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Vítima de assalto

vai depor hoje
Vítima de assalto na se

mana passada, Guida Keler,
31 anos, presta depoimento
à delegada Fedra Konell.
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estofados e colchões
Maria Vitória é um exemplo para' empresários em JS
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Liga Jaraguaense de Futebol pro oveu solenidade em comemoração aos 50 anos de história. Página 5

/

PFL decide hoje futuro na
"\.

-

coligação Mais Jaraguá do Sul
o Partido da Frente liberal realiza hoje reunião

da Executiva e vereadores, a partir das 19h30, que
poderá decidir o futuro do partido em relação à

coligação Mais Jaraguá do Sul. Os pefelistas
defendem o lançamento de um único candidato

dentro da aliança politica que envolve os três

partidos desde as eleições municipais de 2000,
contrariando as intenções do vereador Lio Tironi
(PSDB) e do vice-prefeito Moacir Bertoldi (PPB).
O vereador Carione Pavanello (PFL) sugere que
os empresários "lavem as mãos" nestas eleições.

PÁGINA 3

o casal Pedro e Maria Vitória

Gerent, de 89 e 90 anos, respec-
'

tivamente, completa este mês 65

anos de união. Numa época em que
as relações são efêmeras, a longe
vidade do matrimônio de Pedro e

Casal comemora

65 anos de união

Moradores do Loteamento Pa-

I gocheski, situado no Bairro Tifa

Martins, reclamam da falta de
infra-estrutura e do descaso do
proprietário e do, poder público.
Página 6

Profissionais da Educação Física,
graduadôs e estudantes, parti
ciparam da ségul1da edição dos
cursos Regionais S.A. do Esporte
2002, promovido no fim de se

mana. Página 6
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Anthony Garotinho.
tem reunião com

Outonolnvemo2002Ravelli
. \
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GUIDa MANTEGA - Professor daFGV-SP e autor de '54. Economia Política
Brasileira" e "Conversas com Economistas II"

As trapalhadas do BC

I

. Já é hora do Banco Central deixar de causar embaraços e jogar a favor de
uma transição mais suave da economia brasileira

Um Banco Central que aspira a ser independente das injunções políticas
do momento, tem a obrigação de manter um clima de confiança no país,
assegurando que a economia funcione e que a dívida pública possa ser rolada
com tranqüilidade. É natural que a temperatura do mercado financeiro suba
em ano eleitoral e complique um pouco as coisas. Mas é justamente ai que o
BC não pode vacilar emuito menos tomarmedidas precipitadas, que podem
piorar o quadro. Foi o que aconteceu nas últimas semanas, quando uma

gestão atrapalhadadas operações, de swap casadas com LFT foi agravada pela
antecipação inesperada dos ajustes diários dos valores dos títulos dos fundos,
de investimento. 'I

Não houve piormomento para oBC e a Comissão deValoresMobiliários
revelarem as perdas, ou se quiserem, os ganhos meramente projetados de
certos fundos, com a antecipação damarcação demercado de setembro para a

véspera do feriado.A contabilização de perdas imprevistas causou temores e

desmoralizou uma das formas de aplicação tidas como das mais seguras,
depois das cadernetas de poupança, podendo lev�r a saques indesejados.
Parte dos investidores vai ter a sensação de ter comido gato por lebre, podendo
optar por ativos supostamente mais segures como o dólar, alimentando o

movimento especulativo contra o real. O ajuste diário dos valores dos títulos
é umamedida correta, pois desfaz a ilusão de ganhos fictícios, porém tomada
na hora errada. Já devia ter sido adotada a mais tempo e não quando o

mercado apresenta umamaior sensibilidade.
Esse abalo na confiança dos fundosDI acontecçno rastro dos problemas

causados pela falta de habilidade doBC na condução das operações demercado
futuro, com o swap casado com LFTs, uma forma de hedge que prometia ser

mais eficiente emenos custoso do que as NTN s cambiais.
Não há nada de 'estranho que na véspera de eleições o mercado queira

papeis de prazomais curto, pelomenos enquanto não ficaremmais claros os
rumos que a economia pode tomar no próximo governo. Assim como

também é normal que o BC pressione o mercado a aceitar títulos de mais

longo prazo, zelando por um perfil de vencimentos mais longo da dívida

pública.Mas esse proçesso temde ser conduzido com habilidade e competência,
de modo a não aumentár o nervosismo além do necessário.

O que o presidente do BC não pode dizer é que o mercado teme a

descontinuidade da política econômica do atual governo, e muito menos

insinuar, como fez recentemente, que existe o risco de o Brasil caminhar para
lima situação semelhante a daArgentina, caso a oposição ganhe as eleições.
Essa afirmação gratuita seria considerada uma chantagem barata se partisse de
um contraventor de baixa categoria. Mas vinda damaior autoridade do BC, se
constitui num desvio de função e numa afronta aos princípios democráticos
da alternância de poder, que alguns expoentes do governo Cardoso não

querem admitir. Além de desafiar a lógica dos fatos, uma vez que De La Rua
fracassou justamente porque teve medo de desfazer o câmbio fixo e de
encaminhar outras mudanças que poderiam salvar aArgentina.

Some-se a essa atuação indevida do BC, a resistência do Capam em

baixar os juros básicos, para configurar um cenário adverso e favorável aos

pescadores de águas turvas, 'que especulam com os títulos brasileiros. Até

agora não �sta claro porque o Capam resistiu, nas suas últimas duas reuniões,
a bruxar o juro básico, embora houvesse condições de sobra para isso.

Com o nível de atividades comprimido por falta de investimentos e o

baixo consumo, não há qualquer possibilidade- de um surto inflacionário

proveniente do chamado segmento concorrencial da economia. Por que, então,
insistir em manter uma taxa de juros real maior do que a da Argentina?
Provavelmente porque ameta irrealista de inflação, estabelecida em 3,5% para
2002, já estava sendo ultrapassada pela alta dos preços das tarifas públicas,
transporte e combustíveis, onde se localizam os preços administrados, aqueles
que variam a partir da flutuação do dólar ou por causas externas, como a

elevação do preço qo petróleo.
Acontece que esses preços administrados, que consomem cerca de 30%

do orçamento domestico dos brasileiros, são praticamente imunes à variação
da taxa de juros. Ou seja, o governo pode elevar os juros quanto quiser que
pouco vai afetar a demanda desses serviços. Nesse contexto, os juros altos
servem apenas para aumentar o serviço da dívida, piorar as contas públicas e

deteriorar os fundamentos.]á é hora do BC deixar de causar embaraços e

jogar a favor de uma transição mais suave da economia bra�ileira.
)

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

OPINIÃO TERÇA-FEIRA, 11 de junho de 2002

Mercado & democracia
Sabe-se que em época elei

toral, principalmente quando
se tem eleição presidencial, o
mercado financeiro vive de
sustos e melindres. A culpa,
de uma forma muito rápida,
sempre é imputada no discur- ,

so dos' partidos de esquerda
ou centro-esquerda.

O mercado financeiro

internacional é extrernamen-
I

te conservador e repulsa até

rumores de mudança, che
gando a ponto do megainves
tidor internacional George
Soros expor publicamente sua

opinião com relação ao qua
dro sucessório brasileiro.

É interessante nesse mo

mento analisarmos qUy o

atual governo, que pratica
mente segue na íntegra a

cartilha do "mercado", apre
senta indicadores econômicos
\

e sociais que afetam negativa-
mente a todos os brasileiros.

Nos últimos 7 anos, o cres

cimento médio da economia

brasileira foi de 2,44%, ou

seja, a mesma da década de

80, que os especialistas cha

matam de "a década perdida".
Éramos, antes da última dé

cada, a oitava economia do

r
Somentea dívida

,púNica, que em 1994

(í!ú'deR$ 62 bilhões,
�/I'ltualmentejá ultra-

.

p ,�sa a casa dosR$ 604
� bilhões. ...J

mundo e a primeira da Amé
rica Latina. Atualmente so

mos a décima do mundo e a

segunda da América Latina,
perdendo para o México.

Nosso PIB, que era de US$
3.5691 em 1990, agora é de

US$ 13.022. Nossa dívida ex

terna, que era de US$ 148,3
bilhões em 1994, em 2001

chegou a US$ 240 bilhões.

Somente a dívida pública,
que em 1994 era de R$ 62

bilhões, atualmente já ultra

passa a casa dos R$ 604 bilhões.

O númeromédio de desem

pregados nos dez maiores
;

centros urbanos, em 1994, era
de 824 mil. Atualmente, nesses
mesmos centros urbanos, cercà

. de 1,253 milhão de brasileiros

estão desempregados; com um

fortíssimo agravante: o tempo
médio de desemprego, 'que era

de 16 semanas, hoje chega a 32

semanas.

Seguindo pelo receituário do
mercado, o Brasil conseguiu
atingir índices econômicos e

conseqüências sociais que fa

zem com que tenhamos uma das

piores distribuições de renda, em
que mais de 54,5 milhões de

brasileiros sobrevivam abaixo
da linha da pobreza, desper
tando, dessa forma, um cres-

cimento assustador nos índices

de violência. \

Perante todos esses índi-

ces oficiais e estatísticos, não
se pode, de forma leiga e pre
cipitada, colocar a 'I culpa .da

situação econômica e social

brasileira no discurso dos

partidos de oposição, até por
que. são só discursos e não

atos governamentais.
Considerando tudo isso, é

estranho, nesse momento, que
o mercado financeiro interna

.t

cional, que mais apregoa a

necessidade de que os Esta-
, dos nacionais devam ser demo

cráticos, é o mesmo que,
quando a democracia mais po
de ser sentida e exercida, este
ja promovendo esse verdadei

.

ro terrorismo de informações
e ações, tentando influenciar
o cenário eleitoral.
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o deputado estadual Adelor Vieira (PMDB),
candidato a deputado federal para as próximas
eleições, defendeu ontem a composição do PSDB

com o PMDB para as próximas eleições, dizendo
que esta é a única maneira de "os tucanos saírem do

engano", que, na opinião dele, foi a participação no
gover110 de Esperidião Amin (PPB) e Paulo Bauer

(PFL). Vieira entende que a presidência da Celesc,
exercida durantemuito tempo por Francisco Küster,
mas sem poder ocupar outros espaços em funções
de diretoria na empresa, "foi muito pouco para o

PSDB".

CONVIDADO
O procurador da Repú
blica Luiz Francisco de

Souza adiou para o se

gundo semestre deste ano
a palestra que faria no'

próximo sábado, na

Unerj (Centro Universitá- ,

rio de Jaraguá do Sul), so
bre o tema "O jurista e a

ética". O convite partiu
do Centro Acadêmico.

PALESTRA
O presidente do dire

tório estadual do PFL,
Paulo Bornhausen, estará
reunido hoje com mem

bros do partido emMas

saranduba. Às 18 horas

ele receberá a imprensai
para entrevista que con

cederá no Centro Espor
tivoMunicipal; no Parque
da Fecarroz.

PT
.O Partido dos Trabalhadores renovou a Comissão
Provisórià em Massaranduba. Rodolfo Stringhari
substitui Raul Larsen na presidência da comissão, tendo
VladernirMosca como vice-presidente. A secretária

geral é Suzana Stringari; secretária de Formação, Isaura
Pimentel dos Santos; secretário de Finanças, José
Aparecido da Silva, e secretário da Juventude, Luiz
Fernando Ranghetti.

ENTRE ASPAS
"Na Roma antiga, só votavam os romanos. No
capitalismo global moderno, só votam os

americanos, os brasileiros não votam."

(Megainvestidor húngaro e naturalizado ame

ricano George Soros, em conversa com um jor
nalista de São Paulo, em Nova York)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

.CRISE: ENCONTRO ESTÁ CONFIRMADO PARA A NOITE DE HOJE, A PARTIR DAS 19H30, NA ADD MAKLER

Reunião do PFL pode decidir
,.... ..

,- , ,"

futuro do partido na coligação

Visita de Garotinho coincide com fundação do PSB emJS
I

]ARAGUÁDOSUL-O ex- de Jaraguá do Sul). seguirá com contatos polí- lítica de Jaraguá do Sul.

governador do Rio deJaneiro A secretaria da Acijs ticos, seguindo na quinta- Herrmann já obteve a
\

e candidato à Presidência da (Associação Comercial e feira para Itajaí. A visita do adesão de várias pes?oas,
República pelo PSB,Anthony Industrial de Jaraguá do presidenciável, o terceiro comoSamir de Matos Oli-

Garotinho, estatá amanhã em Sul) está recebendo inseri- que comparece no Municí- veira, Gilberto dos Santos,
Jaraguádo Slliem campanha ções dos interessados em pio na atual campanha, Osmar Cani e Artidônio

pelas eleições de outubro .

participar do encontro, as- coincide com a criação do Barreto, e busca a partici-
próximo. Garotinho vai de- sim como já aconteceu an- PSB em Jaraguá do Sul. O pação de outras. O vere-

sembarcar às 16 horas no tes com os candidatos José jaraguaense William Paul ador e candidato a deputa-
Aeroporto Quero-Quero, em Serra (PSDB) e Luis Inácio Herrmann está à frente do do estadual Ismael dos

Blumenau, e chega emJaraguá Lula da Silva (P1). Garo- movime�to e já conseguiu Santos e o presidente do

,

do Sul por volta das 17 horas, tinha retorna para Blume- assinaturas em número su- diretório estadual do PSB,
quando participará de reunião nau após a reunião em Ja- ficiente para a formação Marcos Laucsen, estarão
no Cejas (Centro Empresarial raguá do Sul, onde pros; da mais nova legenda pa- na comitiva. (MR) .

)
<,

]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente Alcides Pavanel
lo está convocando reu

nião da Executiva e vere

adores do PFL, que pode
rá decidir a permanência
do partido na coligação
Mais Jaraguá do Sul (PFL/
PPB) e o apoio político ao

governo do prefeito Irineu

Pasold (PSDB). Pavanello
confirmou o encontro pa
ra a noite de hoje, a partir
das 19h30, na recreativa da

empresa ADDMakler, na
itácio Pessoa, no Centro.

Vamos aguardar a

de
,
o do partido -, dis

se �; rvanello, ontem, evi
tanii fazer qualquer co-

/,
tário sobre os últimos

acontecimentos envolven

do a situação do governo

municipal e o relaciona

mento entre os partidos
que compõem a coligação.

Ele também não quis
.
retomar ao pivô da crise entre
pefelistas e seus aliados --'- o

apoio à candidata do PFL

nestas eleições vereadora
MaristelaMenel-, dizendo
que isso está sendo "des

gastante", mas que irá fazê

lo oportunamente, "quando

Carione sugere que empresários locais "lavem as mãos"

precisarem do nosso apoio
, novamente". Pavanello con

sidera que a coligação pode
ria ter evitado os atuais pro
blemas políticos e que esse

impasse "só fortalece os

adversários".

O vereador Carione
Pavanello (PFL), que re

acendeu com declarações
feitas na semana passada a

polêmica sobre quem apoia
rá quem nestas eleições,
entre os partidos aliados

. desde o pleito de 2000,
acha que a reunião será de

cisiva. Segundo ele, os pe-'
felistas "estão cansados de

só dar sem r�ceber". Na
opinião dele, a coligação
Mais Jaraguá do Sul come

ça a se transformar na

"coligação do acaba com

tudo", se nada for feito.

Para o vereador, a tei

mosia dos aliados políticos
está "atropelando os obje
tivos da coligação, que são o,
apoio ao govemo municipal,
a eleição de um deputado
estadual e a reeleição do de

putado federal Vicente Caro

preso (PSDB). "O que eu

gostaria de saber é por que o
PSDB está disposto à pagar
um preço tão alto?", indaga
Carione. Ele propõe, como
desde o início, a unidade dos

partidos da coligação em

torno do governo municipal
e que saia apenas um nome

para aAssembléia Legislativa.
EMPRESÁRIOS - O

vereador lamentou que a

classe política esteja agindo
inversamente, nessa questão,I
do que fazem 05 empre-
sários que costumam atuar

em bloco em defesa dos
interesses de Jaraguá do

Sul. Ele está sugerindo, in
clusive, que "os empresá
rios lavem aS mãos nestas

eleições no Município,
deixando a classe política
pagar pela falta de coerên
cia". (MILTON RAASCH)

.fÍano,�
--...,.",...,/
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GER'AL

IEXEMPLO: AMOR E PACIÊNCIA SÃO A BASE DA FELICIDADE CONJUGAL

Pedro e Maria Vitória Gerent
comemoram 65 anos de casados

}ARAGUA DO SUL -

o casal Pedro eMariaVi

tória Gerent comemora,
-nodia 19 deste mês, 65

anos de casamento, A fa

mília, composta por nada
menos que seis filhos (eram
nove, mas três já' fale
ceram), 29 netos e 22 bis

netos, comemora a data

com uma missa, que será

celebrada no próximo
sábado, na Igreja São Luiz

Gonzaga, bairro, onde
Pedro e MariaVitóriamo

ram há 40 anos e onde pra
ticamente criaram todos os

filhos. "Sentirnos .rnuito
.

"

orgulho e alegna por tere
mos pais, ainda' vivos, e

que, ao longo desses anos,

sempre demonstraram que
,

o amor é a base da felici

.dade conjugal", define Eri
ca Freiberger, filha mais

velha do casal.

O casamento de Pedro

e Maria Vitória foi cele

brado na Capela Santa

Emília, que foi demolida

para dar lugar à Igreja Ma
triz São Sebastião. "Fomos
de trole até a.igreja, O ca

samento foi celebrado pe
lo padre Alberto Jacobs.

,

Foi muito lindo", recorda

• Cê Junkes/Ef

Pedro e Maria Vitória com filhas e noras na casa em que moram há 40 an \
Mariá Vitória, qu� com- brigou, mas nunca para se oeito. "Mudou mui�k coisa

,�
.l

pl�ta 90 anos de vida exa- separar nem agredir. O que e foi para pior", analisa Pe-
tamente hoje, 11 de junho. é para ser falado a gente tem dro, que ainda recorda

Pedro tem 89 anos de de falar", ensina Maria com carinho do tempo em

idade e é agricultor apo- Vitória. Na avaliação de que visitava a namorada a

sentado. Eles se conhece- Pedro, a união é o fator mais cavalo. "Para avisar que eu

ram em uma festa na Ilha

da Figueira e, depois de

seis meses, já estavam casa

dos. "Nunca nos separa
mos. Desde o casamento,
ficamos sempre juntos",
afirma Maria Vitória.

O segredo para um re

lacionamento tão dura

douro e feliz começa com o

amor e segue em frente COm
a paciência. ''Brigar a gente

importante para o sucesso

do casamento. "O ciúme e a

desconfiança não podem
existir,porque atrapalha e es

traga tudo"�reflete Pedro,
que jura nunca ter tido ciú

mes da companheira. "O
amor ainda existe", afirma
MariaVitória.

Na opinião de Pedro,
hoje em dia, existe excesso
de liberdade e pouco res-

estava chegando, amarrava
guizos no pescoço do

cavalo. Assim, de longe, ela
já sabia que era eu", recor
da ele. Dificuldades, só as

de ordem econômica. "Foi

duro criar todos os filhos.

A vida foi muito difícilpara

quem trabalhava na agncul
tura, como até hoje ainda

é", analisa o aposentado.
,

(MARIA HELENA DE MORAES)

Bons relacionamentos fazem a vida mais feliz
}ARAGuA DO SUL - o e coordenado pelo Centro demães) co�pareceram à ensina Selma. Para isso, afir-

Centro de Convivência da de Convivência da Terceira palestra de ontem, num ma, a autovalorização e o

Terceira Idade reuniu na Idade. total de 450 pessoas. autoconhecimento são im-

tarde ontem 450 pessoas De a�ordo com a co- Para a assistente social portantes para o sucesso

ligadas aos clubes de idosos ordenadora do CTI, Na- e palestrante SelmaJunkes, ,

do trabalho grupal.
e de mães deJaraguá do Sul tália Petry, o Programa de a intenção é motivar as Na avaliação da as-:

para uma palestra sobre Educação Continuada foi pessoas para a p�rti- sistente social, o que assusta

Relações Humanas e Mo- criado ano passado e esta cipação de trabalhos em as pessoas não são as mu-

tivação Interpessoal. A pa- é a terceira palestra promo- grupo. "Grupo não é o danças, mas a rapidez com
lesf1"a, ministrada pela as- vida dentro desse pro- mesmo que agrupamen- que essas mudanças acon-
sistente social do Sesc (Ser- grama. ''Todos os assuntos to", esclarece- a assistente tecem. "E isso interfere nos

viço Social do Comércio), discutidos são sugeridos social, que procurou incen- relacionamentos", conclui
de Florianópolis, Selma pelos próprios interes- tivar as participantes ao Selma. Ela esclarece que o

Junkes, faz parte das ati- sados. Ano passado, abor- trabalho de grupo forne� Sesc é pioneiro no trabalho
vidades do Programa de damos os problemas de cendo subsídios e instru- com pessoas de terceira

\

Educação Continuada, da saúde"; informa Natália. mentalização. "É impor- idade, com atividades que
Secretaria de Desenvol- Segundo ela, representa�- tante valorizar o papel de ' tiveram início há 30 anos,
vimento Social daPrefeitura tes de 55 clubes (idosos e cada Um dentro do grupo, em São Paulo. (MHM)

emotoristas que passavam
um cartão elaborado pelos
alunos contendo os dez
mandamentos da natureza,

"Divulgar o conhecimento
às pessoas da comunidade
também faz parte do pro
cesso educativo", enfatiza a

professora. Ela salienta que a

vivência dos alunos e a

integração da escola com a

comunidade são fundamen-'
tais para amelhoria da quali
dade de ensino e valorização
daexperiênciados estudantes

AEscolaJaraguá 84 está

localizada e'm um .dos
bairros mais carentes do

Município. A oçupação
d�sordenada (loteamentos
irregulares) e a infestação do
inseto maruim são pro
blemas ambientais bastante

visíveis no bairro. (MHM)

TERÇA-FEIRA, 11 de junho de 2002

Degradação domeio ambiente
preocupa alunos doJaraguá 84)

}ARAGuA DO SUL -

Os alunos do turno ves

pertino da Escola de

Ensino FundamentalJara
guá 84, no bairro do

mesmo nome, promo
veram, sexta-feira da se

mana passada, passeata de
protesto contra a de

gradação do meio am

biente. Munidos de faixas,
cartazes e caracterizados

com roupas pretas e br�
cas, eles caminharam por
cerca de dois quilômetros na
RuaBerthaWeege.

.

- Não é porque so

mos uma escola pequena

que não podemos fazer a

nossa parte -, justifica a

professora da 3a e 4a séries,
Marlene Steimmacher, que
aproveitou a oportunidade
para entregar aos pede�tres

Alunos do Colégio São Luís

csn.dam�praticando-a
Os alunos das sétimas

\

séries do Colégio Marista

São Luís aprenderam sobre

a formação dos continentes
e oceanos estudando, pes
quisando, praticando e

apresentando cadaprocesso.
De acordo com a pro

fessora Tarcila Guesser, os
alunos tiveram que fazer

pesquisas bibliográficas,
construir, individualmente,
vulcões, fósseis e outros fe

nômenos estudados e apre
sentarpara os colegas-das 3".,
4as, 53." e 6as séries. O objetivo
principal foi de fazercom que
eles compreendessem os

processos de transformação
que já ocorreram e ainda

ocorrem no Planetà Terra,
como, por exemplo, a cons
tante transformação da su

perfície terrestre, e criaro há
bito na criança de falar em

público.
Dentre as atividades

praticadas pelos alunos

também pode sedestacar a

construção da Linha do
I

Tempo Geológico demons-
trando as constantes mo

dificaçôes causadas pelas
movimentações das Placas

Tectônicas, como também,
os abalos' sísmicos que
ocorrem nas regiões limí

trofes das placas.
"É 'importante para o

homem conhecer a dinâmica

das placas tectônicas \para
prevenir catástrofes, como a

retiradadapopulaçãode locais
onde se detecta a erupção de

umvulcão, de ummaremoto

ou um terremoto; podendo
aindaunfuar as forças em seu

próprio beneficio, por exem
plo,o calorgeotérmico',', con
cluiu aprofessora.

Especialização: Hospital de ClínicasEstado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do'Rio de Janeiro

Fone: (047) 275· 115,0
Av. Mal. Oeodoro, 176 • Seila 12 • Ed. Maximunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POR: EGON JAGNOW

--: Vamos as co

TERÇA-FEIRA, 11 de junho de 2002 : assim_�a�·.
�••f.""""••""""""""

o iníclo'da colonização do vizinho Município de São Bento do Sul

se deu no ano de 1873, a partir de Joinville, onde a Companhia

Colonizadora Hamburguesal.lnha sua sede. A foto mostra a cidade

de São Bento do Sul em 1883, 10 anos após sua fundação.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Cu,wiAd"••d"A..,d.d"SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2� CORREIODOPOVO

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

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

seu tempofoi bem empregado.

HÁ 68 ANOS

Em 1934, o prefeitoJosé Bauer baixava Resolução de número 2, datado
de 1 de junho, em que o Conselho Cons�ltivo adotava resolução
legislativa, sancionada pelo prefeito, segundo a qual ficavam isentos de
multa os contribuintes que, no prazo de três meses, a contar desta
data, liquidassem seus impostos dos anos atrasados, até 1933. Não

gozavam a isenção determinada no artigo anterior os contribuintes

cujos im�stos estivessem em cobrança executiva.
O fiscal de Higiene, Guilherme Haering, da Diretoriade Higiene de

]araguá, baixava edital, de ordem do dr. diretor de Higiene, fazia público
que, dentro de 60 dias, a contar da data do edital, ficava expressamente,
proibida a venda, por parte do comércio local, dentro da vila, dos
produtos farmacêuticos de qualquer espécie, que unicamente podiam
ser comercializadas pelas farmácias.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, dentro do tópicoALIMENTAÇÃO DOS HERDEIROS,
o almoço era uma hora bonita porque tudo era espontâneo, sobretudo

p ,

quando a polenta caía no chão ... A sobremesa constava de algumas
laranjas, tangerinas ou algum legume cru, como cenoura, pepino, goiaba
e cana-de-açúcar. Depois de breve descanso, tudo recomeçava: Quando

I

agente recorda isto tudo não dá saudade,mas uma admiração pela vontade I

de vencer e viver daquela gente toda. Tinham tão pouco e; no entanto,
todos eram fortes, sadios, trabalhadores, alegres e eficientes. Havia poucos

r
casos de doença e de internação. Alguns objetos da cozinha: fogão de
terra com um buraco em baixo para guardar a lenha e o gato a dormir; o
caldeirão de polenta e a caçarola da carne, a marmita de ferver água, a
"mescola, o tabiel e fio da polenta", o bule, o coador de café, garfos,
colh�res e facas que enferrujavam e torciam à toa. Do lado de fora estava
sempre o forno feito de tijolos e de barro para assar o pão de milho e

batatas. Enfim, a gente não era rica de dinheiro, mas tinha tudo o que,
comer e era feliz. Penso que ainda existem famílias que estão

experimentando aquela vida gente boa.

HÁ 3 ANOS
Em 1999; a Federação Catarinense das Associações de Municípios,
presidia pelo prefeito de Guaramirim,Antonio Carlos Zimmermann
(PMDB)� insistia no governo federal para que os recursos (50%) do
CPMF (Contribuição ProvisÓria de Movim\ntação Financeira)
permanecessem no município, para investimentos na área da saúde. A

proposta, apresentada no ano passado, estava sendo debatida pelo
grupo de trabalho, nomeado pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB), para análise das reivindicações. Zimmermann
acreditava que a retenção do CPMF seria suficiente para resolver os

problemas de saúde das cidades. A opinião era compartilhada pelo
ex-prefeito de ]araguá do Sul, GeraldoWerninghaus (PFL). Na época,
jnformoú que, caso a medida fosse aprovada, a Prefeitura 'poderia.
contar com cerca de R$ 500 mil para serem investidos na saúde. O

imposto voltava a ser cobrado, alterado de 0,20% para 0,38% de toda
a operação bancária.
Na opinião de Eduardo Horn, presidente daAcijs.]araguá do Sul era
ym dt:JA pqyt;ql\l myni{';í�it11! dt:J myndt:l II di!it';ytit nA�nda 21, proposta
durante o encontro ECO'92, que demonstrava exemplo de disciplina
e organização. I

-

,

'

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 11 de junho de 2002

/
AS ELpIÇÕES estão aí!

que se recomende.
Há fortes boatos de descender de uma mulher

de costumes frouxos e suscetível 'a amores

proibidos. O pai, ao que parece, não conseguia se

fixar em emprego algum, e alguns chegam mesmo a

descrevê-lo como tendo alma de vagabundo. É certo

que não seria nunca escolhido como "operário
padrão". E que dizer do lugar onde nasceu? Estado

dos mais atrasados, sotaque típico, crescido emmeio

a rudeza dos que não se refinaram para as lides

públicas. Podem imaginar o seu.comportamento num
banquete? Seria vergonhoso ... Cotovelos sobre a

mesa, empurrando a comida com o dedão, falando
de boca cheia ... Seria um vexame nacional. Acresce
o fato de não haver nem mesmo terminado o curso

primário, sua educação se restringindo a ler, escrever
e fazer as quatro operações. Corno trabalhador braçal,
excelente. Na verdade, ali é seu

lugar.�A.§i/Ao acontece
com as pessoas que trabalham mui!�com o corpo e

pouco com a cabeça, seu corpo se 'iesellvolveu de

forma invejá�el.' - � .

Testemunhas oculares relatam �smo que, em

certa. ocasião, não vacilou em se valer dos músculos

Tài. vê se vem!

Grezie!

Valdir José Bressan
Presidente

* RUBÉNS ALVES - PROFESSOR DAUNICAMP

UMMATUTO,POBREEQUASEANALFABETO,PODESERPRESIDENTE?AQUEPONTOCHEGAMOS?

"Vejam só.a que ponto chegamos. Agora ele está para dobrar um grupo de adversários. Mas' o que

querendo ser presidente ...Não se enxerga?' assusta mesmo é o seu radicalismo em relação às

A começar pelos ancestrais, que não são coisa questões do trabalho, especialmente do campo. Pois
não é da iniciativa e do capital dos patrões que vem

a riqueza do país?
E agora, este MATUTO quer colocar o carro na

frente dos bois ...

Se a sua política agrária for colocada em prática é

certo que vamos ter uma convulsão social no país,
O nosso sistema de produção vai ser desmantelado,

• ., I. ..,. .

com unprevrsrveis consequencias para a economia.

Mas pior do que isso se�ão as conseqüências
�ociiis parece que os empregados tomarão conta

de tudo e aos patrões não restará outra alternativa

que deixar o país ...
Podem guardar seus sorrisos e sua raiva porque

isto que escrevi não é sobre quem' vocês estão

pensando. É sobre ABRAHAM LINCOLN. E o que
eu disse sobre sua vida pode ser encontrado na

Enciclopédia Britânica, para quem quiser conferit".

ABRAHAMLINCOI;NFOIELEITOPRESIDENTE
.

DOSESTADOS UNIDOSDAAMÉRICAE, AINDA
HOJEÉCONSIDERADOUMDOSMAIORES, SE
NÃOOMAIOR,pRESIDENTEDAHISTÓRIA

DOSESTADOS UNIDOS.

ttlírculo
Italiano

Grupo de Dançà
Fundado em 06 de Junho de 1992, o Grupo de Danças Folclóricas do Círculo Italiano,
completou 10 anos de existência.
O Grupo tem por objetivo resgatar e divulgar a cultura e as tradições italianas através

da dança, interpretando em suas coreografias a dança folclórica e popular italiana.
Parabéns em nome do Círculo a todos os integrantes do Grupo de Dança.

12a -Festa Italiana
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, promoverá nos próximos dias 28 e 29 de Junho,
no Parque Municipal de Eventos - Pavilhão ''N', a 12a Festa Italiana.
Na programação estão várias apresentações culturais, dentre elas o Grupo \\I Prirni

Tempi" de Joinville, homenagem as primeiras famílias de Imigrantes Italianos, e o

grande baile com a Banda "Vecchio Scarpone".

O cardápio servido na festa, estará a cargo dos membros do Círculo Italiano.
Reserve a data e adquira o seu ingresso antecipadamente para a grande festa.

Venda de Ingressos:
Com a Diretoria e Coral do Círculo
Postos MimE;

,

Floriani Equipamentos p/Escritório :

Sede do Círculo Italiano - fone: 370-8636, das 14:00

às 20:00 horas.

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



diversos·

casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudança.
Tratar: 276·1044, cl João.

CENTRO - Dívlde-se. novo. Tratar:

9975·6818, cl Sonia.
cozinha, área de serviço, garagem pi
2 carros. Próx. ao Pama, em frente

ao .na 134. Tratar: 275·0845.

VENDE-SE
Terreno cl 2.800m2",

.

em Nereu Ramos,
.

-localizado perto de
escola, creche,

comércio. Ideal p/ .

indústria de pequeno
porte. R$ 65.000,00.
Tratar: 372-3947

CENTRO - Vende-se. prôx. Angeloni,
.

e/'2 qtos, sala, coz., bwe, lav., el
gar. R$ 20.000,00 + finane. Tratar:

370·9226, el Wagner ou Elaine.

SANTO ANTÔNIO - Troca-se por outra
em Jaraguá do Sul, Joinville ou Curitiba.
R$ 38.000,00. Aceita-se contraproposta.
Tratar: 27&2094, el Roberto.

ILHA DA FIGUEIRA - Procuro casa

para alugar. Tratar: 372·2316.-

ILHA DA FIGUEIRA· vende-se, alv.,
róx. Hotel Panorâmico. R$

. Tratar: 370·9282, cl
ase.

LOT. DIVINÔPOllS - Vende.se, el 2

qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 9104A588.SCHROEDER - Vende·se, alv.,
120m2, terreno cl muro. R$
20.000,00. Tratar: 9104A588. PROCURA-SE - para alugar, próximo

ao Centro, + ou - R$ 200,00.
Tratar: 373·0564, el Daiane.

ESQUERDO - Vende-se
ou troei se, lat. Walter Marquardt,
próx. Ir/bbada eletr. R$ 35.000,00

Tratar:(�75.3344 comi. ou 370·9787,
cl Va derlei.

SCHREODER - Vende-se, alv., em

eonstr., cl 1 qto. Terreno de 450,00m2•
R$ 10.000,00. Tratar: 9104·4588. VILA LALAU - vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00. Tratar:

275·0051. CRECI 1989·J.
370·8145, após às 17hs, el Laurita.

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

JOINVILLE - vence-se ou troca-se

de madeira, por casa do mesmo

vaiar, no Estado de SC ou Minas

Gerais, pintura nova, escritura,
·linha tel. R$ 7.300,00. Tratar: (47)
\417·2438, el José Carlos.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se. cl
21.150m2, perímetro urbano, próx.
Salão Vitória. 6m cima do

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

SANTO ANTÔNIO - vende-se. em

constr., el 2 qtos., gar., ehur. e salão
de festas no Res. Jardim das Mercedes.
Entr. de R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por
mês. Tratar: 37()'7698, cl Vilson.

TROCA-SE - Sala comercial ou

apto., alv., cl '150m2, próx. Weg II.

R$ 45.000,00. Tratár: 9104A588.. -- .

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

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

ITOPAVA - Vende-se, el 460m2•
R$ 2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274·8404, el Dilson.

LOT. SANTO ANTÔNIO - vende-se
casa de alv., el 70m2• Terreno quitado
(12x27) tudo por R$ 17.000,00. Tratar:
276·1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

COMPRA-SE . Ilha da Figueira, Vila
Nova ou Vila Lalau. Valor aprox. a R$
15.000,00. Tratar: 376·2373, cl Milton.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado

el sala coml., 50m2 + gar., Tratar:
275·0051. CRECI 1989·J.

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se, el
8.750m2, R. João Januário Ayroso,
/ fundos. R$ 376-1537, el Olegário,

aceita-se apto. el parte de pagto,

(as duas). Tratar: �70-3109.
ÁGUA VERDE - vende-se, próx,
Unerj, R. dos Imigrantes, 8.450m2•
Valor a combinar. Tratar: 371·6640.

CENTENÁRIO - Vende-se. alv., próx.
DG da Weg, el 180m2, toda murada.

R$ 33.000,00: entro + financ. Tratar:

370·9282, el João ou Rose.

VILA LALAU - Vende-se. sobrado
I el 156m2, el apto e sala cornl, R.
Bernardo Dornbuseh, 2021. R$
65.000,00. Tratar: 370·1777 ou 371·

0339, el Wilson.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se Ol!J troca-se por: outra em

Jaraguá do Sul. Tratar: 276·3257.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: ;l71-7061.ANA PAULA - Vende-se, próx.
Posto Mime, alv., el 2 qtos, gar. e

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

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

r�stante parcelado. Tratar: 9992-6045.
PRAIA - Compra-se terreno na Praia

do Erwino ou em Barra do Sul. Tratar:

372·0074 ou 9112A711, el Elson.

CHICO DE PAULO - Vende-se,
madeira, 80m2• Terreno el 580m2•
R$ 20.000,00. Tratar: 9104A588.

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

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

BARRA 0'0 SUL - vende-se, quadra
de frente pi o mar. R$ 12.000,00.
Tratar: 372·2201.

ANA PAULA - vende-se, R$
13.000,00. Aceita-se carro até�R$
10.000,00. Tratar: 370·1377, el
Sal és ia, após 15hs.

PRAIA - Procura-se, nas praias de

Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$ 10.000,00. Tratar:

37()'6624.' CRECI 8844.

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

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

PRAIA - Compra-se, por um preço
barato. Tratar: 9603-3383, el Euda. VILA LENZI - Vende-se, frente pi

colégio, el 125m2, cl gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + financ.
Tratar: 370-9050, cl Simone.

CENTRO' - Troca-se, cl + ou -

600m2, por outro menor; boa

localização. Parte carro + parte em

dinheiro. É a sua chance tle morar

no Centro em área no'... re. Tratar:
9113-0900 ou 275·3900 .

RIO BRANCO - vende-se, cl
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, cl José.

BARRA RIO CERRO - Vende-se, em

alv., aprox. 260m2• R$ 88.000,00.
Tratar: 9955-2298, cl Môriica.

PiÇARRAS - vence-se, a 50m2 do

mar, cond. fechado. Ótima loc.

R$ 15.000,00. Tratar: 372·3812.

CORTICEIRA - Vende-se, alv., cl
102m2• R$ ],0.000,00. Tratar:
373·8227, cl Josiane ou Luiz.

..Ãpartameni�:1CENTENÁRIO - Vende-se, 2 pisos,
semi·acabada, cl 360m2, cl 1 casa

alv. nos fundos, cl 75m2. R$ 45.000,00

RIO CERRO 11 - Vende-se, cl
2.543m2, bom pI chácara, prôx,
Met. Lombardi. Tratar: 376·0035.

,CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

cl 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
ENSEADA - Vende-se', Balneidó
Majorka. R$ 3.000,00. Tratar:SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2

-

SEU COMPUTADOR A PARTIR DE 12 VEZES SEM JUROS

COM

RUA PRES. EPITÁCIO ,PESSOA, 111
FONE: 371-0087

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O j�IMÓVEI.SW I

r R�a Cei. Pro�ópio G. de��!�/l:::6
it 370-1788 -Eax: 275-2294

'fi"it 045 - ILHA�DA�FIGUEIRA
- vende-se, terr�no cf .'. i
L047,OOm2, Tifa Schmiths.

R$.15.000,OO (Í1eg:)

PLANTÃO DE VENDAS
.
9104-4588

Jensen SC-413, clvisa de Blumenau -

Massaranduba, cl casa alv., ótima

localização pi comércio, Aceita-se

contraproposta. Tratar: 379-1301.

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

VILA LENZI - Vende-se, terreno com

área total de 64i>00m', 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, cl Patricia.

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

VENDE-SE OU ALUGA-SE - cl área total
de 44.0QOm', próx. rodo Guilherme

CENTRO - Vende-se escrttórlo, cl
toda infra-estrutura montada. Tratar:

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

CENTRO - Vende-se, cl 45m', tat,

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

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se, de 8

margas, perto da Empresa Malwee. R$
45.000,00. Aceita-se terreno u casa'no

valor de R$ 15.000,00, nas

proximidades, da Ilha da Figueira ou Vila

Lalau. Tratar: 376-2221. cl Francisco.

GARIBALDI- Vende-se, Ribeirão Cacilda,

cl 200.000m', cl nascente, luz, água e

plantação. R$ 32.000,00. Tratar:
372-0571.

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27.000,00, cl infra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do

Centro. Tratar: 370-8563.

RIO MOLHA - Vende"":se, 40.850m',
verdadei�o paraíso, cl chalé suíço,
85m2, suíte e demais dep., edícula,c/
gar., chur:, escritórió, galpão cf
quitinete, etc. Tratar: 370-8563.

ATENÇÃO!
Em Jaraguá do Sul

-_ Carta de Crédito para
imóveis, capital de giro,

pagamento de dividas, etc.

R$106.000,OO -90xR$1,490,OO
R$70.000';00-117xR$767,OO.
R$ 40.000,OO-137x R$1438,00
R$ 20.000,OO-117xR$ 219,00

27S00510U37�2�ap
j1l"
u/
�
'/

empregos
REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se, para vender brindes ,na
região. Tratar: 370-7321, c/Dorival.

TÊCNICO - Procura-se, eletônico ou

Informática. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

COMPUTADOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

ENFERMEIRA - Senhora oferece-se

para trabalhar como enfermeira, pj
cuidar de pessoas idosas ou

acamadas. Tratar: 9122-7410 cl Lu.

ENFERMEIRA - particular, oferece-se
pI trabalhar em sistema de plantão,
exp. comprovada. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - tenho 18 ahos, 2 grau
compl., cl curso de manutenção' em
computadores, domínio em Internet, taça
curso pré-vestibular pi sistema de

intormação. Tratar: 372-3922, cl Wille.

OFEREÇO-ME - para trabalhar de

motorista ou tazer serviços de banco,
etc. Período integral. Tratar: 9979-0518.

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

SECRETÁRIA·OU RECEPCIONISTA
Procura-se. Tenho 18 anos, 2' grau
compl., exp. e ótimo conhecimento de

informática. Tratar: 3-72 3922:cl Karen.

SENHORA - Oferece-se para morar

na casa de praia pi cuidar enquanto
ninguém está na reslríêncja. Tratar:

9603-3383, cl Euda.

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

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

CENTRO - Aluga-se salas contortáveis,
cl ar, mobiliada, tax, ramal exclusivo e

sec;etária. Centro Med. Odontológico,
3' andar. Rua Guilherme· Weege, 50.

Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

I

VILA LENZI - Vende-se locadora,
ótimo ponto. Tratar: 275-3937.

R. MAX WILHELM - Aluga-se, com

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

Vende-se, chácara toda mobiliada, cl lagos,
casas, campo de futebol suíço, etc. R$
170.000,00, nego Tratar: 275-2990.
CRECI 001770-J.

Vende-se, área de lazer, cl 1.000m', área
construída, salão de baile, lanchonete,
restaurante, cancha de bocha, dois campos
futebol suíço, um cl iluminação, e lagoa de

peixe cl 400m2, uma pista de motocross.

Área cl 2p.000m, a 9km do centro de

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

TROCA-SE CASA
I

NA VILA LENZI
com + ou - 80m2, terreno cj 700m2,

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

João, após as 18hs.

TELEMARKETING - Precisa-se, cl
experiência, sexo tem., idade

mínima 20 anos. Tratar: 371-8153,
9122-6233 ou R. Barão do Rio

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

VENDEDORAS - Precisa-se; com

experiéncia. Tratar: 371-5353.

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

VENDEDORES - Precisa-se, cl ,
experiência, pI 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.

_,,-P_f_O_C_U ,-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pagar mais
. ,

por um serviço
qualquer é sujeira.

Escolha 'a Caraguá
e fique de

consciência limpa.

I
,

I

Descontos especiais para os demais itens abaixo:
I
I!

Peças e Serviços Volkswagen é na Oficina Caraguá.

Peças e Serviços Volkswagen .

CARAGUÁ
JARAGUÁ DO SUL

(47) 3710·4000
A sua agência

HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEGUNDA A SEXTA' 8h às 19h • SÁBADOS' 8h às 11h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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t1U:IMlS VAGAS PARA O SEMINÁRIO
',I-

PARf/OIPEDO SEMINÁRIO PARA
\ .

'.,

linffONISTAIRECEBClONISTA
NOS'mA 28 E 29 DE JUNHO DE 2002

Dlk28 DICAS iDE· BELEZA (pele,'moquiogem ... )
mM A mENlS COSMÉTICOS, NtI JHB E

DIA '29 :P��ESTRA COM JANICE BREITHAUPINO, HOTEl ATLÂNTICO EM

MARISCAL . S( PRÓX. A FLORIANÓPOLIS!
INSCR/ÇÕES E1NFORMAÇÕES' PELO TELEFONE: ,312�O 138

'VAGAS L/M/TADASI
,

OFICINAS

@SESC

\

veículos
_,Chevrol�t�---�-I

,

CARAVAN - Venie-se, 86/87, azul mét.
R$ 2_500,00, neg, Tratar: 370-4325.

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

. dia pi 2002., Tratar: 376-1772, cl Nei.

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

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

CHEVY _ VendH-se, 92, 2' dono, cl
N.F., aro 14, lona marítima, som

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

Tratar: 9103-208�. cl Lurdes.

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

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

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

comb. Tratar: 9992-7155, cl Jean.
-,

CHEVETTE _ Vende-se, SL, 86. R$
2.800,00. Tratar: 371-9730.

-

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

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

CORSA _ Vende-se, 94, 1.0. R$

8.800,00. Tratar: 371·9730.

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

v.v. Tratar: 9997-5905, cl Marcelo.

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

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

0-20 _ Vende-se, cabo dupla, 86,
modo 91, branca, em ótimo estado,
compl., turbo. R$ 21.500,00 + 34x

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

9975-1804, cl Anderson.

0-20 _ Vende-se, conquest, compl.,
95. Tratar: 374-1117.

,

KAOETT _ vende-se, SL, 90, bege,
em ótimo estado. R$

6.000,�,0.,i:Tratar: 9602-6506. f,jjf
17--'

KAOETT _ Vende-se ou troca-s�VJL, 96,
azul. R$ 10.000,00, Tratar: 370jr.161.

.

.

�KAOETT _ Troca-se, GSI, con ��rsível,
compl., por Opala Diplomata, 1 ou

92. Tratar: 9122-1157, cl Márcp.

KAOETT _ Vende-se, Sport, 95, 2.0,
.

\

compl. R$ 10.500,00. Tratar: 9979-,

0585, cl Marcelo.

KAOETT _ Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$12.0oo,OO

ou troca-se pi menor valor. Assumir VECTRA _. Vende-se, 97, 2.0, GL,
financ. Tratar: 275-2860, cl Sandro. compl., branco. R$ 19.000,00.

Tratar: -371-5343.

MARAJÓ - Vende-se, 81, cinza, barbada.
R$ 1.400,00. Tratar: '370-0670. VECTRA _ Vende-se, 97, GLS,

compl. Tratar: 371-9730.
MARAJO _ Vende-se, 82. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9282. VECTRA _ Vende-se, GLS, prata, 00,
cl 19.000km. R$ 15.000,00 + 15x

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

FIAT 147 _ Vende-se, Spázio, 78, gas.,
cl reparos na lata, doc. em dia. R$
600,00. Tratar: 376-1350, cl Lucilene.

FIAT 147 _ Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 1.700,00, Aceito troca.

Tratar: 9122-1157, ci Márcio.

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

Tratar: 376-1772.

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

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

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

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

379-2191, cl Jaime ou Mirta.

PALIO WEEKENO _ Ei você! Que ,

está procurando. Esta é sua

oportunidadde. Não perc'a!� 98.

Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

PALIO WEEKENO _ Vende-se, 02, cl opie.
R$ 24.500,00, aceita-se carro ge menor

valor. Tratar: 370-0464, cl Ernesto.

PRÊMIO _ Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 3.500,00 ou R$ 1.500,00
de entr. + 10x de R$ 226,00. Tratar:

273-5086, cl Marcia.

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

, -

URSO PREPARATORIO DE LOCUÇAO

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

Posfura para gravação de comerciais para rádio e tv, criação de textos, além
de desenvolverem o potencial de improvisação (como se portar diante de
situações inesperadas)
Início: 20/06
Término Previsto: 10/07
Quintas-feiras: 20h às 22h
Local: Auditório Wizard
Vagas limitadas para 12 pessoas ,

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

Com entrega de Certificado do SESC.

Rua Preso Epitácio Pessoo, 1273 - Centro
,

www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
I

PERíODO HORÁRIO VALORCURSO CH
Atendimento em Call Center 9h 11/06 a 13/06 19hàs 22h RS68,00

3º a 5º
Fidelizar b Cliente 15h A definir 19h às 22h RS90,OO ou

2º a 6º 1+1 RS47,00
Redação Empresarial 30h 15/06 a 13/08 8h às 12h

.

RS145,OO ou
é

Sábados 1 + 1 RS73,OO
Desenvolvimento de líderes 20h 17/06 a 21/06 - 18h30 às 22h30 RS144,OOou

2º a 6º 1+IRS72,50
Àssistente Administrativo 140h_ 24/06 a 02/12 19hàs 22h RS665,OO ou

2º e 4º 1+6 RS95;00
Administração Finánceira 120h 25/06 a 07/11 19h às 22h RS720,OOou

3ºe Sº 1+5RS120,OO
Processo de Importação 8h 16h 18e 19/06 13h30/17h30 RS210,00ou
e Processo de Exportação 8h

)

3º e 4º� 18h30/22h30 1 + 1 RSI05,50
Televendas 15h 24/06 a 28/06 19h às 22h RS90,OO

2º a 6º
Oratória e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 18h45 às 22h30 R$130,OO ou

2º a 5º 1+1 RS66,OO
Excelência no Atendimento 12h '08/07 a 11/07 19h às 22h RS78,OO

2º a 5º
Vendas Externas 15h 15/07 019/07 19h às 22h RS86,OO

2º a 6º
MatemÍltica Financeira c/ HP 12C 20h 29/07 a 02/08 19h às 22h RS75,00 ou

2º a 6º 1+ 1 RS38,00
Dê Vida a Sua loja I nOh 29/07 a 18/11 19hàs 22h 1 + 5 RS145,OO

2º, 3º e 4º
Decoração de Ambientes 44h A definir A definir RS300,00ou

1 +2 RSl 05,00

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

Tratar: 371-4421, cl Katia ou

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

MONZA _ Vende-se, 85, modo 86,
1.8, álc., motor cl 2.000km, verde.

R$ 4.200,00 ou troca-se por moto

até R$ 2.000,00. Tratar: 274-8550.

MONZA _ Vende-se, 2.0,/86, cl
roda. R$ 2.600,00 + 14x R$ 135,00.
Tratar: /371-2111, cl David.

MONZA _ Vende-se, SLE, 86, cinza,
àlc., 2 portas. À vista' ou financio.

Tratar: 273-1001.

OMEGA CO _ Vende-se, 93, verde'

met.,cl teto solar, compl., motor

3.0, impecável. À vista ou financio.

Tratar: 273-1001.

OPALA _ Vende-se ou troca-se, 85,
4p. Tratar: 9117-0174 OÚ 275-0204.

OPALA _ Vende-se, diplomata, 90, SE,
compl., impecável. R$ 6.500,00, aceito
troca por �oto. Tratar: 371-9375.

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

PARATI _ Vende-se CU, 1.6, 96,
modelo bola. R$ 12.400,00, a vista

ou R$ 6.500,00 + financ., aceito

troca por carro até R$ 6.000,00.
Tratar: 370-3062.

5-10 _ Vende-se ou troca-se.Deluxe, diesel,
96 e 97, impecável. Tratar: 276-32::;3.

5-10 _ Vende-se, 01, prata, cabo dupla,
v.e., trava, ar-cond., d.h., alarme, CD,
4x4, cornpl, R$ 55.000,00, diesel.

Aceito carro ou moto de maior ou

menor valor. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, cl Mara, hor. comI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruto e seleciono poro admissão
imediato os seguintes vogas:

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

Excel. Faró o atendimento de balcão e telefone",bem como a emissão de conhecimentos
aéreos, leitura de cargas e auxílio de coletas. Dó preferência a candidatos que
tiverem experiência em transporte aéreo ou rodoviório. Boa aparência, dinômico,
interessado e possuir carteira de Habilitação.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4433-S) - 22 grau completo.Ter curso de Desenho
Mecônico e Auto CAD. Auxiliaró na órea Administrativa e em Projetos. Sexo masculino.
Trabalharó nas proximidades de Schroeder.
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4553-E) - Candidatas com experiência em venda
.de Material de Construção. Iró atender telefone, clientes, cadastrar clientes e faró
vendas internas de produtos como pisos e outros. Sexo feminino, segundo grau
completo ou cursando. Ter curso de Informótica.
- AUXILIAR CONTÁBIL (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal/Contabilidade/
Lucro Real. Iró codificar Notas Fiscais, faró a emissão do Relatório e da GIA.
- CALDEIREIRO (4415-E) - 22 grau completo ou cursando.
- CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-S) - Sexo masculino,
segundo grau càmpleto, ter veícuÍo próprio, autônomo e experiência como vendedor
externo (de preferência na órea de seguros). Pode ser aposentado
- DESENHISTA PROJETISTA(4392- 4373 - S) - Conhecimento no ramo metalúrgico.
Curso técnico voltado à órea mecônica ou cursando o 32 grau. Faró desenhos
técnicos, desenvolvimento de móquinas e equipamentos para a órea de construção
civil. Conhecim'ento em projetos elêtrkos e hidróulicos.
- ENGENHEIRO MECÁNICO (4448-E) - Ter conhecimento em pneumótica e hidróulica.
Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade para viajar.
- ESTAMPADOR (4372 - S) - Experiência na função. Não exige escolaridade.
-INSTALADOR DE CALHAS (4421-E) - Experiência na órea. Faró a instalação de
calhas. Primeiro grau completo. Necessório que tenha carteira de habilitação
categoria B.
- LABORATORISTA (4294-E) - Deveró ter curso especifico na órea, comoTécnico de
Alimentos. Além da função específica, auxiliaró no' Treinamento/Desenvolvimento
de Representantes e Clientes.
- MECÁNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-4513E) - Segundo grau completo ou cursando.
Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
- TÉCNICO EM CONTABILIDADE OU CONTADOR (4338-S) Experiência de dois anos

em Lani:amentos Contóbeis. Pode ter o Curso Técnico e 32 grau em Contabilidade.
- TELEVEN DAS (4456-S) - Experiência ou bastante conhecimento em vendos.Farú
vendas por telefone e atendimento no balcão. Ter boa dicção e ser bastante
comunicativa.
- TORNEIRO MECÂNICO - E
- FRESADOR - E
- SERRALHEIRO - E
- PROGRAMADOR DE PCP (ÁREA TÊXTIL) - E

VAGAS BREITHAUPT
- AÇOUGUEIRO (4466-4281) - Primeiro grau, não fumante. Ter boa apresentação,
comunicativo e excelente higiêne pessoal. Iró cortar comes, abastecer e limpar os
balcões, bem como atender os clientes. P/Guaramirim
- ASCENSORISTA (4208-4447) - Ambos os sexos, primeiro grau ou cursando.
Idade mínima 21 anos. Iró monitorar elevadores. Dó-se preferência a pessoas
portadoras de deficiência física.
- ATENDENTE DE FRIOS (4352) -lº grau, ambos do sexo masculino .:
- AUXILIAR DE PADEIRO (4340-4402) - lº grau completo ou cursando segundo
e conhecimento bósico em padaria. Ambos os sexos.
- AUXILIAR PATRIMONIAL (4548) - Segundo grau ou cursando, 1,80m de altura,
sexo masculino

.

- GUARDA (4539) - Primeiro grau completo, 1,80m altura, ambos os sexos.
- PADEIRO (4395) - Primeiro grau completo ou cursando..
- REPOSITOR (4470) - Ambos os sexos. Segundo grau completo ou cursando.
- VENDEDOR (4468) - Segundo grau ou cursando. Curso de informótica e noções
na órea de Material de Construção. Sexo feminino.

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua do HospitalJaraguá).
(',t.Postal 200 .

- CEP 89.255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Fiat

,

TIPO - Troca-se por carro de menor

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

TIPO - Vende-se, 1;6, 95, preto,
4p, v.e, d.h. R$ 7.900,00. Tratar:
9963-7292.

UNO - Vende-se CS 95, 1.5, gas.,
compl. + ar cond., t.e. R$ 8.200,00
ou 36x R$ 269,00, cl R$ 2.500,00
entro Tratar: 376-1772.

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

UNO - Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a comb., cl nota.
Tratar: 371-2117, cl Charles.

-

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

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

UNO - vence-se, CS, 88, 2p, azul,
lindo. Tratar: 9975·0383.

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

- Vende-se, 81, branca, em

ótimo" stado. R$ 2.700,00, aceita-se

propo( a. Tratar: 9103-6372, cl Davi.
---i'�-----------------
BElIN'l - Vende-se, escala, 85. R$

3.501[00. Tratar: 9952·2420.

BEllNA - vende-se, 89, ale. R$
4.500,00. Tratar: 371-9730.

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

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

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

1157, cl Mareio.

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

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

ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + l1x R$
387,00. Tratar: 9102·1701, cl Denis.

ESCORT - vende-se, super, ano 95 GLI,
gas., marron met., ótimo estado. R$
8.900,00 ou troco por outro de menor

vaiar. Tratar: 9111- 6209 cl Marcelo.

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

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

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.

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

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

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

F·1000 - Vende-se, gab., 84, em

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

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

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

gáz. Tratar: (47) 9995-8242

F-1000 - Vende-se, prata, compl.,
turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio

ABS, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior vaiar. Tratar: 9952·7084 ou

·373-3001, cl Mara, hor. comI.

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

FIESTA - Vende-se, 95, vermelha, 2

portas, cl CO, em ótimo estado. R$
A combinar. Tratar: 370-9282 ou

9993-0623 cl Almir.

FIESTA - Vende-se. 97/98, verde

limão, 4p, insufilme, rodas, alarme,
ar frio, cl 59.000km, todo revisado.

R$ 9.000,00 -I' 24x R$ 171,85.
Aceita-se KA 99/01, assumo pare.
Até R$ 350,00 pI mês. Tratar:

. 9104-2336, cl Wilson.

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

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

FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/98,
cl 59.000km, .todo revisado, cl

I insufilm, roda, ar frio, alarme. R$
9.000,00 + 24x R$ 171,85. Aceita
se carro de menor vaiar, Kadett,
Escort, de 91 acima. Aceita-se moto

NX 150 ou Biz. Tratar: 9104-2336,
cl Wilson.

KA - vence-se, 00, lrnage, cl d.h.,
trava e v.e. Não aceita troca. Tratar:

(47) 374-2165 ou 9981·3337, cl
Melisse ou Vítor.

KA - Vende-se, 98, vermo R$
4.000,00 + 23x R$ 335,70. Tratar:
275-2142, cl Mário.

MAVERICK - Vende-se, 78/78, <ICe.
Valor a comb. Tratar: 371-7538, cl Ivo.

MONDEO - vence-se. 96, GLX,
compl. R$ 13.500,00, aceita-se
veículo de menor vaiar. 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 - vence-se, 87, 1.6, vermelho,
51 capota. R$ 5.200,00, em ótimo
estado. Tratar: 274·8550, cl Simon.

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

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

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

(47) 433-8861.

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

.

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

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

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

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

BRASlllA - carro pI cole.cionador,
cl manual, 2' dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 370·7481.

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

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

FUSCA - vence-se. 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

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

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

FUSCA - Vende-se, 78, ci som, roda \

de gol, em ótimo estado. 'R.$
2.300,00. Aceita-se contra proposta,
Tratar: 370·3244 ou 9112·4950.

FUSCA - Vende-se, 80, em ótimo

BELAS li SAPECAS
Sua melhor opção de prazer
Atendimento 24 horas
(Após as 22:00hs, cl hora marcada.)

fltClndClmos EICls. Elas Cl Casais

DClspCldidas dCl SoltCliro.massagClns Clrõticas

Jaraguá do Sul e região (47) 9991-8668

estado. R$ 2.500,00. Aceita-se
contra proposta. Tratar: 370-3244
ou 9112-4950.

FUSCA - Vende-se. 85, motor

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

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

bom estado. R$ 2.500,00 ou troca

se por outro veículo. Tratar: 370-

7179, ci Carlos, até 12h.

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

GOL - 1.8, a álcool, 92, ótimo
estado. R$ 6.400,00. Tratar: 370-

0724 ou 9975-4667, ci Fernando.

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

GOl.- Vende-se, GL, 1.8, 90, ale.,
lindo. R$ 5.800,00. Tratar: 370-2995.

GOL - Vende-se, CL 1.6, 91, gas.,
bege met., único dono, ci nota
fiscal e manual. R$ 6.500,00.
Tratar: 371·6056.

GOL - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 2.400,00. Tratar:

373·2366, ci Jair.

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

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

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

9992-4712, cl Leo.

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

Tratar: 376-1772, CI Waldir.

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

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

GOL - Verde-se, CL, 1.6, 91,
branco, gas. R$ 6.500,00. Tratar:
9905·2848.

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

Especializada
em estofamento

automobilístico

GOL - Vende-se, 83, motor AP, 1.8,
ale. Bom estado. R$ 3.000,00, aceita
troca. Tratar: 9122-1157, ci Mareio.

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

GOlF - Vende-se ou troca-se, GL,
1.8MI, 96, compl. R$ 11.000,00 +

cons. Tratar: 9122-6233 ou 371·

8153,- cl Elsio.

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

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

2995, ci Gilson.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 94,
bordã, gas. Tratar: 371-5343.

PARATI - Vende-se, 89, dourada.

R$ 5.500,00. Tratar: 370-1161.

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

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

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

SANTANA - Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-cond., d.h., a gas. duplo
comb. Tratar: 9952-7084 ou 373·
3001, ci Mara, hor. comI. ,I
SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
compl., autom. Tratar: 370-8622.

Royole Gli 1.8, compl. 94 VerdeM.

Rua Marechal Castelo Branco. 3549 - Centro - Schroeder,

RS 9.990,00 ou RS2.000,00 +36x RS 365,61
FORO

Verona GLX 1.8,vd., Irv. 90 Prelo

RS 6.490,00 ou RS 1.300,00 +36x R$239,70
RS 6.990,00 ou RS 1.400,00 +36x RS257,68

fscorll1.6 92 Bordô

fscorlGuoruiá 1.8, 4p, vd., Irv.92 Prelo

Corcel li lDO, 1.6 84 Marrom

COIIO Win 1.0, 98

Opala Diplomolo 4.1/6, com. 88

Saveiro i 1.6Mi 99 Bronco

Gol LO 94 Bronco

Gol1.0Mi 97 Praia

SonlonoCG 1.8, 4p 86 Bronco

PoroliLS,1.6 83 Bronco

99

98

RS 7.490,00 ou $R 1.500,00 +36x R$275,67
R$ 3.800,00 ou R$1.500,00 +24x RS199,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
(47) 376-1772 - 273-1-001

MODELO CoMB. COR ANO
vw

GM GoIMI1.0 G Branco 1997

Monza Sle, compl., "l 90 Bege G Santana CL 1.8, compl. ,
G Branco 1995

R$ 11.500,00 Kadett GlS, compl., p 98 Branco G Fusca1.600 G Cinza 1994
Fiesta 1.0, 4p , 99 Azul

Vectra GlS compl., 4p 94 Bege G Gol1.6 G Bege 1986
Vectra CD 97 Bordô R$ 19.000,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G Fusca 1300L G Azul 1985

Santana CO, 4p G Cinza 1985
Vectra GL, compl. 97 Prata R$ 19.500,00 VW FlAT
Blazer DU< 96 Preta R$ 24.000,00 Gol �ecial, 2p 99 Vermelho G Uno CS 1.5, 4p G . Prata 1996

R$ Gol i,2p 97 Branco G Rorino LX G Azul 1996
Uno EP, 4p 96 Vinho 8.800,00

Gol Mi, 2p 98 Branco G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995

Ranger STX 96 Azul R$ 21.000,00 Voyage ci, 2p 89 Prata G Tipo SLX 2.0, compl. G Cinza 1995
Rorino1.5 G Prata 1993

Uno EP, compl. 96 Cinza R$ 8.400,00 Fusca 79 Branco G GM

Omega GLS 93 Cinza R$ 13.000,00
FORD [).20Conquest, compl.-ar D Branco 1995

Escort GlX, 2p 95 Branco G omega CD 30 compl. G Verde 1993
Paràti CL 1.6 91 Branco R$ 6.900,00 Fiesta,2p 96 . laranja G. Chevette Junior G Prata 1993
Gol i.6 96 Verde R$ 9.800,00 FIAT Monza Classlc, 4p G Dourado 1990

MonzaSLE G Cinza 1986
Escort 1.0 94 Cinza R$ 6.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco G FORD
C-20 88 Bege R$ 11.800,00 Uno Mille SX, 4p 98 Cinza G KaGL G Branco 2000

Parati 4p 98 R$ 15.800,00 Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G RangerXLT compl. D Prata 1999
Resta1.0 G Azul 1997

MOTO
Honda Blz C100 G Verde/Brancó 2001

r!1i'1ff1 �:=�(�W:{5�-:i}i
U@!í"'Pl1t'iii1lU e-mail: javel@netuno.com.br
Rua Francisco Plscher, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Seja parceiro
da BV Fi'nanceira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

Seja parceiro Fiesta 2p
F-l000 Dupla Comp 91

Gol MI 97
'

R$ 10.700,:00 da BV Financeira F-lODO 87
Gol I 1.6 96 R$ 9.800,00 G,ol1.6, gas., 93
Parati CL 1.6, gas. R$ 8.500,00

e taça ótimo,s Gõl4p 16V 99
Fiesta 4p 97 R$ 10.500,00 Saveiro 1.6 MI 97
Versailles GL 1.8 95 R$ 8.500,00 , • Monza Class 2p Cornpl,
Verona GLX compl. 90 R$ 6.500,00 negoclos Monza 4p Menos ar
Ford 100 diesel 5m 77 R$ 11.300,00 Chevette, ale., 88
Uno 2p 97 R$ 8.500,00 neste espaço! Uno Mille 2p 95
Uno EX 4p 99 R$ 10.500,00 Uno Mille IE 1.5
Uno 4p 93 R$ 9.300,00 Saveiro 99 1.6 MI
Gol Mi, 16V 98 R$ 11.300,00 Escort 88

R$ 9.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.500,00
R$ 9.700,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 14.200;00
R$AJOO,OQ
R$ 4.500,00Monza, 2p, - ar, 87

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 370-1225, cl Robson.

AUTOMÓVEIS
,111111111l1li'"11'"111

, Palio ED, cornpl. 02 branco
Corsa Sedan 01 prata
Celta cf opc, 01 prata
Gol MI, 4p 99 branco
Gol CU cf ar 99 prata
CorsaWind, 4p 98 prata
Gol 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 GLS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Gol1.6 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-SC - � 373-0504

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

\

CAMINHONETE PEUGEOT - Vende-se
ou troca-se por carro de menor valor"
95, bom estado, die. R$ 12.800,00.
Tratar: 373·2366, cl Jair.

SANTANA QUANTUM - Vende-se, GLS
88. R$ 5.3QO,OO. Tratar: 9975-7602.

VOYAGE - Vende-se, f33, 1.8, alc.,
bom -estado. Tratar: 371�2111,
ramàl 203. R$ 2.600,00', cl Davi.

.

CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,
motor 4 cilindros, branco. R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-0513, cl Cris.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99,

Rolamentos
Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa
II

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-� 131 - Plantão 24hs 9979-3484

vermelha, 32.000km, capota
marítima, impecável. R$ 23.000,00,
Tratar: 376-1772.

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

MOTOR-HOME - Vende-se ou troca

se, 79, por carro de menor valor.
Tratar: 373-2545, cl Luis.

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em
ótimo estado. Valoi: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373:

PICK-UP,WLLlS - Vende-se, ano 63
e 76, traçada e reduzida. Tratar:
370·3244 ou 9112-4950.

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Cc, mecânica excelente.
Valor a cornb., pronta pi trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

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

9955-1619, cl Gilmar.

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V, LX,
97, motor V6, cmbio autorn., banoc de

couro, ar ínt., cornpl. Tratar: 376-1772.

VARI,ANT - Vende-se, azul, 'if6. R$
700,00. Tratar: 9112·9033.

WNER FURGÃO - Vende

branca, pneus semi-novos.
Óti stado de conservação. R$

8.250lO. Tratar: 371·7842, 275·0435 �ru 372·0136, cl Edilene.

PEu�koUT BREAK - Vende-se, 981
99, a.e. 16V, 4p, vermelho, gas.
Tratar: 372·0676.

CAMINHÃO GMC - Vende·se, 98,
capacidade pI 15T., 1590, branco,

cl rodular. H$ 58.000,00. Tratar:

9992·0343, cl Braulio.
azul. R$ 3.350,00. Tratar: 9992-4712.

CG - Vende-se, 98, cl 19.000km
original e aceito moto de menor valor.

R$ 2.500,00. Tratar. 370-1225, clRobson.
F-4000 - Vende-se, 77, vermelha, motor
MWM cl carroceria. R$ 14.000,00 ou

troca-se por F·l000, paga-se diferença.
Tratar: 274-8550 cl Danilo.

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

CG - Vende-se, 82, vermelha, em ótimo

estado. Tratar: 9965-8875, cl Ari.

VOLKSWAGEN - vende-se, caçamba
toco, modelo 13130, 87/88, amarelo.
Tratar: 37's·0586 ou 9975-4060.

Vw 8.150 - Vende-se, 01, baú Saider,
particular: Tratar: 9979·1437.

BIZ - Compra-se. usada. Paga-se a

vista. Tratar: 370·71:89, cl Gisele.

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

CG - Vende-se, 83" azul, em ótimo
estado. Tratar: 9965-8875, cl Ari.

CG i25 - 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.

CG 125 - ,Vende-se, Titan 98 .. roxa. R$ •

2.800,00 ou R$ 800,00 + :24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975{)117.

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

CBX - vende-se. 200, estrada, 95,
CG TITAN - Vende-se, 98. R$ 2,600,00
à vista ou R$lAOO,OO + 9x R$ 183,00.

�iÁGUIA
� Ij!í[·.i·��/
MOTOS NOVAS E USADAS

Veículo
YZF· RI
'RF 600
XT 600
(8 400
,Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
(8X 200
DT 200
KDX 250
XLX 250
(8X 150 nem

Titon
Titon
Tilon
Tilon Ks
DT 180
(G
(8 450TR
Tilon KSE

Ano
99
93
96
80
98
00
98
96
98
95
95
89
90
00
99
97
00
84
83
87
Okm

(o;
Vermelho
Vermelho
8ronco
Vermelho
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelho
Prelo
Verde
Prelo
Prelo
Praia
Roxo
Verde
Vermelho
Azul
8ronco
8ronco
Verde

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

CG TITAN " Vende-se, 98, azul meto

R$ 2,800,00 ou 36x R$ 118,00.
Tratar: 9111·5064.

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

CG TITAN - Vende-se, consórcio, partida
elétr, com 10 parco Pagas, faltando 26

� pare. Tratar: 376-3034 (manhã).

DT - Vende-se, 180" '89. R$
1.800,00. Tratar: 370-1161.

DT 180 - Vende-se, Yamáha, 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

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordá.
I R$ '2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

(Jil()

oras
'I

---==�-Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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: 370-0724 ou

9975-4667_

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

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

AROS cl PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus liga leve, Fusca.

Tratar: 370-0670, cl Paulista.

CAPOTA FIBRA -- Vende-se, pI
Pampa. Tratar: 370-0670, cl Paulista_

CAPOTA FIBRA - -Vende-se, pI D'20_

Torro, R$ 800,00. Tratar: 276-3223.

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

v

CARTA DE CRÉDITO - Vende-se, cl
12 parcelas de R$ 91,00 pagas. Valor
a cornb. Tratar: 371-2111, cl David.

COMPRa CARRO - no valor a partir

de R$ 6.000,00. Tratar: 9963-7710_

CONSÓRCIO - Compra-se, de moto

não conternplado. Tratar: 373-4018.

COf'lSÓ�CIO - Vende-se, de carro, cl
17 prest. pagas. R$ 3.200,00 + fínanc.
Trata": 371-7742, cl Apareclda,

CONSÓRCIO - Vende-se, carta de
crédito Fiat Palio, da Javel, cl 8
pare. pagas. R$ 1.600,00_ Assumir
52 parco de R$ 200,00 fixas. Tratar:
9905-0624.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,

pi Uno turbo.: R$. 300,00. Tratar:
(47) 9105-9172, cl Jeferson.

RETROESCAVADEIRA - Vende-se, 84,
em bom estado. Tratar: 376-0586 ou

9975-4060_

SOM PI CARRO - Vende-se
Roadstar cl controle, grátis 30 fitas.
Tratar 371-1403, cl Sllvlo.

SOM PI CARRO - Vende-se, 4 meia

nove, 1 sub de 12 'pot., marca sony,
2 cornetas marca Hinor + 1 módulo
1200W marca Puss. R$ 1_300,00_
Tratar: 371-6916.

50 l .

diversos
ALUGA-SE - quarto, no Centro. Tratar:
371-5824 ou 9962-7692, cl Janalna.

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

,

BALANÇA - Vende-se, eletrônica Toledo.
R$ 300,00, Tratar: 370-5556, cl Elor;,
1-------------------------
BALCÃO - Vende-se, de panificadora
ou mercado. Seminovo. R$ 250,00_
Tratar: 370-5556" cl Elor;,

BARCO ALUMíNIO - Vende-se, cl
motor 4ht, cl carretinha. R$ 1.300,00,
ou troca-se por motes Tratar: 370-0971
ou 9955-2331, cl Kinho.

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$ 9_000,00_
Tratar: 370-6624_ CRECI 8844_

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

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

BERÇO - Vende-se, CI rodinhas, jogo
de .protetor, 2 jogos de cama, colchão e

mosqueteiro, tudo seminovo, 'por apenas
R$ 220',00, e um cercadinho de bebê

por R$ 70,00_ Tratar: 275-2885.

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

'

BATERIA - Vende-se, Dolphin azul
marinho em ótimo estado e um microfone
sem flo. Tratar: 372-4402, cl Sérgio.

BATERIA DE CELULAR E CARREGADOR
NOKIA - vende-se. valor a comb.
Tratar: 9121-2362, cl Joilce.

BICICLETA - Vende-se ou troca-se,
feminina ou masculina, Calai Aspen,
21 marchas, cl nota fiscal, troca por

aparelho de som ou video.: semlnovo.
Tratar: 371-8153, cl Elslo.

)

BICICLETA. - Vende-se: ergométrlca.
Valor a comb_ Tratar: 370-5556, cl Elor;,

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

28_ R$ 600,00. Tratar: 370-3062_

BOTE - Vende-se, para tirar arela,
bomba de 10'_ Tratar: 376-0586 ou

9975-4060.

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

unidade. Tratar: 273-1145_

BUJÃO DE GÁS - vende-se. Tratar:
370-9062_

CACHORRO - Vende-se, Bagles,
mestiço. R$ 50,00_ Tratar: 371-6021.

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

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
. PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CACHORRO - compra-se Pincher.

Tratar: 370-9282 ou 9993-0623.

CACHORRO - criança está adoentada

pelo desaparecimento de Cooker,
mestiça dourada, atende pelo nome

de "Moleca", próximo ido teatro e

med,iações no Bairro Czerniewicz.
Tratar: 370-7276 ou 9955-9075.

CACHORRO - desaparecimento de

.canorro de estimação. Atende pelo
nome de Clarim, cor marrom com o

peito branco. Desapareceu nas

proximidades da Michigan Botões e

laterais. Tratar: 370-9484 .ou 9�3403, cl Cleiton. Boa gratia;�i.
- l,fI·

CADEIRA DE BEBE - Cornpi 'I·:se, pIautomóvel: Tratar: 275-2885 '

CADEIRA DE BEBÉ - Vende- e-se,
marca Cosco, R$ 150,00. Tra' r:

275-0707 (hor. Ccml.j.iou 372-0339,
cl Marceli, a noite.

CALANDRA - Vende-se, um jato de

areia. Vaiar a comb. Tratar: 9973-

2633, cl Jefferson.

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
Burígotto. R$ 60,00_ Tratar: 275-0707 (hor.
Coml.), ou �72-O339, cl Marceli, a noite.

CRÉDITO PARCELA 51 SEGURO

18,000,00 " " .. " .. " .. " __ " __ . __ ,,. __ ,,,, ,,. __ . R$140,00
24.000,00 "."." __ "" __ ." ,,."""\"

,,. R$185,00
30.000,00 __ " """ __ ,, ,, "",,. R$ 235,00

36_000,00 __ "" ,, __ ,, __ """" __ ,, __ ,," R$ 280,00

41.600,00 """"""" .. " """.,',.. " R$ 325,00
48.000,00 """ .. "" """" .. ,, .... __ ,,_,, __ ,, R$ 375,00

53.700,00 .. """" .... " __ " " .. "_,,,, .. ,,,, .. __ R$ 420,00
60.000,00 " __ """ .. " .. __ " .. __ " __ : .. " ,,,, .. R$ 465,00

65_000,00 " __ "" " .. .. " .. ",, .. R$ 513,00

71.000,00 .. " .. " .. _,, .... ,," .. _ R$ 555,00

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

Vendas e Serviços

6 intelbraJ'

111111 HDL'
�,-
1111111

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

* Soluções em equipamentos
para televendas
* Monitoração de imagem

Fone/Fax: 275-2992
Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01- Jaraguá do Sul - se
E-mail: sincrot@netuno.com.br-Site:www_sincrotel.gb_net

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaçel

Com a' parceria
BV Financeira,

I

este espaço
é seu!

v. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

WOLKSWAGEN
Gol',1.0 Branco 97
LogusGLi Verde - 96
Gol!GL, compl. Roxo 95
PointerGli Vermelho 95
Logus GL, comp. Prata 94
SantanaQuantum Ç3LS Prata 93
GolCL Vermelho 89
SantanaGL Azul 86

FIAT
PalioWeekend Branca 97
Palio EL 1.5, 4p Vermelho 97
Tempra 16V, compí. + couro Branco 95
UnoELX Vermelho 95
UnoMille Azul 93
FiorinoLX Azul 93

FORD
Ka Azul 97
EscortHobby Vermelho 96
EscortGL Prata 95
Pampa l Vermelha 95
EscortXR3 Branca 94
Verona GLX Prata 94

CHEVROLET
00Corsa Sedan Super 16V Brancal

CorsaWind 4p Prata 99
CorsaWind Cinza 00
�orSaWind Cinza 98
�-10 Azul 98

. KadettSL 1.8 Prata .91
Ipanema SL 1.8 Azul 91
ChevetteSL Branco 89
Buggy Branca 85

Este espaço
está reservado. para

veeê Ilojista!

RA-MV AutomóueiS ttda.
Rua Jorge Lacerda, s/nº - Centro - Corupá - SC

F-1 000, cabo dupla, compl. diesel 89 Prata

Saveiro, cabo dupla, diesel 91 Bronco

Vectrç GLS, 2.0, gas .. , compl. 95 Branco

0ll1ega GLS, 2.0, gas., compl. 94 Branco

Corsa Sedan, 1.0, gas. 01 Branco

Escort Hobby, 1.0, gas. 96 Azul

Kadett GL, � .8, gas. 94 Preto

Gol Cli, 1 .6, gas. 96 Branco

Fiorino 1.3, IE, gas. 96 Verde

Escort 16Y, gas. 98 Vermelho

Parati ct. 1.6, gas. 92 Verde

Quantum 1.8, 4p, gas. 95 Branca

\ '

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

(

VfVotorantint I fi na ri ç:as .

Q) 370-2227 /9975-1804
Rua Prel. Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul - se

_I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GALPÃO - Vende-se, pré-moldado,
c/300m', montado sobre terreno

de 800m', no Água, Verde, própria
p/ indústria, Avaliado em R$
100,000,00, vendo por R$
65.000,00. Tratar: 9979-0605.

a combinar. Tratar: 373-3787 c/ Noeli.CAMA - Vende-se, nova, de

solteiro, madeira maciça. Tratar 376-
0081, e/Emerson,

200. R$ 800,00, ou troca-se pai moto
no mesmo' valor. Tratar: 371-7208,
c/ Andrei.

LANCHONETE - Vende-se, no Centro,
equipo p/ sorveteria, c/ 12 anos de)
func. Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

fax, telefone, arcondicionado e

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

LIVRO - Compra-se, Mundo de
Sofia. Jratar: 376-3658, c/ Jusiane
ou Marta.COMPUTADOR - Vende-se, 386, c/

windows 95, sem impressora. Valor
a eomb. Tratar: 370-1113" comi.

LAVAÇÃO - Aluga-se, de

automóveis, no Centro, ao lado da
Pizzaria Rio Branco. Valor a comb.

Tratar: 9963-8002, c/ Jair.

CELULAR - Vende-se, Star tac

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

ETERNIT - Compra-se, usado.
Tratar: 371-2170, c/ Márcio. LUSTRE (2) - Vende-se. Tratar:

9992-7162.
.

GALPÃO - Vende-se, c/300m' de
contr. E 738m' de terreno, ,no Água
Verde. R$ 67.000,00. Tratar: 370-
6624. CRECI 8844.

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

COMPUTADOR - Vende-se,
Penthiun III 550, c/ monitor Sony
17', profissional. 'R$ 2.900,00 em

condições. Tratar: 9963-7292.

ETERNIT - Compra-se, usado.

2,40x50, 1'10 folhas. Tratar: 376-3034
(manhã).

MÁQ_ COSTURA - Vende-se,
modelo retá, Yamata. Valor a comb.
Tratar: 9113-7636.

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

GALPÃO - Vende-se, estrutura

'metálica, montado e coberto.
,

Melhor preço da região. Tratar: (47)
9915-2825, c/ Silvio.

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

91�3-0146, c/ Samuel.

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

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

3920, c/ Jonas.
MÁQ_ COSTURA - Vende-se, reta e

overloque c/ cobertura. Preço a

combinar. Tratar: 9993:4340 ou

370-5!547.

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

ESTEIRA MECÁNICA - Vende-se,
seminova e step. ,R$ 200,00.

Tratar: 375-2190.
CELULAR - Vende-se, pronto. R$
120,00. Tratar: 9979-0605.

LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valorDISKMAN ,AIWA - Vende-se, ótimo
estado. R$130,00. Tratar:370-7866. GALPÕES - Aluga-se, 2 galpões, 'na Av.

Pref. Waldemar Grubba. Tratar: 370-0422.
CELULAR - Vende-se, Ericson
Pronto. R$ 200,00, nego Tratar:
370-2647 ou 9965-9066, c/ Jerusa.

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se de

moças, apto. mobiliado no Centro,
novo. Tratar: 372-6090, c/ Alexandra.

ESTUFA - Vende-se, de bolinho, pastéis,
etc. R$ 50,00. Tratar: 376-2103. GARAGEM - Aluga-se, no Centro, p/

mensalista. Tratar: 9963-8002, c/ Jak.
ESTOQUE DE LOJA - Vende-se, em

Jolnvllle , estantes, mesas c/
cadeiras, estofados, etc. Tratar:

(47) 453-1023 ou 3025-4549.
'

GATOS - Vende-se, 'Slarne s e

Persa. Tratar: 373-3787, c/ Noeli:

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

DIVIDE·SE APTO. - Rrocura-se

moça, apto. mobiliado no Centro.
R$ 83,00 mensais. Tratar: 371-
5824 ou 372-2927. GELADEIRA - Vende-se, White

Westinghouse, duplex, 4.5L, R$
460,00. Tratar: 370-9131, c/ 'Sirlene. AR CONDICI'OM

INSTALAÇÃO E CONSERTO

'FAX - Vende-se, valor nego Tratar:
371-4979 /

CELULAR - Vende-se, Startac,
motorola de cartão, c/ R$ 30,00 de
crédito. R$ 380,00. Tratar: 370-

7916, c/ Regina.

DIVIDE-SE APTO. - Procura-se moça,
apto no Centro. Tratar: 9122-6408,
371-6543,h.c., ou 371-3068, c/ Marise. FILHOTE - Doa-se, boxer. Tratar:

373-3787, c/ Noeli.
GUARDA-ROUPA - Procuro guarda-roupa
para ser doado, estou necessitada.

Tratar: 275-3678, c/ Malvina.CHAPA ELÉTRICA - Vende-se,
portátil, c/ duas bocas, ideal p/
camping ou p/ quem gosta de
cozinhar em pequenos espaços. R$
130,00. Tratar: 370-0464.

EMPILHADEIRAS - Vende-sé, 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.

-

FILHOTE - Vende-se, eofap. Tratar:

373-3787, c/ Noeli.
,

AUTO ElETRICA
FON'EjFAX (47) 371-4354

::l

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

9991-2800, c/ Edson.,FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, c/ Joilee.
COMPRESSOR - Vende-se, 20 pés
c/ motor, marca Sehultz, seminovo.
Tratar: 387:1781, c/ Welson.

ENGATE DE REBOQUE - Compra
se.: p/ Opala Diplomata. Tratar:
9979-0605.

'

GUITARRA - Vende-se, Fender

Stratocaster importada + cubo

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

'FORNO .J Vende-se, p/ padaria, a

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

COMPUTADOR - Vende-se AMO

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

EQUIPAMENTOS DE SOM - Vende

se, automotivo, (módulo, autofalante

pioneer). Tratar: 9992-4712.
IMPRESSORA - Vende-se, Et,Sl';;J))OOA3, ploter de recorte, boca d iJ;;reço
de ocasião. Tratar: 370-85,( fi

FREEZER - Vende-se, Ilha, na caixa.
R$ 2.500,00, aceita-se contraproposta.
Tratar: 370-8071, c/ Raquel.

COMPUTADOR - Vende-se, K611
500, kit multimídia, monitor 14'e
scanner Genius. R$ 950,00. Tratar:

370-4617, c/ Ricardo.

ESCORREGADOR - Vende-se, p/'
playground. R$ 250,00. Tratar: ,370-
1973 ou 9975-1299. c/ prof. Ademar.

ISOPOR - -\ende-se, 135m;!, p/
isolamento. Tratar: 9992-71t62.

FURADEIRA - Vende-se, de

corrente, marca Omil, e também uma

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

RuaEpitádoPessoa, 607, próx. CoI. Jangada -Jaraguá doSul-seESCRITÓRIO - Vende-se, central,
c/ t?da Intraestrutçra, computador,

LANCHONETE - Vende-se, Vila Lenzi. R$
6.000,00. Tratar: 9121-8868,. c/ Maria.COMPUTADOR - Vende-se, Pentium

r

GRUPO ESPECIAL"
\

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

c e n s.e r c r c

UNIAO

76,37
80,43
90,�4

c o n s
ó

r c l c

UNIAO

•
Co n i ó r tl 10"
UNIAO

c O n s ó r c o

UNIJiQCOfUÓfC:lO·

UNIAO
CO,,�OI.<::iQ

UNIAO, '

CREDITO
R$ 8.506,00
R$ 9.960,00
R$10.296,OO-,

R$ 11.997,00
R$ 13*421,00
R$ 14*406,00
R$ 15,,692,00
R$ 16.100,00

PARCELA
R$126,52
R$143,78
R$153,15
R$ 178,45

\._

R$ 199,63
R$ 214,28
R$ 233,41
R$ 239,48

c (I ti! li r e i i)

l:INIAO

c (I n, Ó r c I (I

UNIAO

r
r

CONSORCIO UNIAo
Rua Barão do
Centro Jaraguá dlo Sul
Fones: (47) 37'1-8153 / 9122-6233 �

��------------�------------------------------------------------------�

Rio Branco" 627c o fl. 61 e:. I o

UNIAO
C <:I 1'1 t o f e r O

UNIAO

OJH.-OS de cl-édltos H$ 3.700.,00 até H$ 76.000.,00
C ti n ,-6 r C' I Q

UNIAO
C Q n e er c I (I

UNIAO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITOS

Prestações a partir de
R$ 214,00 mensais.

Trabalhamos com autorização
do Banco Central.

Plantões sábados,
domingos' e feriados.

322-7505 ou 912:1.-6:1.42,
c/Mauricio

370-8563. -

CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

- Residenciais
- Empresariais
- Automóveis

Comercializamos Seguros:
- Vida
- Previdência Privada
- Responsabilidade Civil

Trabalhamos com as melhores e maiores Companhias de Seguro do mercado

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

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

Tratar: 9'121-2362, cl Joilce.

PANIFICADORA - Vende-se, na Ilha

da Figueira, cl freguesia garantida
e entrega de + 2 mil pães por
semana. Valor a comb. Tratar:

9963-5295\ cl Emerson.
I

PAPELARIA - Vende-se saldo em

geral. R$ 1.300,00. Tratar: 274-

8329 ou 274-8264, cl Simone.

PAPELARIA - Vende-se, no Centro,
cl estoque e instalações. Valor a

comb. Tratar: 371-0452.

PATINETES - Vende-se, 3. Valor a

comb. Tratar: 370-9282, cl Rose.

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

PINTURA - Fazemos pintura em

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

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

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 275-1101 ou 9104-2393.

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

QUITINETE OU CASA - Procura-se

para alugar, cl mais de 3 qtos.
Tratar: 370-1531 ou 9113-4116.

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

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

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

0929, cl Charles.

*Massag�m Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

MÁQUINAS DE COSTURA - Vende

se, Inteloche (Yamaha) e tricô

(Elgin Brother Eletronic). R$
3.000,00 as duas ou troca-se por
moto de menor vaiar. R$ 375-1080.

MÁQUINA DE REBATER ELÁSTICO -

Vende-se, 4 agulhas, marca Hansai.

R$ 3.500,00 à vista ou R$ 2.000,00
de entrada e o resto parcelado.
Tratar: 9975-4523, falar com Rosa.

MÁQUINAS P/ COSTURA - Vende

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

desc. ou avulsa). Tratar: 275-0616.

MESA - Vende-se, marfim, cl tampo
de vidro, pi 6 cad. estofadas. R$
250,00. Tratar: 372-4153, cl Alex.

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

370-9282, cl Rose.

MÓVEIS - Vende-se, de lanchonete.

'I
,

CEDRO MOVEISPARA COMPRA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO,
REfORMA ou CAPITAUZAÇÃO DE SUA EMP.B�SA
oc R$ 20.000,00 A R$150.000,OO.

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

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

lançamento, na caixa, ou troca-se

por fogão Brastemp, autolimpante,
4 bocas, de embutir, novo. Tratar:

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

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES

FONE:47371-0394
Rua: Barão do Rio Branco, 320 sala 04

Centro - Jaraguá do Sul - SC

E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO eM sx
\ seM dUROS

'" Móveis sob medidos
'" Inclusive móveis de

Gramado;
'" Cozinhas planejadas_

SOLICITE OR.ÇAMENTO

(47) 376-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 16,1 . Centro

(próx, Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS" i I

F'one/Fu:'(41) 27&-1858
Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguá do Sul

I
, I

* Com ótimo atendimento

u

* Com profissionais

COMPRA - VENDA - TROCA � FINANCIA - CONSÓRCIO

com mais de 10 anos no ramo

370-5999
Venha tomar um café conosco na Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.,.J r t.] ; ; , I , j O ti t � C -) I.
Vendo ou troco p/veículos

Apto_Piçàrras-frente para o mar
1. suíte + 2qtos_+l.BWC social,
ampla sala,dep_empreg_ c/BWC,
sacada,l.área/serviço,mobiliado,
telefone e garagem ortvatíva.

Tratar c/Ângela:1 (49)222-8861 comi.

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

PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para
desmembramento ou loteamento

em parceria.

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490.

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

dúvidas e preocupações
através de uma consulta

(47) 371·2675

SOFTWARE - vende-se, estoque,
educativo e de digitação, pi usuários
de inf , e escolas de ed. infantil.
Tratar: 370·3623 ou 371·5006.

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

TECLADO - Vende-se, marca Cassio.
R$ 100,00. Tratar: 9117-9257.

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

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

TOCA DISCO - Vende-se, profissional,
DS 47, pró-linha. R$ 100,00. Tratar:
274·8141, cl Virgílio.

TOLDO - Vende-se, 5X5. Tratar:
372·2316.

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

TV 20' - Vende-se LG, nova, na

caixa. Tratar: 370·8120 ou 370-
6060. R$ 400,00, cl Marcos.

OFICIINA DE TORNEIRO - Vende-se,
cornpl. Tratar: 371·5640, cl Sérgio.

VIDEOCASSETE - Vende-se ou troca
se por bicicleta erg. Tratar: 370-9282.

VIDEOGAME - Vende-se. Nintendo

64, cl 11 fitas originais, 4 controles,
1 memória e 1 ranblopack. R$ 400,00.
Tratar: 376·2206, cl Alex.

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

Lanches

inauguraçãoI
nesta Sexta dia

07 de junho

ALUGA-SE - equipamento e

maquinário, cornpl. pI uma

marcenaria. São 10 máquinas, '

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

perfeito funcionamento. Apenas
R$600,00. Tratar: (47)457-6157, cl
Sr. Aldir ou com Sr. Junior.

tele entrega

�o
�

vocêliga,nónntregamos,

Rua José Theodoro R1oelro,235
Ilha da Figuei� - próximo a Indumak.

,
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PERFLEX
" Persianas - Vidros temperados
- Box para banheiros - Cercas
- Esquadrias - Portões

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839. Vila Lalau

IMPI Mad�ireira Flórida Ltda.
I

Fones: 370-7393 - 370-7550
Especializadd em made'iras nobre, beneficiamento
de madeiras em geral e madeiras para cobertura

1

Rua Adolf P�ttjer, 444 - Rio Molha

v-?;y
li)�ír l""iV\1)". F:0.i' � G"}�t'1m.

. F:\... �
,

'.

�����

,J,
*"FRANCESA MONTEIRO
*. ESMALTADAS MONTEIRO

.. ,. .... ,

*. ISOLANTE TÉRMICO

*. ROMANAS
*. GERMÂNICA

CORREIO DO POVO 13

372-206379987-8562
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2473

2
"7
5

arquitetura
d e s i 'g n

:3
5
4-
"7Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 474

CORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇÕES
PM.ri«Ye-q�PCWCV.Ie-Wbimt;,�

Fone/Fax: (47) 275-0514/370-1016
Rua Reínoldo Rau, 520 - Jaraçué do Sul - se

,G:õ_re em até 1+4 vezes sem juros

,.

IM-OVEIS
GOMES

'CLASSI
�!

Faça-nos uma Visita!
I

.........

Esto�ados
3x2 Lugares Viena,

.

1+4x de apenas

R$' -64.ii Ot)'O�)'i�

Roupeiro 5 portas
Jurapunã

1+4x de apenas
�0,""'�F��:

R$��6

Dormitório Ponzam

Para anuncia·r

" ligue:
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRA VENDA , R O 'e A
.

Seu bom negócio vai ser aqui!
Negociamos carros,
motos e consórcios

I
"GARANTIA OE BoNS NEGÓCIOS"

aas,
Gas; I·

Bordii
Prata

VerdeMet

ChulOOO
Azul

Crlpton
,Crlpton
Crlpton
R.n�5
TOM225.

Vermelha
pruta
Pruta
Azu
Bordô

RS 3.000,
RS 2.500,
BS 2.500,
R$1.800,
R$ 4.300,

R$13.900,
R$12.800,

RS 6.900,
R$29.500,
BS 19.500,

R$10.500,
R$16.500,
R$ 6.500,
R$15.800,
R$9.900,
RS 3.900.
RS 6.900.

,

Tel. [41J 313-3001 - Hor. Comercial - Guaramirim

Nesta Copa,

um golaço
quem marca

�

easua

empresa!
Ô

GráficaCP

Jaraguá do Sul (SC), 10 de junho de 2002.
Valdir Stein
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GÉRAL ORDINÁRIA\

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá
do Sul, Guaramirim e Massaranduba, com sede na rua José Emmendoerfer, 240, em Jaraguá
do Sul- SC., por sua 'Diretoria Executiva, neste ato representada por seu presidente, abaixo
assinado, convoca todos os ASSOCIADOS em dia com a tesouraria, para à Assembléia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15.06.2002 "Sábado", as 07:30 horas em primeira
convocação com o quorum legal, ou as 08:30 horas em segunda convocação com qualquer
número de associados presentes, na sede do Sindicato, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:
1- Leitura, Discussão e Aprovação do Relatório da Diretoria do ano de 2001;
2 - Leitura, Discussão, Aprovação do Balanço Financeiro do ano de 2001, acompanhado do

parecerdo Conselho Fiscal;
3 - Leitura, Discussão e' Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2003,
bem como o parecer dos membros do Conselho Fiscal.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMÉNTAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação
de Jaraguá do Sul;t�,uaramirim e Massaranduba, com sede na rua José

Emmendoerfer, 24 ZXíí Jaraguá do Sul - SC., por sua Diretoria Executiva, neste

ato representada'(âor seu presidente, abaixo assinado, convoca todos os

ASSOCIADOS em dia com a tesouraria, para à Assembléia Geral Extraordinária, a

ser realizada no dia 15.06.2002 "Sábado", as 09:00 horas em primeira convocação
com o quorum legal, ou as 10:00 horas em segunda convocação com qualquer
número de associados presentes, na sede do Sindicato, para deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
1 - Apreciação e avaliação da mensalidade sindical e .seus benefícios.

Jaraguá do Sul (Se), io de junho de 2002.

Valdir Stein
Presidente

11-
"21 Anos de Sucesso"

2740 Leilão Industrial Coletivo

?-
PRENSAS E FRESAS: 12 Prensas: Hidráulica MAHNKE 3501, Mesa 1200xI200, Duplo Efeito, Mesa Almofada Triplo Efeito; Hidráulica para Aparas de Papel (nova);
Hidráulica de 15Ot; Excêntrica GUTMANN Eixo Transversal, Sist. de Acion. Pneumático, Cap, 130t; Fricção 401; Excêntrica MANKE 65t, Freio Fricção tipo PEIV 65/265;
Excêntrica GUTMANN 65t, Corpo lncllnàvel: Excêntrica RICETTI45t; Mecânica Gráfica l00t; Excêntrica 221; Excêntrica 121; Balancim; 07 Fresadoras: Universal com

Cabeçote N' 3 PARKSON: ALPING N' 2 (Nova): Universal NATAL FlJA 2: Horizontal OLlVETTI: Ferramentaria INFRESA FTV2: Ferramentaria lEMA N' 3, Mod. FFA

300; INDUMA N' 3. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FERRAMENTARIA E SERRALHERIA: 09 Tornos: Automático para Fabricação de Eixo Duplo Cabeçote,
Vertical BULLARD 1000mm Placa 950mm, NARDINI 500mm 1m, IMOR 1,5m, IMORMVN 550x2000mm, IMOR NTPN 45Ox1500mm, IMORPRN 32IJ..V 320xl00mm,
E40 ROMI50o.2000mm, E4IJ..ACarcaceiro 650x2000mm, ROMI Moo. S40-A500x2200, Tomo 500.2000, Guilhotina NEWTON tipo TM51250mm, Guilhotina PELS, 05
Serras: FRANHO Hidráulica 80Omm, MeCânica HSIEN, 02 Serrasmecânicas, Para alumlnio, Fita Franho, 10 Furadeiras: Radial Cap. 60mm CARLTON Cone MorseN'

5: Conjunto Furação com 4 Furadeiras, Coluna JOINVILLE, Coluna c/motor de 3CV, Coluna KONE K 45, KONE 32, Bancada MARINARO 5/8, Coluna, Radial ROCCO
03 Curvadoras de Tubos, Viradeira de Chapas IMAG 1000,01 Dobradeira cep, 3 4, 76mm e trn, Lixadeira de Chapa, Retifica Tangencial Plana Mesa 450xl80mm,
Retifica Tanqencla] Plana Sulmecllncia Mesa 300x150, Enfardadeira de Sucata Hidráulica Cap, 1001, Oxicorte MCPE 1200VvM, Máquina Corte Plasma HYPERTHERM
Mod. HT 2000 até 2", Máquina de Teste NARDINI, 04 Politriz JOWA, Poli triz Móvel LOMBARDI, Rosqúeadeira TOLEDO, 03 Moto Esmeril com motor de 5 CV, 01 Moto

Esmeril com motor de 2 CV, Moto Esmeril Duplo, 01 Moto Esmeril Chicote, 10 Placas para torno, 02 Placas c/4 Castanhas (12" e 1.4"), Luneta para Torno, Morsa

Universal, Afiador de Ferramentas, Afiador Ferramenta HAMMOND, 02 Soldas MIG, MÁQUINA SAF MIG 600 AMPÉRES, 03 Máquinas de Solda, LlNATROL
.

Ponteadeira SIGEL 13,5 KVA MÁQUINAS PARA EMBALAGENS E PLÁSnCO: 09lnjetoras de Plástico: KLOCKNER-FERROMATIK DESMA, DUAS CORES, 250 t
650mm entre Colunas (Estado de Nova); KRAUSS MAFFEI, 2501, 1200g, 650mm Entre Colunas (Pouco Uso); KRAUSS MAFFEI, 1501, 600g, 510 entre colunas:
KRAUSS MAFFEI, 150 t, 600g, 420mm entre colunas: 02 KLOCKNER-FERROMATlK GMBH, 201, l00g, 260mm entre colunas: KLOCKNER-FERROMATIKGMBH, 201.
100g: 021nietoras BATTENEFELD, 01 Seladora SELOPAC, 01 Conj. de Sopro, Cor]. demoagem e preparação de plástico, 03 Plastificadoras. EQUIPAMENTOS PARA
TRANSPORTES E ALOCAÇÃO DE PRODUTOS: 06 Pontes Rolante: Duplo Caixão 10TONx15MTS Talha MUNK, 5mx2t, 7mx21, 12m, 10m, 6m, Talha FEBA 25t, 04
Talhas p/500Kg, 100 Pallets, Roletes, Viga para Ponte Rolante de 15mx5t, 02 Carros p/ Transporte de Latão, Carrinhos de Transporte, Elevador Mecãnico.para
Ferramentas, 02 Conjuntos para elevador predial, 13 Góndolasde Ferro 1.80x3,OOm, 04 Prateleiras de parede, Macaco Hidráulico, Suporte para elevação, Balança de
Plataforma FILllOLA Cap. 11. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: 02 Fornos a Gás DEGÁNIA, 01 Forno Elétrico PERFECTA,

Pingadeira SCOPEL, 01 Amassadeira, 01. Amassadeira LISBOA, Cilindro Modelador UNIVERSO, 03.Divisoras para Padaria. COMPRESSORES, GERADORES,
MOTORES, MOTO REDUTORES E BOMBAS: 20 Motores Elétricos, 10 Motores CC, Compressor á Parafuso GA 1107 ATLAS COPCO, Compressor ATLAS COPCO,
Bombas de Vácuo, 02 Bombas, Moto Redutor, 02 Redutores, Gerador HOOS 28 Kva, Moto Gerador 17 Kw, Moto ASEA. vanador de Velocidade. MATERIAL
ELÉTRICO: Fuslveis, 100 Calhas Elétricas Novas, Refletores diversos, 01 Regulador de Voltagem, Caneletas, Tubos e ConexOespara instalações elétricas, 02 Painéis.'
MÁQUINAS E MATERIAIS DIVERSOS: Sucata de Bronze (± 600Kg), Materiais diversos em Alumlnlo, Pregos (±100Kg), Envazador para Llquidos em INOX, 01
Descascador de frutas em INOX, 01 Centrifuga/Fatiador em INOX, Balcão térmico com 6 cubas em INOX, Garrinho em INOX, 01 Exaustor Industrial em INOX, 02
Cilindros em Aço Revestidos, 02 Tubos Galvanizados BOmm, 03 Vigas I, Sucatas Diversas, Forno basculante para a1umlnio, Misturador Duplo Cone para Produtos

Qulmicos, Maquina para Lavar Rolo, Balancim Globus, 04 Máquinas de Pintura Estática DEVILBISS, Máquina deCostura pI Sacaria, 01 Máq. Overlock, 02 Máquinas de
Costura, Serra Circular MARAJÓ, Serra Esquadreiadelra, Serra Refiladeira, Suporte para Bobina de Papei, Lavador e selecionador para frutas, Serra Circular, 01

Balanceador, 02 Bebedouros, Tarracha para cano, 400 quadros para estamparia, 04 Carrinhos, Conlcaleira, 04Ar Condicionados, 03 Suqueiras Elétricas, 01 Exaustor

de PÓ, 02 Exaustores Industriais, Rolamentos, QueimadordeGás, 01 Desmoldador, 01 Enciladeira, Balança suspensa, Balança FILllOLA, Lavadora de Peças DRIER.
02 moinhos de grãos, Tanques de Fibra, Balcão Frigorifico, Respiradores, Limas, Serras, MacacOes em Brim. MATERIAIS P/INFORMÁnCA E ESCRITÓRIO: 05
Monitores 20", 05 Monitores 14", 17 Terminais, 01 Gravador SEAQUEST. Scanner USB UMAX, CPU's, Estabilizadores, Nobreaks, 15 mesas para micro, 10 Cadeiras
fixas e giratórias, 05 Escrivaninhas, 03 BalcOes diversos, 05Arquivos de Aço, Portas, Divisórias, 04 Fax, 02 XEROX, Aparelhos de Telefone, Relógios Ponto, Máquinas
de Escrever, 06CheckOuf

.

QUINTA FEIRA, 20 DE ,JUNHO, As 1 O �ORAS.

.

Visitas: dias 15, 11,18 e 19 de Junho.
Leilão: 20 de junho [quinta-feira], ás 10h,

Local: R.�a Augusto Mielke, n' 75 - Bairro Baependi c Jarequá do Sul- SC

Infonnaç�es técnicas: (47) 9902-2428 com Flávio ou Caitano.

Informaçõêa:

��íJ'íJ�
!oiloes@olArcattocobnKco!Tl:br.
.JARAGuA, DO SUL
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CORREIODOpovo38

o QUE SE FALA NO SENADO'
CANDIDO PROTESTA CONT� DEMISSÃO NA REDE

TV! - O senador Geraldo Gâridido (PT-R]) afirmou
que a recente demissão do jornalista Eurenir Pereira
- diretor em exercício do Sindicato dos]ornalistas
Profissionais do Estado de São Paulo - pela Rede

Ômega representa uma clara agressão à Constituição
Federal e à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
A direção da TV Ômega/Rede TV!, além de não

honrar os compromissos assumidos em 1999, demite
'ou afasta, sem pagamento de verbas rescisórias e

salários, centenas de trabalhadores, entre eles,
inclusive, representante eleito das categorias dos

jornalistas e radialistas, em claro descumprimento da

legislação trabalhista, denunciou.
Eurenir Pereira trabalhava na TV Manchete,

depois Rede TV!, havia 13 anos, sem que, nesse

periodo, tivesse recebido, por parte de seus su

pervisores, qualquer reparo à qualidade do seu

trabalho profissional, esclareceu o senador.

Apesar de os novos proprietários da Rede TV!

terem se comprometido a saldar as dividas trabalhistas
e reconhecer as contribuições previdenciárias e do

FGTS dos trabalhadores da antiga Rede Manchete,
conforme acordo firmado com a participação de

representantes sindicais, do governo federal e dos

empresários, Gei:�ldo Cândido disse que as

transferências das concessões dos canais de televisão

para o controle de Almir Dallevo Júnior e Marcelo

Carvalho Pragalli, da �ede Ômega, "até agora não

foram regularizadas". (JORNAL DO SENADO,
ed.1.336, pág. 4)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

TUDO PRETO (192)

Era Luiz Gama, o grande preto, antigo escravo,

advogado em São Paulo, quando, na defesa de uma
,

causa que o entusiasmava, notou, da tribuna, que se

faziam comentários sobre a sua cor. De um golpe de

vista, o assombroso tribuno percebeu a situação e

interrompendo um período da oração, começou outro:
- Neste processo, 'vejo tudo escuro ... Negro é o

crime... Negro é o réu ... Negro o acusador Negro
eu ... advogado da defesa. E V. Exa., sr juiz .

E após uma pausa, fitando o dr. Joaquim Pedro

Vilaça, pardavasco que foi, mais tarde, ministro e

presidente do Supremo Tribuna1 de Justiça:
- V.( E�at, também, não está muito longe de o ser!

Alberto Faria - Conferência no Museu Histórico.

Jornal

CORREIODOpovo

Aqui tem
informação!

:�: �e�n�l�oJ:r:���1d� Sul
I

Telefones: 371·5531 . 982·0710
.Ruá Paraíba, 256 • Blumenau
Telefone/Fax: 340·2393

Garibaldi - JGS -
Distrito de, Veszprém (119)

Irmã M. Izabel Leitholdt

Irmã M. Ingofreda, OSB, envia para o

CORREIODOPOVO um crônicaMortuária, em que
tratava de comunicar que a irmã Bárbara, este o
nome religioso adotado, falecia no dia 12 de
setembro de 1978, em Sorocaba (SP), aos 95

anos, três meses e três dias.

Como muitos - de seus familiares residiam e
\

residem nesta região, agasalhamos a crônica da

e�ição n? 3008, de 14/10/1978, na página 4, a

saber: "Na festa do nome de Maria, às 6h50,
nto o sacerdote celebrava a Eucaristia em

no
.

igreja, o Senhor veio buscai nossa irmã Izabel.
Ela nasceu em Nagy Vazsong (Hungria), no

dia 9 de junho de 1883, e recebeu no batismo o

nome de Bárbara. Aceitando o convite de um

tio, seus pais, Valentin Leitholdt e Bárbara Henn,
com três filhos (Bárbara, Katharina e Josef),
emigraram para o Brasil no ano de 1895. Aqui
receberam do governo um lote de terra para
cultivar.

Durante toda sua vida, irmã Izabel sentiu-se

muito ligada à sua segunda pátria, Jaraguá do Sul,
no Estado de Santa Catarina. Antes de sua

entrada, Bárbara trabalhou como cozinheira da
Casa Paroquial, pois eram muito pobres, então.
Mais tarde, Bárbara passou a trabalhar no
Hospital Santa Catarina, em São Paulo, e foi

dali que encontrou o caminho para a nossa

Congregação.
Ela recebeu o hábito religioso no dia 5 de

maio de 1920; fez primeira profissão no dia 8 de

maio de 1921, e, a 8 de maio de 1924, fez sua

consagração total ao Senhor.
.

Durante sua longa vida religiosa, ela viveu
ORA ET LABORA em várias casas do Priorado.

Pessoas da Helvética lembram-se das 'belas'
alfaces' que irm_!_ Izabellhes oferecia com tanto

prazer. Ela dedicava um carinho especial às flores,
principalmente às rosas. Foi somente nas últimas

semanas, quando percebeu que suas forças
diminuíam demais, que ela confiou a outras irmãs
o cuidado de suas violetas Alpes. Antigas alunas

internas de Itapetiningá lembram-se ainda da

atenção de irmã Izabel em lhes reservar mais um

pedaço de pão: Quando nos dias de festa da

comunidade era distribuída alguma gulodice
especial, irmã Izabel a guardava para oferecê-la

a alguma empregada ou sobrinhos que inam

visitá-la.

Irmã Izabel era bem original. Devia lutar

muito para dominar seu temperamento.
Contudo, tinha ela bom coração e um sorriso
infantil que a todos alegrava.

Foi com a idade de 80 anos que aprendeu a

tricotar, a fim de poder fazer alguma coisa

quando se tornasse 'idosa'! Nunca, realmente,
ficava ociosa.

A perda gradual da vista foi uma pesada cruz
pa�a a nossa irmã. A operação de catarata

ajudou-a por algum tempo, mas, nos últimos

meses, a vista enfraqueceu demais.

Irmã Izabel esperava chegar aos 100 anos. No

começo deste ano ela adoeceu gravemente, mas

pediu a graça de poder recuperar-se ainda uma

vez. Mas, nestas últimas sema!ps, preparou-se
conscientemente para a morte. Ela solicitou a

graça da Unção dos' Enfermos e alegrou-se
sobremaneira de ter recebido esse sacramento

das mãos de um sacerdote franciscano e alemão.

No último sábado, durante à Santa Missa

vespertina, irmã Izabel não se sentiu bem. Quan
do Me. Prioresa foi dar-lhe a bênção, ela disse:
'A morte está perto... desta vez é verdade mesmo'.
À noite, sobreveio-lhe uma forte falta de ar e

ela queixou-se de dores de cabeça. Na segunda
feira, irmã Izabel desejou 'uma boa sopa', mas
tomou muito pouco. De repente disse: 'Senhor,
ajuda-me!' A irmã que estava perto dela

perguntou-lhe: 'O que o bom Deus eleve fazer,
dar-lhe a saúde ou vir buscá-la?' Ela disse: 'O

que ELE quiser'. E o Senhor quis levá-la.
'

Antes das Laudes do dia 12/9, um grande
número de irmãs rodeou o seu leito e entoaram

alguns cânticos e orações. Como não se previa
um desenlace tão próximo, as irmãs foram rezar

às Laudes, seguindo-se a Celebração Eucarísticá.
Durante a celebração, estando assistida pelas
enfermeiras, riossa querida irmã Izabel entregou
sua alma a Deus.

,Às 16 horas do mesmo dia, houve em nossa

capela Concelebração Eucarística, da qual
participaram nossos dois bispos emais três sacer

dotes, e, em seguida, nossa querida irmã foi leva
da ao cemitério.

Pedimos orações por nossa irmã falecida. No
amor de Cristo. IRM INGOFREDA, OSB".
Irmã Bárbara morreu aos 95 anos, três meses

e três dias e a sua vida vai contada no 2° Livro
de Jaraguá, às folhas 171/2 - Um capitulo da

Povoação do Vale do Itapocu, do professor
,

Emilio da Silva.

II
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r
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ISOFRIMENTO: IL5E KUESTER BLOEDORN, DE RIO CERRO II, PRECISA PERDER 30 QUILOS PARA SER OPERADA

Mulher com 240 quilos aguarda
cirurgia de estômago, na Capital

}ARAGuA DO SUL - A

moradora da localidade de'

Rio Cerro II Ilse Kuester

Bloedorn, portadora de

obesidade mórbida - pesa
240 quilos -, será subme

tida à cirurgia bariátrica

(redução de estômago) no
Hospital Regional SãoJosé,
em Florianópolis, Use, de 48
anos, está sendo submetida
a exames preparatórios e

teráque perder pelo menos

'30 quilos para poder ser

operada, segundo o vere

adorRoque Bachmann, que
participou do encaminha

mento do tratamento da

mulher, através do SUS

(Sistema Único de Saúde).
Bachmann teve o apoio da

ACO (Associação Catatinense
de Obesidade) para o caso de

Use, que consta atualmente

como amulher mais obesa de
Santa Catarina. Já pesou 260

quilos. Ela é viúva e mora

atualmente com uma filha.
Alémda reduçãodo estômago,
vaiprecisarde cirurgias plásticas
corretivas para melhorar a

aparênciaovereadorqueixou-

Moradora do Rio Cerro II sofre com as conseqüências
Divulgação

se da demora da Secretaria

Municipal de Saúde para
solucionar o caso damoradora
do Bairro Rio Cerro II. "Há

meses estamos pedindo um

atendimento mais efetivo para
estamulher", diz.

O presidente da ACO,
João de Abreu Neto, com
pareceu ontem em Jaraguá

do Sul para verificar também
outras situações, como o caso
da menina JA.F., no Bairro

Nereu Ramos. J, atualmente
com quatro anos e nove

meses de idade, pesa só 6,3
quilos. Não anda e não fala e

tem problema de audição.
Temdificuldadespara evacuar
e perdeu os sentidos dos

joelhos para baixo. Os pais da
menina já procuraram aten

dimento médico em várias

cidades, inclusive em capitais,
mas não conseguiram os,

resultados esperados.
ATENDIMENTO - O

secretário municipal de Saú
de, Airton Weber Silva, ga
rante que não faltou atendi
mento para a moradora da

Barra do Rio Cerro II. Se

gundo ele, foram feitas mais

de dez visitas domiciliares à

mulher, que continua tendo
acompanhamento de uma

equipe disciplinar com ser

viço médico e de enferma

gem, além de assistentes

sociais, e de outros profis
sionais. De acordo com o

secretário, Ilse também

chegou a ficar internada por
cerca de 20 dias no Hospi
tal São José, em Jaraguá do

Sul, mas o atendimento de

la não é tão simples, pois
depende, em grande parte,
do empenho da própria pa
ciente e dos familiares, re
duzindo a ingestão de ali

mentos. (MilTON RAASCH)

Associação de Obesidade tem 148 pacientes cadastrados
AAssociação Catarinense de Obesidade foi constituída

recentemente e já tem 148 pacientes cadastrados, entre
, \

pacientes operados e os que estão aguardado para serem

submetidos a cirurgias, de acordo com o presidente da

entidade, João de Abreu Neto. Cerca de 50 cirurgias
bariátricas foram feitas nos últimos tempos, de acordo
com o acompanhamento feito pela entidade.

De acordo com Abreu Neto, são cirurgias que
duram normalmente três horas e precisam de pelo
menos sete dias de recuperação. Grande parte dos casos

dos atendimentos é prestada através de convênios com
planos de saúde, mas também existem instituições,
como o Hospital Regional São José, em Florianópolis,

onde podem ser encaminhados pacientes pelo SUS.

Abreu Neto faz atualmente trabalho voluntário e

garante que a maioria dos 'casos de obesidade mórbida

pode ser solucionada com facilidade: diminuindo a

ingestão de alimentos. Ele mesmo já passou pelo
desafio. Já pesou 170 quilos e hpje está com 80. "Gordo

come demais, é guloso, nada adianta se o próprio
indivíduo não mostrar empenho e força de vontade",
recomenda. Ele 'alerta para o problema da obesidade

infantil, que deve ser evitada e prevenida.
Sete especialistas participam do projeto da ACO,

atualmente, em Florignópolis, que pode ser contatada

através do telefone (48) 247-6914. (MR)

e trabalhar com

nos nuvens,

Câncer - Uma pessoa
enderó o mão num

onde necessidade,
s suas conquistas,
xuberonte.

"Com determinação,
ui[ colocar os seus
P

prático,' Estará muito

e deverá fazer um
ormq paixonar
completamente,
Vir em - Com os pés no

rá avaliar o momento

ir, Use o imaginação
nder pessoas

Amor, neutro.
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liga ]araguaense de Futebol
completou 50 anos dehistória

rcerio. Se precisar
ouço pessoas
es. Estará muito

aquera.
Capricórnio - Terá o chance de

r o suo conto bancário,
de responsabilidade

rença no serviço,
descansar.

}ARAGuA DO SUL - A

solenidade de comemoração
dos 50 anos da LJF (Liga
Jaraguaense de Futebol) foi
realizada na manhã de

domingo, no Clube Atlético

Baependi, e contou com a

participação de aproxima
damente 250 pessoas. O

evento reuniu representantes
políticos e do poder público
da Região do Vale do Ita

poeu, além de fundadores da

entidade e de clubes, dirigentes,
ex-atletas e imprensa.Durante
a reunião, foram efetuadas

homenagens a 40 pessoas que
contribuíram com o trabalho

da Liga durante os 50 anos de

atuação, também para dez

clubes fundadore�.
- A Liga Jaraguaense

conta com 50 anos de histó

ria, de fatos que marcaram

época e a vida de muitas

pessoas. O futebol foi, o

maior entretenimento da

comunidade, foi o ponto
forte_de lazer que movia as

pessoas nos finais de se

mana -, destaca o atual

presidente da entidade es- .

portiva, Rogério.Tomazelli.
Após a solenidade, To

mazelli fez o lançamento do
livro "Momentos", obra

que relata a história, fatos
inusitados e curiosidades do

esporte da cidade e região.
Durante dez meses, o presi
dente da Liga efetuou traba
lho de pesquisa e resumiu os

50 anos de história em 280

páginas. Mais de 200 exem

plares foram colocados à

ve,nda, no valor de R$ 25,00.
As pessoas interessadasem

adquirir o livro podem en

trar em contato pelo tele

fone 371-0303. (FR)

MurilloAzevedo (E) e EugênioSchmõckel foram homenageados

Colégio São Luís vivenciou a
Semana doMeioAmbiente

Valorizando, presti
giando e educando os alu

nos sobre a Semar:a do
Meio Ambiente, o Colégio
Marista São Luís realizou

atividades para comemo

rar a data.
Os alunos do Ensino

Fundamental fizeram leitu

ras e cartazes sobre oMeio

Ambiente e depois os tra-
•

balhos foram <txpostos
nos corredores do colégio
para todos conferirem e se

conscientizarem.

Além do trabalha in

terno, os alunos do colégio
também participaram de

caminhadas, onde observa
ram o comportamento eco

lógico das pessoas e visua

lizaram as praças e os rios.

de respirar novos
menta poro

começar um curso que vem

�i;ct��Ã;;;�r sem grandes
novidades,

o - Suo intuição irá
,

seu dia: use esse poder
r melhor com tudo e

orá inspirado poro criar

gico no intimidade.

�.H����<31� Lua e Soturno,
Imi�It);t,5ó'r�íso, trarão

����r;Jpsr��s �ebv�:s par
só depois se ligar nos prazeres,

Pcquero o mil,
Peixes - Mire-se no bom senso

minação de um

is velho, Procure se

r mais em sua vida

jetivos o longo prazo,
f
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1·IRR;EGUlARIDADE: PESSÓAS IMPROVISARAM GAMBIARRA E ÁGUA DE OUTROS LOTEAMENTOS

Falta de infra-estrutura irrita
moradores do 'Pagocheski'·

]ARAGuA DO SUL -

Sem luz, água e esgoto, osJ

moradores do Lotea-

menta Pagocheski, situa
do no Bairro Tifa Martins,
estão indignados com a es

trutura precária da loca
lidade. Para amenizar o

problema, algumas pes
soas tiveram de puxar luz

de outros loteamentos, O

� pedreiro Salésio de Mora-.

,

\ es, 26 anos, comprou ter-

reno hã aproximadamen
te um ano, construiu uma

residência para a família

(mulher e ftlha) e para um

irmão, mas está descon

tente com o descaso do pro

prietário do local e Pre

feitura. "Tivemos de fazer

uma gambiarra e coloca

mos um registro de água

r
II

,
�

que sup.re as nove casas.

Nós não queríamos esta si
tuação, mas s'e�luz e água
não dá para ficar", alega.

Moraes reside numa rua

sem nome, de difícil acesso.

"Pára buscarmelhoria, tive
de ir pelo menos urnas- três

vezes até a Prefeitura pedir
que eles colocassem maca

dame, e, mesmo assim,
quando chove, isso aqui fica
perigoso", diz, explicando
que o proprietário do lotea
mento, José Pagocheski,

.

,
\

Cesa For.' 'Y'ip
Moraes critica o descaso do proprietário do loteamento e do poder público �V�
não tinha mais condições de
proporcionar li estrutura
básica ao local, deixando a

cargo do poder público.

pelo loteamento nos tra

ga um projeto do local".

Piazera explica que a

regularpentação dos 10-

O engenheiro civil res- teamentos não depen-
ponsável pela Gerência de de apenas da Prefeitura,
Habitação da Prefeitura, mas também da Fatma

Afonso Piazera, argl!lmen-
.

\ (Fundação de Amparo e

ta que existem cerca de

140 loteamentos irregula
res em Jar!aguá do Sul,
sendo que �. Prefeitura já
elab01'Ou_ o projeto de 54

e regularizou 20, soman
do 1.223 lotes, desde o

ano passado. "Nós tenta

mos auxiliar este pessoal
viabilizando a infra-estru-

Tecnologia do Meio Am
biente), que faz a avalia

ção ambiental; depois
passa pelo ministério pú
blico, que prepara do

cumentação legal, parar
então preparar as escri

turas.

-- No caso do Lo

teamento Pagocheski, foi

o comprador, mas que,

legalmente, não tem valor.

O
.

proprietário do lote

procurou um topógrafo I

para fazer o projeto da

área, mas ele não terminou

o trabalho porque não re

cebeu todo pagamento pe
lo serviço --, elucida Pia

zera. Ele informa que fun

cionários da Prefeitura

fizeram análise do terreno

e constataram que trata-se

de uma parte muito alta e,

pela falta de pressão, terão
de instalar uma bomba

d'água para suprir as ne

cessidades das famílias que

tura, mas para isso pre- feito um contrato parti- moram no local.

cisamos que o responsável cular entre o vendedor e
I (FABIANE RIBAS)

Cursos regionais de esporte reuniram 150 pessoas
]ARAGuA DO SUL -

Mais de 150 pessoas vin

das de diversas cidades do

Estado, entre professores
de educação física e estu

dantes desta faculdade,
participaram da segunda
edição dos cursos Regio
nais S.A. do Esporte. Pro
movido pela G3 Eventos

e P2 Esportes, o curso teve
início na sexta-feira e pros

seguiu até domingo, ao

meio-dia, nas dependências
do Colégio Marista São

\

Luis. Um dos organizado-
res do evento, GilmarTasca,
explica que a intenção do

curso é fornecer conteú

dos básicos, com prática ri

teoria, para revitalização,
ampliação do potencial de
trabalho, além de novas

tendências do mercado.
-- O objetivo é dar

oportunidade de aperfei
çoamento a profissionais
de educação física, gradu
ados ou não, também aos

dirigentes esportivos, co
ordenadores de projetos,
administradores de clubes

e associações --, diz Tasca.
Ele destaca que foram

proferidos dez cursos, que
abordaram assuntos rela-

cionados ao vôlei, futsal,'
clínica de futebol, ginástica
laboral, entre outros.

Também na organiza
ção do evento, Jean Leut
precht diz que, a�o {\las-

. sado, cerca de 200 pessoas
participaram do curso, e

acredita que o número de

pessoas envolvidas neste

ano reduziu devido às

competições da fase Re

gional dos Joguinhos de

Santa Catarina, que foram

disputadas neste fim de

semana, em Indaia!.

"Quem pôde vir gostou
da qualidade dos cursos,

pOlS foram convidados
/

profissionais' de primeira'
qualidade. Nossa intenção'
era oportunizar acesso a in

formações às pessoas que
não têm condições de parti
cipar de palestras e treina

mentos efetuados em gran
des centros", ressalta.

A carga horária total será

de 20 horas e todos os par

ticipantes receberam certi

ficação. A segunda e terceira

. etapas do curso regional serão
ministradas emChapecó (de 14
a 16 de junho) e em Criciúma

(de21 a23dejunho),respec
tivamente. (FABIANE RIBAS) .

I, •

..; '��'.;'��:

Luz
Santa Catarina vai poder contar, até o próximo mês

de dezembro, com mais 12 mil propriedades rurais

eletrificadas. Este é o resultado do desenvolvimento

do Programa Luz no Campo, que está sendo

implementado pela Celesc nos últimos três anos, O

assunto foi tema de reunião do governador Esperidião
Amin. Implantado em dezembro de 1999, o programa
representa investimentos para a instalação de 4,8 mil

quilômetros de redes de distribuição rural. Com

recursos da Reserva Global de Reversão, a Eletrobrás,
idealizadora do projeto, financia 75% do total. O

programa é custeado pelo governo do Estado

(62,5%), pela Celesc (12,5%) e peIos consumidores,
que pagam apenas 25% do valor da rede elétrica,
quantia financiada em até 36 meses pela Celesc.

PREVENÇÃO
�

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da

Unerj promove, desde ontem e até sexta-feira, a

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de

Trabalho. A programação inclui palestras sobre temas

relacionad6s com s�úde e segurança, como

ergonomia, primeiros socorros, além de orientações
relacionadas com o uso correto da voz para
telefonistas. O evento é dirigido aos funcionários, com
o objetivo de evidenciar a preocupação com a

segurança como meio para a melhoria da qualidade
de vida, mas a programação está aberta aos

professores e estudantes.' Esta é a primeira Sipat da
Unerj, já que a Cipa (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) foi implantada ano passado.

QUALIFICAÇÃO
O 3° Encontro Catarinense de Administração, que
acontece nos dias 20 e 21 deste mês, no Centro de

Convenções Autocine, em Balneário Camboriú,

pretende evidenciar esta categoria profissional no
contexto da responsabilidade social. A promoção é

do Conselho Regional de Administração de Santa

Catarina, com o objetivo de reunir profissionais e

estudantes de várias regiões do Estado. A intenção é

contribuir para a melhoria na formação do, novo
administrador e, através desta ação, elevar a qualidade
de. vida da sociedade catarinense por meio da

participação deste profissional na comunidade.

ADMINISTRAÇÃO'
Auxiliar o micro e pequeno empresário a identificar

os erros na administração que desviam os lucros e

tornam a empresa inviável é o objetivo do curso que
acontece no período de 24 a 26 deste mês, das 19 às

22 horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul). O curso será ministrado pelo consultor da

Data Training nas áreas de marketing e treinamento,
EliasJosé de Santana. O conteúdo inclui assuntos como

contratação de funcionários por produtividade e

polivalência, redução de custos e otimização de lucros,
técnicas de prorrogação e negociação de dívidas,

desperdício e conceitos fundamentais de uma

administração que visa crescimento.
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Homens rendem funcionárias

e assaltam aLojaMaraogoni
JARAGuA DO SUL - A

Loja Marangoni,' situada na

Rua Ângelo Schiochet, pró
ximo ao ClubeBeira -Rio, foi
alvo de assalto na tarde de

ontem, por volta das 17h30.

Dois homens, armados en

traram no' estabelecimento,
deram voz de assalto e rende

ram duas funcionárias e um

cliente.' Os três foram colo

cados no �anheiro enquanto
os agentes sacavam as merca

dorias expostas aos clientes e

do cofre, além do dinheiro I

do caixa.
- Quando os dois en

traram na loja, um deles pe
diu para ver um carregador
de celular e, como estava

atendendo um cliente, pedi

que ele aguardasse. Nisso,
o outro deu voz de assalto,
apontando para a arma

que estava na cintura. EI12
seguida, eles nos colocaram
no banheiro e pegaram as

mercadorias e foram em-
.

bora -, relata uma' das

funcionárias que prefere
não revelar o nome. De
acordo com informação
das vítimas, um dos ho
mens é japonês e outro tem

pele morena, ambos com

aproximadamente 1,70m
de altur�. Eles levaram cer

ca de 15 aparelhos.
Até o fechamento desta

edição, a PolíciaMilitar ainda
não havia encontrado os

assaltantes. (FABIANE RIBAS)

Funcionária (E) 'diz que foi presa no banheiro
Téo Bogo/CP

ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO
DE PROCURAÇÃO

S/A/I/E/A/M os que este público instrumento de

revogação de procuração bastante virem que, aos cinco (05)
dias do mês de junho (06) do aqo de Dois Mil e Dois

(2002), neste Município de Corupá, Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina, neste Cartório, perante mim,
Escrivã de Paz, compareceu como outorgante: "FRANÇOIS
I.ADARI", francês, com permanência legal no país, casado,
comerciante, portador de passaporte 00EY03153 e do CPF-

009.303.259-58, domiciliado e residente em Cayenne Guiana
Francesa, França; neste ano de passagem por este município.
O presente devidamente identificado por mim, Escrivã de

\ Paz, do que dou fé. E, assim pelo outorgante me foi dito
que: por instrumento público lavrado neste Tabelionato, no
Livro 044, fls. 027, em dàta de 1%6/2001, outorgou
QUILIANO PEREIRA, brasileiro, casado, comerciante,
portador da C.I-RG-1.139.737-3/SESP /SC e do CPF-

351.485.519-68, domiciliado e residente à Rua Joaquim
Francisco de Paula, n° 1.363, em Jaraguá do Sul/SC; com
poderes amplos para administrar seus bens, direitos e

interesses e demais poderes constantes e dita procuração.
Que, por este instrumento, revoga em todos os seus termos

a procuração acima referida, para que, a partir desta data, não
gere mais nenhum efeito .em Juízo ou fora dele, e mais
nenhum ato possa ser praticado pelo procurador calcado no
instrumento ora revogado. Que o outorgante, declara estar
ciente de que o mesmo deverá ser levado ao Cartório de

Registro de Títulos e Documentos.ipara a notificação
ao procurador da referida procuração. Assim o

Outorgante me pediu lhe lavrasse esta escritura, a qual sendo
lida, aceitou, outorgou e assina. Eu, Escrivã de Paz, a mandei
datilografar, dato e assino em público e raso.

I
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• LIGA: A ULBRA MANTEVE A LIDERANÇA DO GRUPO O AO VENCER O TIME DA MALWEE, POR 3 A 2

Equipe Malwee perdeu 'partida
contra a .Ulbra, ontem à noite

CANOAS - Em uma J á a Malwee ainda não

partida de alto nível té�nico conseguiu vencer fora de
e decidida apenas n<vs, se- casa: são oito partidas sem

gundo s finais, a Ulbra .; resultado positivo.
manteve a liderança do A VIbra abriu o placar
Grupo D ao vencer a equi- aos 5m30s, quando Lenísio

pe Malwee, por 3 à 2, na girou em frente à zaga e

noite de ontem, no Ginásio bateu cruzado, Aos 6m14s,
da UIbra, em Canoas, .Rio Micky aproveitou cobrança
Grande do·Sul. O con- de. falta ensaiada e empatou
fronto fechou a primeira para a equipe catarinense. OI

rodada do returno da se- time da casa aproveitou
gunda .fase da Liga Futsal contra-ataque e voltou a ficar

2002. A Ulbra permanece na frente dó placar, aos

invicta nesta fase do torneio. 18m35s, com Vinícius.

)

Na segunda etapa, o.,
. rime da Màlwee pressio-

.

ooupa tentativa de chegar
ao empate. G time de Ja
raguá do Sul chegou à

igualdade aos 17m07s,
quando Euler, quase den
tro do gol, aproveitou pas
s.e de Manoel Tobias. A

58 segundos do final, Fa
biano foi à linha de fundo

e cruzou' para Índio, que
fez o gol-da vitória gaú
cha.

Com o resultado, a Ul-

bra mantém a liderança do

Grupo D, agora com 11

pontos ganhos. São Paulo/
Barueri e UCS/Multisul so
mam sete pontos cada, mas
o time paulista leva vantagem
no saldo de gols (três contra

dois dos gaúchos). Londrina
e Malwee também estão

empatados, ambos com qua
tro pontos, mas a equipe pa
ranaense estána frenteno saldo

de gols (três negativos con

tra cinco negativos do grupo
jaraguaense).

P orna rodada do Varzeano pode definir duas equipes
l

.

JARAGuA DO SUL� Pelo

menos duas equipes podem
garantir suas vagas às

semifinais do 20° Campe
onato Varzeano Raul-Valdir

Rodrigues "Troféu Posto

Mime" na próxima rodada
da competição, desde que
vençam seus adversários.

Uma delas é a Depecil, que
pega' o Kiferro a partir das
15h 15 de domingo; no

Estádio João Marcatto,' em

jogo a ser transmitido pela
Rádio J araguá. A· ou tEa
poderá sair do confronto

entre Automóveis Pradi x

Eletropol, marcado para as '

13h30 de sábado, no cam

po da Vila Lalau, mesmo '

palco e data em que acon

tecerá a partida entre Aca

raí�Móveis Kagenor. x
Belmec. Ainda no Sábado,
se enfrentam Ág�a Verde/
Consistem x Atlético, às

14h30, no João Pessoa.

Além do empate em

um gol entre Belmec e

Kiferro, em partida reali

zada no dia 1 deste mês,
a primeira rodada da

segunda fase do Varze

ano/2002 apresentou os

seguintes resultados dos

jogos ocorridos no últi

mo final de semana: De

pecil2 x 1 Acaraí/Móveis
Kagenor, Água Verde/

Consistem O x 2 Automó
veis Pradi, e Atlético O xl.
Eletropol. A competição
tem os jogadores Jean Car- ,

los Caetano (Kiferro) eMár
cio da Silva (Depecil) empa
tados na liderança da artilha-,
ria com seis gols assinala

dos. Também na disputa da
defesa menos vazada há

duas equipes igualadas:
Belmec e Eletropol, com
dois gols.

I

Definidos semifinalistas do CampeonatoAberto deVôlei
}ARAGuA DO Sul - O

Campeonato Aberto de

Voleibol, que reuniu 14

equipes na primeira etapa,
entra em sua fase semifinal,
a ser realizada no Ginásio
de Esportes Arthur Müller.

No sábado, serão defini

dos os finalistas da com

petição masculina: Instituto
Educacional Jangada x

Volley BIu, às 18 horas, e

Pró-Vôlei x CME Schro

eder, às 19h15. Já as

semifinais do feminino

estão marcadas para o

próximo dia 20, quando
jogam Marvan/Loja

" Central/DME Mas-

saranduba xErnefVictor

Meirelles, às 19h15, e Pró-

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 368 concurso: 221 concurso 03645

13 - 29 - 32 - 38 - 44 - 50 10 - 24 - 25 - 28 - 10_ Prêmio: 30.669

34- 37 - 41 - 44 - 2° - Prêmio: 26.832
Quina 45 - 46 - 48 - 49 - 30 - Prêmio: 19.1,46

concurso: 1 003 ,

26 - 28 - 52 - 58 - 77
51 - 55 - 66 - 78 - 4° - Prêmio: 43.678

I'

84 - 91 - 94 - 98 50 - Prêmio: 41.041

Vôlei ";.:' x Instituto Edu
cacional Jangada, às 20h30.
As finais estão previstas
para o dia 23 de junho, a

partir das 14 horas, também
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller.

Os

classificados

do Jornal
CORREIODO

POVO são

os mais lidos e

fortes da

Região do Vale

do Itapocu.
Ligu� para o

371-1919, e
confira! • I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IVELOCIDADE: TRÊS PILOTOS DE �S GARANTEM AS PRIMEIRAS COLOCAÇÕES NA MARCAS A Resultados dos jogos da fase

RegionaldosJoguinhos de se
/

<,.Iaraguaenses dominam o 'pódio
da sa etapa de Automobilismo público, nos locais de com

petição, de um quilo de ali

mento não perecível. Nos
Microrregionais dos Jogui
nhos forand. arrecadadas
mais de cinco toneladas de

alimentos, distribuidas a 2�

entidades carentes. A in

dicação das entidades be

neficiadas fica a cargo da

prefeitura' do município
sede do evento. A doação
não é obrigatória.

Resultados do fim de

semana: Jaraguá do Sul

venceu Indaial por 2 x O;
no handebol mascul/no

.

ganhou da cidade-sede

por 33 a 7, e a equipe
feminina derrotou Bal

neário Camboriú por 23

a 13; no tênis de campo,

Jaraguá do Sul ganhou de

FLORIANÓPOLIS - A

fase Regional Leste/Norte
d'osJoguinhos Abertos de

Santa Catarina � última

etapa de classificação para
a final que será disputada
em Tubarão, de 8 a 17 de

agosto - foi disputada no
fim de semana passado, em
Indaial. Ao todo, 27 mu

nicípios disputaram 22

vagas em oito modalidades.

O futebol, o futsal e o vo
leibol feminino têm o

maior número de vagas
deste Regional, três c·ada
uma, para as finais .em
Tubarão.

Com os Regionais dos

Joguirrhos Abertos, a Fes

porte (Federação Cata

rinense de Desporto) dá

seqüência ao Projeto "Es-

]ARAGUÁ DO SUL -

Motores a toda velocidade

durante a quinta etapa do

Campeonato Estadual de
Automobilismo realizado

no fim de semana, no

autódromo Jaraguá Motor.
Clube, em Nereu Ramos.

No embalo da torcida, o

.

jaraguaense Douglas Boga
mostrou dominar a pista e

superou todos
_

os adver

sários, garantindo a pole
position e a liderança do

Catarinense, na categoria
Marcas A. Agora, com 52

pontos (11 pela vitória e 1

pela pole), Douglas está.12

pontos à frente do segundo
colocado, Dirceu Rausis. O

terceiro colocado, também
de Jaraguá do Sul, foi o
piloto Alexandra Spézia. O
são-bentense Leomar Fen
drichperdeu a liderança do
campeonato neste fim de

semana. Ele largou em se

gundo lugar e teve de aban
donar a prova devido a

alguns problemas lcom o;

carro.

Cesar Junkes/CP

Piloto jaraguaerise Douglas Bogo comemora a vitória da sa etapa ao lado da equipe
f;'

Na categoria Marcas B,
o piloto jaraguaense Rau

lino Kreis Júnior, que ocu

pava a liderança da com
petição com três pontos a

mais que o segundo colo

cado, acabou abandonan

do a prova e perdendo a

colocação na etapa de do

mingo. "Eu larguei em ter-

ceiro, na quinta volta, quan
do estava disputando a se

gunda colocação, o carro

da frente levantou unia

pedra muito grande na reta

final e não consegui evitar
a batida, que danificou o sis

tema de câmbio do meu

carro", explica o piloto.
N a classificação geral

da categoria, Michel Giuste
assumiu a liderança, com
46 pontos, seguido de

KreisJunior, com 38 e Car

linhos Bago; com 27.

A próxima etapa do

estadual de velocidade será

realizada no autódromo de

São Bento do Sul, nos dias
6 e 7 de julho. (FABIANE RIBAS)

porte contra a fome", pa_v São Bento do Sul por 2 a

ralelamente ao início dos 0, e perdeu de Balneário
Camboriú por 2 a 1; noMicrorregionais dos Jogos

Aber�os. Lançado este ano,

o "Esporte contra a fome"

'será desenvolvido em to

dos os eventos da Fes

porte, através da doação
por atletas, dirigentes e

vôlei feminino, venceu o

time de Monte Castelo,

por 3 a 0, e perdeu para

Blumenau, por 3 a 0, e no
- masculino, Jaraguá do Sul

ganhou por 3 a 1.'. 1

Clubede Canoagem promoveu campeonato interno
I

escolinha, Adilson Pom

merening, mostrou mais
lima vez para os alunos a

importância dos treina

mentos, e venceu o maior

rival da canoagem, Odilon

Manske; na K-2 300 me

tros, primeiro hJ.gar para a

dupla Diogo Hornburt .e

Rafael Peters; na K�2
Cadete/júnior, a dupla Jo
sé Freitas e André da Silva

NOTAS------
I

]ARAGUÁ DO SUL - A

força nos braços foi posta
à prova na segunda etapa
da Copa Gráfica Régis de

Canoagem Velocidade, re
alizada no domingo pela

\

TORNEIO DE FUTSAL

As inscrições para o Torneio Aberto de. Futsal podem
ser efetuadas até o dia 19 de junho, na CME (Comissão
Municipal de Esportes) de Massaranduba, no valor de

R$ 80,00 por equipe. Destinado a atletas a partir dos 18

anos, o torneio está marcado para -acontecer nos dias 22

e 23-de junho, no ginásio de esportes municipal. No dia

19, será realizado congresso técnico da competição, a
-.

partir das 20 horas, na sala de reuniões da CME..

manhã, nos fundos da sede

do Clube de Canoagem
Kentucky. Mais de 20 pes
soas (todos alunos da escola
de canoagem) dIsputaram

I f a competição, dividida em

r setde catlegboriaDs. 01 �rFes�ddenlI' te o c u e, ar el ne e,
I

venceram a segunda etapa
com o tempo de 1.0?'
segundo, e na K-2 300 me- O Departamento ,de Esportes do Colégio' Marista São
tro s, categoria Open, a: Luis vai promover no dia 15 de junho o Torneio de/Ex
dupla Adilson Pommere- alunos Maristas. Os jogos terão início às 13h30 e serão

ning e Arge�ifo Hornbu�t disputados nas modalidades de futsal, voleibol masculino
fizeram o melhor tempo. e feminino. O evento será um momento marcante que
do dia ao cru;ar a linha de, envolverá ex-alunos Maristas (acima de 18 anos). Para
chegada em, 57 segundos. .

melhor qualidade e condições da competição, cada
A terceira etapa e�tá modalidade terá um nÚrle�o' Iimitado de participantes.

marcada para setembro, na Os interessados poderão faz!er'a�insciições preenchendo
cidade de Guaramirim, jun- uma ficha na guarita d�' é�i6gio �1l' 'através do e-mail:
tarnente com a Copa Santa esportes@marista-jaragua:cóm,br�"'informando o nome

Catarina de Canoagem e a modalidade em que participará. As inscrições estarão

Velocidade. (FR) abertas até o dia 10 do próximo mês.

TORNEIO PARA EX-ALUNOS , ,

destaca que o evento serve

para dar oportunidade aos

praticantes desta moda

lidade de participar de cam
peonatos e

Jadquirir e;xpe
riência para competir pelo
Município.

Os melhores resultados

I foram: categoria K-1 Es

,I cola (11 e 12 anos), Luiz
;11

I
I �e�t�o��t;a::sl�-�r�;��:�
lugar para Renan Regert; na

I

Pommerening (atrás) e Hornburt lideraram na K-2 Open

K-l Júnior (15 a 17 anos), liderança. Na categoria
André da Silva assumiu a Open, o professor da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




