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Paulo Bauer não
é mais candidato

o vice-governador
Paulo Bauer teve seu no

me vetado pelo PFL co

mo candidato à reeleição
na chapa encabeçada
pelo governador Espe
ridião Amin, em favor de

\ Eni Voltolini.

PÁGINA 3

Encontrado o
r

corpo ao taxista
Um agricultor encon

trou o corpo do taxista

Guilherrnini Zapelini,
49 anos, que estava 4e
saparecido .desde sexta

feira. Ele foi localizado

na Região de Duas Ma

mas, em Schroeder.
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Pentacampeonato leva
os brasileiros ao ·'delírio"

, ','
.

o triunfo da seleção cinco estrelas frente à

'equipe germânica garantiu a alegria dos torce

dores, que saíram em carreata pelas principais
ruas de Jaraguá do Sul. A seleção de Felipão su

perou os alemães na final da Copa do Mundo de
.

2002, vencendo-os por 2 a O, tom gols de Ronal-

dinho. Mesmo em Pomerode, onde 80% dos

moradores são descendentes de alemães, a

t9rdda verde e amarelo lotou a principal praça
do Município e comemorou em ritmo de Car

naval a conquista do pentacampeonato.
ENCARTE

A Ajadefi é a entidade
-

respon
sáve pela exploração da lan
chonete do Terminal Rodoviá
rio, que está fechado há mais de
um ano e que será reaberta na

primeira quinzena de julho.
Página 6

"
. .

Edson Silva O presidente do Círculo Italiano
Capitão da seleção, Cafu, entra para a histôria do futebol ao subir num pedestal e erguer a taça do penta de Jarag'uá do Sul considerou um

sucesso a realização da 12a edi

ção.da Festa Italiana, que acon
teceu neste final de semana, no
Parque de Eventos. Página 6

Faraco inaugura obras
no Sesi e no Senai
o presidente do Sistema Fiesc

de Santa Catarina, José Faraco,
.

esteve ontem em Jaraguá do Sul

onde participou de uma série de ,

inauguraçÕes no Sesi e no Senai,

PÁGINA 5

Acadêmicos da Uncrj
.

l

analisam programa de

gestão da informaçào
Fotos: CesarJunkes/CP

Descendentes de alemães deixaram as raízes de lado e comemoraram a vitória do Brasil sobre a Alemanha PÁGINA 4
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r / No centro de
Jaraguá do Sul a
alegria tomou conta
de iodos.já nas

primeiras horas da
manhã, tamanha a

concentração de
populares

jogo tivesse sido disputado
por todos os brasileiros, não
apenas pelos jogadores.

Aqui na Região do Itapo
cu, as comemorações se es

tenderam até altas horas..

Muita gente não conseguiu se- I

gurar a emoção e exagerou,
especialmente no consumo de
bebida alcoólica. Até a cidade

,

mais alemã do Brasil, Pomero-
de, rendeu-se ao talento ge
nuinamente nacional e feste

jou com toda a alegria pos
sível, mostrando que o Brasil

'"

é a verdadeira pátria.
No centro de Jaraguá do

Sul a alegria tomou conta de

todos, já nas primeiras horas
da manhã, tamanha a concen

tração de populares, eufóricos
em demonstrar o quanto é

importante ser o campeão da
\

Copa do Mundo. Pelo menos
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Felicidade nacional
I
V

I
A vitória da seleção bra

sileira na Copa dó Mundo de
Futebol deixou em estado de '

graça praticamente a maioria

da população do Brasil, que
acordou na segunda-feira com
o sabor da vitória. Em todo o

território nacional não se fala
em outra coisa e, pela pri
meira vez, depois de muito

tempo, pode-se dizer que te

mos algo para comemorar.
A festa patrocinada pelas

jogadores atingiu todos os

recantos, e mesmo aqueles
que estavam demonstrando
uma certa descrença, tiveram
que dar a mão à palmatória e

reconhecer que o profissio
nalismo do futebol brasileiro
não tem fronteiras para o

reconhecimento.
Chamado de decadente

por alguns setores internacio
nais da chamada crítica es

pecializada, o resultado do

jogo contra a Alemanha ser

viu, além de tudo, para resga
tar a imagem do Brasil no que
se refere ao futebol. No do

mingo, após o resultado, não
teve quem pude�se ignorar o
clima contagiante de alegria e

autoconfiança, como se 6

. ...J

(até o final do ano, é certo que !
a prática do futebol vai ser

intensificada nos clubes, es

colas e, especialmente, nos
campinhos de futebol.

O resultado trouxe para o

brasileiro e torcedor comum

l:l: alegria genuína que há tem

pos não se sentia entre nós.

Em todos os cantos, todos
, sorriam satisfeitos. A alegria
que tomou conta da totalidade
da população representa, no

íntimo, a vontade e a dispo
sição do brasileiro de acredi
tar em sua própria capacidade,
no seu próprio valor e no re

conhecimento do talento na

cional fora do Brasil.

Acostumado a ser tratado

como povo semmuito desen
volvimen to, os brasileiros

sentiram-se recompensados ?
através da vitória da seleção.
Mais uma vez, o Brasilmostra
ao mundo todo o seu poten-
cial, no que se refe�e ao espore iI"
te. Ao menos até o final do ,. ,I)
ano, essa agradável sensação
de vitória e de bem-aventu

rança vai embalar o dia-a-dia
da população, deixando a to-

dos encantados por SI mes

mos, e pelo Brasil.

Produção x especulação..
CARLITO MERSS - Deputado federal (PT/Se)

o Brasil da produção contra o Brasil da especulação. A disputa
que marca a primeira eleição presidencial do século 21 não é
totalmente diferente do conteúdo de enfrentamentos 'passados.
A diferença é que o Brasil da produção nunca esteve tão próximo
da vitória, o que assusta sobremaneira o outro lado, acostumado
a usar e abusar do poder econômico e político. O terrorismo

patrocinado pelo governo, seus apoiadores internos e externos, é
um fruto evidente dessa disputa. Os fatos, para desespero deles,
felizmente apressam o tempo e tratam de apodrecê-lo.
O escândalo da criminosa perseguição a Lula, os ataques às

administrações petistas --- que a cada dia se mostram mais in
consistentes e mentirosos -, a pressão para associar o candidato
do PT à crise econômica, tudo está articulado numa estratégia
desesperada para mudar um movimento que a ampla maioria da
sociedade faz em direção a um outro'País, que, como disse Lula,
na Carta ao Povo Brasileiro, divulgada dia 22 de junho, terá do
Pr o "compromisso histórico com o combate à inflação, mas
acompanhado do crescimento, da geração de empregos e da

distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e

fraterno, um Brasil de todos".
Trata-se não de uma simples intenção, mas de um firme

propósito, que se desdobra em propostas concretas. Um projeto
que, não por acaso, tem o apoio de um dos mais importantes
empresários do Brasil e da América Latina, o senadorJosé Alencar
(PL), que fortalece justaménte essa'rnarca do novo governo, que
é a da produção, da geração de emprego e da justiça social. É
impressionante a capacidade do governo em subestimar a

inteligência dos brasileiros e brasileiras, ao inverter totalmente a

realidade.
A crise, econômica tem como principal responsável o próprio

governo. E óbvio! "Por mais que o governo insista, o nervosismo
dos mercados e a especulação dos últimos dias não nascem das

eleições", resumiu Lula. De fato, o Banco Central- e não a lide

rança de Lula - é o maior causador dessa situação. O fato é que
foram suas operações que fizeram o dólar e o risco-Brasil disparar.
Pena que grande parte damídia, que reproduz com tanta facilidade
as versões e as acusações da dobradinha governo/especuladores,
seja tão tímida para tÍlostrar ainda que a crise rem mais a ver até
com os Estados Unidos do (que com as eleições brasileiras. Um

exemplo é o que diz o último boletim da Sobeet, uma ONG que
estuda as transnacionais. Pois essa organização mostra que nos

EUA a grande quebradeira de organizações americanas está

obrigando empresas e bancos a liquidarem posições no Brasil

para fázer caixa. Este Brasil atual, teve a pior taxa média de
crescimento da economia em nossa história, ao longo da década
tucana: em torno de 2,4%. Já a dívida interna saltou de R$ 60
bilhões para impensáveis R$ 630 bilhões, enquanto a dívida externa
teve seu Ivalor dobrado.

Além da especulação, fomos vítimas da corrupção, que jogou
no ralo milhões de reais, sob o olhar no mínimo conivente do

governo. Para estancar esta sangria e para que o Pais volte a se

desenvolver, o caminho é elegermos um governo democrático,
transparente, que promova o crescimento econômico com esta

bilidade e responsabilidade social.
''Vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle.

Mas, acima de tudo, vamos firmar um compromisso com a

produção, com o emprego e com a justiça social. O que nos

move é a certeza de que o Brasil é bem maior que todas as crises.
O País não suporta mais conviver com � idéia de uma terceira
década perdida. O Brasil precisa navegar no mar aberto do
desenvolvimento econômico e social. É com essa convicção que
chamo todos os que querem o bem do Brasil a se unirem em

torno de um programa de mudanças corajosas e responsáveis."
São as palavras de Lula, são as minhas e, estou certo, estão
sintonizadas com o desejo da maioria do povo.

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 com;çOes ortográficas e gramaticais necessárias.
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• o prefeito Irineu Pasold resistiu mas não conseguiu

impedir a vitória dos tucanos que queriam a aliança
com o PMDB. Durante a convenção do PSDB,
realizada no domingo, quando a coligacão foi

aprovada por 190 a 67, o prefeito de Jaraguá do Sul
acabou aceitando o que antes parecia inaceitável.
Classificou a coligaçãó como mais uma negociação
necessária quando se trata de politica, e não como

uma imposição da Executiva Nacional.

REIVINDICAÇÃO (1)
O vereador Paulo Floria- �

I

ni (PPB) enviou ofício ao

comandante do 14° Bata

lhão da PM, major Fer
nando Rodrigues de Me

nezes, solicitando que se

fizesse presente a uma das

sessões da Câmara de Verea

dores, para falar sobre a
I

atuação dos novos solda-
dos e a implantação de pos
tos policiais nos bairros.
Floriani também enviou
ofício ao prefeito solici- '

tando a construção de uma
nova ponte na divisa com

Corupá, na Barra do Ri

beirão Grande do Norte,

REIVINDICAÇÃO (2)
O vereador Paulo Floria-

ni lembrou, durante a

última sessão da-Câmara

de Vereadores, do desejo
de grande parte da co

munidade, da vinda da

Maria-fumaça, por oca

sião dos festejos de ani

versário da cidade. Infe

lizmente, o pedido à
América Latina Logística
deve ser feito com no mí- •

nimo seis meses de ante

cedência, o que inviabi
lizou a concretização do

.

desejo daqueles que'gos- �

tariam de ver a Maria

fumaça.

PT
O ex-prefeito de Chapecó José Fritsch não aprova a

coligação do PT com o PL. Durante encontro do
diretório nacional, em São Paulo, Fritsch classificou a

decisão do partido como lamentável e burocrática.
Ele afirmou, categoricamente, que não sobe no

palanque com o PL.

ENTRE ASPAS
"Ainda não entendi direito o resultado dessa
convenção. Por enquanto, não possó- falar
nada." (A afirmação é do presidente do PFL de

Jaraguá do Sul, Alcides Pavanello, ao referir-se
à substituição do nome de Paulo Bauer pelo de
Eni Voltolini na chapa para vice-governador, ao

lado de Esperidião Amin).

r,

J
Dr. Pedro Chuji Nishimori

I
CRM 2678

Dr._Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
'CRM 8835

I APELO: MESMO CONTRARIADO, PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL,IRINEU PASOLD, CEDE

Convenção do p,SDB catarinense
. confirma aliança com o PMDB

Veto ao nome de Bauer acaba com coligação Mais'Se

]ARAGUA DO SUL -.A

convenção estadual do

PSDB, realizada sábado,
no plenário da Assembléia

Legislativa, teve um resul

tado já esperado não ape
nas pelo tucanos da região,
mas especialmente pelos
peemedebistas do Vale do

Itapocu. Mesmo o prefeito
Irineu Pasold, que até então
vinha demonstrando pu
blicamente o seu descon

tentamento em relação ao

assunto, acabou cedendo

aos apelos da Executiva

Nacional, mas fez questão
de desmentir que tenha

negociado recursos com o

Ministério dos Transpor
tes, que está nas mãos do

PMDB. "Não declinei

meu voto, Apenas aceitei

o que alguns chamam de

imposição, mas que, na

verdade, é apenas negocia
ção", justifica.

Pasold salienta tam-

]ARAGuA DO SUL - A

decisão do PFL de vetar o
,

nome de Paulo Bauer a

vice-governador na chapa
de Amin à reeleição, e de

lançar apenas o deputado
.

Paulinho Bornhausen ao

Senado, deixou muita gen
te, no mínimo, surpresa e

sepultou a coligação Mais

Santa Catarina. Para alguns,
o fato representou uma ras
teira a Paulo Bauer, que,
antes da convenção, deixou
claro, através de sua Asses-

Arquivo/CP
Irineu Pasold aceita negociar com o PMDB estadual

bém que a aliança com o

PMDB não envolve Ja
raguá do Sul, "Em relação
ao PMDB de jaraguá do

Sul, eu continuo afirmando
que não tem jeito", ressalta
o prefeito.

O deputado federal do
PSDB Vicente Caropreso,
que também não aprovava

a coligação, acabou come
morando a aliança. Segun
do ele, a coligação com o

PMDB fortalece Santa Ca
tarina. "Com este resul

tado, Santa Catarina deixa
de ser apenas mais um

Estado da federação para
se transformar em um

dos mais fortes núcleos de

apoio à Presidência da Re

pública", festejou o tucano.
A convenção foi reali

zada em clima de união e

tranqüilidade. Um dos

momentos de maior eufo
ria foi devido à-presença
da candidata à vice na

Presidência, deputada Rita
Camata, do PMDB do

Espírito Santo. Ela chegou
por volta das 15 horas, .

acompanhada de lideran

ças do PMDB catarinense,
como o candidato ao Go
verno do Estado, Luiz
Henrique da Silveira, e do
senador Casildo Maldaner.
''A nossa vitória será à do

povo brasileiro. A casa está
arrumada, agora precisa
mos investir no social",
discursou Rita,

Para senador, foi ho
mologado o nome do tu

cano Leonel Pavan, com
237 votos favoráveis.
(MARIA HELENA DE MAORAES)

soria de Imprensa, que não
entraria na disputa pela va- Bauer teve nome vetado pelo PFL em favor de Eni Voltolini

O presidente do PFL de. Pavanello, não escondeu sua
Jaraguá do Sul, Alcides contrariedade, mas preferiu

\

pareceu à convenção.

não dar muitas explicações
pará o fato sem antes discu
tir o assunto com os colegas
de partido, o que deve acon
tecer ainda 'hoje. "Não pos
so falar apenas em meu no
me. Prefiro primeiro discutir
isso em reunião com o

diretoria" afirma Pavanello.
Mesmo assim, ele €On

firma o nome do vereador
Carione Pavanello como

pré-candidato a deputado
federal pela região. A tam

bém vereadora Maristela
Menel teve seu nome ho

mologado durante a con

venção, como candidata a

deputado federal.
ga e, portanto, não com-

,: w' m--. I

_

0 __-_-.A

Outonolnvemo2002Ravelli·&\
, ,."" /

Moda Masculina
Cul�$'''il) dl:l MCJ'..c:hal,3"
Estacionamento AneX'O.
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IEXPO 2002: EVENTO VAI ALAVANCAR NEGÓCIOS PARA NOVAS EMPRESAS

LJS I vai 'mostrar várias linhas
de telhas

}ARAGuA DO SUL - A

LJS Comércio e Repre
sentações está há dois
meses em Jaraguá do Sul e
escolheu a Expo 2002 para
ser uma ferramenta de
desenvolvimento de negó
cios na região. Com telhas
e pisos cerâmicos de reno-

a '
\
d Sma as marcas e anta

Catarina e do Rio Grande
do Sul, a LJS vai utilizar
dois estandes par31 mostrar

produtos com diversas

tecnologias e com resis
tências superiores a vários

produtos existentes no

mercado catarinense.
A gerente administra

tiva, Marina Gobbi, expli
cou que a linha de telhas in
clui' as marcas Casagrande,
de Mafra; Cejatel, de Jagua
runa;Monteiro, de Sombrio,
·e Isopo e Belém, de Sangão,
além da Ziegel, de São Ver
delino (RS). ''As telhas pos
suem diversas propriedades\

e
• »;

cerarrucos
•

piSOS

LJS vai mostrar produtos com diversas tecnologias na Expo 2002 -

'

Téo Bago/CP o

específicas e, certamente,
irão atrair o gosto dos nossos
visitantes." Ela citou como

.'

exemplo amarca Ziegel, que
é feita com pó de poliéster
e possui 100% de grau de

impermeabilidade.
Marina justificou a parti

cipação na Expo 2002 co

mo sendo uma excelente

oportunidade para a em-

presa se tomar conhecida na

região. "Precisamos abrir

portas até porque a concor-
\

rência é muito forte em

Jaraguá do Sul. Para atrair

mais público, vamos fazer

promoções durante a feira.
O cliente que preencher a

ficha que está impressa no

nosso folder irá concorrer

a pisos cerâmicos."

Q

A Expo 2002 - Feira de

Negócios do Vale do Ita

pocu acontece entre os dias
16 e 21 de julho, no Pa'rque
de Eventos de Jaraguá do
Sul. Um dos destaques do
evento deste ano será o

Seminário de Comércio

Internacional, organizado
pelo Núcleo de Comércio

Exterior da Acijs/Apevi.
<,

Universitários de Jaraguá do Sul debatem informação
}ARAGuA DO SUL - A

necessidade de utilização
.de sistemas modernos de

gestão nas empresas, como
forma de estimular a

competitividade, motivou
estudantes da sexta fase do
curso de Administração, da
Unerj (Centro Universi
tário de Jaraguá do Sul), a
ampliar o debate sobre as

ferramentas disponíveis
para este fim. O 2° En- ,

contro de Gestão da In

formação, realizado recen
temente,

-

possibilitou a

troca de experiências e a

discussão de conceitos que
nem sempre estão pre
sentes no ambiente uni

versitário.
O executivo da empre-

sá Netsix Soluções 'Inteli
gentes, Roald Amundsen

Gomes, trouxe importante
contribuição na área de
Gestão Eletrônica de
Documentos nas empre
sas. De acordo com o exe

cutivo, na área, de infor

mação e sistemas, deno
minada GED, as empresas
não possuem um efetivo
controle de documentos

externos, proveniente de
fornecedores e de clientes,
para atingir os objetivos de
produção e cornercia

lização de s�us produtos.
"Há dificuldades na inte

gração de seus vários de-
I

partamentos, o que acaba
resultando em aprovação
unilateral em processos de

tomada de decisão a de

partamentos direta e in
diretamente ligados a esta

decisão."
Ele explica que a apli

cação eficiente de um sis

tema GED tem uma baixa

relação custo/benefício e

um prazo relativamente
curto para o retomo do in

vestimento, além de pro
porcionar maior segurança
dos dados e redução signi
ficativa do fluxo de papéis. '

Particularmente, con
ceitua que, a gestão eletrô
nica de documentos tem

sido eficiente na área de

normatização das empre
sas (ISO 9000 e ISO 14000)
e as tendências de mercado

para sistemas têm aponta-

do uma tendência das em-:

presas na aplicação de re

cursos nesta área. Na opi
nião do professor Randal
Gomes, que ministra a dis

ciplina de Gestão da Infor

mação, o intercâmbio entre
a universidade e a cornu
nidade empresarial é neces
sário para proporcionar a

troca de experiências com

executivos do mercado,
pois são eles que trazem

efetivame'nte o ambiente
de mercado e as expe
riências reais de implan
tação de projetos empresa
riais. Desta forma, ele acre
dita que'o evento�ouxe re
sultados muito signifi
cativos para os estudantes
e para a própria instituição.

TERÇA-FEIRA, 2 de julho de 2002

A "BUSCHa" do século
MAUru-CI ZANGHELIN,I - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guara
mirim zanghe@terra.com.br

\

Há no mundo uma moeda que serve de

modelo para a económia mundial, onde ela é

referência para valorização ou desvalorização das

outras moedas. Esta moeda, o dólar, tanto opera
no sistema capitalista quanto no sistema

socialista conjugados com a globalização.
Além disso, o grupo dos países ricos (G-7),

criou também a cesta de moedas para conversão

internacional de' valores.
Dentre estes países há mandatários políticos

"-

que deveriam dar o bom exemplo aos países em

J desenvolvimento e aos países subdesenvolvidos,
porém, caminham na contramão do de

senvolvimento econômico, não admitindo a mão
dupla, mas sempre a pregam que seja: utilizada
entre às nações.

O exemplo mais prepotentee arrogante é o

mandatário norte-americano, pois pensa que os

am�ricanos sempre mandarão no mundo, já que
acreditam que são os melhores, que são os mais
modernos do mundo e que são um exemplo para
outras nações.

Entretanto, é uma nação fantasiada, porque
quando fala-se em ecologia são os primeiros a

ser contra, "os outros é que o façam". Prega-se
uma modernização, mas suas siderúrgicas são

obsoletas, exigem que os outros países eco

nomiz�m e cortem gastos, "contanto sua dívida
interna é a maior do mU!fdo", na agricultura
pensam que são os melhores, mas a subsidiam

por quê???
E onde houver qualquer conflito, lá estão eles

querendo opinar, ditar regras e destituir.

Vejam os exemplos: la Guerra, 2a Guerra,
Coréia, Vietnã, Oriente Médio, América Central,
América doSul, etc.

Trapalhadas após trapalhadas deles e, ainda

assim, hoje somos o centro do universo, somos
criativos, somos PENTA, eles ... !!!

\

Mé.cl.íco ()ftaltllologista
EspecializaÇão: Hospital de Clinicas Estado do Rio& Janeiro

e, Curso na Sociedade Brasileira de Ofialmologià do Rio de Janeíro
, ,

,

Fone:, (047) 275-1150
'

Av; Mal. Deodoro, 776 ,;. Sola, 12 - Ed. Maximllnn Center

1 Bo.by cJ09 + ll<a.po + 1 Surp,.e5�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A colonização do Oeste catarinense se deu a partir do Rio' Grande do

Sul, onde descendentes de alemães, italianos e de outras origens
rumaram em direção Norte, no início do século 20. Vinham da "colônia
velha" (como eram conhecidas as regiões primeiramente colonizadas

pelos imigrantes no R�o_"Grande do Sul) e se dirigiam para o Norte

deste Estado e o Oeste de Santa Catarina. Para chegar ao nosso Estado
tinham que atravessar o Rio Uruguai. No foto vemos colonizadores se

I

di riqlndo de canoa a Porto Fel iz (atual M ondaí).

\

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADd
FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

CuouliAdvo."""'Auocl"""S/C Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511/Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

'}'1 História/de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

se,u tempofoi bem empregado. '

HÁ 68 ANOS-
Em 1934, em ccntinuação, a Diretoria de Higiene do Município

/

dispunha, ainda: "4° - A valar ou aterrar brejos e pantanais, sendo
proibida a existência de qualquer quantidade de água estagnada nas

propriedades internas' do perímetro das sedes. 5'\,- A conservar roçadas
do �ato agr�ste as suas propriedades, na distânciamínima de 50 metros

de qualquer residência, ficando proibido, dentro desta distância, a

plantação ele' capinzais, arrozais ou outras plantações cerradas que
,.

sirvam de abrigo a mosquitos. 6°,_ A dotar a remoção de fezes, logo
que a prefeitura regulamente a sua obrigatoriedade nas sedes, salvo

quando o morador prefira a instalação da fossa biológica, Concedia
se o prazo de três meses para execução destas providências. A diretoria

de Higiene dizia confiar na boa vontade de todos os residentes para a

execução urgentes dessas providências de proveito geral da saúde

pública".

HÁ15 ANOS
Em 1987, o Cartório do Crime diy.ulgava uma lista de 170 nomes de

nossa sociedade que deveriam ser convocados como jurados no ano

em curso. A Comarca de ]araguá do Sul, em atendimento ao Código
de Processo Penal, de confo�midade com o edital a�sinado pelo dr.
Rui Francisco Barreiros Fortes, juiz de Direito da 2a Vara? fazia a

,

publicidade, para conhecimento dos sorteados.
I

O engenheiro Afonso Piazera Neto, secretário de Obras e Viação do

Município" em declaração ao CORREIO DO POVO, classificava o ano

de 1986 "excelente p�ra o setor, haja vista que todas as metas traçadas
no início do exercício foram cumpridas e ultrapassadas", abrindo

, I

perspectivas para um trabalho idêntico em 1987, "ou até melhor".

Piazera informava que a municipalidade, diante do descaso existente,
assumiu a implantação da tubulação na Rua Friedrich Wilhelm

Sonnenhohl, de competência do DER/Se, garantindo a execução da

o�ra necessária. lia ]uye�tus, concluía a colocação de tubos, iniciando \

a implantação de emissário na Rua Domingos Rodrigues da Nova,
para eliminar o grave problema de escoamento existente nas imediações
da sinaleira, na infercessão da Reinaldo Rau, onde, quando defortes

chuvas, impedia o tráfego e trazia sérios transtornos a lojas e residências

nas imediações. Eram cerca de 600 metros de tubos de 1,20 metro, a

serem colocados, que apanhariam a água desde a Igreja Matriz (parte
seria desviada para este emissário, conduzindo-a ao Rio Itapocu, na
proximidade do Cemitério Municipal).

HÁ 3 ANOS
Em 1999, pilotos da Equipe Sidney Prado compareciam em]araguá
do'Sul, &alizando um grande show de perícia na noite, em frente ao

Posto Mime da Walter Marquardt. Centenas de pessoas acumulavam

se nas imediações pata' assistir ao show automobilístico.

Comentava-se o que foi classificado de cultura como preservação da
ided'tidade - o descaso demonstrado pelas autoridades e pelos

\ '

proprietários, principalmente em relação à preservação e conservação
histórica e arquitetônica de ]araguá do Sul e região, que contrasta com

as diferentes mariifestações de resgate cultural e a disposição emmanter

as tradições folclóricas dos povos que colonizaram a região. Dizia-se
da tristeza de constatar que o patrimônio histórico estava sendo

gradativamente destruído pela ignorância generalizada. As pichações e

os nomes dos imbecis escritos nas paredes, dizia-se, desprezavam mais
de 1 00 anos, jogando fora centenas de anos de memória.

I

Lar das Flores . (

,A foto que aparece aqui, mostra a entrada

principal do LAR DAS FLORES ASSOCIA

çÃO ASSISTENCIALPARA IDOSOS, situada
na Rua Luiz Kienen, 253, no centro de ]araguá do Sul.

A variedade de cores das árvores em plena
floração de encher os olho; dos que ali moram

e dos visitantes que costumam comparecer, e de

entidades semelhantes de cidades do interior e

da capital do Estado, para se inspirar na orga

nização do estabelecimento jaraguaense.

/

�rculo
Lta.lia.no

(

12 festa Italiana
A cada ano a Festa Italiana é um sucesso maior.'

Um grande público pode conferir toda a programação, que foi preparada com muito carinho

e dedicação.
I

,

O grupo \II Prlrnl Tempi"de Joimrille, fez uma belíssima apresentação e alegrou com suas

músicas folclóricas. o

O nosso Grupo de dança, bri lhou com a sua apresentação.
A emoção tomou a noite, quando da homenagem às Famílias de Descendentes Italianos.

Resgatando a história 'de cada famíl ia, através de uma pequena apresentação, mas de um

rico valor histórica para todos presentes. (A história de' cada família, Ifstará nas próximas
edições). /

i Foram homenageadas as Famílias: Rubini, Berri, Pradi, Pia-zera e Moretti.

Os bailes tiveram a animação da banda Vecchio Scarpone, na primeira noite e Banda

Manchester Band, a segunda noite. Um sucesso.

Patrocinadores:
· Açougue São Pedro
· Breithaupt .SA
· Consult
· Frigorifico Lazzaris, de Sergio Lazzaris
· Fundição Vitoria Ltda
· Jaraquá Turismo

,

. Marisol SA
· Plumas Agropecuária
· Pró imagem Estúdio Grafico
· Tim Celular Sul
· U r.bano Agro Industrial
Apoio:
-' Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul . Secretaria de Cultura
· Secretaria do Desenvolvimento Social . Apae
· Arweg . Grupo r Primi Temp
· Ir1fpresa em geral . Supermercado Vailatti
· G(rupo Danças Foclóricas . Pessoal do Banco do Brasil
· Policia Militar . Salão de Festas Bompani
· Associação Clubes Sociedade Tiro do vale do Itapocu

· Adv produtos Aurora
. Cerealista Wille Ltda - Moinho Jaraquá I

'-o D'Itália Granitos )'

· Frigorífico Tomelim
· Gaivota Painéis e Adesivos
· Lunender SA
· Menegotti Industrial Ltda

· Postos Mime
· Nàscisul Transportes
· U riiplast, Embalagens
· Weg SA

Agradecimentos:
Queremos agradecer a presença das autoridades presentes, e ao públ ico que esteve presente

nas duas noites, tornando a nossa festa cada fez maior.

Ao nosso Grupo de Dança, que resgata a nossa história, através da dança, pela sua

apresentação.'./

Merece elogios, o esforço de todos os membros da Diretoria, Conselho e Coral, a Famiglia
Bellunesse de Jaraguá do Sul, e em especial as cozinheiras,
que prepararam uma comida tipicamente italiana.

A Equipe de Coordenação da 12a Festa Italiana, na pessoa
do Sr. Joãozinho Júlio Depiné, Diretor de Eventos do Círculo
Italiano.

Queremos aqui deixar registrado, o nosso agradecimento
as entidades e patrocinadores, que apoiaram na divulçação e

real ização desta 12a Festa Ital iana. \
�

Grazie a tutt!
Valdi r José Bressan
Presidente

Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - no B. São Luis, Jaraguá
Esquerdo ou Barra. Tratar: 370-2062.

ALUGO - quarto em residência para
moça, a partir do mês de julho. Tratar:
9122-9867.

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

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

370-9282, el João ou Rose.

CENTENÁRIO - Vende-se, de 2 pisos
semi-acabado, 360m2, el 1 casa de
alv. nos fundos, el 75m2• R$
45.000,00 (as duas) Tratar: 370-3109.

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

CORTICEIRA - Vende-se, alv., el
102m2• R$ 10.000,00. Tratar: 373-
8227, el Josiane ou Luiz.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
el 267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
cozinha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx. ao Pama, em frente
ao n,·134. Tratar: 275-0845.

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

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

JARDIM LENZI - Vende-se, casa
alv., el 327m2, el 4 qtos, gar. PI 3

carros e demais dep. R$ 55.000,00.
Aceito carro ou terreno até R$
20.0000,00. Tratar: 9963-9445.

JOINVILLE - Vende-se ou troca-se
de madeira, por casa do mesmo

valor, no Estado de SC ou Minas

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

JOINVIUE - Vende-se, casa mista, no
bairro Bom Retiro. Terreno el 740m2,
arborisado. Tratar: (47) 425-1273.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., el 70m2. Terreno quitado
(12x27) tudo por R$17.0QO,00. Tratar:
276-1306, el Pedro. Aceita-se carro

até R$ 9.000,00.

MASSARANDUBA-Vende-se, em alv.,
el 90m2, terreno el 450m2, na centro.
Aceite-se carro, apenas R$ 16.000,00.
Tratar: 275-0051. CRECI1989-J.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende

se ou troca-se por outra em Jaraguá
do Sui. Tratar: 276-3257.

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

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

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

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

SCHREODER - Vende-se, alv., em

eonstr., e/l qto. Terreno de 450,00m2•
R$10.000,00. Tratar: 9104-4588.

TROCA-5E CAIBRO - Comp., por 1
casa de 7xl0 + 6 janelas, 6 portas
el caixilhos, por i' moto acima do
ano 90. Tratar: 371-5640.

TROCA-5E- Sala comercial ou

apto., alv., el 150m2, próx. Weg li.

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

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

Vende-se ou troca-se, casa em

Jaraguá do Sul - Rau, por casa em

Pomerode. R$ 45.000,00. Tratar:
275.0051. CRECI1989-J.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado
el sala comi., 50m2 + gar., Tratar:
275-0051. CRECI1989-J.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado el
156m2, el apto e sala comi. R. Bemardo

Dombuseh, 2021. R$ 65.000,00. Tratar:
370-1777 ou 371.0339, elWilson.

VILA LALAU - Vende-se, sobrado el
140m2• Rua Bernardo Dornbusch/
Alberto S. Dumont. Aceita terreno até
R$ 20.000,00. R$ 55.000,00. Tratar:
275-0051. CRECI1989-J.

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

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

CENTRO'- Vende-se, próx. Angeloni,
el 2 qtos, sala, eoz., bwe, lav., el
gar. R$ 20.000,00 + flnanc. Tratar:
370-9226, elWagner ou Elaine.

LOT. DIVINÓPOLlS - Vende-se, el 2
qtos. R$ 35.000,00. Tratar: 9104-4588.

PROCURA-SE - para alug'ar, próximo
ao Centro, + ou - R$ 200,00.
Tratar: 373-0564, el Daiane.

VILA LALAU - Vende-se, 2 qtos e

demais dep. R$ 65.000,00. Tratar:
275-0051. CRECI1989-J.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

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

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

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

entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992-6045.

CENTRO - Vende-se terreno. Lot.
Juventus el aprox. 400m2. Valor R$
17.000,00. Tratar: 372-0074 ou
91124711 el Elson.

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

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

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

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

PRAIA - Compra-se terreno na Praia
do Erwino ou em Barra do Sui. Tratar:
372-0074 ou 9112-4711, el Elson.

PRAIA - Procura-se, nas praias de

Itajuba, Piçarras, Itaguaçu e região,
valor aprox. R$ 10.000,00. Tratar:
370-6624. CRECI 8844.

PRAIA DO ERVINO - Compre-se
terrenos. Tratar: 372.Q074ou 91124711.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do
mar, eond. fechado. Ótima loe. R'$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

VILA LALAU - Aluga-se um Galpão
el aprox. 600m2. R$ 1.800,00.
Tratar: 372-0074 ou 9112-4711.

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

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

VILA NOVA - Vende-se, alv., el 140m2,
terreno el 450m2, 1 qto el suíte, hidra
e demais dep., el piscina. R$
70.000,00.,Tratar: 3714225, el Alceu.

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

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

CENTRO - Vende-se Quitinete, próx,
Antares. R$ 23.500,00 + finane.

(R$15,00 por mês). Tratar: 275-3798.

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

CENTRO - Vende-se, el 2 qtos, sala,
sacada, eoz., lav., gar., próximo ao

diversos

RIO CERRO II - Vende-se, el
2.543m2, bom pI chácara, próx.
Mel. Lombardi. Tratar: 376-0035.

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

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 margas, perto da Malwee. R$
45.000,00. Aceita-se terreno ou casa

no valor de R$ 15.000,00, nas prox.
da Ilha da Figueira ou Vila Lalau. Tratar:
376-2221, el Francisco.

VILA LENZI - Vende-se, terreno
com área total de 644,00m2,
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se propostas.
Tratar: 371-6310, comercial, ou
9975-9543, el Patricia.

GARIB.ALDI - Vende-se, Ribeirão
Caeilda, el 200.000m2, el nascente,
luz, água e plantação .. R$
32.000,00. Tratar: 372·0571.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende-se, çl área de 75.000m2, 'el
casa de alv., el lagoa el peixe. R$
30.000,00. Aceito troca por casa em

Jaraguá do Sui. Tratar: 376-0927.
CENTRO - Vende-se escritório, el toda
infra-estrutura montada. Tratar: 371-
3216. Venda: R$ 20.000,00.

RIO CERRO - Vende-se, el casa alv., el
lagoa, r<r1Cho,el 35.COOm2. R$ 47.COO,OO,
nego Tratar: 275-2768, el Dorali.CENTRO - Vende-se na Mai.

Deodoro. Valor a eomb. Tratar: 371-
9116 ou 370-5598, el Ivone ou Ivo.

RIO MOLHA - Vende-se, el casa de 5

qtps, terreno de 3.900m2, 2 lagos el
peixe. R$ 100.000,00, aceita-se
proposta. Tratar: 370-1401, el Flavio.CENTRO - Aluga-se salas

confortáveis, el ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 32 andar. Rua
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371-6505.

RIO MOLHA - Vende-se, área a partir
de R$ 27.000,00, el infra-estrutura,
privacidade, junto à natureza. 6km do
Centro. Tratar: 370-8563.

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

RIO MOLHA:'" Vende-se, 40.850m2,
verdadeiro paraíso, el chalé suíço,
85m2, suíte e demais dep., edícula el
gar., ehur., escritório, galpão el
quitinete, etc. Tratar: 370-8563.

R.MAXWlLHELM-Aluga-se, com 25m2.
R$ 350,00. Tratar: 371-9431, el José.

O����f���ir 370-1788 - Fax: 275-2294

IMÓVEIS NA ÁREA CENTRAL

- Casa mista, com 80m2 em terreno de
480,00m2, próx, Arroz Urbano.

Preço R$ 25.000,00
{

- Terreno, com 360m2 (pronto pj construir),
Lot. Casa Nova II. Preço R$ 8.500,00

..

- Casa de alvenaria, com 3 quartos. Rua
Águas Claras (Rgueira). Preço R$ 15.000,00.

" Terreno, com 455m2 (Lot. Juventus).
Preço R$ 17.000,00

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. CRÉDITOS PÁRA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA S/ 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

empregos
COMPUTADOR - Concerta-se,
micro e impressoras. Tratar:

'

276-1476, cl Eloi.

CURSO DE EMBALAGEM
Aprenda a fazeraplicaçõo de fotos em
caixas de madeira; em apenas um dia!

Turmas: à tarde - (rianws e Adolescentes
,

A noite: Jovens e Adultos
Duracõo: 3 horas

r

Valor: RS 40,00

DIARISTA - Senhora se

oferece pI trabalhar, 3", 4" e

51-feira, na parte da manhã e

6"-feira o dia todo, boa ref.
Tratar: 9992-4521, recado.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

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

Aut. Banco Central - INF. (47) 222·1152, c/ Paulo
ou 9981-3627, parco reduz.VENDEDORAS - Preclsa-se.icom

experiência. Tratar: 371-5353. DIARISTA - Procuro trabalho.
Tratar: 9114-7963, cl Leide.

manutenção em computadores,
domínio em Internet, faço curso

pré-vestibular pI
sistema de informação. Tratar:
372-3922, cl Wille.

3723922, cl Karen.VENDEDOR EXTERNO - Procura-se,
autônomo, pi área de automação, cl
carteira de clientes, ôtimos ganhos.
Tratar: (041) 3027-5269, cl Zilda.

DIARISTA - procuro emprego,
ou mensalista, cl referência.
Tratar: 371-3837 (recado pI
Maria, mãe de Suzana).

SENHORA - Oferece-se para
morar na casa de praia pI
cuidar enquanto ninguém está
na residência. Tratar: 9603-
3383, cl Euda.

VENDEDORES EXTERNOS -

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

ENFERMEIRA - Senhora
oferece-se para trabalhar como

enfermeira, pI cuidar de
pessoas idosas ou acamadas.
Tratar: 9122-7410 cl Lu.

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

.

SENHORA - Oferece-se pI cuidar
de pessoas idosas, cuidar de
bebês (babá), possui curso de

enfermagem e tem referência.
Tratar: 373-3775, cl Bernadete.

DF/C/NAS MOSA/CO PARA
ADOLESCENTES E ADULTOS
TURMAS DE MANHÃ Á TARDE E Á NOITE

'PRESTO SERViÇOS - Torno e

mecânica em geral. Tratar: 371-5640.
0--------------------

PROCURO - emprego na área

administrativa, ramo imobiliário,
seguros. Tenho experiência
comprovada. Tratar: 9903-1898,
cl Daniela.

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.

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

SERViÇO DE PEDREIRO EM
GERAL - Tratar: 370-6170 ou

9112-3916.

"

INEORM�CÕES f lNSCR/CÕES PELO
'.. "

FONE: 372-01.38 (OM FABR/CIA

MENSALISTA ou DIARISTA �

procura-se emprego, tenho
referência. Tratar: 273-0461, cl
Salete.

SERViÇOS JARDINAGEM -

Tratar: 9104-5332, com Inésio,
das 12 às 13h30, ou à noite.

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

RECEPCIONISTA - Procura-se.
Tenho 18 anos, 2· grau compl.,
experiência e ótimo conheci
mento de informática. Tratar:

TÉCNICO - Procuro vagas,
eletônico ou informática. Tratar:
276-1476, cl Eloi.

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

Ruo Adélio Fischer, 303 - Joroguó do Sul - se

Fone/Fax: 370-0251
E-mail: joroglJodosul@sc.senoc.br

Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO,
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL CU 'CHICOS

'" Técnico ércio f:xteriofl

AERO LOCAL E STEP
-

PROGRAMACAODECURSOS
,

CURSO eH PERíoDo DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Televendas 15h 01/07 a 05/07 21 a 61 19h às 22h R$ 90,00
Oratória e Expressão Verbal 15h 01/07 a 04/07 21 a 51 18h45 às 22h30 R$ 130,00

ou 1+1 R$ 66,00
Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12 21 e 41 19h às 22h R$ 665,00

ou 1+6 R$ 95,00

Administração Financeira 120h 02/07 a 14/11 31 e 51 19h às 22h R$ 720,00
ou 1+5 R$ 120,00

Processo de Importação/8h 16h 02 e 03/07 31 e 41 13h30j17h30 R$ 210,00

Processo de Exportação/8h 18h30j22h30 ou 1+1 R$ 105,50

Redação Empresarial 30h 04/07 a 08/08 31 e 51 19h às 22h R$ 145,00
ou 1+1 R$ 73,00

Excelência no Atendimento 12h 08/07 a 11/07 21 a 51 19h às 22h R$ 78,00
Fidelizar o C!lente 15h 08/07 a 12/07 21 a 61 19h às 22h R$'90,00

ou 1+1 R$ 47,00
Vendas Externas 15h '

15/07 a 19/07 21 a 61 19h às 22h R$ 86,00

Atualização em

Legislação' Trabalhista 15h 26/07 a 29/07 21 a 51 18h45 às 22h15 R$ 130,00
ou 1+1 R$ 68,00

Dê Vida a Sua Loja 220h 29/07 a 18/11 21, 31 e 41 19h às 22h 1+ 5 R$ 145,00
Matemática Fln. c/ HP 12C 20h 29/07 a 02/08 21 a 61 19h às 22h R$ 75,00

ou 1+ 1 R$ 38,00
Decoração de Ambientes 44h 07/08 a 02/10 41; 61 e Sâbados R$ 300,00

Diurno-õs's e Sâbados - Noturno-as's e 61's ou 1+2 R$ 105,00

No SESC
Todas as 3° e 5° feiras:

7h às 8h e 8h às 9h

Professora: Claudia Soares

Mensalidades Imbatíveis
Comerciário e Dependente: 22,00 mensal
Conveniados eEmpresários: 27,00 mensal

Comunidade em Geral: 31,00 mensal

Informações: 371 8930 ou 371 9177

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vermelho. Tratar: 370-3113.

,11
I

(

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

VAGAS.ABERTAS
• AUXILIAR CONTÁBil (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissão do
Relatório e da G IA.
• AUXILIAR MECÂNICO (45B4-E) - Ter um pouco de experiência em

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

� • CALDEIREIRO (4415-E) - 2º grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E) - Sexo

masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e

experiência como vendedor externo (de preferência na área de seguros).
Pode ser aposentado
• ENGENHEIRO MECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em pneumática e

hidráulica. Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade para viajar.
• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em Tratamento
de Água, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.

• FRESADOR/FERRAMENTEIRO (4585-E) - Experiência na função.
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau completo ou

cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
.

• SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda mig e

experiência em serralheiria e caldeiraria. é

• VENDEDOR DE VEíCULOS (4594-El- Dá-se preferência a candidatos
com experiência em vendas no segmento de veículos. Ter boa aparência,
ser comunicativo e que goste de carro.

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

Obs.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formação
SUPERIOR (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois
anos em EMBALAGENS, habilidade em Compras, Marketing, agências,
fornecedores, desenvolvimento, produção, garantia e controle de

qualidade, entre outros).

• TORNEIRO MECÂNICO - E
-r, • FRESADOR - E

• SERRALHEIRO - E
• PROGRAMADOR DE PCP (ÁREA TÊXTil) - E

VAGAS BREltHAUPT
• AÇOUGUEIRO (4466) - Primeiro grau, não fumante. Ter boa

apresentação, comunicativo e excelente higiêhe pessoal. Irá cortar carnes,
abastecer e limpar os balcões, bem como atender os clientes. P/Guaramirim
• AUXILIAR DE PADEIRO (4340) - Com primeiro grau ou cursando. Sexo

masculino, bom porte físico e no mínimo 1,65 de altura.
• ATENDENTE DE FRIOS (4352-4536) - Primeiro grau completo. Ambos os

sexos.
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (4436-4564) - Primeiro grau completo. Ambos
os sexos.
• GARAGISTA (4621) - Primeiro grau completo. Sexo masculino.
• PADEIRO (4395) - Primeiro grau completo <lu cursando. Vaga para
Guaramirim. Experiência na área. '

• VENDEDOR (4468-4574) - Segundo grau ou cursando. Experiência em

vendas de Material de Construcão. Ambos os sexos.

• VENDEDOR DE MATERIAL DE 'CONSTRUÇÃO (4597) - Segundo grau ou

cursando. Ambos os sexos.

• VENDEDOR DE FERRAGENS (4601) - Segundo grau 'ou cursando. Sexo

masculino. Experiência na área.

RuaJorge Czemiewicz, 1245 (Rua doHospitalJaraguáJ.
Cx. Postal200 - ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-109,1
recrutamelito@humana.com.br www.humana.com.br

I

veículos
ASTRA - Vende-se ou troca-se, 95,.
el som, alarme, trava, vd.eletr.,
ipva pago até 03, sem multas.
Tratar: 275-2885.

C-:l.O - Vende-se, eamionete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CARAVAN - Vende-se, 86/87, azul
meto R$ 2.500,00, nego Tratar:
3704325.

CHEVY - Vende-se, 92,2· dono, el
N.F., aro 14, lona marítima, som
pionner. R$ 6.500,00, ou troco por
terreno em Guaramirim ou

Sehroeder. Tratar: 9103-2082. el
Lurdes.

tCHEVY - Vende-se, 93, camping,
branca. R$ 5.500100. Aceito carro

Q:le maior valor. Tratar: 9112-4950
ou 372-0560.

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

CHEVETTE - Vende-se, 76, ale.,
branco,' R$ 2.000,00. Tratar: 274-
8550, el Danilo.

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

CHEVETTE - Vende-se, dourado,
84, econômico, em ótimo estado.
Valor a corno. Tratar: 9992-7155,

.
el Jean.

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

CHEVETTE - Vende-se, SL, gas.,
verde, '86. 8$ 3.800,00, nego
Tratar: 370-7703.

CHEVETTE - Vende-se, 1.6, 86, ale.
R$ 3.000,00. Tratar: 9952-7084 ou

373-3001, el Mara, hor. ComI..

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

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

CORSA - Vende-se, Wind, 02, el
6.500km. R$ 13.500,00. Tratar:
372-1590, cl Luiz ou Mercéctez.

CORSA - Vende-se, 4p, 99, único
dono, cl rodas esportivas e

insufilme. Tratar: 9122-3283 ou

37OD330.

CORSA - Vende-se, 4p, 01, preta,
cl 15.000km, ar quente, desb. e
V.V. Tratar: 9997-5905, cl Marcelo.

CORSA SEDAN - Vende-se, 00, 1.6,
4p, trava, alarme, gas., prata. Valor
a comb. Financio e faço troca de
menor valor. Tratar: 370-9175.

CORSA SEDAN - Vende-se, bordó,
95. R$ 7.800,00. Tratar: 372-3890,
cl Sonia.

I

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

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

DIPLOMATA - vende-se; SE, 90,
azul esc. Met., vd. Eletr., trv eletr.,
ar cond., espelho el.etr., capo
eletr., d',·h.,-volante escamoteável,

6Cc, gas., completíssimo. R$
5.500,00. Impec. Tratar: 9979-0605.

D-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.

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

D-20 - Vende-se, turbo, 90. R$
10.500,00 + financ. Tr�tar: 373-2563.

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

,

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

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

1157, cl Márcio.

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

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$
12.000,00 ou troca-se pI menor
valor. Assumir financ. Tratar: 275-
2860, cl Sandro.

ou R$ 6.500,00 + financ., aceito
troca por carro até R$ 6.000,00.
Tratar: 370-3062.

5-:1.0 - Vende-se ou troca-se,
Deluxe, diesel, 96 e 97, itmpecável.
Tratar: 276-3223.

5-:1.0 - Vende-se, 96, preta, com di
h, valor a comb. Tratar: 376-1772,
cl Nei.

5-:1.0 - Vende-se, 01, prata, cabo
dupla, v.e., trava, ar-cond., d.h.,
alarme, CD, 4x4, compl. R$
55.000,00, diesel. Aceito carro ou

.rnoto de maior ou menor valor.

Tratar: 9952-7084 ou 373-3001, cl
Mara, hor. comi.

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

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,
compl. Tratar: 371-97�0.

VECTRA - Vende-se ou troca-se,
96, por terreno. Tratar: 371-9616, ,

,cl Lídia.

VE-CTRA - Vende-se, GLs, azul
met., copl., único dono, cl CD
Pionner, 97. R$ 18:000,00. Tratar:
370-3244 ou 9112-4950.

VECTRA - Vende-se, GLS, prata, 00,
cl 19.000km. R$ 15.000,00 + 15x R$
1.120,12. Tratar: 9973-8336.

F1AT:l.47-Vende-se; Spázio, 78, gas.,
cl reparos na lata, doc. em dia. R$
600,00. Tratar: 376-1350, cl Lucilene.

FIAT :1.47 - Vende-se, 86, em ótimo
estado. R$ 1.700,00. Aceito troca.
Tratar: 9122-1157, cl Márcio.

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

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

PALIO - Vende-se, EDX, 97, cl
rodas e cd, dourado. R$ 5.500,00 +

28x R$ 330,00. Aceito carro de

menor valor. Tratar: 9975-9161 ou

370-3244.

PALIO - Vende-se EDX, 4p, 96/96,
desêmb. e limp. Trase iro, pneus
semi novos 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 WEEKEND - Ei você! Que
está procurando. Esta é sua

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

PALIO WEEKEND - Vende-se, 02, cl
opic. R$ 24.500,00, aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 370-0464, cl
Ernesto.

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

TEMPRA - Vende-se, SW, 94, compl.
R$ 10.000,00. Aceita-se troca por
utilitário. Tratar:.37OD075 ou 371-9195.

TEMPRA - Vende-se, Ouro, 96. R$
8.500,00. Tratar: 376-2890 ou 9117-1220.

TEMPRA - Vende-se, 16V, compl., 95,
R$ 10.500,00. Tratar: 9953-9966.

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
entr. Tratar: 376-1772.

FIORINO - Vende-se, 93, prata. Oferta . UNO - Vende-se, 90, S 1.3, 2P,
R$ 6.900,00 ou fino Tratar: 376-1772. vermelho. Tratar: 371-4225.

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

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

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

Roberto. R$ 3.000,00, após 15hs.

MONZA - Vende-se, Classic,
compl., 90, 4p, cl rodas liga leve,
em ótimo estado. R$ 6.900,00.
Aceita-se contraproposta. Tratar:
9905-3900, cl Marcos.

MONZA - Vende-se, GLS, compl. -

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

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

OMEGA CD - Vende-se, 93, verde

rnet..c/ teto· solar, cornpl., motor 3.0,
imp. À vista ou financio. Tratar: 273-1001.

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

OPALA - Vende-se, 87, grafite,
4Cc., alc., em ótimo estado. R$
3.500,00. Tratar: 3,73-4018.

\

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

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

Espeolahzada
em estofamento

..

automobilístico

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

moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, cl Mara, hor. comI.

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

l�x R$191,OO. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 370-2152, após 14hs:

UNO - Vende-se, EX, 98, bordô, cl
alarme, 50.000km, original, único dono.
R$ 8.700,00. Tratar: 373-4018.

UNO - Vende-se, Rre,l.0, cl 7.000km,
02, branco, 2p, cl CD, alarme, insufilme

FIORINO - Vende-se, 88, branco. R$ e seguro pago. R$ 12.800,00. Tratar:
3.000,00. Tratar: 376-1375. 370-2227, cl Anderson.

PALIO - Vende-se, 98, 4p. Tratar: UNO - Vende-se, somente o motor,
371-4225. 94,1.6, valor a comb., cl nota.

Tratar: 371-2117, cl Charles.
PALIO - Vende-se, 99, 4p, vidro, trava,
cinza. Tratar: 371-3447, cl Odilon. tUNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,

prata, muito bem conservado.
PALIO - Vende-se, 99. R$ T_r_at_ar_:_37_6-_1_7_7_2_.

_

10.800,00. Tratar: 9975-0175.
UNO - Vende-se, 01, 4p, 15.000km.·

PALIO - Vende-se, EL, 97, 1.5, 4p, R$12.500,00. Tratar: 373-2563.

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 .. Centro - Bohr-ceder-
FORD

, FiestoGll.O 00 Bordô RS 12.900,00
RõyõieGnra;Cõii1pl-.-94--�ViideM.--'Rs-f99Õ;ÕOãURSIOõõ;ÕO+36xRS36SJI-

....

Escorlll.6 92 Bordô RS 6.490,OOou RS 1.300,00+ 36x RS239,70
EscortGuorujól.8, 4p, vd., 1rv.92 Prelo RS 7.490,00 ouSR UOO,OO + 36x RS 275,67
(�;;;Iillóô; 1.6-

._ ..... -

ã4"-�--'M;;�;-"-- Rfiãoo�óõ�� Rsi.500:0Õ� 24x'RS199,ÕÕ�

Go 1000 Mi 00 Bronco

opalóbiplõiiiiiia4.17(cõm:-Bf
-

--'AZui----

Saveiro ( i 1.6 Mi 99 Bronca
Gol LO 94 Branca
Goll.OMi 97 Prata
Sanlano (G 1.8, 4p 86 Bronco

fiol Uno 4p 00 Ver e

Palio 1.0, 2p 99 VerdeM.

r Pal�o 1.0; 2i.JI;V;"límp. 98_
r .

Prata

R 11.800,00 ó visla

RS 11.990,000uRS2.400,00+36xRS424 45

RS12.99Q,00�uRS2.6ÕO:00 + 36� R$ 459,35
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HÁ 20 ANOS A GENTE ,FAZ
VOCÊ SE SENTIR EM CASA.

'56 quem tem 20 anos de casa pode oferecer a você toda a segurança,a tranqüilidade e a

certeza do melhor neçéclo, Na: hora de comprar, alog_ar ou ftnanclar seu lmóvel, procure a

Chalé. A gente tem tudo para fazervocê se sentir em casa.

Compra • Vende • Aluga • Administra
Rua Reinoldo Rau,58. Centro • Jaraguá do Sul, se

Fone: (47)371 �1S00 • Fax: (47) 275-1500 • Plantão: 9975-1500.

e�ril�il: lmbchaleãuetúno.com.br • www.lmóveis.net
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 371-7341, c/ Dorival. F250 - Vende-se, XL, 00, único
dono, e/45.000km·originais, c/
acessórios. Tratar: 373-0263 ou

9979D283.

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

Fiat
PARCERIA

LOTEAR OU DESME'MBRAR
ESCORT - Vende-se, modelo
europeu,' 93, vermelho per. R$
3.000,00 + finane. R$ 289,00,mês.
Tratar: 374-1390, c/ Neto.

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

FIESTA - Vende-se, 95, 1.0, 2P,
vermelho. Tratar: 371-4225 .. Procuramos áreas para desmembramento ou

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

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

UNO - Vende-se, Mille 5X, 97, bordó,
gas., v.e., trv.e., lirnp., desb. tras.,

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

. FIESTA - Vende-se, 95, vermelha,
2 portas, c/ CD, em ótimo estado.

R$ A combinar. Tratar: 370,9282 ou

9993-06;13 c/ Almir.
'

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

ESCO�T - Vende-se, GL, 93, gas.,
cinza R$ 5.700,00 + finane. de
12x R$ 275,00. Tratar: 372-2681,
c/ Daniel.

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

IiIiII_F_o_r_d�'���
BELlNA - Vende-se, 81, branca,
em ótimo estado. R$ 2.700,00,
aceita-se proposta. Tratar: 9103-
6372,.e/ Davi.

FIESTA - Vende-se, 99, 4p, em
ótimo estado. R$ 11.000,00.
Aceita-se moto. Tratar: 373-2563.

PAMPA - Vende-se, 1.8, lEi 97,
prata, em ótimo estado.

R$ 8.500,00. Tratar: 373-1043, c/
Ricardo,

ESCORT - Vende-se, 86. R$
3.000,00. Tratar: 371-9730. FI ESTA - Vende-se, 00, 4p, básico,

impl. Atê 03. R$ 12.500,00. Tratar:
.

9985-1757, c/ Ademar.

por moto, 81, branca. R$ 2.000,00.
Tratar: 9122-0795, c/ João.

FUSCA - Vende-se, 85, motor 1300,
ótimo estado. R$ 3.500,00. Tratar:
37&1772: I .ESCORT - Vende-se, 4p, Perua,

64.000km originais, único. dono,
eompl., c/ air hag, 00. R$
23.000,00. Tratar: 371-0667, c/
Peterson. )

PAMPA Gl - Vende-se, 88, aleool,
cinza metálico, bomestado. Tratar:
(47) 433-8861.

.

BRASILlA - carro p/ coleclonador, I

ri/ manual, 2" dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481'.

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

FIESTA - Vende-se, 97/98, verde
limão, 4p, insufilme, rodas, alarme,
arfrio, e/59.000km, todo
revisado. R$ 9.000,00 + 24x R$
171,85. Aceita-se KA 99/01,
assumo pare. Até R$ 350,00 p/
mês. Tratar: 9104-2336, c/ Wilson.

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

.

RANGER - Vende-se, XLT, 4x4,
eab. Dupla, air bag, eompl, 01,
preta. Tratar: (47) 379-1342, c/
Alberto, em hor. comi.

BRASllIA OU FUSCA - Compra-se.
R$ 1.000,00. Tratar: 9902-7.378.

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

GOL - Vende-se, 86, 1.6, refrig. a
água. R$ 3.800,00. Aceita-se
contraproposta. Tratar: 370-7703,
c/ Adenltson.

F-1.000 - Vende-se, 94, eompl.,
eab. simples. R$ 28.000,00.
Tratar: 9111-0217, c/ Jaime. FUSCA - Vende-se, 74, branco,

ótimo estado. R$ 1.600,00. Tratar:
.

9112-9033.

BELlNA - Vende-se, 78, gas.,
branca. R$ 1.500,00. Tratar: 274-
8550, e/Danilo.

RANGER - vence-se. 00, marinho,
4x4, eompl., v.e., trava, d.h. c/ som,
turbinada, diesel. R$ 35.000,00.
Aceito moto ou carro de maior ou

menor valor. Tratar: 9952-7084 ou

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

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

F-1.000 - Vende-se, gab., 84, em
ótimo estado, motor novo MWM,
turb., na garantia. R$ 19.500,00.
Tratar:.373-2563.

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

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

FUSCA - Vende-se.ou troca-se por

moto,76, marrom. R,$1.500,OO.
Tratar: 370-0368,'e/ Perivaldo.

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

.
GOL - Vende-se, Power, d.h., 02, gas.,
cinza esc., 4p, financio ou faço troca
de menor valor. Tratar: 370-8563.F-1.000 - Vende-se, 81, impecável,

carroceria de madeira, mwm. R$
14.000,00. Tratar: 370-7481.

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

9122-1157, c/ Mareio.
FIESTA - Vende-se, 1.0, 4p, 97/
98, e/59.000km, todo revísaoojc/
insufilm, roda, ar frio, alarme. R$
9.000,00 + 24x R$ 171,85. Aceita
se carro de menor valor, Kadett,
• Escort, de 91 acima. Aceita-se
moto NX 150 ou Siz. Tratar: 9104-

233B, c/ Wilson.
1 _

FUSCA - Vende-se ou troca-se por
moto, 72, azul mel. F{$ 2.400,00,
imp. Tratar: 9122-0795, c/ João..VOlkSWagé-� I GOl- Vende-se, 91, 1.6, ale., branco.

R$ 6.500,00. Aceita-se carro ou moto
em troca. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, c/ Mara, hor. Comi .

F-1.000 - Vende-se, 90, imp. Valor
a eomb. Tratar: 376-1701 ..

COURIER - Vende-se, 97/98, t.e. +
ar.q., protetor de caçamba, lona
marítima. R$ 8.300,00 + llx R'$
387,00. Tratar: 9102-170+, c/ Denis.

APO,LO - Vende-se, 91, 1.8, gas,
R$ 6.000,00. Tratar: 9973-8839.

FUSCA - Vende-se, 74. R$ 2.200,00.
Tratar: 27&3075, c/ Aurea.

F-1.000 - Vende-se, 94, cornpl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar:
37&1701.

GOL - Vende-se, GL, 1.8, 90, ale.,
lindo. R$ 5.800,00. Tratar: 370-2995.APOLO - Vende-se, GL, 91, c/ "

manual e nota fiscal, em ótimo
estado. R$ 3.000,00 + finane.
Tratar: 9993-1826, c/ Ereneu.

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316.DEL REY - Vende-se, 87, 4p, c/ ar

eond., d.h, e trio eletr. Tratar: 370-3062. KA - Vende-se, 00, image, c/ d.h.,
trava e v.e. Não aceita troca.

Tratar: (47) 374-2165 ou 9981-

3337, c/ Melisse ou Vítor.

GOL - vende-se, 1000, 93/94, em
bom estado. R$ 7.200,00. Tratar:
9102-6772, c/ Luis.

F-1.000 - Vende-se, 55, 94, gas.,
único dono, branca, ótima
conservação a gáz. Tratar: (47)
9995-8242

FUSCA - Vende-se, 94, dourado
met., insufilme, ótimo estado. R$
5.900,00. Tratar: 37&1772.

ESCORT - vende-se, super, ano 95

GLI, gas., marron met., ótimo
estado. R$ 8.900,00 ou troco por
outro de menor valor. Tratar: 9111-
6209 c/ Marcelo.

APOLO - Vende-se, GL5, 90. R$
3.500,00 + 16x R$ 250,00. Tratar:
370-2280, �/ Marcos, após 15h.

GOL - Vende-,se, 96, 1.8, 2p,
prata. R$ 10.0QO,00. Aceita-se carro
ou moto. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, c/ Mar,?, hor. ComI.

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

FUSCA - Vende-se, branco, 7i'J, imp.
R$ 2.500,00. Tratar: 370-2995.\ F-1.000 - Vende-se, prata, eompl.,

turbinada, v.e., ar-cond., d.h., freio
AS5, lindíssima, die. R$ 29.000,00,
aceito carro ou moto de menor ou

maior valor. Tratar: 9952-7084 ou

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

BRASitlA - vende-se, bege, 77,
bom. estado. Valor a eomb. Tratar:
9955-5884.

FUSCA - Vende-se, 80, em ótimo
estado. R$ 2.500,00. Aceítase
contra proposta. Tratar: 370-3244
ou 91124950.

ESCORT - Vende-se, 96. Tratar:
9963-7641. MAVERICK - Vende-se, 78/78,

4Ce. Valor a eomb. Tratar: 371-

7538, c/ tvo .

GOL - Vende-se, 83, em ótimo
estado. R$ 2.400,00. Tratar: 373-
2366, c/ Jair.BRASILlA - Vende-se ou troca-se

.
ESCORT - Vende-se, 86. R$ 2.600,00.
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Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul·
(47) 376-1772 - 213-1601

MODELO COMB.' COR ANO
vw

GM GoIMI1.0 G Branco 1997
,

Corsa Milênio, 4p 02 Brànco G Santana CL 1.8, compl. G Branco 1995,

Ranger 98 Azul Gas. Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G Fusca1.600 G Cinza 1994
Fusca 1300L G (Azul 1985

Vectra, compl. 97 Vinho Gas. KadeH GlS, compl., 2p 98 Branco G
Santana CO, 4p G 1985Vectra GlS compl., 4p 94 Bege G Cinza

Parati, 4p, d.h. 98 Azul Gas, FIAr
Parati 2p 91 Branco Ale.

Corsa Wind, 2p 96 Bordo G Uno CS 1.5, 4p G I Prata 1996
') �VW ,RorlnoLX G Azul 1996Omega, cornpl. 93 Grafite Gas. Gol Mi, 2p' ·97 Branco G Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995

Ranger, cornpl. 97 Cinza 'Gas. Voyage el, 2p 89 Prata G Rorlno1.5 G Prata <, 1993
Fiesta,4p 99 Azul Gas. FORD Santal"!aQuantum G Marrom 1990
C-20 88 Bege Gas. Fiesta,4p 97

'

Branco G IM
Go11.6 96 Verde Gas. Escort GlX, 2p 95 Branco G

D-20Conquest"compl.-ar o Branco -1995
Omega CO 30 compl, G Verde 1993Gol1.6 94 Branco Gas. Escort Hobby 1000 94 Cinza 1 G Chevette Junior G Prata 1993

Uno Mille 96 Branco Gas.
F�OOO gab. 95 BiJrdô D Monza Classlc, 4p! G Dourado 1990

Uno, compl. 96 Cinza Gas.
FIAT

FORD
Uno Mille 93 Cinza Gas. ? KaGL G Branco 2000
Fusca 79 Branco Gas. Mille Smart, 2p 01 Branco G RangerXLT compl. O Prata 1999

\ Uno Mille SX, 4p 98 Cinza, G Resta1.0 G Azul ·1997
EscortXR3 Conv. A Prata 1987Kawasaki KDX 200 92 Gas. Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G IMPORTADOS
PeugeotSol�1I106, 4p,1.0 G (Prata 1999
Peugeot405 SRI, compl. G Azul 1995

e

VIVotoranUm I Finanças

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076
e-mail:.javel@netuno.com.bl.Veículos, peças e serviços

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro· Jaraguá do Sul

(Este espaço
está reservado para'

você lojista!

j

Seja parceiro
da BV Financei-ra

_

e faça ,ótimos
. :negóc'ios

neste espaço!

Seja parceiro Corsa,4p,9Z R$ 12.500,00
F-I000 Dupla Comp 91 R$ 30.000,00

Gal MI 98 R$ 11.300,00 da BV Financeira F-I000 87 R$ 17.500,00Gal MI 97 R$,10.700,00 Gol1.6, 9as., 93 R$ 7.200,00Gol I 96 R$ 10.100,00
e taça ótimos Gol4p 16V 99 R$ 13.500,00Palio 4p 97 R$ 11.200,00

Uno 2p., SX 97 R$ 8.500,00. Saveiro 1.6 MI 99 \, R$ 14.200,00
Uno 4p 99 R$ 10.600,00 , • Monza Class 2p Compl. R$ 8.500,00
Escort GL 93 R$' 8.000,00 .: nego.�I·OS Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00
Escort GL 88 R$ 4.500,00 / Chevette, ale., 88 R$ 4.000,00
Escort Xr3 ,87 (R$ 4.000,OQ

.

t
.

, Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
Verona GLX compl.

'

90 R$ 6.500,00 nes eespaçm Uno Mille IE 1.5 R$ 7,500,00
Versales GL 95 R$ 8.500,00 Courier 1.3,98 R$ 12.000,00
Verona LX 92 R$ 6.500,00' Eseort 88 R$ 4.300,00' .

Kombi 94 R$ 6.500,00 R$ 4.500,00
R$ 7.50000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ano
93
96
98
00
98
96
98
95
95
95
89
00
99
97
00
84
83
87
Okm
Okm
98

Cor, .

Vermelho
Branco

- ".' 'l 'i

Prela
.Azul
Verde
Vermelha
'Vermelha
Prela
Preto
Verde
Prela
Praia
Raxa
Verde
Vermelha
Azul
Branca
Branco
Verde
Prelo
Vermelho

,

CORREIO DO POVO

AUTOMÓVEIS
,"111111111'11'l1li

Palio ED, compl. 02 branco
Celta cl opc. 01 prata
Gol Plus 16V, 4p, .GIII 01 azul.
Gol MI, 4p 99 branco
Corsa Wind, 4p 98 prata
Gol MI compl. 97 preto
Vectra GlS 97 verde
Uno Mille, SX, 4p 97 azul
Palio EDX, 4p 97 verde
Goll Plus 96 branco
Santana GlS, 4p 92 verde
Uno 1.5 92 branco
Chevette 1.6, gas, 91 azul
Gol Cl 1.6 90 branco
Uno CS 86 bege
Fusca 1300 72

Rod. SR·280 km 58 s/nº - Guaramirim-SC - 'ir 373-0504

troca. Tratar: 370-4810.

GOL - Vende-se, :t000, branco, 93.
R$ 6.500,00. Tratar: 9905-6476.

GOL - Troca-se, 92, por corsa acima
de 00. Tratar: 9969-6900, el Carlos. GOL - Vende-se ou troca-se por

moto, 95; bege met., ótimo estado.
R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335 ou

9992-6016, el Hélio.
GOL -,Vende-se, 1.6, 96, CU. R$
10.450,00. Tratar: 376-2068 ou

9992-4712, el leo.

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

GOL - Vende-se, 92, ale., em ótimo

estado, el roda de liga leve, rodaO
15'. R$ 3.000,00 + finane. Tratar:

371-6916,.e/Wagner. O

GOL - Vende-se, 94, azul, motor
'1.6, el farol de milha, limpador e
desemb. tras. e aerofólio. Tratar:

GOL - Vende-se, Cl., 94, motor 1.6,
cinza met. R$ 7.700,00, aceita

e>.
e» n s Ó I C ((I

UNIAO

c-o fi' Ó I e lo

UNIAO

c O".'" (; I <I

UNIAO'

(I
:" c e n e

õ

r c t e

UNIAO

9117-7919, el Leandro.

GOL - Vende-se, 85, ouro met., em
bom estado. R$ 2.500,00 ou troea

se por outro veículo. Tratar: 37b-
7179, el 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, el Fernando.

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

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

GOlF - Vende-se ou troca-se, Gl,
1.8MI, 96, cornpl, R$11.000,00 +

cons, Tratar: 9122-6233 ou 371-

8153, el Elsio.

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

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

KOMBI- Vende-se, 91, 1600, ale.
R$ 5.000,00 nego Tratar: 370-7703,
el Adenilson.

lOGUS - Vende-se ou troca-se, CU,
94, impee., azul, el insufilme, farol
de milha, CD. Valor a cornb, Tratar:

370-2995, el Gilson.

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

PARATI - Vende-se, l€iV, 4p, 98.

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

Ob,. (03J três cUHfemp'laçóes PUI' mês

76,37
80,43
90,64

. �

GRUPO :ESPE�IAL
1i

cARROS
.

.
I

R$126,52
R$143,7'8
R$153,15
R$ 178,45
R$ 199,63
R$ 214,28
R$ 233,41
,R$ 239,48..1

R$
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

\..

8.506,00

II
Rua Barão dç Rio Branco, 62.7
Centro Jaraguá. do Sul

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

...

R$ 14.000,00. Tratar: 9953-5676.

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

PASSAT - Vende-se, Gl Fleseh, 1.8,
ale., prata, 87, paraehoque e

retrovisor personal., carro em ótimo
estado. R$ 4.600,00 ou R$
2.300,00 de entrada e o restante

em até 24x. Tratar: 370-5504 ou

9963-8002, el Jair.

PASSAT - Vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 3'71-9730.

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

SANTANAi- Vende-se, 97, marinho,
v.e., ar-eond., d.h., a gas. duplo
eomb. Tratar: 9952-7084 ou 373-

3001, el Mara, hor. comI.

SANTANA - Vende-se, CIi, 95,
prata, 4p, el trava eletr., d.h., e
alarme. R$11.000,00. Tratar: 274-
8550, GI Danilo.

SANTANA - Vende-se ou troca-se,
95, 4p, el ar e d.h., branco el
rodas 15. Valor a eomb.
Tratar: 376-1772.

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

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

SANTANA - Vende-se, ui Cl, 89, a
gás, el aro de liga leve, porta mala

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

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

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

'

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

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

7378, el Marcos.

lAOA lAIKA - Vende-se, 93, 4p,
branco. R$ 2.000;00. tratar: 371-6238.

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

MOTOR-HOME - Vende-se ou troea

se, 79, por carro de menor valor.
Tratar: 373-2545, el luis.

VOYAGE - Vende-se, 82, lataria,
estofamento, reformado; nota'vern el
garantia. R$ 2.500,00 ou aceito moto

ou carro no valor. Tratar: 9121-4061. PICK UP WILLYS - vende-se',
traçada com darrbeeria original, em
ótimo estado, Valor: 4.500,00.
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

CAMINHONETE
PEUGEOT
Vende-se ou'

troca-se por' carro
de menor valor,
95, bom estado,
die. R$
12.800,00. Tratar:
373-2366, el Jair.

CARONA Vende

se, 86, ále., 5
marchas, motor 4
cilindros, branco.
R$ 2.800,00.
Tratar: 9123-

0513, el Cris.

OAKOTA - Vende

se pick-up, 99,
vermelha,
32.000km, capota
marítima,
impecável. R$ ,

23.000,00. Tratar:
376-1772.

SR 280 Km 57, nº 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373()917/373-13�- Guaramirim:SC

ÁG:U:IA
Ií!JC•• i.I-"i

MOTOS NOVAS E USADAS
Veículo'
RF 600
XT 600
Inlruder
XT 225
NX 200
NX 350
(8X 200
DT 200
DR 800
KDX 250
XlX 250
Titon
Tilon
Titan
Tilon Ks
DT 180
(G
(B 450TR
Tilon KSE
YBR 125
8iz

,..

CONSÕRCIO UH.AO

•
üNiJio·. Bis .OIfl.·6S 76.000 00

••

CQ"" ê r c Lo

UNIAO

coot'Ó'CIQ
UNIAO

CO(ltóleJo

UNIAO

1

Conló'CLo

UNIAO

CClrllõrclo

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

RURAL WILLYS - vende-se, 75,
motor 6Ce, mecânica .exeelente.
Valor a eomb., pronta pI trilha.
Tratar: 276-0031 ou 276-0544.

SPRÜNTER - Vende-se, 97, eompl.,
executiva, el 15 lugares, branca.
Valor a eomb. Tratar: 376-0710 ou

9955-1619, el Gilmar.

TAURUSN - Vende-se, 3.0, 24V, LX,
97, motorV6, embio autom., banoe
de couro, ar int., eompl. Tratar:
376-1772.

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

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

MITSUBICHI - Vende-se, L200,\95,
Turbo, 4x2, diesel, eompl. - vidro,
aro esp., capota marítima. R$
30.000,00. Tratar: 371-4446, el
Vilson.

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

AGRALE - Vende-se, 00, modo
8500, caminhão el frete garantido
na Olsa. Valor a-corno. Tratar: 376-

2018, após 15 horas, el Gerson.

,F-4000 - Vende-se, 77, vermelha,

motor MWM el carroceria. R$
14.000,00 ou troca-se por F-l000,
paga-se diferença. Tratar: 274-8550
el Danilo.

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

F-4000 - Vende-se, 608 ou

Volkswagen, pago a �ista. Tratar:
9121-4061,

------------_ CG - Vende-se, 01, vermelha. R$
3.300,00. Tratar: 370-7577 ou 9905-
3398, el Arnaldo.

GMC - Vende-se, 98, capacidade
pI 15t., 1590, branco, el rodular.

,
R$ 58.000,00. Tratar: 9992-0343,
el Braulio.

IVECO EURO - Vende-se, cargo
truek, 98/99, 2' dono, el
170.000km orig. Tratar: 373-0263
ou 9979-0283.

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

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

9975-4060.

vw 8_150 - Vende-se, 01, baú Saider,
particular. Tratar: 9979-1437.

AGRALE - Vende-se, 27,5, 91, doc.
pg, pI trilha el todo equipamento
por R$ 1.400,00. Tratar: 9967-1195.

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

vista. Tratar: 370-7189, el Gisele.

BIZ - Compra-se. Tratar: 370-7189,
e/Célii3.

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

CBX - Vende-sg, CBX 200, estrada,
. 95, azul. R$ 3.350,00, Tratar: 9992-
4712, el t.eo.

I

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

9975-0117.

CG 125 - Vende-se, Titan 00, KS,
vernelha. R$ 3:500,00 ou

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

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

CG TITAN - Vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar: 9124-6939, Aleiomar.

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, el José.

CGmAN - Vende-se, consórcio, partida
elétr., com 10 pare. Pagas, faltando 26
pare. Tratar: 376-3034 (manhã).

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

DT 180 - Vende-se, Vamaha, 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, Vamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou R$
200,00 + 6x R$ l1l0,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

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

KAWASAKY - Vende-se, ZX1,
amarela, 97. R$ 24.000,00. Tratar:
370-2227, el Anderson.

SCOOTER - Vende-se, 97, Palio, j
toda revisada el motor feito. R$"
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-

C'O'MPRA,..;VENDA- .. TROCA .. ·FINAN'ÔIA .. CONSÓRCIO" ' ", '. ," . " ;.- o:. '.' .... .' � .
.

.. ", _. .' '. _, , .• -I "

370-5999
CONSÓRCIO REGATA

Planos em até 60, meses
com 4 contemplações tndemês

MOTOS OKm apartlr

7341 ou 275-0051, el Jussara.

SHADOW - Vende-se, 01, prata el
5.000km, R$14.000,00. Trata: 371-9935.

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

VIRAGO - Vende-se, 250, 01, el
2000km rodado. R$ 6,000,00 e

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

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

XL125-Compra-se. Tratar: 9124-6939.

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

XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha. '

Valor a eomb. Tratar: 275-1676 ou

275-0817.

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

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

XT 225 - Vende-se, 01, verm., el
19.000km. R$ 3.500,00 + 21x R$
164,10. Tratar: 372-3673, após 15hs.

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

COMPRO
CONSÓRCIO
Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OX)() 47 522-0256 ou

9968-0588

Vendas e Serviços

f) IntelbraJ'

111111 HDL
�,-
II c I'"

* 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 - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

ICE�
AR CONDICIONADO

(l INSTALAÇAO E CONSERTO
,

o AUTO ElETRICA
FONEjFAX(47) 3714354

Som

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

Entrada e saldo em 3-6X de R$ 169,1
* Capacete * Tanque cheio

CARROS USADOS a partir
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corcel II, lDO 81 bege gas. VEíp:JLO ANO COR COMB. PREÇO
[).20 Cabo Dupla, compl, 93 branca die. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ 11.'0'0'0,'0'0

Seja parceiro ' \ Gol Cl, 1.6 94 bege ale. Monde-o CLX 96 Preto Gas. R$ 14.5'0'0,'0'0
\

Kadett impecável 97 cinza Tempra SX 96 Preto
,

Gas. R$ 12.5'0'0,'0'0gas.

da B'V Financeira
Gol ClIl.6 96 verdé gas. GolCli 1.6 -, 96 Vermelho Gas. R$ I 1.'0'0'0,'0'0

GolMil:8 97 branco, gas. Gol 16V, 4p 99 Branco Gas. R$ 14.5'0'0,'0'0

VoyageGl1.8+ vé., Te., d.h. 90 branco ale. Corsa Sedam Super· 99 Branco Gas, R$ 14.8'0'0,'0'0

e faça ótimos
GolCll.6 91 prata gas. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.5'0'0,'0'0

Fusca 78 branco gas.
.

UnoSX, 4p 97 Cinza Gás. R$ 9.8'0'0,'0'0

Tempracompl. 96
-

preto gas. Saveiro GL 1.8 95 Ver":1elha Ale. R$ 8.9'0'0,'0'0
,. • I

·negoclos
Tipo, 4p, compl. -�r 95 prata gas. '-

'

GollOOO 95 Prata G,?S. R$ 7.a'OD,'O'O

Fiorino 1.5 + lona 92 bege gas. Gol 100'0 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.7'0'0,'0'0

neste .espaçel
Uno1.5 91 vermelho gas. J.Jno ELX, 2p /95 Verde Gas. R$ 7.8'0'0,'0'0

t, Escort Gl1.6 92 branco.:
' gas. Kadett GL 2.'0

'

95 Vermelha Gas. R$ 9.5'0'0,'0'0
Escort Hobby 1.0 95 marrom gas. Verona GLX 2.'0 94 Vermelha Gas. � 1'0.5'0'0,'0'0
HondaCG 82 vermelha gas, 0-2'0 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.5'0'0,'0'0

CG Titiln 125 DI hui Gas.
/

R$ 33'0'0,'0'0
Rua Waldemar Grubba,'2322 - Vila lalau - '* 371.-7212'ou 9963-7641. .

Palio EL 1.5, 4p 97 Azul - Gas. R$ 11.9'0'0,'0'0
,;

o ';I.

Com a parceria
BV, Financeira,
este espaçe

'é seu!

".d'êiIR '.$[§I autom�vei. 370 31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaragua do Sul· se

WOLKSWAGEN
Gol MI.l.0 Branco 97

Pote Classic Prata 97

logus Gli Verde 96
\
Gol! Gl., compi. Roxo 95

Logus Gl. campo Prata 94

Gol Cl Vermelho '89

FIAT
Palio EDX 4p Bege 98

Palio Weekend Branca 97

'I'alio a i.s, 4p Vermelha 97

Paücêtx, compl. Cinza 01

Uno ELX Vermelha 95

Flortnc LX Bege '92
Uno S Verde 87

FORD
Ka Azul 97

Escort HObby vermelho 96

Verona Gl Azul 94

Escort XR3 Branca 94

Verona GLX Prata 94

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00

Corsa Wind 4p Prata 99
.

Corsa Wind Cinza 98

tpanemasl, 1'.8
..

91Azul

,
.

\
\

Este espaço
está reservado p-ara

você lojista!
\

Seja ,parceiro
da BV Financeira

. '� faça ótimos
negócios

neste. espaço!

V VotoranifÍm I finanças

.'0) 3�0-2227 / 9975-1804
,
Rua Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA,'2 de julho de 2002

diversos
ALUGA-SE - equlparnento e entrada e assumo financ.

maquinário: compl., pI uma
I Tratar: 376-0.929.

\

marcenaria. São io máquinas,
todas profissionais e de padrão ARCONDICIONADO - Vende-

elevado, pi alta produção. se, iOo.o. bts's. Valor a comb.
Excelente estado de conser- Tratar: 373-3787.

vação e perfeito funcionamen
to. Apenas R$6o.o.,o.o.. Tratar:
(47)457-6157, cl Sr. Aldir ou

com Sr. Junior .Ó:

ALINHADOR - Vende-se, para
carro batido. R$ 1.60.0.:0.0..
Tratar: 376-1375.

AMACEIRA DE PÃO - Vende
se marca úene. Tratar: 376-

(10.60. cl Zuleica ou Adima.

APARELHO DE GINÁSTICA -

Vende-se Atlethi 20.0.1, semi
novo. nsseo.oo. Tratar: 276-
1457 ou 276-0.290. após
18hs cl Patrícia.

APARELHO DEGINÁSTICA - Vende-
é

'se, atlétic 20.0.1. Valor a comb.
Tratar: 376-0.642, cl Miriam.

APARELHO DE SOM' - Vende

se, cf tocd's, Aiwa 420.0.

watts, gaveta pi 5 Cd's. R$
80.0.,0.0.; ou troca-se por moto
no valor, dou o som de

ARCONDICIONADO � Vende-se,
pI carro Opala ou' Caravan. R$
'20.0.',0.0.. Tratar: 376-1375·.

BALCÃO - Vende-se, 2,
refrigerado, 1 seco, 1 retro

somente COm água, 1 forno a

.gás e 1 betoneira. Tratar:
370.-0.629, cf Teresinha.

BATEDEIRA DE BOLO -;

Vende-se BP 12. Tratar: 376-
10.60. cl Zuleica ou Adima.

'BAÚ PRA MOTO -.Vende-se

B$ 40.,0.0.. Tratar: 275-0.971

cl Luiz.

()

BEBÊ CONFORTO - Vende-se,
Alegro. R$ 60.,0.0. aceita
proposta, Tratar: 990.3-1898.

BOMBACHA E VESTIDOS -

Vende-se urna bombacha balão,
e dois vestidos de Prenda. Valor
à combi. Tratar: 374-0.989 ou

370.-7727 ci Jeferson.

{V\aSSQg�m
'

R$ ,30,00
Programa

R$ 50,00, cl
, local em J.araguá.
� 9953-1142

BAZAR - Vende-se estoque e

mobília no Amizade. R$
9.0.0.0.,0.0.. Tratar: 370.-6624.
CRECI 8844.

BASSET COFAP - Compra-se,
filhote macho, puro. Paga-se
até R$ 60.,00.. Tratar: 371-

.

6475, falar cl Jõ.

BATERIA - Vende-se, Dolphin
azul marinho em ótimo estado
e um mitrofone sem-fio. Tratar:

372-440.2, cl Sérgio.

BATÉRIA DE 'CELULAR E .

.

CARREGADOR NOKIA - Vende
se. Valor a comb. Tratar:

9121-2362, cyJeilce.

BERÇO - Vende-se marca

Habe, branco, (madeira) cl
colchão. Ri$ 30.0.,0.0. aceita
proposta. Trata�: 990.3-1898.

BICICLETA - Vende-se, para
colecionador, marca

Prosdócimo, aro 28. R$
60.0.,0.0.. Tratar: 370.-30.62.

BICICLETA - Vende-se,
ergométrica, seminova. R$
130.,0.0.. Tratar: 273-0.60.1, cl
Waldir.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a Resp-,�ito (t

Dedicação ao Cliente
já vêm deCasa,

Abrir pQrf,as para os. sonhos

das pessoas e construir os alicerces

para esses sonhos Virarem realidade.'

Foi com esse objetivo que a históriada

Chalé lmohiliãria começou a ganhar

espaço ria históriadejaraquá'do.Sul.
O

Mais que uma, imobiliár'ia,

oferecendo serviços de locação,

compra, venda e administração de

loteamentos, a Chalé é parceira dos

jaraguaenses, pois participa desde o

início çJe urna qrande. conquista na viçJa

deles: o sonho da moradia.

Com uma equipe dt'� profissionais

qualificados para oferecer ao cliente o que

há de melhor para a sua satisfação, a Chalé
I

i nveste constantemente na tecnoloçia.ern seus

sistemas de qerenciarnento, buscando sempre

agilidade e segurança - caracter lst icas

indispensáveis, que fazem diferençá no segmento

imobiliário.

Por oito.anos consecutivos a'Chalé ,é destaque

nas pesquisas de opinião pública em Jaraguá do Sul e

região, resultado da dedicação e comprometimento total nó

mercado, Com 20 anos. de casa, a. Chalé está.mudando sua

marca, e o motivo dessa mudança mais uma vez é o cliente, que

merece ser-recebido sempre com qualidade eo conforto para fechar

grandes negócios.

Compra • Vendee Aluga • Administra
Rua Reinaldo Rau, 58 • Centro • Jaraguá do Sul • se • Pane: (47) 371 �1500
Fax: (47) 275-150b • Plantão: 9975-1500 • e-mail: imbchale@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

BOTE - Vende-se, para tirar

areia, bomba de 10'. Tratar:
376-0586 ou 9975-4060.

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

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

CACHORRO - criança está
adoentada pelo
desaparecimento de Cooker,
mestiça dourada, atende pelo
nome de "Meleca", próximo
do teatro e mediações no
Bairro Czerniewiez. Tratar:
370-7276 ou 9955-9075.

CACHORRO -

desaparecimento de eahorro
de estimação. Atende pelo
nome de Clarim, cor marrom

com o peito branco.

Desapareceu nas

proximidades da Michigan
Botões e laterais. Tratar:
370-9484 ou 9991-3403, c/
Cleiton. Boa gratificação.

CACHORRO - Doa-se pastor
alemão c/ 2 anos. Tratar:
371-7341.

CADEIRA PARA CARRO -

Vende-se Galzerano. R$
60,00 aceita proposta.
Tratar: 9903-1898.

CADEIRA DE BEBÊ - Vende

se, p/ carro. R$ 70,00.
Tratar:' 370-3109.

CADEIRA DE BEBÊ - Vende-se,
p/ carro, marca Galzerano. R$
60,00. Tratar: 370-7703, c/
Adenilson (manhã).

CARRINHO DE BEBÊ - Vende-se,
Burigotto. R$ 60,00. Tratar:
275-0707 (hor. Coml.), ou 372-

0339, c/ Mareeli; a noite.,

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

CAMA - Vende-se, casal,
branca, tubul'l(' seminova. R$
50,00. Tratar: 9104-5510.

CAMA - Vende-se, beliche,
seminova. Valor a eomb.

Tratar: 376-,1595.

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

CELULAR - Vende-se, Erieson,
cartão, Tim. R$ 200,00.
Tratar: 9903-3526, c/
Cristiano.

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

9066, c/ Jerusa.

CELULAR - Vende-se, Startae,
,

motorola c/ linha. R$
350,00. Tratar: 370-7916,

\ c/ Regina.

CELULAR - Vende-se mad.
LG Global, pré pago -R$
95,00. Tratar: 374-0686 ou

370-7727 c/ Jeferson.

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

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.

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

Tratar: 9979-0605, c/ Adir.

COMPUTADOR - Vende-se
AMD Duron, 950mhz, eompl.
R$ 1.400,00. Tratar: 9996-

7791, c/ Alan.

COMPUTADOR - Vende-se,
K611 500, kit multimídia,
monitor 14'e scanner Genius.

R$ 950,00. Tratar: 370-

4617, c/ Ricardo.

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

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

DIVIDE-SE APTO. - Precisa-se
de moças, apto. mobiliado, no
Centro, novo. Tratar: 372-

6090, c/ Alexandra.

DIVISORIA PARA PÃQ - Vende
se p/ pão francês. Tratar: 376-
1060 c/ Zuleiea ou Adima.

EMPILHADEIRAS - Vende-se,
marca Gale, 91. R. 25, rodado
duplo, torre alta, 2,5T. R$
27.000,00, e marca Toyota,
ano 90, 2,5 + R$ 24.000,00.
Tratar:' (47) 635-5151.

EQUIPAMENTOS DE SOM -

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

ESCORREGADOR - Vende-se,

,

CEDRO MOVEIS

.... Móveis sob medida;

.... Inclusive móveis de

Gramado;
.... Cozinhas planejadas.

E A SELEÇÃO EM RITMO DE PENTA

TUOO EM 'sx
SEM dUROS

SOLICITE

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

(próx. Caixa Econôrnica) - Jaraguá do Sul - SC

200,00. Tratar: 375'2190.

ESTUFA - Vende-sé, de

bolinho, pastéis, etc. R$
50,00. Tratar: 376-2103.

ESTOQUE DE LOJA _: Vende

se, em Joinville, estantes,
mesas c/ cadeiras,
estofados, etc. Tratar: (47)
453-1023 ou' 3025-4549.

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

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

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

ESCRITÓRIO -r- Vende-se, central;
c/ toda infraestrutura,
computador, fax, telefone,
areondieionado e ctlentela
formada. R$ 10.000,00. Aceito

etFro. Tratar: 9125-2722, c/
Everaldo ou 372-3970, c/ Mercta.
v

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

ESTEIRA MECÂNICA - Vende

se, seminova e step. R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

I� !azera renovlJ!Õo ou o seguro novo do seu vekulo, faça uma COIlSCJlta conosco e sohéii8üm orlDmmto;'m\
IOIIIPromisso. Garuntimossua seguranID e de sua família em coso de sinistro, além do garanti0 dos melhores' "

.

seguradorus, ClIIl1 um Pfe!D acessível. reremos o moiorpruzerem ofendê·lO.
..

.

- BndesaISeguros • Uberty Paulista - AGF Brusil Seguros
-SuIAmérka -Hannover -YeraCruz

� -_m__��
__;.�. ____

Ru" Reino/tio R"u, 728 - S"/,, 3 - J"r"guG tio Sul
E-m"U: celIpseg@uo/.com.br

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

FILMADORA - Vende-se.
Tratar: 9121-2362, cf Joilce.

FITAS DE ViDEO - Vende-se,
1100, cl expositores e

balcão. Valor a comb. Tratar:
376-1090.

GALPÃO - Vende-se, cl
300m2 de contr. E 738m2 de

terreno, no Água Verde. R$
67.000,00. Tratar: 370-
6624. CRECI 8844.

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

. região. Tratar: (47) 9975-
2825, cl Silvio.

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

GATOS - Vende-se, Siames e

Persa. Tratar: 373-3787, cl Noeli.

GELADEIRA - Necessito -

Morador do Bairro Rancho Bom.
Tratar: 374-1103, 'cl Rute.

GUARDA-ROUPA - Procuro

guarda-roupa para ser doado,
estou necessitada. Tratar:

275-3678, cf Malvina.

GUITARRA - Vende-se, Fender
Stratocaster importada +

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

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

IMPRESSORA - Vende-se

Deskjet 610c. R$ 200,00.
Aceita-se contraproposta.
Tratar: 9903-1898 cl Daniela.

LANCHONETE - Vende-se, Vila
Lenzi. R$ 6.000,00. Tratar:
9121-8868, cl Maria.

LANCHONETE - Vende-se, no

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

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

LAVATÓRIO - Vende-se para
salão de beleza. R$ 70,00.
Ou troca por prancha de
cabelo. Tratar: 9121-4061.

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

LIVRO - Compra-se, Mundo
de Sofia. Tratar: 376-3658,
cl Jusiane ou Marta.
-----------------------0

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
modelo reta, Yamata. Valor a

comb. Tratar: 9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
reta e overloque cl cobertura.
Preço a combinar. Tratar:
9993-4340 ou 370-5547.

MÁQ. COSTURA - Vende-se,
Inteloche (Yamaha) e tricô

(Elgin Brother Eletronic). R$
3.000,00 as duas ou troca-se

por moto de menor valor. R$
375-1080.

MAQ. LAVAR ROUPA -

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

MÁQ. LAVAR LOUÇA - Vende

se, Brastemp, pi 6 pessoas,
na caixa, ou troca-se por

fogão Brastemp,

1--_
.. _·_-------_ .._---_·_----

.._----------· ..

·_·_·_-_·_-----,

I CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Air f. O�Íh'VOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

��-----------------------�."

ENDOCRINOLOGIA
Dr.V���cel;o-Webu- S��

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
V�CUwer�S�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
VrGtl. c'l,ad..Wí�

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705
-----

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul -

autolimpante, 4 bocas, de

embutir, novo. Tratar: 370-
9172.

MÁQ. FRALDA - Vende-se,
descartavet. Tratar: 375-
2949.

MÁQ. REBATER ELÁSTlCO
Vende-se, 4 agulhas, marca

Hansaí. R$ 3.500,00 à vista
ou R$ 2.000,00 de entrada e

o resto parcelado. Tratar:
9975-4523, falar com Rosa.

MÁQ. PI RECORTE DE
ADESIVO - Vende-se, ploter
de recorte, boca de 25. Preço
de ocasião. Tratar: 370-
9172.

MÁQUINA - Vende-se, de
solda elétrica e furadeira de

impacto. Tratar: 370-9172.

MÁQUINAS P/ COSTURA -

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

°

canhões de luz cf catraca e

40m fio. R$ 900,00. Tratar:

372-3598, cl Ane.

PERDA - Procura-se
documentos de Sr. Eder José

Franzol, perdeu ou

documentos na ciclovia, quem
enc-ontrar ligar para: 275-
3711, mediante gratificação.

PINTURA - Fazemos pintura
em móveis (pátina, decapê,
etc.). Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.

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

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

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

PROCURA-SE - Imóvel no
Centro de Jaraguá do Sul

para alugar. Tratar: 373-

4932, cl Ana Paula.

*Massagem Terapêutica
*Depilação

-,

*Manicure

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

IRs
I
Irmáqulnas Indústria
e Comércio LIda.• ME

Trabalhamos com vendas e çonsertos: '_I
* Assistência 24hs

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
* Venda * Locação * Conserto * Montagem

• Molares Estacionários
• Lava Jato
• Aspirador
• Compressor, etc.

-- Motossera
• Roçadeira
• Motobombas
.. Entre outras ... wvvvv.irmaquinas.cib.net

PROTETORES DE BERÇO (3)
- Vende-se. R$ 20,00 cada.
Tratar: 370-9228. cl Rosane.

QUADRA DE TÊNIS DE CAMPO
- Aluga-se por hora, 1§ 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, cf
mais de 3 qtos. Tratar: 370-
1531 ou 9113-4116.

ROUPAS DE BEBÊ - Vende
se de 6 meses a 1 ano, semi
novas. Tratar: 370-9228. cl
Rosane.

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

ROUPAS - Vendo, masculinas,
de primeira, calça, cinto,
camisas e blusas de fio (tencel,
linho e microfibra). R$ 15,00 a

peça. Tratar: 370-8552 ou

9118-7192, cf Hedlinn

(qualquer dia e horário).

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

SOM - Vende-se, Aiwa 4200

watts, semi-novo. R$ 800,00.
Tratar: 376-0929, cl Charles.

SOM - Vende-se, Aiwa 2500

watts, novo. R$ 480,00.
Tratar: 274-8404, cl Dilson.

SOFTWARE Vende-se,
estoque, educativo. e de

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

.
,

R. Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

TECLADO - Vende-se, marca

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

Vende-se, compl. Tratar: 371-

5640, cl Sérgio.

03 RETRO ESCAVADEIRA -

Vende-se, CASE 580H ano

87, 90 e 95. Tratar: 372-
1727 ou 9975"0331.

TECLADO � Vende-se Yamaha
TSR 180. Tratar: 274-8565.

TRANSFORMADOR - vende
se 3.000Wts, vantagem
220v e 110v. R$ 80,00.
Tratar: 275-0971. Cf Luiz.

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

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

VIDEOGAME - Vende-se, super
nintendo, cl 2 controles e 6
fitas. R$ 150,00. Tratar:
371-6238.

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

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

VENTILADOR DE TETO -

Vende-se R$ 20,00.TROCA-SE - Carro no valor
de R$ 30.000,00 pI casa de
material. Tratar: 370-1161. VIDEO CASSETE - Vende-se

Philco, 4 cabeças. Tratar:
274-8565.OFICIINA DE TORNEIRO -

ESTADo DE SANTA CATARINA
PODER JUDICtÂRIO
Comarca doi�do Sul
I·VI..Clnl

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA

�.O.IlOJ',I)frAL: diaa

OlA) Doutor(a) Márdo Ron6 Rocha. Juiz(a) ao Direito.

FAZ SAlléR que. no dia 02lAgostol2OO2, .. 15:15 honIa. e. em segunda
opommid_. no dia 121Agosto/2002, ',.. 15:15 hora, ne.ste Juízo de OinIIto,
._ • Roa Gui_ cnstiano Wacl<ethagen. 87. Vil. NowI. CEP 89259-300.
Jenoguâ do SUI-SC. _(lo) Ievado(a) 8 leilioIpraça 0(0) bem(ns) de.alIo(.).
consoonle delemllnaçlo cooalante dos auto. n' 036.19.00474'. em que figUfll(ln)
como _uenlo(a) II.Inco "Ú S/A. tendo como execut.ado(.) Adlgha IndÚlllriI cio
Velluirio UcII e outro. Bem(n.): 1.149 kg (um mil cemo e qu._lo e nowt quilos)
de maiha confeccionade em in�. em cciiits. tamanhos e modelos variados.
de_lo em�. AvalllçAo: RS 59.748,00. em 221dezembrol2000, cujo valor
..,. corrigido _rillm._ a data do(a) _pr.. JeO<Mndo o ","smo rumo

dado 80 débito cobnodo. 0.. : NAo hã. ReaJfSOS ou pet1dêndas; NIo hã.
Sall..,.... quo. em j>rimeiro lelllolpreça; o valor do lanço nao poderá ..t inferior a
avaüoçio oIebJadl,_ que, nlo ocorrendo • venda nnl.(a), _ levado é
segunda oportUnidade, ......._ • allenaçlo • quem mail oferlar (art. 686. VI. do
''''

�-�_
...._ ... _..._

por melo do pnuente. di
. .

da hasta público acima descrilo. e, para que
chague ao conhocirnentD de , parte. e Ieroairoo. eu, Ellan. Aparecida Stinghen
Rausit... o digitei, • ou. 'Clãuã/a J4JI1ichefl J..,lsen. Escrivj(o) Judicial o

_._�., ��"
......=

�a.� .

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

MESA - Vende-se, jantar, cl 6
cadeiras. R$ 290,00. Tratar:
370-0558, cf Eli.

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

MODELADORA DE PÃO -

Vende-se para Pão Francês,
marca Sulpan, Tratar: 376-
1060 cf Zuleica ou Adima.

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: 9121-
2362, cl Joilce.

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

NECESSITO - de roupa para
bebê de 3 meses, 5 ano e 4
anos e cobertores. Tratar:
275-3609 cl Cláucia.

PAPELARI'A - Vende-se saldo
em geral. R$ 1.300,00.
Tratar: 274-8329 ou 274-
8264, cl Simone.

PASSAGENS AÉREA - Vende
se, para o nordeste ou

qualquer outro país dentro da
América do Sul, com 20 dias
antes da data da viagem.
Valor 60% do valor da

passagem oferecida pela
empresa. Tratar: 9973-3358.

PATINETES -Vende-se, 3.
Valor a comb. Tratar:

370-9282, cl Rose.

PEDESTAL - Vende-se, 16

TENDA DE UMBANDA
PAI XANGO

Marque sua consulta pelo fone:

275-1559
.

Trabalhos espirituais para todas as

finalidades,
Gira de Umbanda e Quimbanda todos os

Domingos com início às 19:00 horas.

Rua. Rui Barbosa, n() 68 - eOHAB
- Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rolamento:
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Rolamentos -

Reientores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/F.: (4i1 Ils.,l8S8

CORREIO DO POVO 14

r

Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Oemicar - Vila lalau - Jaraguâ de Sul

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

Aproveite preços promocionais de inauguração, nos COMPUTADORES
FONE: 47 371-0394

Rua: Barão do Rio Branco, 320.sala 04 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

rcbinformatica@uol:com.br

�.Tudo para constÍ'��ão, reformas e projetos

- Persianas
- Box para banheiros
- Esquadrias

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

IMFI, Madeireira Flórida Ltda.·

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

�CORTILEXJ[ll CORT1NAS - PER..SIANAS - DECORAÇÕES
PadrM-l!/q�pcwcv.I(UV&om,�

20
7
SO

:3
S
4-
7

arquitetura.
deslgn

Rua CeI. 'Procópio Gomes de Oliveira, 474

.�f/ -__ vIdraçarIa.

%IV'Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?,

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

CORREIO DO POVO

371·1919Cla�síficados Mais completos,
II Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 2 de julho de 2002 GERAL
.......... -

- ')
,.

\

Ilca Rau D'Mio
No di� de hoje, transcorre a data natalícia da senhora

'

Ilca Rau D'Mio, residente na aprazível cidade de Santa
Felicidade, que faz parte da Grande Curitiba, no vizinho
Estado do Paraná. A nataliciante é filha de Reinaldo
Rau, brusquense de nascimento e de saudosamemória,
que foi atraído pelo desenvolvimento da regi�o
jaraguaense e aqui construiu o seu império comercial,
que Emílio da Silva deixou registrado em seu livro

"Jaraguá (do Sul) - Um capítulo da povoação do
Vale do Itapocu", à página 299. A senhora Ilca, viúva
de Amadeu D'Mio, colhe hoje o seu 800 ano de
existência, no meio dos que lhe são caros. Por este

motivo, o CORREIO DO POVO abre espaço nesta

edição para cumprimentá-la, como contumaz leitora

que é, não esquecendo dos amigos que deixou nesta

terra. Renovados cumprimentos com votos de ainda
muitos anos de vida.

._ _._._ _ _-_._ _ _._ .. __ .-._ _._-_ _ .. __ ._.__ .. _ _._ _ --_ .. _-_-_-

-,

CONVITE
O Clube dos Sóbrios tem a grata satisfação de convidar
vossa senhoria e familiares para o baile da Serenidade,
comemorativo pela passagem dos 25 anos de existência
do Grupo Serenidade de AA. E também pelos 21
anos de fundação do Grupo Familiar AL-Anon

Alavanca, do Município de Jaraguá do Sul - Se. e

Segue abaixo a progrr.mação do evento:

Data: 6/7
Horário: 22 horas
Local: SER Vieirense
Rua Dona Matilde, 201, próximo à Oficina Dernicar
- Vila Lalau

Animação: Os Verticais
Ingresso: casal; R$ 8,00 - individual, R$ 5,00
Lembramos que no decorrer do baile não será servida
bebida alcoólica e nem permitida a entrada da mesma.
Haverá vebda de água e refrigerantes. No decorrer dei
baile será servido lanches.
Contamos com a sua presença, bem como de seus

familiares e amigos, desejando-lhes mais 24 horas de
serena sobriedade.

\ ,

Jornal
. CORREIOOOpovo

Aqui tem
informação!

\ Rua Reinoldo Rau, /61 -

saia 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

,

CIRURGIÃO-DENTISTA.
Especialista em Prótese
o-. AÍ+" f. O.1rÓri&VOY�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail -drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
vc:MM,bor lvfaecelo-weheY S i1NCtI
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

r-"""",---ii",--
,

\

ENDOCRINOLOGIA
t». CleNerwwS�

Fone/Fax: 275-378� - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
VYC{/.C�T�

Fone/Fax: 371:�7.t!�.-:

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

I REMINISCÊNCIAS

CORREIODOPOVO38

Imigrantes) bucovinos em Jaraguá do Sul (1)
\

altiplano, Mafra (SC), para a Argentina, Uruguai,
Canadá e São Francisco, da Califórnia, no con

tinente americano do Norte. Jourdan, nosso fun

dador, convidava' o bucovino Krisch (Eduardo)
para dirigir o "EstabelecilI)ento Jaraguá", que tinha
na direção o ,sr. Francisco Carlos John, que se de

mitia no ano de 1881, sendo o cargo assumido por
Eduardo Krisch, que levou a efetivo a 'recuperação
das instalações até seu perfeito funcionamento.

Com a volta da produção antepunha-se 110VO

pro�lema de fazer chegar o açúcar que devi� seguir
a São Francisco, através do Rio Itapocu, ante
punha-se o questionado Salto Itapocu, em

Guamiranga, que se achava contratado com Gio

vaniNicoluzze, Delírio Fancher.T'asqual Fancher
e Francisco Radwanski, frustrado por falta de

recursos materiais para enfrentat sem�lhante
empreendimento, até hoje. No ano de 1868, o

bucovino Eduardo Krisch naturalizava-se

brasileiro. Exerceu cargos de inspetor de quarteirão
durante mais de; 20 anos. Como conselheiro

municipal, apresentou a lei dos "cubos sanitários"

para remoção das fezes da região urbana. Deve-se

creditar a este bucovino ainda. Com a instalação
da Colônia Hansa-Humboldt, em 1897,. passou a

administrá-la, construindo cerca de cem qui
lômetros de estradas que permitiam o uso de cat

roças, um enorme benefício para a regiãó,
substituindo os precários caminhos, a de Itapo�ll-'
Hansa, Ano Bom, via Rio Itapocuzinho, Ribeirão
Grande do Norte até. o Ribeirão do Funil, o

Ribeirão Ano Bom, via São Bento, numa clara
visão de futura ligação do litoral ao altiplano, que
hoje' traz_ tantos benefícios de ligação ,'e
desenvolvimento. Certa vez, em 188�, os índios

botocudos, que cumpriam o hábito de migrar no
,

inverno para o litoral e no verão voltavam ao alti-
\plano, foram molestados por caçadores, matando.

e ferindo alguns deles. Como toda ação provoca
urna reação, os botocudos assaltavam o lavrador
Marcos Finadelfo Mariano e era gravemente ferido,
uma filha de nome Mariana sofria uma flechada

que a prostrou morta, e a outra filha, Júlia, era
gravemente ferida, obrigando levá-l� a Joinville,
com o ferimento já infeccionado, chegando até a

localidade de Bruedertal, onde encontravam o
bucovino naturalizado Eduardo Krisch na sua faina
de topógrafo agrimensor, a ac�diu, usando algumas ,

ferramentas cirúrgicas indispensáveis nos curati-

_vos <;lo pessoal de trabalhadores que costumavam

acompanhá-lo, salvando-a. Eduardo Krisch teve

um filho de nome João, que também se dedicou ao

serviço topográfico, traçando e construindo a

Estrada do Salto (Pirai), por Vila Nova, ligando-a
a "Blumenau Strasse", numa extensão de 14
quilômetros.

o éORREIO DO POVO, através d)sta coluna, na
edição 4.597, de 11 de junho de 2002, concluía as

, /

reminiscências de Garibaldi aGS - Distrito de

Veszprém), importando em dizer que poderá voltar
quando novas pesquisas se realizarem, abordando

aspectos desse grupo de imigrantes que emigraram
diante das constantes convulsões em sua terra de
I '

origem, que tornavam impossível trabalhar em paz
num espaço de terra que fosse seu. Falamos

longamente sobre a colonização dos húngaros,
graças a um rico material guardado nos baús dessa

. etnia, trazendo para as gerações mais recentes

informes de como tudo aconteceu, com com

panhias colonizadoras mal organizadas, nas mais

das :rezes, quando não faziam dessa atividade uma
maneira de explorar os imigrantes, literalmente
abandonado-os na selva. Mestre Emílio da Silva,
de saudosa memória, no seu livro "Jaraguá do Sul
- Um capítulo da povoação do Vale do I,tapocu"
(1975), lembra o bucovino Eduardo Krisch a

ocupar ao tempo em que aquela região européia
pertencia à Áustria, ele abandonou a 'capital
(Rômerstadt) junto com seus pais, Johann e

Johanna Rob Krisch, a irmã, Maria, a sobrinha

Edwiges e a prima Gabriela, embarcando em

agosto de 1863, no Porto de Hamburgo, para
singrar o Oceano Atlântico por longas 13 sema,nas,
e desembarcar em São Francisco do Sul, e, sem

demora, iniciaram, o pai e o filho, Eduardo, à \
.,

procura de terrenos mais acidentados, contendo
cachoeiras. Eis que, pai e filho, com conhecimentos
mais avançados, além da prática da agricultura,
tinham em mente montar uma serraria, em face da
existência farta de árvores, e num segundo passo
instalar uma olaria, um moinho para o fabrico de
fubá de milho, tudo movido à força hidráulica,

I

obtinha na Colônia Dona Francisca informações
de que encontraria essas condições, apontando os

informantes para os morros existentes no Oeste,
nas paragens da Colônia Hanseática, situada a 18

quilômetros do Domínio Dona Francisca, que
depois passaria a chamar-se de Joinville. Os

imigrantes, em sua: maioria bucovinos, ocupavam
.as terras situadas ria margem esquerda do Rio

Iatpocu, na região em que ele passava a tomar este I

nome, formado pela junção de dois rios que vinham
de serraacima, onde �e situa o próspero município,
Hansa-Humboldt, hoje Corupá, ex-segundo
distrito de Jaraguá, atual Jaraguá do Sul. Isto no

correr dos anos de 1887 até 1890.

Se a terra era dadivosa, conseguindo ótimas

colheitas, a comercialização dos produtos
encontrava entraves, face precário meio de

transporte, o que fez os bucovinos, em apreciável
número, retirarem-se rumo a Rio Negro, no Paraná,
de São Lourenço, e região da Estrada da Mata, no
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Sábado foi dia de

Convivência no Marista,
Com o objetivo de

proporcioriar a integração
daqueles que, de algum
modo, fazem parte dá
famíliaMarista, o Colégio
São Luís realizou no últi

mo' sábado, o Dia de Con

vivência.

Na programação cons-

tavam, jogos esportivos
de Futsal, Futebol Suíço,
Voleibol, Basquetebol e
entre outras atividades
de lazer.

O evento foi aberto

para pais, alunos, fun
, cionários e toda a comu

nidade.

O Teleformar, curso de

armação à distância pro
avido pela PUC-RS (Pon
ifícia Universidade Católica

o RS), com os funcionários

o Colégio São Luís, encerra
oje (2), com uma celebração
as instalações do Colégio.

"

O curso teve como objeti-

ProfessoresMaristas terminam

curso de formação à distância
Festa]ulina tio Colégio

Marista São Luís

Quando falar sobre drogas
PEDRO LucYK - Educador Marista, Coordenador Pedagógico (Já União
Catarinense de Educação e Especialista em Prevenção ao Uso de 'Drogas

O controle sobre as drogas já fugiu hámuitodo alcance das autoridades responsáveis,
infelizmente. Cabe às famílias e às escolas unirem-se is autoridades e à/sociedade para
desenvolver estratégias que permitam o despertar do senso crítico dos filhos e

educandos, pois, educar na pós-modernidade, muito mais que transmitir conteúdos é

ENSINARA PENSAR. .. Falando como 'palestrante, fico Preocupado quando famílias,
escolas e entidades in7estem apenas em palestras em dois ou três momentos fortes
durante um ano todo. O caminho de valorização da vida não passa apenas pelo
conteúdo de uma ou duas palestras. Estas são importantes e imprescindíveis, é claro.
Servem como início ou fechamento de um trabalho a ser desenvolvido no cotidiano
e não como "dever cumprido e acabado". Prevenção presume conhecimento, da

realidade, acompanhamento e dedicação. Continuidade. Prevenção se faz no dia-a
dia. Deve ser trabalho do cotidiano. Mai's do que falar no contra-valor da droga;
temos que falar no valor da vida, na saúde, na ocupação do tempo com atividades

recreativas, artísticas, culturais e outras ... Prevenção presume o cuidado da saúde física,
mental e espiritual. Não basta repassar informações na adolescência, ou apenas a partir
dela, pois a adolescência é o período da curiosidade, do espírito de aventura, da
necessidade de pertencer a grupos" fase que merece muita preocupação, e atenção. O
que devemos fazer é, já nos primeiros anos de escolaridade, mesmo sem falar em

drogas, propriamente, devemos nos preocupar em desenvolver os valores positivos
inerentes a cada ser humano. A droga destrói os valores sociais, morais, éticos,
econômicos, culturais, como também os religiosos. Temos que criar nas pessoas uma
cultura de valorização da vida, iniciando pela família e continuando na escola, com o

imprescindível. apoio da sociedade.
'

Nosso trânsito
DR. W. B. FALCONE - Médico e bacharel em Direito

"Tramita na Câmara de Vereadores projeto sobre as ciclovias. Já faz tempo que
posiciono-me sobre a falta de atenção que o Executivo dedica às ciclovias. Insuficientes,
sem continuidade, sem segurança e manutenção. Seria o nosso 'metrô de superfície'.
Diminuiria-se o volume de carros nas ruas. Excelente exercício aeróbico, além de
atenuarmos as emissões de monóxido de carbono. As vantagens são várias, todavia a

atenção dispensada é mínima. Será que, por privilegiar a classe de menor poder
aquisitivo e por não pagar multa, não se deu a prioridade devida?

,

Verbas foram encontradas para colocação dos radares nas laterais das ruas. Que
por não estarem situados em 'ilhas' no meio das avenidas, serão uma excelente fo�te
de receita para o poder público municipal, podendo assim cumprir a Lei de

'Irresponsabilidade' Fiscal. Se quisessem disciplinar o trânsito sem atingir o bolso do

cidadão, os radares deveriam estar posicionados no Centro e não nas laterais das vias.
Os semáforos regulados para ter a cor verde sempre presente, desde que os veículos'

andassem a 40 km/h, é uma. alternativa que foi esquecida pelo Conselho de Trânsito.
A Onda Verde é factível e rião penalizaria os eleitores cidadãos. Conjugado às ciclovias,
mais locais adequados para, se guardar as bicicletas, ensejaríamos uma m�lhora deste
nosso trânsito, que caminha a passos largos para o caos encontrado nas grandes cidades.
Não conheço nenhum projeto para se fazer novas ruas ou avenidas. E a cidade prescinde
déste, sob pena de se inviabilizar."

O artigo acima foi publicado em maio de 2001. O que se sabe pela imprensa, e que
está causando anorexia no vereador Zé Padre, é que a verba que seriá destinada para
ciclovias vai ter outro, destino. 1

A campanha de trânsito para prevenir acidentes é uma ótima iniciativa, todavia os

oainéis de rua têm que ser inais claros, alguns dos atuais está muito cheio de fotos, o
iue o torna incompreensíveis. I

Vem aí a grande Festa

Julina do Colégio Marista
São Luís.

Promovida pelo Co

légio e APP (Associação
de Pais e Professores), a
festa acontecerá no dia 6

de julho, com início às

17:00 horas.

Terámuita comilança.
O quentão, pinhão, pi
poca e outras especiarias
não faltarão e ainda terá

muita diversão: brinca

deiras, pescaria, danças e

muito, muito mais.

Não perca. Venha fes

tejar com a gente, sô!!!

vo unificar a linguagemMaris

tae fazercom que todos ospro
fessores e funcionários tenham

os mesmos fundamentos.teó

ricos.OTdeformaréumcurso

de extensão, com duração de

160 horas e contou cbm a par
ticipação de cerca de 80% dos

funcionários,do Colégio.

Os grampeadores
Reproduzido do boletÚn da Agência Carta Maior de 26/6/2002

Mesmo entre os tucanos mais sensatos começa a existir a suspeita de que a ação da

Polícia Federal em São Paulo, contra oPT, tenha objetivo político, Está mais do que
claro que o delegado enganou o jui� ao solicitar a quebra de sigilo telefônico de pessoas
do PT. Só quem .acredita em Papai Noel e em "mula de vinte patas" pode aceitar a

versão de que "houve erro de formatação" no ofício enviado ao juiz, vinculando a

investigação a/tráfico d� drolas.
' ,

Se assim é, o delegado �e encaminhou o expediente deve ser demitido por

negligência:, assinou sem ter lido. E só imbecis � parvos podem acreditar que, antes de

solicitar a quebra do sigilo dos tais números telefônicos, a autoridade policial não tenha.
averiguado a quem·Pertenciam. Basta um telefonema da Polícia Federal à empresa
telefônica, isso se a própria PF não dispuser de um"arquivo com todos os números e

todos os titulares. Há poucos meses os camelôs vendiam, em São Paulo, discos CD
ROM com a lista telefônica nacional. Bem que a diligente PF poderia ter apreendido
um desses discos, de edição clandestina.

O governo está apelando para a ignorância, conforme o ditado popular, em favor

de seu candidato. Se a Polícia Federal atua dessa maneira, é preciso defender a todo

custo a autonomia federativa, no momento em que s� fala em "unificar" os serviços
policiais.

O fato traz outra advertência: não se pode deixar a polícia à solta. Ela tem que estar

sob constante controle da cidadania, por intermédio do Poder Legislativo, cujo pluralismo
ideológico e partidário assegura a lisura da vigilância.

Os regimes excepcionais conferem aos serviços policiais uma forte autoriomia de

ação e, como sabemos, durante bS 21 anos de ditadura militar, a PF foi, antes de tudo,
uma polícia política. Durante os governos Sarney, Collor e Itamar, a Polícia Federal

atuou de forma mais profissional, mas nestes últimos oito anos têm pairado algumas.,
dúvidas sobre a sua imparcialidade.

Em Brasília ainda ecoam os rumores de fitas' gravadas, sem permissão judicial,
com alguns trechos divulgados e outros mantidos em segredo - para a segurança dos

"gravadores" - envolvendo as mais altas autoridades republicanas. Quem não se iec�rda'
das versões correntes quando os negócios do Siva� foram revelados em fitas divulgadas,
pelo que se disse pela Polícia Federal, atendendo ao interesse de um alto funcionário do
Palácio do Planalto?

,-

Espera-se' que o juiz que autorizara a escuta telefônica possa dizer alguma coisa

sobre o assunto. Ele teria determinado a quebra do sigilo telefônico a partir apenaI' de
números, sem saber de quem se tratava? Onde ficam as garantias constitucionais de

sigilo de correspondência e de çonversações telefônicas? Não se pode violar a

Constituição sem que haja fortes indícios de ação criminosa.

Em suma: se a Polícia Federal estava investigando amorte do prefeito Celso Daniel,
�xorbitava de suas atribuições. A investigação é de competência das autoridades estaduais. .

, / ,

Se investigava o tráfico de drogas, não poderia estar autorizada a mover inquéritos por
outra coisa, sem disso dar conhecimento ao Ministério Público. Nem o juiz poderia ter
autorizado a violação do sigilo telefônico sem comunicar oficialmente sua decisão aos .'.

promotores que acompanham o caso do assassinato do prefeito Celso DanieI; de'
.

resto já considerado encerrado com a confissão dos bandidos comuns que o

seqüestraram e o eliminaram.
, :i.

I;'Jão há dúvida de que a ação da Polícia Federal terá efeitos. políticos. Mas, �e, a

verdade for conhecida antes do pleito, é bem provável que, se houve oobjetivo.político
de prejudicar o PT, o tiro tenha sido disparado para trás.

Mauro Santayana é jornalista
.. �
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Fotos: Téo Bogo/CP

Weege recebeu título de Cidadão Honorário.de Corupá

Expoarte teve início ontem
CORUPÁ � Ontem à

noite foi realizada a sole-
\

nidade de abertura da
)

segunda edição da Expo
(f arte, feira que expõe e co

mercializa artesanatos con
feccionàdos pelos mem

bros da Associação Coru

paense de Artesãos. O even

to acontece no pavilhão do
Seminário Sagrado Cora"
ção deJesus e prossegue até
o dia 7, das 13h30 às 21 ho

ras. A presidente da entida-
\

de, Sheila Stazack MineI,
destaca que a feira apresenta
materiais produzidos com

madeira, tecidos, metal, en
tre outros produtos.

Ao todo, 45 artesãos da

associação estão aproveitan
do o espaço para expor se
us trabalhos, com o intuito

de divulgar o artesanato lo

cal e comercializar os pro
dutos, gerando renda extr�
para as fanu1ias. ''A idéia de

realizar a exposição na se-

mana de aniversário do

Município é de propor
cionar um atrativo a mais

àquelas pessoas qué estive

rem visitando a cidade", des
taca Sheila, enfatizando a im

portância de fomentar o

turismo de Corupá. Ela con
ta que na primeira edição da
festa, cerca de duas mil pes
soas compareceram ao even

to e, para este ano, a expecta
tivaédeumpúblicoaindamaiot

HOMENAGEM - Na

oportunidade, o industrial

Wandér Weege recebeu

título de Cidadão Honorá

rio de Corupá. A idéia da

homenagem foi levantada

em'reunião na Câmara de
Vereadores e aprovada por
unanimidade. "Esto�muito'

contente com o reconhe

cimento, que é fruto-do

apoio que venho dedicando
à cidade de Corupá, há

muito tempo", destaca o

industrial. (FR)

Feira expõe a qualidade do trabalho dos artesãos de Corupá

CORREIODOPOVO 5

IPREyENÇÃO'� PARCERIA ENTRE PROFISSIONAIS E EMPRESA VAI ATENDER A COMUNIDADE

Dentistas e,Duas Rodas realizam

campanha na Tifa Schubert
JARAGUÁ DO SUL - Da campanha faz parte a no Bairro Nereu Ramos, no versidade do Alabama

A segunda etapa da cam- peç�teatral "Dooe ilusão, dia 18 de maio. Sérgio Pa- (EUA), abordará os temas:

panhaAssociação Brasileira doce lição", escrita por pro- checo informa que a inten� Resinas compostas de últi-

de Odontologia/Duas Ro- . fissionais da área de odonto- ção da ABO é de promover ma geração; Sistemas' ade-
das Comunidade será de- logia e encenadapor 11 crian- a campanha há cada dois sivos e suas vantagens e seus

senvolvida no dia 13 de ças filhas de odontólogos. A meses, em comunidades problemas; Como acabar

julho, das 14h30 às 17 horas, história enfoca os cuidado� que ainda serão selecionadas. COJ;ll a sensibilidade pós-
'no Clube dos Viajantes, na que devem ser tomados com CURSO - A ABO de operatória; Como fotopo-
Tifa Schubert. O presidente a boca para evitar cáries. Jaraguá do Sul promove limerizar eficientemente

da ABO (Associação Brasi- Brincadeiras, distribuição de nesta sexta-feira (dia 5), no as restaurações de resina

letra de Odontologia), regio- lanches e, como última ativi- auditório do CPL (Centro . composta, e Facetas em re-

nal deJaraguá do Sul, Sérgio dade, a entrega de kits com- de Profissionais Liberais), sina e restaurações, As va-

Pacheco, explica que a postosde escova, creme e fio um curso sobre restaurações gas são limitadas e reservas

intenção da campanha é de dental, para ser utilizados pe- adesivas estéticas e funcio- devem ser feitas através do

repassar medidas preventi- las crianças.A empresaDuas nais, com o professor de telefone (47) 275-1000

'fvas contra cáries e outros Rodas Industrial é quem está materiais dentários do curso ou pelo e-mail abojs@netu-
csproblemas dentários às cri- doando mil kits à campanha" de graduação e pós-gradu- oo.combt O investimento é

anças de comunidades ca- lanches ematerial utilizado na ação da UFSC (Uni_versida- de R$ 20,00 para os sócios

rentes para evitar o surgi- _ peça teatral.
' de Federal de Santa Cata- da ABO jaraguaense, R$

menta de doenças bucais no A primeira etapa da rina), Marcelo Chain. 50,00 para não sócios e R$
futuro ou medidas radicais co- campanha foi realizada na O professor, que éPhD 10,00 para acadêmicos de

mo a extração total dos dentes. Comunidade VilaMachado, em Biomateriais pela Uni- cursos de Odontologia.

italiana e negra e será mon

tada no Museu Histórico
Emílio da Silva, com aber
tura prevista para as 8h30 do
dia 23 de julho. A coor

denação do museutambém
está organizando umamos
tra com dados biográficos
de Ângelo Piazera, perso
nalidade jaraguaense que dá
nome à principal praça da
cidade.

Programação extensa para comemorar os 126 anos deJS
JARAGUÁ DO SUL - O

Município, que completa
126 anos de fundação no dia
25 de julho, começou a co

memorar a data no último
final de semana, durante a

realização da 12'Festa Italia
na, no Parque Municipal de
Eventos. Os festejos somen
te serão encerrados em 18
de agosto, quando está pre
vista a realização de apro-

\ ximadamente 40 eventos

culturais, esportivas, religio
sos e de negócios.

Organizada por uma

comissão presidida pelo
gerente da Cultura, Sidnei
Marcelo Lopes, a progra
mação de aniversário ainda

pode ser ampliada. ''A enti
dade que tiver algum evento

neste período e desejar
inclui-lo no programa deve
entrar em contato com a

Fundação Cultural, através
do telefone 275-1300",
informa Lopes. A progra
mação estará disponível
para consulta no site da
Prefeitura (www.jaraguado-I

sul.com.br/prefeitura), além
de ser divulgada através da

imprensa. Lopes destaca que
este ano as festividades
contarão com vários even

tos para o enfoque histórico
do Município. Estão pro
gramadas várias exposições,
entre elas a,'jarag6i do Sul
126 anos: fragmentos de sua
identidade", que é constituí-

\

da por fotos, documentos
e mapas, desde o inicio da
História jaraguaense aos dias
de hoje. Montada pelo Ar
quivo Histórico, a mostra

abre às 19 horas do dia 22

de julho, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do

,

�conciliadora,
el1cionor bem com

es�o de acertar o

morosa lhe trará

egura emocional.
ouro - Procure se adoptar às

-

o se iludo com

zios nem com

xplcml g SOIl

ontato com 'os

Quer ter uma
? Entõo, nõo alimente
s em relaçõo o quem
vo paquera promete

rcom ó'Jieu coroçõo,
Câncer - Mudança na vida

sentimental poderá azedar o
s terá todo o

ssoos próximos.
,

lico. Já no romance,

po er r rompimento.
Virgem - Será hora de
cuidar dos seus interesses

Dinheiro extra'
recer o realizoçõo
o e até mesmo; o

Sul), onde permanece por
alguns dias e depois percorre
a cidade, passando pelo
ShoppingBreithaupt,Museu
do Parque Malwee, Senac e

empresas do Município.
Outra exposição, deno

minada "126 anos: teste-
I

munhos da colonização",
envolve objetos e materiais

que caracterizam as colo

nizações alemã, húngara, '

Programação:
\

Dia 6 de julho
Bunter Abend - Noite Cultural Colorida.

Local: Centro Cultural de Jaràguá do Sul (Scar)
20 horas - Centro de Cultura Alemã

, I

Dia 7 de julho
Jaraguá do Sul se encontra
Dia 7 de julho
2° Encontro de Fuscas de Jaraguá do Sul
Local: Parque Municipal de Eventos
Das 9 às 17 horas

Realização: Clube do Fusca

\

nsformor um
r idade. No amor,

a fazer concessões.
nio - Suas ambições

crescerõo e a sua carreira tende
solto de qualidade.

nto será reconhecido.
com o sorte nos'o com os

uosa com as

1L��soas. o no namoro, cuidado
'Cbi'ri�l1a"i;tlpetuosidode.
Escorpião - Trabalhos em

,

irõo bem, se forem
s discretamente.'
o seu espírito rebelde,
imentol apático: vença'

Uma viagem
ocê da família.

���f4!.�9\com pessoa que já
í�t]:'jôfportonte despertoró
sentimentos adormecidos.
Peixes - A Lua destacará o

seu interesse por assuntos

ujo de um amor

os abrace uma

e poderá enriquecer

/
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I PARCERIA: LANCHONETE DO TERMINAL RODOVIÁRIO ABRE AINDA ESTE MÊS

Associação deDeficientes Físicos
amplia atuação dos associados

]ARAGuA DO SUL - A

Ajadefi (Associação Jara
guaense de Deficientes fí

sicos) vai explorar a lancho
nete do Terminal Rodoviá
rio: O funcionamento deve
iniciar ainda na primeira
quinzena de julho, segundo
estimativa do presidente da
entidade,AfonsoJosé Petri. ,

Ele esclarece que a iniciativa

de oferecer o espaço à ex

ploração da entidade partiu
do próprio prefeito Irineu
Pasold. "Ele ofereceu e a

gente aceitou de imediato.
Precisamos do apoio de to
dos para incrementar as

ações da Ajadefi e melho
rar o atendimento que pres
tamos aos nossos associa

dos", argumenta Petri.
De início, apenas dois

funcionários serão contra

tados, mas a necessidade de
um terceiro já está prati
camente assegurada, já que
a carga horária de cada
funcionário não vai ultra

passar seis horas por dia, se
gundo informou Petri.

Todos os que forem

contratados para trabalhar

na lanchonete terão contra

to legal de trabalho, com to

das as garantias de lei. Segun
do Petri, os recrutados fo-

.

ram selecionados de acordo
com a capacidade de exer

cer a função sem compro
metimento maior da saúde

I
t
II

esar J unkes/ P

lanchonete do Terminal, fechada ,há mais de um ano, será administrada pela Ajadefi

do deficiente. Para facilitar

a atividade, nenhum item a

ser comercializado será fei

to no local. ''Vamos vender,
vários tipos de salgados,
mas nenhura deles será feito
na lanchonete", explica o

presidente.
A lanchonete do Termi

nal Rodoviário está fechada
há mais de um ano. Foi in

terditada pela Vigilância Sa

nitária da Prefeitura devido
a irregularidades. Desde que

'

fechou, os usuários do ter-
I

rninal não dispõem de
nenhum local para lanchar
ou mesmo tomar água.
''Vamos preencher essa la

cuna. Prestar um serviço
para a comunidade e ao

mesmo tempo fazer algu
ma coisa pela entidade",
afirma Petri, que não sabe

ao certo o tempo que po-

I

derá explorar o local.

''Acredito que quando a

Prefeitura vier para cá

teremos que sair também,

mas ainda não sei se vamos

continuar quando o terminal (,
for transferido.

(MARIA HELENA DE MOARES)

Parcerias
As parcerias com outras entidades e especialmente com

empresas da região têm sido aptincipal estratégia da diretoria
da Ajadefi para dar mais força à entidade. Além da recente

parceria com a Prefeitura, através da concessão da lan

chonete do Terminal Rodoviário, o presidente da entidade

aponta a exploração de alguns estacionamentos, que foram
colocados à disposição, como os dois hospitais deJaraguá
do Sul, onde trabalham 22 deficientes físicos, sem contar o

estacionamento do Supermercado Breithaupt, da Reinaldo
Rau, Besc e Lojas Ravelli.

Outra boa novidade é � recente parceria com a Weg,
que, segundo o presidente da Ajadefi, vai doar, durante os

próximos seismeses, 31 cestas básicas; que serão entregues
aos funcionários da entidade. Petti também salienta o apoio
do Angeloni, que entregou à entidade grande quantidade
de agasalhos e alimentos arrecadados na campanha que a

Rede Angeloni promoveu este no. (MHM)

Festa Italiana alegrou a cidade na noite de sexta-feira
]ARAGUA DO SUL - o

presidente do Círculo Italiano
deJaraguá do Sul,ValdirJosé
Bressan, considerou sucesso

absoluto a 12" edição da Festa
Italiana, que aconteceu na

sexta-feira e sábado, no Pavi-
.lhãoA do Parque Municipal
de Eventos. Embora a pre
sença do público não tenha

correspondido às expectati
vas da organização, o evento
não desagradou a ninguém,
especialmente aqueles que
compareceram à festa. Na

avaliação de Bressan, a noite
de sexta-feira, reservada ao

jantar típico, foi melhor que
ano passado. "O problema
foi no sábado. Acho que de-

vido ao jogo do Brasil; no
domingo, muitas pessoas
resolveram descansar mais

cedo", imagina Bressan. Se

gundo ele, comparec,eram à
festa de 1,8mil a2mil pessoas.
Foram consumidos 820 gar
rafas de vinho e vendidas 1,3
mil refeições.

Ainda de acordo com

Bressan, 6 dinheiro arrecada
do com a festa será revertido

para as obras de conclusão
da sede do Círculo Italiano,
que foi inaugurado no/início
deste ano e localizado no

BaitroVilaNova. Bressan ex-'

plica que ainda falta equipar a'
sede commobília e utensílios

para a cozinha. "Os eventos

mensais do Círculo devem

passar a acontecer na sede
assim que colocarmos a

cozinha em funcionamento",
informa Bressan, ao referir

se, em especial, ao jantar
mensal promovido pela
entidade.

A sede da entidade ain

da dispõe de biblioteca (à
disposição dos interessados
em publicações em italiano),
oferece aulas de Italiano,
curso de Dança Folclórica

e ainda possui um coral. A

intenção da diretoria,
segundo Bressan, é ampli
ar o número de associados,
que atualmente soma 250

pesso�s. A campanha para

arregimentarmais sócios está
centrada na diretoria, que está

buscando novos parceiros
em seu círculo de amizades.

"Calculamos que 30% da

população de Jaraguá do

,

Sul seja de origem italiana.
Queremos trazer essas

pessoas todas para o nosso

meio", argumenta. Pará

atrair mais associados,
Bressan conta com as ino

vações que o Círculo pre
tende implantar, como pro
moções de exposições e

outros trabalhos que resga
tem a história das famílias e

da presença da comunidade
italiana naRegião do Itapocu.
(MARIA HELENA DE MORAIS)

I

O presidente do Sistema Fiesc (Federação das Indús
trias do Estado de Santa Catarina), José Fernando
Xavier Faraco, esteve ontem em Jaraguá do Sul on- l,(J
de cumpriu uma agenda de inaugurações nas unida
des locais do Sesi e do Senai. A primeira foi a do'

'

laboratório Tecnológico do Programa Sesi - Indús
tria de Talentos (foto). Em seguida, Faraco partici
pou da reunião plenária da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) no Se
nai, quando foi debatido com os empresários
questões relacionadas ao desenvolvimento indus
trial catarinense. Por último, ele inaugurou o novo

bloco do Centro de Educação e Tecnologia do Senai,
que conta com mais de dois mil metros quadrados
de área construída e abriga 25 salas de aula e 19
laboratórios. Participaram dos eventos o vice
presidente de Política Industrial e Desenvolvi
mento Tecnológico da Fiesc, Vicente Donini, o

presidente da Acijs, Paulo Mattos, o prefeito Irineu
Pasold, entre outras lideranças políticas e empresariais.

Casa da Amizade
Acontece, no dia 5 de julho, a 16� Noite de Queijos e

Vinho, promovida pela Casa da Amizade de Jaraguá
do Sul.

A festa será realizada na Sociedade RecreativaDuas

Rodas, a partir das 21 horas, com música ao vivo,
sendo que a renda arrecadada será revertida para obras

sociais. Ingressos à venda na CasadaAmizade.
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Malwee/FME goleia e
I

vai à semifinal da Liga
]ARAGuA DO SUL -

Jogando na base da pres
são total sobre o adver}
sário, a Malwee goleou o

time do Londrina (PR)
por 9 a 1, na noite de on

tem, em Jaraguá do Sul, e
classificou-se para a fase
semifinal da Liga Nacional
de Futsal. Ó adversário do

jogo de sábado será o Mi

nas (MG), mas o loca:l so

mente será definido hoje.
Blumenau eJoinville são as

duas cidades mais cotadas

em virtude de possuírem
ginásios com capacidade

I
I para cinco mil lugares. A
outra semifinal será jogada
entre Ulbra (RS) e 'Goiás
(GO).

í
De olho na bola e ou-

vido no celular, a Malwee
entrou em quadra no Gi

násio Wolfgang Weege
com apenas uma certeza:

superar o saldo d� gols do
time da UCS (RS),'que jo
gava no mesmo instante

em casa, contra os gaúchos
da Ulbra, O placar foi
aberto aos 3'17", com

Manoel Tohias. Aos' 5'13"
James chutou forte da ala

esquerda, a bola desviou
em Euler e a vantagem au

mentou para 2 a O.

J'O terceiro gol saiu aos

1�'46", com James tocan-
'

tf. d
.\

G to e leve para o gol de

Caio, após uma bola re

batida pela trave. Aos
17'11" Leucinho diminuiu
e Maicky fez 4 a 1 aos

18'05". Quando faltavam
40 'segundos para o tér

mino da primeira etapa,
Manoel Tobias marcou o

quinto gol do time de

Jaraguá do Sul.
A volta para o segun

do tempo mostrou uma

"fome" de gols dos joga
dores da Malwee. Xoxo
acertou 'a trave com um

minuto. Aos 2'03", Ma
noel Tobias fez 6 a 1. Um
minuto e meio depois o

próprio Manoel Tobias

ampliou para 7 a 1. Com

o encerr�mento do jogo
em Caxias do Sul, com o

time da casa vencendo
I

por 4 a 1, restava à Mal-

wee manter a vantagem
para garantir a vaga.

Aos 14'09\ Euler,
num, chute forte de fora

da área, fez 8 a 1. Trinta

segundos depois, Manoel
Tobias deu números finais
ao marcador ao assinalar

9 a 1, depois de receber

um passe de Maicky. O
time da Malwee retorna à

quadra nesta quarta-feira,
às 20h30, rio Ginásio

Wolfgang Weege, para
enfrentar a equipe do Bo
nato, de Joaçaba.

POLÍCIA
)

CORREIO DOPOVO 7

• HOMiCíDIO: TAXISTA FOI ENCONTRADO MORTO NUM BANANAL SITUADO EM DUAS MAMAS, EM ScHROEDER

Encontrado.corpo do taxista
,

desaparecido desde sexta-feira
]ARAGuA DO SUL - O

corpo do taxista Guilher

mino Zapelini, 49 anos, foi

loéalizacl'o pelo agricultor
Reno Persch, 44 anos, na tar
de de ontem, por volta das

13 horas, num bananal situa

do no Bairro Duas Mamas,
'em Schroeder. Zapelini esta
va desaparecido desde às 22

horas de sexta-feira, quando
deslocou-se de sua residência

para atender uma chamada

na Rua Prefeito Waldemar

Grubba. Os familiares da Guilhermino Zapelini foi morto com pancadas e corte profundo na cabeça e nas mãos

vítima informaram à polícia
Cà respeito dó sumiço do ta

G\)'jsta, fizeram buscas pela ci
dade mas apenas ontem o

corpo foi encontrado.

O agricultor estava inici- .

andei o trabalho quando per
cebet;t o corpo da vítima.

''Na hora fiquei a�sustado, é
uma cena que nuncamais vou

esquecer, Corri até a resi

dência do proprietário do bana
nal para chamar a polícia",
relata. O legista Gilmar Ra
telke fez a perícia do corpo
de Zapelini e identificou corte
na cabeça feito por uma faca, Rio Branco, em Schro-eder.

I

Briga em festa de igreja mata ummenor e fere mais dois
],ARAGuA DO SUL -

Três irmãos foram gra
vemente feridos na noite

de Sábado, durante a festa
da Comunidade Igreja São

Roque, na Rua Domingos
Anacleto Garcia, localizada
no .Loteamento Santo

Antônio, no Bairro Três
Rios do Norte. O fato foi

registrado pelo Corpo de
Bombeiros, Võluntários de

Jaraguá do Sul e PolíciaMi

litar, por voltá das 22h30:
Os policiais prenderam

Os classificados do

Jornal CORREIO DO
POVO são os mais lidos

e fortes da

Região do Vale dd

Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e

confira!

além de cortes nas mãos,
prováveis lesões de defesa.

O homicídio será investiga
do pela qelegacia de Polícia

de Jaraguá do Sul.

Várias hipóteses foram

levantadas sobre os motivos

do homicídio. Os agentes
do crime não levaram os

pertences do taxista, abane'
donararn objetos como

(

taxímetro, luminoso do táxi,
dinheiro e carregador de

celular - materiais que fo

ra:m encontrados na manhã

de sábado, na Rua Barão do

Zelindo Evangelista Gon

çalves, 22 anos, por ter balea
do o menor Júnior Brizola,
15 anos; o irmão, João Car
los Brizola, 22, e esfaqueado
Paulo Cesar Brizola, 18.

Informações da Polícia
Militar apontam que o acu

sado estava com o cunha

do, Wilson Pires, 30 anos,

quando ini�iaram discussão
, ,

com os três irmãos. No

meio da. confusão, Gon
çalves sacou um revólver

calibre 38 e disparou con-

O.veículo Vectra, placa
LWZ-7075, também foi

abandonado e guinchado
até a delegacia. Na opinião
do presidente da Asso

ciação dos Taxistas, Eliseu
Petri, Zapelini foi assassina
do porque não aceitava

efetuar corridas para passa
geiros que tinha:m intenção
de comprar drogas. "Como
o carro registrou aproxima
demente 113 quilômetros
percotridos, achoque as pes-
soas que solicitaram o

serviço pedira:m para ir até

Joinvillecomprar entorpe-

tra as vítimas. O menor

foi atingido na cabeça e,

segundo os socorristas,
entrou 'em óbito no local

, do crime. João Carlos,
que levou um tiro na

coxa, e Paulo Cesar, que
foi esfaqueado no tórax,
foram encaminhados

ao Pronto-Socorro do

Hospital e Maternidade
São José. Em estado

grave, os dois foram inter

nados na UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo),

I

centes. Quando o taxista per
cebeu que tratava-se de dro

I gas, deve terse negado e aca

bou sendo morto", arrisca.
O cunhado de Zapelini

garante que o taxista: não tinha

rixa com ninguém. "Não
entendo o que aconteceu, ele

sempre se deu muito bem

com todos, Acho estranho

porque ele não costuma

trabalhar no período da noite
e na sexta-feira ele recebeu

um telefonema no celular
solicitando esta corrida, por
volta das 21 horas", diz.
(FABIANE RIBAS)

e, até o fecha:mento desta edi

ção, estavam em estado estável

Depois da briga, os

acusados fú'giram num veí
culo Fiat Uno, BGH-7966,
de Jaraguá do Sul. Gonçal
ves foi encontrado na casa

- de uns familiares que resi- '

I dem próximos à igreja da

quela )ocalidade, foi preso,
encaminhado à Delegacia de
Polícia de Jaraguá do Sul é,
em seguida, ao presídio.
Pires ainda não foi locali
zado. (FR)

Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 374 concurso: 227

,
concurso 03650

02 - 05 - 16- 26 - 44 - 54 02 - 06 - 10 - 26 - 1 ° - Prêmio: 33.496
28-31-37-41- 2° - Prêmio: 09.912

Quina ,42 - 45 - 58 - 61 - 3° - Prêmio: '16.198
concurso: 1 01 2 .

1 7 � 18 - 41 - 56 - 78
68 - 69 - 71 - 74 - 4° - Prêmio: 11.525
78 - 85 -: 94 - 97 5° - Prêmio: 54.736

LOTERIAS
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ICOMPETIÇÃO: os JOGOS COMEÇARAM NA TERÇA-:FEIRA E FINALIZARAM NO SÁBADO À TARDE Campeonato Aberto d�
Futsal inicia na sexta-feiraCircuito Unimed de Tênis reuniu

Arsan x Posto Cidade.
/

A competição reúne 12

equipes divididas em três

chaves, classificando-se pa
ra a \próxima fase dois
times de cada grupo. O

Aberto de Futsal premiará
os' quatro primeiros colo
cados com 100 quilos, 80

quilos, 60 quilos e 50 quilos 4

-. de suíno, respectivamente.
Alénídisso, as equipes elas
sificadas até o terceiro lugar
receberão um troféu e 18

medalhas. Também haverá

troféu ao time que ficar na

quarta posiçãCj>, à equipe
mais disciplinada, à defesa

menos vazada e ao arti

lheiro do campeonato. O
encerramento do cam

peonato está previsto para
o dia 31 de agosto,

}ARAGUÁ DO SUL - O

Campeonato Aberto de

J,?utsal/2002 - Troféu

Wizard Idiomas - inicia

nesta sexta-feira, com três

jogos a serem realizados a

partir das 19 horas, no
ginásiode esportes da Ar

sepum (Associação Recre

ativa dos Servidores PÚ

blicos Municipais): Bau-
/
mann x Kiferro; Eletropol
x União Atlético; Latoaria
Aristides x Acaraí/Soletex)

,

Malhas. A rodada pros-

segue nà tarde de sábado,
também na Arsepum, onde
ocorrerão mais três par
tidas, sendo a primeira
delas com início marcado

gara as 15 horas - Baquetas
Spanking x Speed Press;
QOOO Auto Center x Ceij;

mais de 200 atletas no Município
�Santa Catarina atingiu

excelentes resultados na 4a

etapa cio Circuito Unimed

de Tênis, um dos maiores'

torneios infanto-juvenis do
País. O destaque ficou por
conta da equipe feminina

do Estado, que foi campeã
geral em todas as categorias
(12, 14, 16 e 18 anos). Na
categoria 12 anos, Bruna

Vieira (SC) venceu a gaúcha
Bruna Martins (quarta do

ranking nacional) com'

parciais de 7/6 e 6/2. Aca
tarinense é a sefta coloéada
do ranking nacional da ca

tegoria. Gabriela Vieira

(SC) disputou a final dos 14

anos com a paulistaRoxane
Vaisemberg (2a colocada no
ranking brasileiro) e venceu

com parciais 7/6 e 6/4.
Gabriela, com 13 a�os,

está no primeiro ano da

categoria '14 anos é vem

demonstrando a cada dia

Competição reuniu atletas adeptos de tênis de campo vindos de várias cidades do País

puta pela Categoria - já
que é original dos 14 anos
- ,e sagrou-se a campeã.
Liege derrotou na final �
ga�cha Stephanie Vieira (3a
do ranking brasileiro), par
ciaisde 6/4 e 6/4. Nos 18

anos feminino, a argentina
radicada em Santa Cata-

)

rina Carolina Olmo venceu

a paranaense Marina Chia�
relli (parciais de 6/2 e 6/1).

Dos últimos campe
onatos nacionais que Olmo

participou, este é o terceiro

que a tenista disputa a final

corri Chiarelli. A dupJa fez

a [mal do Santa Mônica, do
Curitibano, e agora do

Unimed. No masculino, a

final dos 12 anos foi dis
putada entre o catarinense

Lucas Abella e o pall;lista
André Stabile, primeiro e

segundo lugares do ranking ,

brasileiro, réspectivamen
te. O tenista paulista venceu
com parciais de 6/3 e 6/3.
Nos 14 anos, Daniel Daut

(RS) - 3° colocado do

ranking brasileiro -

derrotou o paulista Rafael

Braga -::: 4° do ranking
nacional- por 6/2 e 6/2.

Nos 16 masculino a [mal foi

entre os paulistas André

Miele e Rodrigo Parente,
primeiro e segu�o lugares
do rankingnacional, respecti
vamente. Parente ganhou'a
partida por 7/6 e 6/3. A
final catarinense dos 18\
anos masculino terminou,
com desistência do tenista \

Juliano Cirimbelli, por fa

digamuscular no antebraço
I

direito. A desistência fFO-
receu o também catari

nense Eduardo Portal, que
já vinha ganhando por 6/0
e 1/0 e recebeu o título.

NOTAS
VARZEANO
As semifinais do 20° Campeonato Varzeano Raul Valdir

Rodrigues � Troféu Posto Mime serão disputadas no
'

próximo domingo, no Estádio João Marcatto, reunindo

Eletropol x Kiferro, em partida marca;!a para as 13h30,
enquanto que Depecil x Atlético se enfrentam a partir
das 15h30, com transmissão daRádio Jaraguá. As ,vagas
foram definidas somente no sábado, quando ocorreram

( os jogos da última rodada da segunda fase, apresentando
Ç>S seguintes resultados: Automóveis Pradi 1 x 3

Eletropol; Acaraí/Móveis Kagenor O x 4 Belmec; Água'
Verde/ConsistemO x 1 Atlético; Depecil 3 x 3 Kiferro.

As finais do Vatieano estão agendadas para o dia 14
,

'

deste mês, no João Marcatto.

um tênis mais consistente.

Essa é a quinta fi�al da te

nista, este ano.Nos 16 anos

feminino a êatarinense Lie
ge \Viéira surpreendeu. É
um dos primeiros cam

peonatos que � tenista dis-

Amanhã acontece a segunda etapa doJema, emMassaranduba
�

I
MASSARANDUBA - A

segunda edição dos Jema
aogos Escolares de Mas-'

saranduba) acontece a

amanhã, a partir das 7h30,
e prossegue até aproxi
madamente+I Zhôü, no

centro esportivo do Mu

nicípio.
Desta .vez serão reali

zados jogos na moda-

lidade de basquete. A co- Miriane Jacobowski, des
missão organizadora do faca que a intenção destes

evento informa que a, jogos é promover a inte

competição vai envolver gração entre os atletas e

cerca de 200\ alunos com escolas, além de motivar os

idade até 14 anos, vindos estudantes é mostrar a

de cinco instituições de importância de praticar
ensino,da cidade. uma atividade física. "O im-

, \,
IA coordenadora de Es- portante e os a unos par-

portes da CME (Comis-
-

ticiparem de competições
sãoMunicipal de Esportes), esportivas, aprenderem a

ter disciplina e levar o es

porte como uma alterna

tiva de lazer", considera.
Na primeira edição dos

Jema foram disputados os

jogos de futsal, no mês de
maio. Em setembr� acon

tece a t'erceira etapà, com
competições de handebol,
todos no feminino e mas

culino. (FR)

VÔLEI
\

A equipe mirim feminina, ADV/FME/Divina/Marisol
sagrou-se vice-campeã da segunda etapa da Copa NorteI

de Vôlei, disputada no sábado, em jcinville, e se manteve

na liderança da competição. As meninas jaraguaenses
venceram três partidas - AD Pomerana/Pomerode (2
x O), Bonja A/Joinville (2 xl), Bonja B/Joinville (2 x O)
- e perderam apenas para a SE Bandeirante/Buettner/ I

Brusque, que conquistou o título da etapa em que o Bonja
A ficou com a terceira colocação. Para estes jogos, o,)

técnico Cezar de Oliveira teve à disposição as atletas

Giovana, Helaine, Damaris, Annabeli, Solange, Rosângela,
Talita, Ana Carolina, Andressa, Mônica, Aline e Sofia.Colégio Marista São Luís realiza 19a Olichamp

}ARAGUÁ DO SUL -

Com o objetivo de forta
lecer a amiúde e a solida
riedade entre a cornuni-

I

dade educativa, 'atender às

necessidades de formação
integral do educando �
inrcentivar a prá9ca espor
tiva interna, o Colégio Ma
rista"São Luís está pro�6-

vendo, entre os dias 9 e 12

de julho; a 19a edição da
r

Olichamp (Olimpíadas
Champagnat). O evento é

alusivo ao fundador da

C6ügregação Marista, São
( Marcelino Champagn�t.

O, cerimonial de aber

turá acontecerá no dia 9, no

Complexo Esportivo Ma-

duais de xadrez, tênis de

mesa, atletismo em ambos

os naipes. Para a educação
infantil serão promovidas
diversas oficinas, gincana e

um passeio com as crian

ças.
Neste ano, estarão sen

do disputadas mais, de 550

medalhas.

rista, às 19h30.
A competição, já consa

grada nos c?légios Maristas,
reunirá alunos da educação
infantil e do ensino funda

mental e médio. Serão dis

putadas modalidades cole

tivas de basquetebol, vo
leibol, handebol, futsal e

suíço e modalidades indivi-
\

MALWEE/FME
.

I

A equipe juvenil da Malwee/FME venceu se,:!s três

compromissos válidos pelo turno da terceira fase dó
I

Estadual de Futsal, realizada no último final de semana

passado, no Parque Malwee, e assumiu a liderança do

Grupo G, com nove pontos. Foram duas goleadas - 7 a

O sobre o Incoplast/São Ludgero; 5 a 1 em cima do

Bonato/Joaçaba - e uma vitória apertada pelo placar
de 4 a 3 contra a AABB/Chapecó. "\
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. ,

superam as raizes germa
POMERODE PROSIT, BRASIL! O triunfo dos brasileiros sobre os alemães fez o

domingo um dia de festa. Data que marcou a supremacia do País no futebol e garantiu
a hegemonia absoluta no esporte mais popular do planeta. Os comandos até então
desacreditados do técnico Felipão surpreenderam a torcida brasileira, que vibrou com

a conquista do título de pentacampeões da Copa do Mundo de 2002.

A alegria na face e o grito do penta contagiaram a todos, mesmo na cidade de

Pomerode, onde 80% dos moradores são descendentes de alemães. "As raízes são

germânicas, mas o sangue brasileiro fala mais alto na hora de torcer pela pátria
amada", diz a rainha da terceira idade da Festa Pomerana, Vali Utpatel.
Acompanhada do marido, Ruti Utpatel, Vali assistiu ao jogo na Praça Jorge Lacerda,
ao lado de aproximadamente mil pessoas.
Com as duas bandeiras estampadas na camiseta, a prefeita de Pomerode, Magrit
I<lueger, mostra-se contente com o placar final e enfatiza que a comemoração é ainda
maior devido à projeção nacional feita à cidade mais alemã do País. "A partir de
agora, teremos de investir ainda mais no turismo do Município. Nossos hotéis foram
todos lotados, recebemosturistas de diversos Estados que se interessaram em

conhecer Pomerode e acompanhar o jogo ao lado de nossa comunidade", diz,
explicando que pretende ap,licar melhorias na infra-estrutura da praça e do parque de

eventos, local onde se realiza a Festa Pomerana. "Nossos hotéis já têm reservas para
o mês de janeiro de 2003"quando acontece a festa", comunica.
No meio de tanto verde e am.�relo, a alemã Irnke Mecke, 32 anos, estava enrolada na .

bandeira do país de origem e destoando do restante da torcida. "Estou morando em

Porto Alegre há 4 anos e decidi vir para Porn=rode conhecer a região e acompanhar a
final da Copa do Mundo. Pensei que fosse encontrar mais pessoas torcendo para a

. Alemanha, assim como eu. Mas estou feliz com o resultado e vou-me juntar à festa
, dos brasileiros", completa.
O eperador de máquina José l.uis Eymg,16 anos, acertou o palpite sobre o placar da
final, mas não contava com dois gols de Ronaldinho. "Ele mostrou que está de volta, à
ativa", comenta. Astro da partida, Ronaldinho vingou a derrota para a França, em
1998, calou os que não acreditavam no seu retorno e sagrou-se artilheiro da Copa do
Mundo 2002, com oito gols marcados. (FABIANE RIBAS)
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PRAÇA E RUAS DE JARAGUÁ'DO SUL
tomadas pela comemoração X)�\:,�,�
o gingado brasileiro passou a rasteira em todos os

adversários que cruzaram seu caminho. Até então

desacreditado, o futebol do Brasil surpreende,
garante o título e a alegria dos torcedores. De
olhos vidrados no telão digital instalado na Praça

ri Ângelo Piazera, os aficionados pelo esporte
acompanharam todos os momentos da partida e

vibraram com os gols de Ronaldinho. Entre os

entrevistados, muitos consideraram a partida
entre Brasil e Alemanha um jogo razoavelmente

.

fácil e enfatizaram que, na verdade, o importante
era a conquista do pentacampeonato.
Ao fim do confronto, a alegria era geral.
Cornetas, buzinas, apitos, música alta na praça,
nos carros, nas casas. Pessoas circulando com

bandeiras, acenando das janelas de casa, em
carreatas pelas principais ruas de Jaraguá do Sul,
todos com o �rgu"lho de ser brasileiro estampado
na face. O militar José Luiz daSilva destaca que
o Brasil mereceu o penta por ter jogado com

garra e determinação. "Apesar de as críticas
terem sido incisivas contra os jogadores e o

técnico do grupo, todos atuaram com muita

raça", consider.a. Acompanhando a movimentação
da Rua Reinoldo Rau, o estudante Rafael

Freiberger, 12 anos, diz que os brasileiros
atuaram bem e que ficou contente com o

desempenho do Ronaldinho. "Eu não imaginava
que ele fosse consegui r se recuperar 100%' dos

problemas que teve no joelho e voltar com tanto

pique. Ele entrou em campo e mostrou que é o

fenômeno do futebol mundial", enfatiza.
Na opinião do técnico da equipe Malwee de futsal,
Fernando Ferreti, o Brasil foi merecedor deste
título devido à campanha regular que realizou e

pela força do grupo comandado por Felipe
Scolari. "Apesar de Felipão ter sido bastante

criticado, ele mostrou que sabia o que estava

fazendo, que é um excelente profissional e que
contava não apenas com os melhores jogadores,
mas também com o grupo mais unido", destaca.
Melhor atleta de futsal do mundo, Manoel Tobias
concorda com Ferreti e enfatiza a importância de

trabalhar em conjunto. "Mostramos que somos os

melhores do mundo no que diz respeito a futebol.

Agora é hora de buscarmos a liderança também
em outras áreas, como na de segurança e

igualdade social", argumenta. (FABIANE RIBAS)
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BRASIL GARANTE A HEGEMONIA
no esporte mais popular do planeta
A vitória do Brasil frente aos alemães, no
domingo, garantiu a hegemonia no futebol
até pelo menos 2014, já que, no próximo
Mundial, em 2006, na Alemanha, a equipe
da casa e a Itália só podem chegar ao
quarto título. Ronaldo foi responsável pelos
dois gols que garantiram a conquista do

penta, terminou a competição como

artilheiro com oito e se igualou ao número
de gols de Pelé em Copas (12), além de
quebrar marca de 28 anos. O jogador
brasileiro ficou a dois gols do maior
arti Ihei ro da história dos Mundiais
(marcando o gol de número 1.916), o

alemão Gerd Müller, e a um do segundo, o

francês Just Fontaine. Foram quatro anos

que duraram uma eternidade. Uma
estranha convulsão, a frustrante derrota.
Duas cirurgias complicadas, a recuperação
traumática. Uma nova final de Copa do
Mundo e os gols do pentacampeonato.
Ronaldinho superou todas as barreiras, �s
críticas e voltou à ativa com pique total.
Brasileiros ,e alemães chegaram à decisão
como recordistas em finais cada um c�egou
sete vezes. Apesár da tradição, as duas

equipes nunca haviam se enfrentado em

Copas. O Brasil terminou a competição com

o melhor ataque 18 gols e com 100% de
.

aproveitamento. Já a Alemanha entrou em

campo como a defesa menos vazada e só
não havia vencido uma partida contra a

Irlanda, ainda na fase de classificação.
RETORNO A seleção cinco estrelas
embarcou ontem, às 8 horas (horário de

Brasília), no aeroporto de Narita, no Japão,
com destino ao Brasil. A previsão é que a

equipe chegue em Brasília hoje pela manhã.
A capital do País será a primeira parada da

delegação, que será recebida pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso.

Depois, a equipe vai para o Rio de Janeiro e

São Paulo, onde será recepcionada por
milhares de fãs.

Ficha técnica '

cl
1 Marcos
3 LÚCio Frings
5 Edmilson 2 Linke

5
Itália

21 l!Jruguai
Alemanha
BRASil

Juninho 8. o Inglater,lia
Roberto Carlos 17 México

Rivaldo 6' Alemanhéll �Iemanha

Ronaldo '7 Neuvllle
Argentina
Italia

Denílson �íos.e·1J
20 Bie[h(i)ff

iTémíco:·lJumfíelíRl!'ScoIari

GQl

-�-�-- -�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




