00
R$ 4�POO,00 R$ 950,00
R$ 6.000,00 R$. 1.425,00
R$ .8.000,00 H$ 1.900,bOi'

� --------�-
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Tempra 16V
' 97 G R$ 14.500,00

Seja parceiro'
Ternpra 8V 95 G R$ 12.000,00

Este espaço' Tipo, compl. 95 G R$ 9.900,00

da BV Financeira Monza, /compl. 87 G R$ 5.500,00 c

está reservado' para Kadett, trio 95 G R$ 9.500,00

e faça ótimus você lujista!
Corsa Wind 97 G R$ 10.500,00

, • Uno, trio 96 G' R$ 9.500,00
? ; neguclusi Santana, 4p, ar 92 G R$ 8.800,00 ,

II

neste espaçu! Santana, 2p 94 G' R$ 11.000,00
\

Versailles, 4p, com. 94 G R$ 10.700,00

Rua João Planinscheck, 205 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul
l

Kadett SL, 1.8 93 R$ 7.800,00

-Seja
•

Santana CD 4p 86 R$ 4.800,00

parceiro' Santana Quantum 95, R$ 13.000,00
Roxo S-10 Cabo Simples 96 R$ 15.500,00Branco \ 95

da BV Fi.n·anceira
I

, Prata 94 S-10 Cabo Est., Compl., Gas/GNV R$ 23.000,00Prata 93 ' .
FIAT .F-l000 Cabo Dupla 89 R$ 27.000,00Vermelho 97

e faça, étlmes
,

Azul 95 Pick-up Corsa GL 1.6 99 R$ i3.500,00 .:Branco 95
Vermelho 95 Saveiro GL 1.8 96 R$ 9.500,00
Verde 95
Azul 93

, •
Escort Hobby 95 R$ 7,500,00

FORD neguclus : t.ogus GLS, compl.Azul 97 94 R$ 10.500,00
Vermelho 96
Prata 94

neste espaçu!
Monza Classic, top linha 91 R$ 9.500,00

Azul 94

R$ 23.000,00CHEVROLET Calibra 2.0, 16V 95
Branca 00
Branca 00 Kawasaky Zx7 - amarela 97 R$ 24.000,00;'
Roxo 95

R$ 26.500;QO
"

Prata 91 0-20, compl., c.d, modo 91 86
Azul 91
Branco 89 CD 370-2227/9975-1804MERCEDES
Prata 01

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

Cum a parceria
BV Financeir'a,
este espaçe

. é seu!

Logus GL, campo
Santana Quantum GLS

Palio EL 1.5, 4p \
Tempra 16V, compl.
Tempra 16V, compl. +couro
UnoELX

TipolE
Uno Mil/e

ClasseA Classic 190

'''_ __ rh�

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

F-lODO, cob. duplo, compL diesel 89 Praia

Saveiro, cabo duplo, diesel 91 Bronco

Vedra GLS, 2.0, gas., compL 95 Branco

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

Co'rsa Sedon, 1.0, gas. 01 Branco

Escorl Hobby, 1.0, gos. 96 Azul

Kadell GL, 1 .8, gas. 94 Praia

Gol Cli, 1.6, gos. 96 Branco

Fiorino 1 .3, IE, gas. 96 Verde

Escorl16Y, gas. 98 Vermelho

Paroli CL, 1.6, gos. 92 Verde

Quanlum 1.8, 4p, gas. 95 Bronca

\

FINAtC••U
V VotorailtÍlh I Finanças l'

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

HONDA CIVIC - Vende-se, 99, câmb.
automático, prata, cornpl, R$

•

28,000,00. Aceita-se carro 1.0, valor
máximo R$ 8.000,00. Tratar: 371-
3993 ou 9973-8281.

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

PEUGEOT - 50.;1, diesel, revisada,
vendo ou troco. Valor R$ 14.800,00,
Tratar: 370-8622.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,
capacidade pi 15T., 1590, branco,
cl rodular. R$ 58.000,00. Tratar:

9992-0343, cl Braulio.

CAMINHÃO PUMA - 'Vende-se,
95, cl baú. Tratar: 9973-9120 ou

370-2261.

GMC - Vende-se, modelo 14190, 98,
caçamba truque, branco. Tratar: 376-
0586 ou 9975-4060.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira.
R$ 24.000,00. Tratar: 997.3-8839.

VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo.
Tr,atar: 376-0586 ou 9975-4060.

I
VOLKSWAGEM - Vende-se, cami-

nhão, 01. Tratar: 376-1949.

vw 8.150 - Vende-se, oi, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437.

CAMINHÃO GMC - Vende-se, 98,'
capacidade pI 15T., 1590, branco,
cl rodular. R$ 58.000,00. Tratar:
9992-0343, cl Braullo,

F-4000 - Vende-se, 77, vermelha,
motor MWM cl carroceria. R$
14.000,00 ou troca-se por F-iooo,
'paga-se diferença. Tratar: 274-8550

<,

c/Danilo.

MERCEDES - Vende-se, 1113,
trucado, carroceria graneleira. R$
24.000,00. Tratar: 9973-883�{

, VOLKSWAGEN - Vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amare
lo. Tratar: 376-05136 ou 9975-4060.

vw 8.150 - Vende-se, 01, baú
satcer.parncutar. Tratar: 9979-1437.

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

CBX - Vende-se, 95, Estrada, 200,
azul. R$ 3.350,'00. Tratar: 9992-
4712, c/Leo.

CBX 200 - ano 98. R$3.800,00
financ. Tratar: 373-3001 ou 9952-
7084 cl Mara - hor. Comi.

CG - Vende-se, 98, él 19.000km
original eaceito moto de menor

valor. A vista R$ 2.500,00. Tratar:
370-1225, cl Robson.

CG - vende-se titan, Okm. R$ 816,00
de entrada, saldo 36 x R$ 158,00.
Brinde Capacete. Tratar: 373-3001 ou

9952-7084 cl Mara - hor. ComI.

CG - Vende-se, 82, vermelha, em ótimo

cr;ASSI,M·
.

(._IDilWiW:
ais

estado. Tratar: 9965-8875, cl Ari.

CG - Vende-se, 83, azul, em ótimo

es�adó. Tratar: 9965-8815.. cl Ari.

CG - vende-se, 2001, verde. R$
3.500,00. Tratar; 373-3001 ou 9952-
7084 cl Mara - hor. Comi.'

CG 125 - Vende-se, 86, preta, faixa
dourada. R$ 1:200,00 + 3x R$
170,00. Tratar: 273-5443.

CG 125 - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 950,00. Tratar: 275-
2976, cl Márcio.

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

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

CG TITAN-Vende-se, 98. R$ 2.600,00
.

à vista ou R$ 1.400,00 + 9x R$183,00.
Tratar: 370,1225, cl Robson'.

'I
,r

, J,

TERÇA-FEIRA, 4 de junho de 200�;t
,HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordô. Pampa. Tratar: 370-0670, cl Paulista.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
-135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117. CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI 0-20.

Torro, R$ 800,00. Tratar: 27;6-3223.
RD 135 Z - Vende-se, 91, preta. R$
,1.400,00 ou R$ 50,00 entro + 24x R$
99,90. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

RD 135 Z -Vende-se, 91, branca.
R$ 1.400,00 ou R$ 50,00 entro +

24x R$ 99,90. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

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

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

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

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

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

XT 600 - Vende-se,' 95, preta. R$
7.000,00 ou R$ 2.100,00 + 24x R$
336,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117;
YAMAHA - vende-se, yz 125, 92.\R$
2.800,00. Tratar. 370-0724ou 9975-4667.

1II0�tr�s
ÀPARELHO DE CD - Vende-se, SWi.
Tratar: 371-2575.

ARO 14 - Vende-se, jogo da Bino,
cl pneus seminovos. R$ 750,00.
Tratar: 371-9157, cl Fabio.

AROS CI pNEUS - Vende-se, 4 aros

13, ci pneus liga leve, Fusca. Tra
tar: 370-0670; cl Paulista.

I

CAPOT,A FIBRA - _Vende-se, pI

, CG TITAN -'Vende-se, 98, azul mel.
R$ 2:800,00 ou 36x R$ 118,00.
Tratar: 9111-5064.

CG TITAN - Vende-se, 00. R$
200,00 de entro +'36x R$ 136,00.
Tratar: 9962-3698, cl José.

DT - Vende-se, 180, 89. R$
1.800,00. Tratar: 370-1116.

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

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

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

I

HONDA - Vende-se ou troca-se, �X400
Falcon, 00. Tratar. 9975-0383ou 370'8622.

r

GRUPO 'ESPECIAL'"
,'oi MOTOS
1(' CI00 BIZ R$ 76,37
cl(

/CG125KS R$ 80,43
/YBRI25ED R$ 90,64
C0125 ES R$ 92,61 i
XLR 125 ES R$ 103,63

I

·c", •

;. CBXSTRADA R$ 117,35
I

.
TWISTER ,R$ 140,36
TORNADO R$ 154,05

� )

Ohs. 103J irês contempla ões pormês
CRÉDITO
R$ 8.506,00
R$ 9.960,00
R$f10.296,00
R$ 11.997,00
R$ 13.421,00
R$ 14.406,00I

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$/z14,28
R$ 233,41
ns 239,48

/

S o

UNIÃO
n

dito Fiat Palio, da Javel, cl 8 pare.
pagas. R$ 1.600,00. Assumir 52 pare.
de R$ 200,00 fixks. Tratar: 9905-0624.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pI Uno turbo. R$ 300,00. Tratar:
(47) 9105-91:72, cl Jeferson.

CARRO DO ANO - Compra-se, 95 pj
frente, 4p, compl., preferência
finaciado. Tratar: 371-0695.

\
,COMPRO CARRO - no valor a partir
de R$ 6.000,00. Tratar: 9963-7710.

,

RETROESCAVADEIRA - Vende-se,
84. Tratar: 376-Õ586 ou 9975-4060.

SOM' PI CARRO - Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 30
Dtas. Tratar 371-1403, cl Silvio.

CONSÓRCIO - Compra-se.Ide moto

não contemplado. Tratar: 373-4018.
��=----------------------

CONSÓRCIO - Vende-se, de carro, cV
17 prest. pagas. R$ 3.200,00 + financ,
Tratar: 371-7742, cl Aparecida.

SOM PI CARRO - vende-se. 4 meia

nove, Lsub de 12 pai., marca sony,
2 cornetas marca Hinor + 1 módulo I

1200W marca Puss. R$1.300,00.
Tratar: 371-6916.CONSÓRCIO - Vende-se, carta de crê-

INSTALAÇÃO E CONSERTO

AUTO ELÉTRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automotivo
Som

Alarme
Travas elétricas

RuaEpitácioPessoa, 601, próx. CoI. Jangada -Jaraguá doSul- se

r o

c e n s e r c r e

UNIAO

�
c e n e e e e t e

UNIAO

Q)
'CQn'.ÓrelO
UNIAO

c
co .... e rer e

UNIAO

c I) ti. Ó te I (I

UNIAO

c e e e e e e r e

UNIAO

\.

c e o e
é

r c r c

UNIAO

CONsO'nCIO UH.aO
do\' Rio
Jaraguá do Sul

37'1-8153 19122-6233

RUa Bran'co, c e n e e r er c

UNIAO627

Dis Con.6fO!O

UNIAOOnlOS de créditos Il$ 3. 700..,00'laté_HS 76.000..,00
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\
Tratar: 9996-7791, cl Alan. ENGATE DE REBOQUE - Compra-se,

pI Opala Diplomata. Tratar: 9979-
0605.

comb. Tratar: 9121-2362, cl Joilee.
CRÉDITOS

COMPUTADOR - Vende-se, K611

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

BICICLETA - Vende-se .ou troca-se,
feminina ou masculina, Caloi Aspen,
21 marchas, el nota fiscal, troca por
aparelho de som ou vídeo, seminovo.
Tratar: 371-8153, el Elsio.

PARA COMPRA DE IMqVEIS, CONSTRUÇÃO,
REFORMA ou eAPrTAUZAÇÃO DE SUA EMPRESA

DE R$·20.000,OO A R$ 150.000,00.
i

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais. "

Trabalhamos com autorização
do Banco Central.
Plantões sábados,
domingos e feriados.

EQUIPAMENTOS DE SOM - Vende

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

COMPUTADOR - Vende-se, Pentium
200. R$ 800,00, ou troca-se por
moto no mesmo valor. Tratar: 371-

,7208, el Arldrei.

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

BICICLETA - Vende-se, ergométriea.
Valor a eomb. Tratar: 370-5556, el Elori.

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

99754060.
COMPUTADOR - Vende-se, 386, el
windows 95, sem impressora. Valor
a eomb. Tratar: 370-1113, comI.

ESCRITÓRIO - Vende-se, central, cl
toda infraestrutura, computador, fax,
tetetone, arcondieionado e clientela
formada. R$ 10.000,00 .. Aceito carro.

'Tratar: 9125-2722, el Everaldo ou

372-3970, c/Mareia.

322-7505 ou 9121-6142,
cf MauricIo

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

unidade. Tratar: 273-1145.
CONCHA - Vende-se, para
retroescavadeira, Tratar: 9992-7162.371-0002 ou 9993-5776, el Fabrício.BATERIA - Vende-se, Peace.ipreta,

el pedal pearl, prato erash, ride
power beat 18', chirnbal power beat
14'. R$ 750,00. Tratar: 376·0642.

ALUGA-SE - quarto, no Centro. Tratar:

371-5824 ou 9962-7692, cl Janaina.
BUJÃO DE GÁS - Vende-se. Tratar:
370-9062.

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

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

Tratar: 371-2170, cl Márcio.ARCONDICIONADO - Vende-se, 1000 /

bts's. Valor a corno. Tratar: 373-3787.
CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00. Tratar: 371-6021.

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, cl
Alexandra. '-o.

BERÇO - Vende-se, c7 rodinhas,
jogo de protetor, 2 jogos de cama,
colchão e mosqueteiro" tudo \

seminovo, por apenas R$ 220,00, e
um cercadinho de bebê por R$
70,00, Tratar: 275-2885,

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

CELULAR - Vende-se, da Global, 3
meses de uso, R$ 1130,00. Tratar:
9123-0146, el Samuel.

ARO 14 - Vende-se, jogo da Binno,
. el pneus serninovos. R$ 750,00,
Tratar: 371,-9157, cl Fábio.

CACHORRO - Vende-se, filhote de

Pinteher. R$ 80,00. Tratar: 370-7481. ESTEIRA MECÂNICA - Vende-se,
serninova e step. R$ 200,00. Tratar:
j75-21:90.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,
apto, mobiliado no Centro. Tratar:
371·5824 ou 9962-7692.

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

BALANÇA - Vende-se, eletrônica
Toledo. R$ 300,00, Tratar: 370-
5556, el Elori.

CACHORRO - compra-se Pineher.
.

Tratar: 370-9282 ou 9993-0623,BASSET COFAP - Compra-se, filhote
macho, puro. Paga-se até R$ 60,00.
Tratar: 371-6475, falarei Jô.

ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pas
têis, etc. R$ 50,00, Tri'ltar: 37'6-2103.

CELULAR - Vende-se, Erieson
Pronto, R$ 200,00, nego Tratar: 370-
i2647 ou 9965-9066, el Jerusa.

.
I.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,
apto no Centro, Tratar: 9122-6408,
371-6543 h.e., ou 371-3068, el Marise.

CACHORRO - Vende-se, Pinteher, 2
meses. R$ 50,00. Tratar: 371-5903,
el Antelmo.

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

BARCO ALUMíNIO .s: Vende-se, el
I
motor 4ht, el ear.retinha. R$
1.300,00, ou troca-se por moto.
Tratar: 370-0971 ou 9955-2331, el
Kinho. _

ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em
Jolnvllle, estantes, mesas el
cadeiras, 'estofados, etc, Tratar:
(47) 453-1023 ou 3025-4549,

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

microfone sem fio. Tratar: 372-4402,
el Sérgio.

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

EMPILHADEIRAS - Vende-se, marca
Gale, 91, R 25, rodado duplo, torre
alta, 2,5T. R$ 27,000,00, e marca
Toyota, ano 90, 2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar: (47) 635-5151.

CACHORRO - criança está adoentada

pelo desaparecimento de Cooker,
mestiça dourada, atende pelo nome

de "Meleca", próximo do teatro e me

diações no Bairro Czerniewiez. Tratar:
3�7276 ou 9955-9075.

FAX - Vende-se, valor neg. Tratar:
3714979

.

\
CELULAR - Vende-se, Startae,
motorola de cartão, el R$ 30,00 de
crédito. R$ 380,00. Tratar: 370-
7916, el Regina.

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

CRAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

CADEIRA DE BEBÊ - Compra-se, pI '

automóvel. Tratar: 275-2885, CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, el duas bocas, ideal pI
camping ou pI quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00, Tratar: 370-0464,

CAtANDRÂ - Vende-se, um jato de

areia, Valor a cornb: Tratar: 9973-

2633, el Jefferson.
Comercializamos Seguros:

- Vida
- Previdência Privada
- Responsabilidôde Gvil

- Residenciais
- Empresariais
- AUlomóveis

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

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES

FONE:47371-0394

CAMA - Vende-se, nova, de
solteiro, madeira maciça. Tràtar 376-
0081, c/Emerson,

COMPRESSOR - Vende-se, 20 pés
cl motor, marca Sehultz, serninovo.
Tratar: 387-1781, el Welson. Trabalhamos com as melhores e maiores Companhias de Seguro tio mercado

R�a Reinaldo Rau, 728 i Sala 3 -Jaraguá doSu/
E-mail: ceapseg@uol.com.br

.

I
Rua: aaraeco Rio Branco, 320 sala 04 - Centro - Jaraguá "o Sul- SC

rcbinformática@uol.com.b�

I
CELULAR - Vende-se, Star tae
Pronto, da Tim, �$ 260,00. Tratart

COMPUTADOR - Vende-se AMO

D�ron, 950mhz, eompl. R$ 1.400,00,

*' Com ótimo atendimento
* ,Com profissionais
com mais de 10 anos no ramo

, \

FAÇA UMA VlS1Tj\ E CONFIRA)

\

370-5999,
I '

COMPRA· VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

Venha tomar um .eatê conosco na Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG
'I "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar: '

373-3787, el Noeli.

FILHOTE - Vende-se, eofap. Tratar:
37�3787, el Noeli.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:
9121-2362, el Joilee.

FORNO - Vende-se, pI padaria, a
gás, pi 8 bandejas na caixa. Tratar:
370-2759.

FREEZER - Vende-se, Ilha, na caixa.
R$ 2.500,00, aeeita-se contraproposta.
Tratar: 370-8071, el Raquel.

F1JRADEIRA - Vende-se, de
corrente, marca Omil, e também uma

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

GALPÃO - Vende-se, estrutura
metálica, montado e coberto. Melhor

preço dareglão. Tratar: (47) 9975-
2825, el Silvio.

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

GARAGEM -l\luga-se, no Centro, pI
mensallsta. Tratar: 9963-8002, el Jair.

GATOS - Vende-se, Siames e Persa .:
Tratar: 373-3787, c!, Noeli.

,

GELADEIRA - Vende-se, White

Westinghouse, dúplex, 4.5L, R$
460,00. Tratar: 370-9131, el Sirlene.

GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-rou
pa para ser doado, estou necessita
da. Tratar: 275-3678, el Malvina.

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

I,MPRESSORA - Vende-se, Epson 1500
A3, ploterde 'recorte, boca de 25. Pre
ço de ocasião. Tratar: 370-8563.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar:' 9992-7162.

LAVAÇÃO - Aluga-se, de automó

veis, no Centro, ao lado da Pizzaria
Rio Branco. Valor a eomb. Tratar:

9963:8002, el Jair.

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

LAVA JATO - Vende-se, marca Vap,
na caixa. R$ 350,00. Tratar: 371-
3920, el Jonas.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor a
combinar. Tratar: 373-3787 el Noeli.

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo
reta, Yamata. Valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, reta e

overloque el cobertura. Preço a com

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

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende-se,
Brastemp, pI 6 pessoas, último

lançamento, na caixa, ou troca-se
por fogão Brastemp, autolimparité, 4
bocas, de embutir, novo. Tratar:
370-8563.

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, lnteloche (Yamaha) etrlcô (Elgin
Brother Eletronic), R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto de menor

valor. R$ 375-1080.'

MÁQUINA DE'REBATER ELÁSTICO
Vende-se, 4 agulhas, marca Hansal,
R$ 3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00
de entrada e o resto parcelado.
Tratar: 9975-4523, falar com Rosa.

MÁQI!JINAS P/ COSTURA - Vende

,se, 1 corte de trabalhar Kamer R$
1.300,00 (pacote el todos tem dese.
ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MESA - Vende-se, marfim, el tampo
de vidro, pI 6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, el Ale�.
MOCHILA - Vende-se, de couro, R$
60,00, e duas bolsas nova, pI
neném, R$ 15,00, cada. Tratar: 370-
9282, el Rose.

MÓVEIS - Vende-se: de lanchonete.
Tratar: 9121-2362, el Joilee.

PANIFICADORA - Vende-se, na Ilha da

Rgueira, el freguesia garantida e entre

ga de + 2 mil pães por semana. Valor a
eomb. Tratar: 9963-5295, el Emerson.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-8329
ou 274-8264, el Simone.

PATINETES - Vende-se, 3. Valor a
eomb. Tratar: .370'9282, el Rose.

,
'

I
PEDESTAL - Vende-se, 16 canhões
de luz el catraca e 40m fio. R$
900,00. Tratar: 372-3598, el Ane.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PINTCHER - Compra-se filhotes.
Tratar: 370-9282.

PLAY STATlON II - Vende-se, destra
vado. R$ 1.000,00. Tratar: 376-2206.

PNEUMÁTICO - Vende-se, pI Truek.
Tratar: 9992-7162.

PRECISA-5E - Moça pI dividir apto.
no Centro. Tratar: 371-5824, 371-
7631 ou 9962-7692.

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

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, 1" hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

I
Não imporia/I!

.

'. '.' .

O [}(]@lJ ��[}ffiJ ,

te <, ,

'

,'.
I" ',e\&'·.lJ)o�. certo para

. inauguração
nesta Sexta dia

07 de junhoLanches

tele entrega

Rua José Theodoro Ribeiro, 235
Ilha da Figueira - próximo a Indumak.

Qii1pre em até 1+4 vezes sem juros
, ..

�' .

,

MOVEIS
\

..
GOMES

Estofados
3x2 Lugares Viena
1+4x de apenas

R$+ :\:·'0"

1,····

J '

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas
.

68�R$' ·....!57. ", 'i'.I. -
..

- ""7'�','
'_N>�-

Dormitório Ponzàm

,\Faça-nos uma Visita!
,...

i

o
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CLÍNICA DE MASSAGEM

PS J 1

.

*Massagem Terapêutiea
*Depilação

'

*Mànicure

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista. em Prótese
Dr. AlÁ" f. Osôrto-Dorrceilee
Fone/Fax: 371-7235'- Sala 804
E-mail-drair®neruno.com.br ir (47) 275-0279 * 9963-6820

ENDOCRINOLOGIA
Dr. Dc:iUJ,bor MCM"ccl.o-WeÀJer' Si1N"",

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

VIDEOCASSETE - Vende-se ou troea

se por bicicleta erg. Tratar: 370-9282.
TV 20' - Vende-se. R$ 390,00.
Tratar: 370-0558, hor. comI.
ou 9973-2796, el Eli.

(
I

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CUwet",\01I\IS�

. Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801.

VIDEOGAME - Vende-se, Nintendo 64,
el 11 fitas originais, 4 controles, 1
memória e 1 ranblopaek. R$ 400,00.
Tratar: 376-2206, el Alex.

'

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende-se,
eompl. Tratar: 371-5640,
el Sérgio .

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
DrCl/,C�r�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

QUITINETE - Procuro para alugar ou

dividir, urgente. Tratar: 370-9006 ou

9101-8863, el Fábio.

TACÓGRAFO - Compra-se, paga-se.até
R$ 600,00 a vista. Tratar: 9902-6773.

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.

I R$100,OO. Tratar: 9117-9257:QUI�INETE OU CASA - Procura-se

para alugar, el mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116. TOCA DISCO - Vende-se,

profissional, DS 47, pró-linha. R$
100,00. Tratar: 274-8141, c/ vlrglllo.RODAS (4) - Vende-se, originais

para Voyage. Tratar: 9992-7162.
TOLDO - Vende-se, 5X5. Tratar: 372-

.

2316.SERRA - Vende-se, circular, el mesa
eomp., trifásica 4ev. R$ 250,00.
Tratar: 370-8615. TROCA-5E - Carro no valor de R$

30.000,00 pI casa de material.
Tratar: 370-1161.SOFTWARE - Vende-se, estoque,

educativo e de digitação, pI
usuários de inf. e escolas de ed.
infantil. Tratar: 370-3623 ou 371-
5006.

TV 20' - Vende-se LG, nova, na
caixa. Tratar: 370-8120 ou 370-6060.

R$ 400,00, el Marcos. _

,

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
'

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

profissionais e de padrão elevado,
pI alta produção. Excelente estado

de conservação e perfeito
funcionamento. Apenas R$600,OO.
Tratar: (47)457-6157, el Sr. Aldirou
com Sr. Junior.

ALUGA-5E - equipamento e

maquinário, eompl. pI uma
. marcenaria. São 10 máquinas, todas

CONHEÇA SEU FUTURO ATRAVÉS
Saiba tudo sobre seus problemas:
amor, saúde, financeiro, inveja,

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS" ,

FQne/Fu: (47) 21�1858
Rua Major Júlio Ferreira, 268 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ 00 Sul

r�I o

PERFLEX

IMPI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370-7393. - 370-7550
Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

Apto_Piçarras-frente para o mar

1. suíte + 2qtos_+1.BWC social,
ampla sala,dep_empreg_ c/BWG,
sacada,1.área/serviço,mobiliado,
telefone e garagem privativa_

-

Tratar c/Ângela:1 (49)222-8861 eorru,

_ VB=R$71.900,OO (49)224-3986 resld.

v?=Y
mooo��

"
• FRANCESA MONTEIRO
• ESMALTADA� MONTEIRO

,,' _'o, ,�
• ISOLANTE TERMICO �

• ROMANAS
• GERMÂNICA

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

2
"7
5

Cortínas - Colchas - Edredons - Almofadas Prontas e Sob medida
Persianas: Verticais e Horizontais e �lIcro - kessórlos de

Madeira e DouradosTecldos Nacionais e Importados
:3
5
'4-
"7

arquitetura
deslgnI

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 474
Fone/Fax: (47)'275-0514/ 370-1016

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE SE FALA NO SENAD,Q
Condecoração de FHC a Fujimori - O

senador Roberto Requião (pMDB-PR) anunciou
.ern Plenário que pretende apresentar projeto de lei

que anula a concessão da medalha da Ordem do
Cruzeiro do Sul que o presidente Fernando

Henrique Cardoso concedeu ao ex-presidente do'
Peru Alberto Fujimori. Para ele, o projeto é uma
oportunidade para que o Senado corrija "um dos
erros terríveis" do "presidente Fernando Henrique,
forçando a devolução da medalha.

.

-. Além da medalha, o presidente brasileiro
intermediou o asilo político do facínora

Montesinos, que recebia da ClA US$ 5 milhões ao

ano sob pretexto de combater o tráfico de drogas.
Fernando Henrique foi o primeiro presidente do
Planeta a reconhecer a eleição fraudulenta de

Fujimori, que acabou desaguando em sua deposição
e fuga para o Japão -, comentou.

Roberto Requião comunicou ao Plenário que
na próxima quarta-feira (dia 15) a comissão de

mudanças no voto eletrônico terá encontro com o

presidente dó TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
para ajustar os últimos detalhes sobre a impressão
do voto dado na urna eletrônica.

O projeto do senador teve sua tramitação
suspensa até que haja acordo com o TSE sobre a

mudança.
Sem a menor sombra de dúvidas, as próximas

.

eleições serão mais seguras. E mais: eleições que
poderão ser auditadas pelo cidadão comum,

dispensando os técnicos. A auditagern será
acessível ao eleitor, o qual terá a certeza de que o

voto digitado na urna teve o destino por ele

desejado. aORNAL DO SENADO, edição 1.335,
página 12)

As LEITURAS DEMANOEL DE SOUZA
_.,'

,'ir"',,-
.

.. ,

.�_

, I

A MODESTIA DE RAIIV�"UNDO'(191)
Entre as anedotas singelas que Raimundo

Correia costumava "contar, uma havia que
patenteava flagrantemente a sua modéstia.
Ocorrera, no dizer do narrador, por ocasião da
sua permanência em Portugal como secretário
de legação.

Achava-se o poeta do Mal Secreto, uma noite,
em um grupo de homens de letras, em Lisboa,
quando, apresentado a um deles, este se lançou
a fazer-lhe elogios derramados, declarando
conhecer toda a sua obra.
--'- Imagine o senhor =: dizia-lhe o, escritor, no

seu entusiasmo =: que eu o admiro tanto, que
sei' até um dos seus. sonetos de cor.

-,- E recitou-me -, concluía Raimundo =:
um soneto ... de Bilac!

João Luso - "Elcqios", página 38.

r Jornal I
·1 illRREIOIlOPOVO

I
.:

t-------

Aqui tem
informação!

Rua Reinaldo Rau, 61 -

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

GERAL CORREIODOPOVO3B

Garibaldi - JGS -
Distrito de

/

Veszprém (118)

Continuação do nOl17

De lá partiam as. caravanas para os comícios.

Os empregados da Prefeitura, os funcionários

faziam de suas mesas o ponto preferido, onde
,
não raro o caneco desfilava pelas mãos de seus

habituês, na disputa de partidas de' general. !
Foi um bar de intensa movimentação e de

vatiada freqüência. Embora' a falta de

'comodidade e de aparência externa, pouco
convidativa para os olhos mais exigentes, 0

recinto sempre estava lotado com as filas

esperando a vez de sentar.,'
Às 18 horas do 31 de março de 1978, as suas

portas cerraram-se definitivamente.
Mas o movimento dos que est�vam no recinto

teimou em permanecer até 'às 21 horas quando,
entre outros nomes que nos escaparam das

anotações, os que se seguem ainda apresentavam
as despedidas às suas famílias: Reno Schwarz,
.Renato Bortolini, Hilário Pavanello, Sandro
Lessmann, João Modesto Silveira, prefeito
Victor Bauer, deputado Octacílio Pedro Ramos,
Neri Enke, Wilson Bruch, Marcos Waldir

Girolla, Flávio Lenzi, Lino Dernathé, Mario
Stein, Faustino l\osá, Silvino Baratto, ex-prefeito
Eugênio Strebe, Lourenço Gressinger, joão
Müller, Fidélis Hruschka, Willy Gerent, Eugênio
Victor Schmôckel, os vereadores Enno Janssen,
presidente da Câmara de Vereadores, José
Alberto Klitzke, João Reiser e IngoMüller,

,
.

Como em todo ato público, mesmo em

recinto fechado, houve discurso, apertos de mão
e abraços. Até furtivas lágrimas rolavam nos

rostos dos presentes, corno a significar a
\ ,

antecipada saudade de um tempo que não volta.
mais'.

Quando se rememora como o acima

mencionado, e como se trata de resgatar a me

mória dos antigos húngaros e seus descendentes,
os nomes citados ao longo desta �arrativa
permite entrever que a participação do hungarês,
como se' chama aqui' esta etnia, conclui-se que
ela foi participatiY��m todos os ramos da ati
vidade járaguaense.

Ferenc Fischer _1_ Delegado de policia
Na década de 30, aconteciam, grandes

movimentos no 2° distrito de Joinville. Jaraguá
estava empolgada com movimentos que tinha
como meta final. emancipar o distrito em

Município, luta iniciada em priscas eras. O

próprio CORREIODOPOVOnasceu, em lO demaio
de 1919, com esta finalidade, tendo à frente
Venâncio da Silva Porto e Arthur Müller.

o sr. José Marcelino Müller, irmão de Arthur,
estava estabelecido com comércio na Procópio
Gomes deOliveira, ao lado da atualPonte Olavo

Marquardt. Homem de prestigio, acumulava o

cargo de delegado de polícia do Distrito de

Jaraguá. Assoberbado com múltiplas .atividades,
solicitou exoneração do cargo. O consenso

distrital voltou-se para um outro comerciante

forte, com estabelecimento na Rua Abdon

Baptista, atual Rua 2 (Mal. Deodoro da Fon�e,ca),
núm prédio entre a Igreja Católica e a Escola
São Luís, das Irmãs da Divin� Providência,
dirigido por Ferenc Fischer, pai de Francisco .

(Chico) Fischer, de saudosa memória. Ferenc

tinha vindo da Hungria e aproveitava os ventos

benfazejos da prosperidade, era benquisto no

meio social da emergente cidade dei Jaraguá.
_
Dava, também, tratos ao desenvolvimento

cultural, escrevendo o suplemento alemão do
CORREIO DO POVO, durante um largo período,
muito apreciado pelos leitores quç preferiam a

lingua alemã.
Com tantas e variadas ocupações, acabou

.

sendo nomeado como subdelegado de policia
do Distrito de Jaraguá. No exercício do cargo
iniciava a moralização dos costumes locais, entre
eles' os abusos em bailes públicos, em que os

freqüentadores entravam armados de pistolas,
revólveres, navalhas e outras armas brancas,
pondo em risco todOs os demais.

Como os bailes públicos dependiam de Ii-
I.

cença da polícia, baixou ato de sua. .competência, I

que' foi publicado no suplemento alemão do
CORREIODOPOVO, os locais eram adaptados'com
um guarda-armas, recebendo um "ticket" que
teria que ser 'exibido à saída, para receber o

.

armamento depositado. (

Mestre Emílio da Silva, um tempo tinha um
,

salão de diversões, junto ao seu estabelecimento,
'. na então estrada geral para joinville, esquina, que
dava entrada para Itapocuzinho.

,

Casado com descendente de húngaro,
Magdalena Salornon, ambos. em vida co

mentavam passagens sérias e' hilariantes daqueles
tempos. Uma 'delas aconteceu com Arthur /

.

Müller, diretor do jornal, político e homem
influente na cidade em formação, corno Ser

ventuário de Justiça. Queria entrar mas estava
armado. Emílio pede que lhe entregue a arma'e

Arthur diz que era autoridade. Pode, ser": mas
armado, não entra! É lei que precisa ser

respeitada, sentencia. E Arthur Müller não

entrou... r(espeitou o dono do salão.

! I

\
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Deixe aqui a mensagem para o

amor da sua vida.

Ligue 3711�19 que a gente
dá o recado'neste
Dia dos Namorados!
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IPREVENÇÃO: UNERJ PROMOVE PALESTRA SOBRE O USO DA ÁGUA NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Unetj promove palestra sobre a

Bacia Hidrográfica do Itapocu
]ARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Universitário

de Jaraguá do Sul) promove
nesta quinta-feira, dentro da

Semana do Meio Ambiente,'
palestra sobre o tema "Ge

renciamento das águas daBa
ciaHidrográfica do ltapocu",
'com a participação do pre
sidente do Comitê da Bacia

do ltapocu, Ronaldo Klitzke,
O evento acontece às 9 horas

no auditório daUnerj e éaberto
a toda a comunidade, A

discussão sobre a utilização da
água, em seus diversos fins, e a
preservação dos recursos hí

dricosvem se acentuando após
adefinição depolíticasnacionais
e estaduais que criaram os

comitês de bacias hidrográficas,
estabelecidas pelas Leis 9.433/
97 e 9.748/94,

EmSantaCatarina, já foram
formados 'comitês no Vale do

ltajaí,JoinvilleeValedoltapocu.
Conforme explica Ronaldo

Klitzke, emmunicípios de Es
tados como São Paulo, Ceará,
Paraíba,MinasGerais eParaná
a cobrança pelo uso da água
já está regulamentada, Com
aestruturação dos comitês em

O Rio Itapocu recebe uma carga de poluição sete vezes maior do que pode suportar

Santa Catarina, a previsão é

de que a cobrança com�ce já
em 2003, com o custo va

riando de acordo com a

natureza do uso,

A palestra é uma promo
ção do Núcleo de Estudos
'Ambientais da Unerj, erp par
ceria com o Comitê da Bacia

do ltapocu.A integrante do nú
cleo ela Unerj Sílvia Figuerr<:90
afirma que a palestra é uma

oportunidade para os estudan
tes e pira a c�munidade de se

informarem sobre o assunto,

que vem ganhanôo cada vez

mais importância, já que a água
éum recurso vital para ahuma-

nidade, De acordo com espe
aJstas no assunto, o gerencia
mento adequado de manan

ciais, rios e bacias hidrográficas
éestratégicoparaasobrevivência
das espécies, com reflexos na

economia e nomeio ambiente,

Sílvia ressalta que estudos

mostram que a água já é o

bem mais valioso do Planeta,
e que as estimativas é que são

necessários investimentos de

U�$ 800 bilhões para que não
falte, Dentre as principais
causas do esgotamento dos
recursos hídricos estão o

,

desperdício de água e a po
luição causada por manejos

inadequados como desma

tamentos, obstrução dos cursos ./

de água e o uso de agrotóxicos
em lavouras, por exemplo,

ALei nO 9.433, de 8 de janei- .

ro de 1997, introduziu avanços
na legislação ambiental e tomou
todos os corpos d'água (ma
nanciais) como sendo de

domínio público, Além de re

conhecer as águas como um

bem finito e vulnerável, e de

seu valor econômico, esta
beleceu como princípios
básicos a adoção da bacia hi

drográfica como unidad� de

gerenciamento do planeja
mento, entre outras decisões,

Encontro das festas catarinenses deste ano acontece em ltajaí
]ARAGuA DO SUL - A

ORT (Organização Regio
nal de Turismo), em conjun
to com a Fundação ltajaien
se de Turismo, promove, no
sábado próximo, em ltajaí,
o Encontro das Festas de
.Santa Catarina, O encontro é

um evento itinerante realiza

do em forma de desfile, on
de os municípios demons

tram suas etnias, tradições e

cultura, sendo que, além da

participação popular, há a

presença da imprensa regio
nal e nacional, o que facilita a

divulgação das festas ao pú
blico regional,

É tradicional a participa
ção de delegações de diver

sos municípios,do Estado

que realizam festas típicas e

culturais, grupos folclóricos,
grupos de terceira idade, ban-

.

das municipais e outros, Os

municípios deJaraguádo Sul,

Blumenau, Indaial,Joinville e

SãoBento do Sul já sediaram
o encontro, Neste próximo
evento jaraguá do Sul será

. representada pela Schützen
fest e pela Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do -Itapocu.

Cada sociedade filiada à
,

.

associação será representada
por um casal, que vai des
filar usando traje da socie

dade, As majestades da. 14'

Schützenfest e a diretoria da

associação completam a

delegação, mais a Comissão

Central Organizadora e o

personagem Wilfrid, O des

file será animado pela Ban
da Os Verticais, A concen

tração do evento será às 10

horas, em frente ao Estádio

Hercílio Luz, e' o desfile mar
cado para as 11 horas. A dis

persão será no Parque da

Marejada,

tíi - 'êlrstará mais

lisc ao !}bje: Tire proveito
da su puloridade e curta .

novos b s. Um sentimento forte
tende a rotar em seu coração,
Touro - Use os momentos de

f�� para �fletirsobr� os seus

erros, fe com a Lua poro
f ços, Seu poder de

antará os pcqueros.

Gêmeos .�ê·'i!iol e Lua vão
esdrll

..

,

• ula�Iocê a transformarum

so�� emlealidade, Use e abuse
de ��a gal[a para chegar lá.
tJ�iõ�ah,"o�(i\a repleta de desejo,
Câncer-A Lua convidará
você a dar o ponto-pé inicial

iJalqLiEn::�tividade. Garra
tq á para cumprir as
s' brilhar no.qve faz,

Leã�'��'��m
dia para começar

, UfT{ urs�le especiolízoçôo. Terá

�� it, s: para viajar. Plutão
1 ,

e �Y9 ÇJ4 sua garra para

conquistq,Jtquem tanto deseja,
Virgem - Seu lado sedutor

,

a atenção das pessoas,
sua garra para resolver
\mésticas e cuidar dos
nsualidade a dois.

Questão social corno Causa, da

degndlção domeio ambiente
]ARAGuA DO SUL -

Palestras-nas escolas e em as

sociações de moradores é o

que pretende fazer a Adeajs
(Associação de Defesa e E

-ducação Ambiental de jara-
guá do Sul) durante a Sema
na do Meio Ambiente. De
acordo com o presidente da
entidade, professor Emer
son Alexandre Gonçalves,
essa é uma semana de re

flexão, mas a entidade vai es
tar presente na quinta-feira,
na Escola Técnica Federal,
a partir das 1'9 horas. Sema
na passada, informa o am

bientalista, foram feitas pa
lestras para os estudantes
das escolas Euclides da Cu

nha, em Nereu Ramos, e

. Victor Meirelles, em Três
Rios do Norte.

Na avaliação de Gon

çalves, 'os problemas de de

gradação do meio ambiente
estão intimamente relaciona
dos com a questão social. Ou
seja, o fator .econômico tem

sido o responsável pelo dese

quilíbrio ecológico, já que
prioriza o capitalismo em de
trimento da justiça social.
''Mesmo assim temos exern

plos de empreendedores
econômicos que respeitam a

legisláção ambiental, como é
o caso �a Malwee", elogia.

A falta de credibilidade
dos órgãos que deveriam
cuidar do assunto, como

Fatrna, lbama e secretarias
de Meio Ambiente também
são apontadas pelo ambien-

. talista como fatores que só
fazem aumentar e incentivar

ações de agressão ao meio
ambiente. "Estas entidades
são vistas como cabides de

emprego porque priorizam
o aspecto econômico das

questões em detrimento das
análises técnicas", reforça
Gonçalves.

Ele cita como exemplo
da falta de ingerência dos

órgãos .cornpetentes ao as

suhto o caso da localidade
de Rio da Luz. "Mau cheiro,
poluição do rio e ainda ater
ro c1andesrino são os'pro
blemas desse bairro", afir-

.

ma. Outro exemplo regio
nal é a proliferação domaru
im, que, segundo Gonçalves,
é resultado da extinção da
mata ciliar. "Quem come a

larva do maruim é um inse-
\ ,

to que vive na mata ciliar.

Quando essa mata desa

parece, o inseto vai embo

ra", explica. (MHM)

Amigos da Bicicleta fazem'
passeio ciclístico em JS

]ARAGuA DO SUL - de promover o uso da bici-

Áproximadamente 150 c1eta como um transporte
pessoas participaram do 2° saudável e também chamar·

Passeio Ciclístico do Traba- a atenção do poder público
lhador, realizado no domin- para a necessidade de au-

go, com saída da Praça Ân- mentar a ciclovia, conforme

gelo Piazera. O passeio é
.

estabelece a LeiMunicipal n?
uma promoção anual da 2.830;2001. ''A instalação de
ONG Amigosda Bicicleta mais quilômetros de ciclo-

e tem o apoio do Sindicato <, vias certamente diminuiria o
dos Trabalhadores Metalúr- elevado número de aciden-

gicos de Jaraguá do Sul e do tes de trânsito envolvendo
vereador Zé Padre (PT). ciclistas", observa o advo- ,

O presidente da ONG' \ga�? Ele aponta como

Amigos da Bicicleta, advo- exemplo o caso da Holan-

gado André Tavares Vieira, da, país onde 40% do trans-

afirma que a intenção foi a porte é com bicicletas. (MHM) .

, Romance, neutro.

�i se rnostror bastante;;;'s,9rpreendendo as
.

sÁ,sl[ajvolta, Libere todo o
"�t5;?dc::.;n..!.�.rcentive o seu

,homem a assumir algo mais seria.

Escorpião - Com boas idéias,
.

á a sua produtividade.
Iso firme para transformar
rço em lucro, Na paixão,

í�iY�f&�:�:�:�es�o��i��es
úf�is aos seus planos.

fgê�cia e originalidade
farão a diferença hoje.
Peixes - Poderó ter bons frutos '

s profissionais, graças
de vontade. Coloque
incnços. Novos ares
ao romance.
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IASSISTÊNCIA: JARAGUAENSES PODERÃO FAZE� CIRURGIAS CARDíACAS PELO SUS, EM JOINVI�LE

Hospital Hans Dieter .Schmidt

recupera credenciamento
]OINVIILE/}ARAGuA DO

SUL - D�sdeOntem, paci
entes,com problemas car

díacos da Região Norte de
Santa Catarina e do Vale
do Itapocu podem prq
curar o Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt para
tratamento, consultas e

cirurgias, tudo pago pelo
\ SUS (SistemaÚnico de Sa

úde). Convênio nesse
sentido foi assinado ontem

. .

pelo governador do Esta

do, Esperidião Amin, e

pelo secretário 'de Estado
da Saúde, João Cândido
da Silva. Quem �ssume a

responsabilidade técnica

do. setor é o cirurgião car

díaco Victor BauerJúnior,
41 anos, que, ao lado dos
também cirurgiões cardía
.cos Robinson Poffo, 32, e
Marcos BoIlin, 33, enca
beçararri o movimento

que. resiptou no credenci-'
amento do hospital junto
ao SUS.

De acordo com Bauer,
o credenciamento do Regi
onal deJoinvillé deu-se em
razão das dificuldades dos

pacientes em conseguir
atendimento em hospital
de Curitiba e Florianópolis,
''Acontece que Curitiba re

cebe verbas federais para
-atender os pacientes da'

grande Curitiba e o de

II

,I

I
I

,j,
I

Cesar Junkes/CP

Os cirurgiões (de gravata) tendo à esquerda pacientes que, já fizeram a cirurgia este mês

Florianópolis está sobre

carregado", explica o ci

rurgião. "Sempre desejei
montar um serviço desses

emJaraguá do Sul, mas es

tudos realizados pelo Mi

nistério da Saúde apontam
que JoinviIle é a cidade
mais indicada por possuir
mais dé 500 mil habi

tantes", explica.
Ainda de acordo com

o cirurgião, num primeiro
momento poderão s.er re

alizadas até 40 cirurgias
cardíacas por mês, 25 an

gioplastias e 2,4mil consul
tas cardiológicas. "É obvio

que isso vai requerer a con
tinuidade de investimentos
e mais equipamentos, que
já existem, mas que, na

dependência de demanda,

.deverão ser ampliados",
argumenta. \

A unidade receberá os

recursos de acordo' com

o número de atendimen

tos, mas o tetodo repasse
mensa! é de R$ 348:815,03.
O atendimento.é direci

onado às regiões da Am
"ali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Ira
pocu) e Amunesc (As
sociação dos Municípios

, do Norte do Estado de
Santa Catarina), que en

volvem 16 municípios e
.

. I
uma população.; segundo
o censo do IBGE de

2000 (Instituto Brasileiro

de Geografia e Esta

tística) de 834.121 mil habi
tantes. O cirurgião reforça
que a intenção; num futu-

ro próximo, e de trafis

formar o hospital em um

centro de referência na

cional em cardiologia.
O Hospital Regional

Hans Dieter Schrnidt co-

meçou a fazer cirurgias car

díacas em agosto de 1985,
mas foi descredenciado por
não atingir à meta de 20

cirurgias mensais. Desde

então, os pacientes cardíacos
pas�aram a ser encami

nhados a Curitiba ou �lo
tianópolis. Mesmo antes de

assinar o convênio, três cirur
gias foram feitas desde o

dia 14 dé maio. A equipe é

formada por cardiologis
tas, intensivistas, anestesis
tas, ecocardiologistas, ho
modinamistas e cirurgiãos
cardíacos. (MHM)

Empresa conclui distribuição do "GuiaFácil" namicrorregião, ,

:11
ii,
I
II', ,

:1
II

qiretor da Guia Fácil Editora, Gelson Lima de Souza

]ARAGuA DO SUL __:_ A

Guia Fácil Editora concluiu
sexta-feira a-distribuiçâo do

"Guiá Fácil 2002", lista
telefônica das cidades de

Jaraguá do Sul e cidades vi-

Cesar JunckeS/CP

zinhas - Guaramirim,
Massaranduba, Corupá e

Schroeder. Em toda.a mi-

crorregião foram distri-
.

(

buídos 35 mil exemplares
da lista, de acordo com o

diretor-administrativo,Gel
son Lima de Souza.

A publicação é com

pleta, contendo todos os te

Iefones residenciais e co

merciais das cidades do Va"
le do Itapocu, destaca Sou
za. A ilustração da capa, fo

caliza:ndo aspectos típicos da
microrregião, é de Mauro

Becker Filho, vencedor do
concurso ''Arte na Lista",
que selecionou os melhores

trabalhos artísticos para
divulgação da lista.

(MILTQN RAASCH)

JUSTiÇA'
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara

aprovou o Projeto de Lei 5.756/2001, do STJ
(Superior Tribuna! deJustiça), que cria 183 novas Varas

Federais destinadas à interiorização da Justiça Federal

de primeiro grau e à implantação de juizados especiais .

federais em todo o País. O deputado federal Carlito

Merss (PT), integrante da comissão, destacou que a

aprovação deste projeto amplia a 4" RegiãC? do

Judiciário Federal em Santa Catarina, através da criação
.

das varas de Caçador, Mafra, Brusque, Concórdia,
Rio do Sul e Curitibanos. O projeto também provoca
alterações funcionais que qualificam o funcionamento

da Justiça.

VAGAS
A Esaf (Escola de Administração Fazendária)
divulgou edital do concurso para preencher cem vagas
na Secretaria do Tesouro Nacional. As vagas são para
os cargos 'de analista de finanças e controle, nas áreas

de conhecimento econômico financeiro (70 vagas),
contábil financeiro (10 vagas), tecnologia de

informação (10 vagas) e desenvolvimento institucional
(10 vagas). As inscriçôes.estão abertas até o dia 14 de

junho e a taxa de inscrição é de R$ 75;00, podendo
ser paga em qualquer agência bancária.

MOTIVAÇÃO
O Núcleo de Postos de Combustíveis e Distribuidores

de Gás promove palestra sobre "Motivação para os

funcionários de suas empresas", qu� acontece nesta

quinta-feira, às 9 e às 16 horas, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). O objetivo é despertar
a necessidade de sentir-se útil, resgatar a alegria de

viver e obter sucesso através. da auto-estima.
,

INFORMAÇÃO
O consultor de Núcleos da Apevi (Associação das

Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu), Osni
Picengher, informa que em breve será apresentada
uma relação com 30 seminários voltados para à área

de confecção, onde serão abordados assuntos como

qualificação di mão-de-obra, treinamento gerencial,
tecnologias, design e busca de novas tendências e

mercados.

AMIZÁDE
Começa amanhã e se estende até sexta-feira, em

JoirlVille, o 19° Encontro Nacional da Amizade,
promovido pela Associação de Senhoras de

Rotarianos. As senhoras de Jaraguá do Sul, que
integram -a entidade, também participam do evento,

que a cada edição acontece em uma cidade diferente.

Na programação, palestras com profissionais
renomados, debates e também atividades de lazer,
cultura e turismo, além de festas d/iárias de

confraternização.

RESULTADO
, '

Pouco mais 'de 50% da 'pupulação de Jaraguá do Sul

participou do. Dia do Desafio, realizado fla última

quarta-feira. Participaram do evento 17 escolas

estaduais, 58 escolas municipais, cinco escolas par
ticulares, seis academias e 59 empresas co'm�réia,is,
industriais e clubes. 'c' .
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ICOLl$ÃO:' MOTO CORTOU A FRENTE DO CAMINHONEIRO PARA ENTRAR NO POSTO

Motoqueiro morre ao
,

colidir com uma carreta
GUARAMIRIM�Ontem quando foi reparar noma-

peIa manhã foram regis- toqueiro, Bâtista estava. no

trados mais dois casos de meio' da pista e que a coli-'

acidente de trânsito envol- são foi inevitável", comu-
vendo motocicletas. O pri- nica um dos policiais de

meiro foi registrado às 8 ho- plantão.
ras, na Estrada Poço Gran- O Corpo de Bombei-
de. O veículo Gol, placa ros VoÍuntários de Guara-

MAB-5485, de Joinville, .' mirim foram acionados

conduzido por Paulo Cesar / para prestar atendimento à

Ofsianey.Z? anos, trafegava vítima, que foi conduzida'

pela estrada sentido Gua- ao Pronto-Socorro do

miranga quando colidiu Hospital São José, de Jara-.
frontalmente com a moto guá do Sul. Ofsianey apre
YBR, ainda sem placa, con- sentava fratura no fêmur

duzido por Joel Hastraiter direito, escoriações por to- \

Batista, 21 anos. De acordo do o corpo, além de sus-
\

\

com informações da Polícia peita de hemorragia interna.
Militar, o motorista do Gol O motorista do Gol nada

seguia na pista oposta a do "sofreu,

motociclista, quando avistou Mais tarde, por vol ta
um pedestre na estrada, 'das 10 horas, os socorristas'
próximo a uma curva. foram chamados nova-

"Ofsianey relatou que, mente para atender caso de

I
\

acidente entre um caminhão
e uma moto, registrado na

BR-280, Km 54, próximo
ao Posto Rudnick. A moto,

LXS-9628, de Guaramirim,
conduzida por João Souza,
53 anos, foi cruzar a rodovia
para entrar no pOSt0 de .com
bustível quando foi 'atingida
pela carreta Volvo, placa
MAU-7317, deJoinville, con
duzida por Wilson Antônio

Galdino, 38 anos. Os socor

ristas' chegaram no local do

acidente e constataram que
Souza. apresentava lesão na

coluna vertebral, fratura na

coíxela e parada cardior

respiratória. No caminho

para o Hospital São José, os
bombeiros tentaram reani-.

. má-lo, mas quando chegou
ao prontosocorro, a vítima
entrou em óbito. (FR)

\

Cesar Junkes/CP

Condutor da carreta bateu na moto e teve o veículo guinchad� da pista de rodagem

LOTERIAS
Megaserla Lotomania Lote-ria· Federal
concurso: 366 concurso: 219 concurso 03643

04-06-07-15-21-51
,

05 - 07 - 1 8 - 21 -

. 1 ° - .Prêmio: 59.728

23 - 27 � 32 - 33 - 2° - Prêmio: 42.404
Quina 39 - 42 - 58 - 65 - 3° - Prêmio: 22.'921

concurso: 1000

14 - 23 - 34 - 54 - 6,9
72 -75- 76 -]7-, 4° - Prêmio: 04.781 ,,-'
78 - 83 - 91 - 94 5° - Prêmio: 09.223

"

/ Imprudência é a principal vilaI
,

em acidentes' de trânsito
tância regulamentar estabelecida e abu-

'

sam da velocidade"; considera o solda
do do Capam (Centro de Operação de'
Policias Militares) Aparecido Donizeti

Gonçalves. Ele enfatiza que o índice de

acidentes de trânsito pode ser reduzido a

partir do momento que as pessoas que
circulam de moto tenham consciência e

cumpram as regras básicas de trânsito. (FR)
, '. .

.

,

Um quadro estatístico fornecido pela
Polícia Militar aponta que pelomenos 10%
dos acidentes de trânsito, ocorridos no ano
passado, envolvem motos. "No geral, as

causas de acidente com moto são pro
venientes do desrespeito com as .regras
básicas de utilização das vias, muitos

motoqueiros efetuam ultrapassagem pela
pista direita, dificilmente mantém a dis-

Menor capota 'Gaiola' emorre I
II!
II

I

SCHROEDER- o Cor

po de Bombeiros Volun

tários de Jaraguá do Sul foi
acionado na tarde de on

tem, por volta das 16 ho

ras, para atender as vítimas

de um acidente ocorrido
na localidade de Rio Hem,
a quatro quilômetros do

.

centro da cidade. Os me

nores ].R.l\J:" 12 anos, e ].E,
15, pegaram escondido

dos pais um veículo estilo

Gaiola - utilizado pata
corridas :-- e saíram em

direção a uma proprieda
de rural próxima à resi-

dência deles.
'

Pela estrada de chão,
].M. perdeu o controle da

Gaiola e acabou deslo

. candoo ,\'reículo da pista,
caindo em uma ribanceira

de aproximadamente dez
. metros. De acordo com

informações do escrivão
daDelegacia de Polícia
de' Schroeder, Júlio. Ro
berto Rodrigues, o'veícu- i
lo capotou cerca de' três<
vezes, arremessando ].F.
para fora. '''Nenhum dos'

dois estava utilizando os

equipamentos de segu-,
rança, nem cinto, nem

capacete. Na queda, ].M.

bateu com a cabeça e
<_ entrou erri óbito na hora",
relata. -O escrivão diz que
vai ouvir os depoimentos
das pessoas envolvidas para

apurar os responsáveis pelo
incidente .

"Eu conversei com o

pai de ].M. e ele me disse
.

que já havia tirado os cabos
\

,

de vela da Gaiol.a para
evitar que as crianças pe

gassem o veículo", afirma.
Informações dos so

corristas apontam que José
apresentava trauma' de
tórax e de crânio,' e que].F.
não se feriu. (FR)

Mande uma mensag�m para qu�m você

arpa neste Dia dos Namorados através do

Jornal CORREIO D,OPOVO,
o preferido da Região do Vale do Itapocu.
Disque para 371-1919 e mande o seu

recado. Não, esqueça, 371-1919.
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IJUVENIL: CAMPEONATO DE ATLETISMO SERÁ REALIZADO NESTE FIM DE SEMANA,' EM MARINGÁ I

r • Dois, atletas jaraguaenses vão

I atuar nó Brasileiro de Atletismo

- Participei do con-

gresso técnico do campeo
nato na sextJ-feira passada,
em Florianópolis, quando
a CBAT, (Confederação
Brasileira de Atletismo)

I,
apontoú

,o
nome dos dois

I jaraguaenses. Na opor
tunidade, foram repassadas

I

I informações com relação a

II, datas" horários e aloja
I
I

II!Kifétro e Belmec empataram pela 2a fase do Var?eano
Ir ]ARAGuA DO SUL -' A da pnmeua rodada da é do Belmec, com dois Móveis Kagerio r, no

ifl segunda fase do 20° Cam- nova etapa estão previstos gols em quatro partidas Estádio João Marcatto, a

peonato Varzeano Raul para este fim de semana, disputadas, Ao todo, já partir das 13h30. Às 15h30

I, Valdir Rodrigues, Troféu devido ao feriadão da foram realizados 27 jogos,
.

será a vez do Água Verde
j PostoMime, teve início na última semana. 95 gols foram registrados, /Consistem enfrentar o

,

: I tarde de sábado passado, Até o momento, o gerando média de 3,51 "Automóveis Pradi.

II com um jogo isolado entre artilheiro da competição é gols por partida. No domingo, dia 9, será
Kiferro e Belmec. As duas o jogador Jean Carlos A próxima rodadá disputado um único jogo,
equipes se enfrentaram no Caetano, da Kiferro, que acontece sábado, com os também noJoão Marcatto.
Estádio João Marcatto marcou s�s gols em cinco' seguintes confrontos: o O Atlético vai enfrentar o

(Iuventus) e' empataram' (jogos. Depecil entra em campo Eletropol, a partir das

I por
1 a 1. Os demais jogos A defesamenos vazada para enfrentar o Acarai/ 15h15. (FR)
,\ I _

II ,Congresso técnico dos Escolares acontece hoje à tarde
<,

1)1 i II JARAGU,A DO,.
SUL - O dirigentes e organizadores ximadamertte 535 atletas jogos de basquete fernini

j1congresso técruco dosJo- dacompetiçãovãodiscutir com idade até 15 anos. no e handebol. A diretora
"

gos Escolares de Inv�rno, assuntos relacionados ao
'

Os estudantes vão com- de Promoções de Eventos
'\ promovido pelaPME (Fun- regulamento dos jogos e petir nas modalidades de da entidade esportiva, Clei
I i I daçãoMunicipal de Espor- datas. A9 todo, a FME re- , atletismo, futsal, vôlei, tênis de Mosca, considera bom
I tes), será realizado na tarde cebeu inscrição de 16 ins- de mesa e xadrez, todos o número de inscritos, con

I: de hoje, a partir das 15 ho- tituições de ensino, das re- ,no masculino e feminino, siderando que no ano pas

'II ras, no auditório daWizard des municipal, estadual e além de basquete tnàscu�, sado as competições con

;. Idiomas. Naoportunidade, particular, somando apro- lino. Este ano não haverá 'taram com 14 equipes. (FR)

]ARAGUA DO SUL -

Dois jaraguaensesvão in
tegrar a comitiva de 26

atletas catarinenses que vão

representar o Estado no

Campeonato Brasileiro de

Atletismo,'categoriaJuvenil
(até 19 anos). Márcio An
dré da Conceição e André

Damasceno Barreto viajam
na noitede quinta-feira para
Maringá, cidade-sede da

competição, marcada para
'I iniciar no sábado; Os dois

desportistas conquistaram
a vaga na seleção ;cata
.rinense por estarem entre

os dez primeiros colo

I I cados no ranking brasileiro
,

na prova de Lançamento
de Martelo.

Barreto (E) e Márcio são os .catarinenses que vão atuar na prova de lançamento de,martelo
L \

<'
mentos -, destaca o téc-
nico do atletismo da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Adriano José
'Moraes. Na opinião do

muito técnica, vai depender
muito do estado do atleta

termos de experiência",
considera.

A Federação Catari-no dia, mas acredito que o

Márcio.vai conseguirbons
resultados. O Barreto con

seguiu índice para participar
da competição, mas ainda

nense de Atletismo é a

entidade que vai custear as
despesas dos atletas, que
devem retornar a Jaraguá
do Sul na noite de do-

técnico,Márcio é um com

petidor com grandes chan-\ '

ces de trazermedalhas para
oMunicípio. "Lançamento
,de martelo é uma prova

está na categoriamenores.
,

A atuação dele 0-0 Brasi

leiro será interessante em

mingo, ao fim das provas.
(FABJANE RIBAS)

TERÇA-FEIRA, 4 de junho de,2002

ES,PO,RTIVAS
•I

FUTSAL INFANTO'
IOA equipe Infanto de futsal da Malwee/FME foi para

Lages no final de semana para disputar o returno da

segunda fase do Estadual da categoria. Na sexta-feira

enfrentaram o Lages/Madeireira Patrício e perderam
por 3 a 1. No sábàdo entraram em quadra para jogar
contra o ADF /Marista/Unimed/Chapecó e

�enceram os adversários por 4 a 2. A equipe, que
. também é comandada pelo técnic;o Renato Vieira,

, I
contou com os atletas Chico, Evilásio, Célio, Andrei,
Dudu, Israel, Leo, Thiago, Diego, Carlos, Peterson,
Anderson, Alex e Vitor.

FESTA DE 50 ANOS

A diretoria da LJF (Liga']araguaense de Futebol) vai
prornoyer no dia 9 de junho, próximo domingo, a

festa de comemoração do einqüentenário da entidade

esportiva, nas dependências do Clube Atléti>o
Baependi. Na oportunidade, pessoas que contribuíram
e apoiaram a Liga ao longo dos 50 anos serão

homenageadas. Às 11 horas está previsto o lançamento
do livro "Momentos da LigaJaraguaense de Futebol",
escrito pelo atual presidente da entidade, Rogério
Tomazelli.

TORNEIO PARA EX-ALUNOS

O Departamento Ide'Esportes do Colégio Marista

São Luis vai promover n� dia 15 de junho o Torneio

de Ex-alunos Maristas. Os jogos terão início às 13h30

e serão disputados nas modalidadesdefutsal, voleibol
masculino e feminino. O evento s�rá 'um momento

marcante/que envolverá ex-alunos Maristas (acima de

18 anos). Para'melhor qualidade e condições da

cornpe tiçào, cada modalidade terá um número

limitado de participantes. Os interessados poderão
fazer as inscrições preenchendo uma ficha na guarita
'do colégio ou através do e-mail: espottes@marista
jaragua.com.br, informando o nome e a modalidade

em que participará. As inscrições estarão abertas até o

dia lOdo próximo mês.

VOLEIBOL MASTER
A equipe de voleibo! Master feminino participou da

segunda etapa do Circuito Catarinense Master de

Voleibol feminino) disputado nos dias 25 e 26 demaio,
no ginásio da AABB, de Curitiba. A competição
envolveu 12 equipes do Paraná e de Santa Catarina,
divididas 'em .três chaves. O -técnico Arno Deretti

contou com as atletas Dilene, Samira, Marli, Marei,
Dalila, Kátia, Maria Helena, Maria Cristina, Solange e

Soraia. As jaraguaenses venceram o PMSC, por 2 a 0,
e a AABB/PR, por 2 a 1. Contra a Elase, perderam por
2 a 0, e foram derrotadas pela A<:!ec/SC, pbr 2 a O.

INSCRiÇÕES SUSPENSAS

A FME (Fundação Municipal de Esportes) suspendeu
as inscrições para o Campeonato Aberto de Handebol

2002. A diretora de Promoções de Eventos da

entidade, Cleide Mosca, informa que a medida foi

tomada por solicitação das próprias equipes, que
alegaram haver um acúmulo de competições - como

a fase Regional dos Joguinhos e os Jogos qe Inverno
- em junho, mês em que estavam previstos os jogos
do Aberto de Handebol. As novas datas de inscrição
e realização do evento ainda não estão definidas e

serão divulgadas oportunamente pelos organizadores .•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




