
a Experiência pode
a

ser trunfo político
o vice-governador e

candidato a, deputado fe

deral Paulo Bauer (PFL)
;

acredita na sua longa expe-
1 riência c�mo político para
J

vencer as eleições deste ano.
PÁGINA 3

/

Adiada vacinação
contra a rubéola
A Secretaria de Estado

da Saúde decidiu pror
,

rogar a campanha de va

cinação contra a rubéola,
até o dia 26 deste mês.

, PÁGINA 5

Padre Marcelo • Mexandre Garcia
DeutscheWelle • LucianaMartins

, Ronaldo Coutinho • SilviaMartins
,

Internet pj o mundo • EdgarMello F.

"Á' ,AM
K DIO 1010

JAQAGUÁ

COnforto com muita�
www.mannes.com.br

WWw.marisol.com.br

I Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÕCKEL

Crise financeira obriga'direção, a
I

fechar JXI1as do lnPtal deOrupá
o Hospital Comunitário de Corupá fechou

suas portas ontem e abriu um perigoso problema
para os doentes da cidade e para os hospitais de

jaraguá do Sul e região. Enquanto aguarda uma
solução para o problema, a direção da Fundação
Beneficente de Corupá montou um esquema

com os médicos no pronto atendimento da ci

dade, que funcionará em regime de 24 horas. A

crise poderá ser amenizada ainda hoje; com os

resultados das conversas mantidas pela direção
da instituição junto ao governo do Estado:

PAGINA 6

rqurvo

As portas do Hospital Comunitário de Corupá foram fechadas ontem. A crise finançeira e as más condições do

prédio impedem que o mesmo atenda a população. Doentes estão sendo atendidos no prento atendimento

"

Lutadores de tae kwon do

disputaram Sul-brasileiro
o Município de")araguá do Sul foi palco do

I . ,

Campeonato Sul-brasileiro de Tae Kwon Do,
realizado no domingo à tarde, no giná�io de

esportes da Marisol. O evento, organizado pela
Associação Jaraguaense de Tae Kwon Do,
envolveu cerca de 80 lutadores.

PAGINA '7

Fotos: César Junkes/Cf>

.

Equipe do Atlético sagrou-se
campeã. do Varzeano 2002
A equipe do Atlético garantiu o título' de

campeã do 20° Campeonato Varzeano de
Futebol "Raul Valdir Rodrigues" Troféu�Pósto
Mime 25 Anos ao, vencer, no domingo, o time

da Eletropol, por 3 a 2. O confronto aconteceu

no Estádio João Marcatto.

PAGINA 8

-

Cerca de 450 pessoas, das mais
variadas idades, partlciparam do
10 Passeio Ciclístico Vida no

Trânsito, que aconteceu no do
mingo pela manhã. A promoção
foi da Prefeitura do Município.
Página 4B

I

o desfile de encerramento do 2°
Festival de Formas Animadas,
realizado domingo à tarde, no

Calçadão da Marechal, foi su-
I cesso de público e caracterizou

se 'como umjl das grandes atra
ções do festival. Página 5

Motoqueiro atropela
e fere três pessoas

O condutor da moto Honda

XLX 250, placa'MAI-2080, de
Massaranduba, AlanJacob Perei
ra, de 39 anos, atropelou três

pessoas na noite de sábado, por
volta das 22h15.

Sesc traz peça teatral

do Rio de Janeiro,
_/

nesta terça-feira
PÁGINA 48
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Conseqüências da
desinformação

SALIM JOSÉ DEQU�CH -:- Vereador do PFL de Guaramirim

No último dia 9, o sr. Caubi dos Santos Pinheiro, presidente do diretório

municipal do PT de Guaramirim, utilizou importante espaço neste jornal para
publicarmatéria com o título "Cadê as obras do PFL deGuaramirim";

Para sepronunciar a respeito do trabalho dos outros deve-se ter, acima de tudo,
crédito,moral e exemplos que possam alimentar urna folha de serviços prestados a

urna comunidade. O sr. Caubi não reúne esses requisitos, portanto, perdeu urna

excelente oportunidade de ficar calado e, como não ficou, vou aqui?elatar alguns
fatos que abrirão seus olhos e'doravanteadmita que a administraçãomunicipal vem
desenvolvendo trabalhos em conformidade com os anseios da população
guaramirense.

A coligação '�certaGuaramirim", formadapeloPFLe PPB, passou, a partir de
1 de janeiro de 2001, com o voto popular, a representar o Poder Executivo de

Guaramirim, com a responsabilidade de concretizar o plano de governo proposto
em campanha e aprovado pelamaioria dos eleitores doMunicípio.

Essa responsabilidadevem sendohonrada commuito trabalha As obras desejadas
pela comunidadeestãogradativamente surgindo, Vou aqui citar algumas para refrescar
urn pouco amemória do sr. Caubi: em apenas 26 dias degoverno, foi implantado um
Posto de Saúde com gabinete odontológico, na localidade de Corticeira. Em apenas
urn ano emeio a administração já concluiu apavimentação com asfalto de três ruas
do Centro; aterro sanitário (aquisição do terreno e tratamento diário); implantação
do anel viário central; aquisição de veículos emáquinas (patrola e retroescavadeira);
cadastromunicipal commapeamento canográfico digital;melhoramento do cemitério
municipal; saneamentobásico no ''Recanto Feliz";melhorias nas estradas doMunicípio
e substituição de pontilhões; construção de 20 abrigo de ônibus; drenagem das ruas

AgostinhoValentim do Rosário,Gustavo Rubin e LorenzHahn (galeria); construção
de prédio escolar na localidade de Corticeira; construção de duas novas creches

(Centro e Rio Branco), ambas para atender 200 crianças; aquisição de terrenos: 1)
para construção deginásio de esportes noGuamirangs, 2) naVila Freitas/Reitz e 3)
na Vila Progresso, para implantação de área de lazer; municipalização de 15 escolas

estaduais;modernização administrativa com aquisição de 18microcomputadores;
informatização de 11 escolas municipais; aquisição de urn microônibus para
atendimento ao transporte escolar; mudança, mais acervo em 2,6 mil livros e

informatização da BibliotecaMunicipal; implantação da Farmácia Básica no posto
de saúde do Centro; reforma geral do Ginásio de Esportes, no Centro; 19

equipamentos deTV/vídeo para,a redemunicipal de ensino; pavimentação da Rua
Jaraguá do Sul (Ilha da Figueira), em 31-61m; aquisição de urn trator de pneu para
atendimento aos agricultores;pavimentação do trecho na localidade deCaixaD 'Agua.

Quer mais? Podemos citar as obras em processo de formalização através de
convênios já firmados comaUnião e o Estado: construção de uma ponte sobre o
Rio ltapocu, ligando o BairroAvaí àEstrada Bananal;pavimentação das ruasAldano
JoséVieira,OlímpioJosé Borges, CláudioTomaselli,AgostinhoValentim do Rosário,
WaldyrMarcellino, dos Atiradores Luiz Balistieri.

É através destas ações que a cada dia a comunidade percebe que estamos

acertandoGuaramirim.

Não tendo por onde atacar à administração, o sr. Caubi tenta confundir os
leitores citando projetos apresentados pelo vereador do PT, vetados pelo Poder
Executivo, sem citar que o� mesmo�,continham inconstitucionalidades, outros
promovemconflitos deplanejamento ou já sãop� existentes naadministração
municipal. Portanto, pura demagogia política:

)

Entendo que o vereador tern que apresentar boas idéias para ajudara comuni�e,
mas tem que haver, acima de tudo, coerência.

A coligação '�certa Guaramirim", conduzida ao Poder Executivo pelo voto
popular, está cumprindo a sua obrigação. Em momento algum irá admitir atos

irresponsáveis de pessoas ou outras agremiações.O nossocomprometimento é com
a comunidade, e para ela vamos envidar todos os esforços visando atender as suas
necessidades.

Sobre as demais colocações do sr. Caubi, deixo o ju1gamento ao leitor. Como
homem público, com três mandatos de vereador, urn de vice-prefeito e um de
prefeito, posso apresentaruma folha de serviços aoMunicípio.Não preciso apelar a
palavras de efeito, não preciso relembrarprerrogativas de urn e de outro, não preciso
ficar citando feitos do passado, porque o cidadão é sábio, portanto, com capacidade
de compreender e julgar os fatos.

Assim, sr. Caubi, limite-se a cumprir com a sua obrigação no PT, na sua vida

profissional (?) e pessoal, Construa alguma coisa' voltada para Guaramirim, se este
foro seu real interesse.Quandoo sr. nosprovaras suas realizaçõespara a comunidade,
aceitaremos as suas criticas. Humildade nós ternos, pois sempre pautamos nosso dia
a dia com trabalho sério e tratando a coisapública com respeito emuita transparência

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

Avançamos
Recrudesce a luta pelo po- r: não'têm. A menos de três me-

der. O crescimento de Ciro Go-
' Com as eleições de 6 de ses das eleições, a batalha pelos

mes nas pesquisas de intenções outubro aproximando-se votos dos eleitores esquenta,
de voto coloca ingrediente no- rapidamente, a Os debates e entrevistas nas

vo na politica nacional, mu- tendência é de os ânimos emissoras de televisão vão

dando um cenário em que o epaixõesficarem contribuir nesse sentido. A na·

candidato do PT, Luís Inácio inflamados _J ção ainda não teve a oportuni-
Lula da Silva, parecia caminhar dade de vê-los em confronto,
inexoravelmente para a vitória surgiJem torno de Ciro, como defendendo suas principais pro
nas eleições presidenciais. O uma Frente Trabalhista (pPS, postas e também batendo nos

I

crescimento do candidato do PDT e PTB) constituída de pontos frágeis dos adversários
PPS está, é claro, alavancado partidos tão diversos e dis- O horário eleitoral gratuito no

pelas grandes fatias que ocupou persos, vem conseguindo ade- rádio e na televisão, que inicia
no'horário eleitoral no rádio e sões valiosas como o apoio de no próximo dia 20 de agosto,
na televisão. Nem os grandes pelo menos 14 diretórios re- também promete apimentar o

anunciantes das transmissões I

gionais doPFL ell? vários Esta- pleito. Poderão surgir fatos nc

da Copa do Mundo, na Rede dos, do PPB em Minas Gerais vos. Com as eleições de 6 de

, Globo, tiveram tanto espaço à e a neutralidade do governador outubro aproximando-se rapi·
sua disposição. Assim sendo, Esperidião Amin (PPB) em damente, a tendência é de os

via mídia eletrônica, a popula- 'Santa Catarina. Na pesquisa de ânimos e paixões ficarem infla

ção conseguiu formar idéiamais intenções de voto mais recente mados. Muita munição pode
clara do que é o candidato do (Instituto Vox Populi) sobre o estar escondida para ser usada
\PPS e, aparentemente, assimi- desempenho dos candidatos, na hora mais adequada.
lou as mensagens. E Ciro teve o 'dado que mais repercu�e na Poderá acontecer algum

'\ a competência de vender bem ala do candidato governista, crescimento disparado, assim
seu pensamento politico-ad- José Serra, além da diferença como outros nomes serem sim·

ministrativo; x de 8% pontos percentuais, foi plesmente detonados. A de-
Mas engana-se quem pensa a constatação de que Ciro é o núncia que torpedeou a can

que o desempenho de Gomes único que, neste momento, ri- " .didatura de Roseana Sarney

(ele vem crescendo cerca de valizaria com Lula numa eleição _ (PFL) é exemplo recente qissa
600 mil votos a cada 24 horas) em segundo turno. Mas, vejam, tudo isso é de·

I

é fruto só da propaganda. O São números difíceis para os mocracia. O Brasil escolhe li·

candidato e seus aliados estão "serristas" digerirem. Afinal, o vremente seus candidatos en

sabendo agir na busca do apoio candidato tucano mostra desde
/

tre civis. Há poucas Copas do

politico.Aquilo que no começo 'o início dificuldades qu� Ciro Mundo não era assim.
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Na próxima quinta-feira, o PMDB instala em Jaraguá
do Sul e micror-região as coordenadorias municipais
da campanha de Luiz Henrique da Silveira ao Governo

do Estado. Serão implantadas coordenadorias nos

municípios de Jaraguá do Sul, Corupá, Massaranduba,
Guaramirim é Schroeder. Estarão presentes o candidato
'ao Governo do Estado, Luiz Henrique da Silveira, e o
candidato a vice, Eduardo Pinho Moreira, e os

candidatos, ao Senado pela coligação PMDB/PSDB
Casildo Maldaner e Leonel Pavan. Às 11 horas está

programada uma entrevista coletiva à imprensa, no
Salão Vitória; na Ilha da Figueira, com a presença dos

candidatos. A comitiva almoça em Jaraguá do Sul e
/

participa, às 15 horas, do desfile em comemoração ao

ariíversário de 126 anos do Município.

PPS PT

ne

los
ua

Ias

ão

Ia·

ruo

to,
o

os

lS,

10

la

o diretório do PPS de

Jaraguá do Sul declarou

apoio à candidatura do

vice-governador Paulo
Bauer (PFL) à Câmara

dos Deputados. A de

cisão foi comunicada
\

durante reunião da Exe-

cutiva com o vice-gover
nador e assessores, rea

lizada na noite de sexta-

o PT de Guaramirim ins

talou comitê de campa
nha'no sábado. Estiveram

presentes os candidatos a

deputado estadualDiónei
WalterdaSilvaefederalMar
cos Scarpato e ainda o su

plente de senador Beline

Meurer e os vereadores

EvaldoJoãoJunckes, o Pu
po, e José Pendiuck dos

o,

feira última. O presidente
do PPS, João Gomes

, -

Filho, o João do Táxi, 'quinta-feira, osmilitantes
informou que a decis'ão .petistas de JS e região 10-

foi aprovada por unani- tam dois ônibus para irem
midade pelos membros atéJoinvilleprestigiaravisi-
da Executiva. ta de Lula.

Santos, o Zé Padre, do
PT deJaraguá do Sul. Na

o

)

te

)S

l'

ENTRE ASPAS
"Se o lula vencer essa eleição, teremos que
voltar atrás em tudo o que acreditamos até

agora." (A' afirmação é do vice-governador e

candidato a deputado federal Pau lo Bauer

durante lançamento oficial dos candidatos da

coligação PFL/PPB, em Guaramirim).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. ,Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titul�res da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo ia

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3
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• EXPERIÊNCIA: CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL PELA REGIÃO ACREDITA QUE CAMPANHA SERÁ TRANQÜiLA

Pauló Bauer confia na experiência
I

para vencer 'a
.

disputa, eleitoral
}ARAGuA DO SUL - O

vice-governador e can

didato a deputado federal
'

pela coligação PPB /PFL
Paulo Bauer (PFL) foi re
cepcionado com todas as

honras da casa durante o

lançamento das candida
turas da coligação, rea
lizado sábado, na sede
central da Sociedade Dia

na. No mesmo dia, com a

presença de dois mil cor

religionários e políticos
da-Região Norte, o vice

governador lançou sua

candidatura em Joinville,
em festa realizada no CTG
Sítio Novo. Bauer parti
cipa pela terceira vez da

eleição para deputado
federal - foi eleito para
o cargo em 1990 e reeleito

quatro anos d�pois. Bauer
tinha como intenç_ão ser

novamente vice-governa
dor ou concorrer ao Se
nado, mas não houve con
senso dentro do PFL e ele

preferiu sair para a Câmara
Feder�l. Foi inscrito na

vaga do ex-presidente da
Casan José Carlos Vieira,
que passou a disputar a

Assembléia Legislativa.
Paulo Bauer é natural de

Jaraguá do Sul e este é ape
nas um motivo amais para

Cesar Junkes/Cp,

Vice-governador Paulo Bauer durante lançamento da campanha, em Guaramirim
, \

afirmar que o forte do seu
'

eleitorado está concentrado
nas regiões Norte e Nor

deste do Estado. "Pesqui
sas me demonstraram que

I

tenho apoio em 27 muni-

cípios -dessas regiões, que
vão de Porto União a: Barra

Velha. Nestas regiões exis

tem aproximadamente 800
mil eleitores'], comenta o

candidato.
Bauer explica que ini

ciou sua campanha há me
nos de 10 dias, e ainda não
tem todas as propostas de
trabalho formatadas por-

que está ouvindo os elei

tores. Mesmo assim, adi
anta que o Brasil precisa
criar políticds públicas que
beneficiein a geração de

empregos, e ja elevação do
nível de renda do traba
lhador. Também vai traba
lhar para a redução das ta

xas de juros como incre
mento da economia e lutar

para que oensino universi
tário se torne menos one

roso aos estudantes das
universidades privadas e

públicas, além de buscar

apoio integral ao pequeno

e microempresário, além
de trabalhar para a con

cretização da reforma tri

butiria. O candidato sa

lienta que, apesar de 'não
residir na região, isso nunca
lhe tirou a condição de fi
lho deJaraguá do Sul. "Fui

. . .

o ptlmelrO )araguaense a

representar oMunicípio na

Câmara dos Deputados",
lembra Bauer. Segundo ele,
esse fato, aliado à sua

experiência política, lhe dão
chancesde confiar no voto
do eleitor da região..

\

(MARIA HELENA DE MORAES)

menta e anula.dotações do
orçamento vigente e dá

outras providênciaaTam
bém foi aprovada a emen-

,
'

da do vereador José Pen-

diuck dos Santos, o Zé Pa
dre, que propõe a manu

tenção das verbas desti

nadas àmanutenção das ci

clovias da cidade. (MHM)

Câmara realiza sessão extraordinária em reg1me de urgência
,

}ARAGuA DO SUL - A

Câmara de Vereadores do

Município realizou sessão

extraordinária, ontem,

para votação de diversos

projetos, em regime de

urgência.
A Câmara está em re

cesso até o final do mês,
mas, devido ao acúmulo

de projetos ainda não ava

liados, a presidência optou
pela realização das sessões
extraordinárias.

Foi aprovado em pri
meira votação Projeto de
Lei nO 166/2002, de autoria
do Executivo, por 14 votos
favoráveis e quatro con

trários ao projeto gue mo-

difica dispositivos do ane

xo demonstrativo de me

tas físicas da Lei Munici

pal nO 2969/2001, de 18/
I

12/2001, e suas altera-

ções, que estima receita fi

xa e despesa QO municí

pio de Jaraguá do Sul, seus

prgãos e entidades, para o

exercício de 2003, suple- r'

'.

LU

ou
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.SUCESSO: EVENTO ATRAIU PÚBLICO DE DIVERSOS PONTOS DO ESTADO E ULTRAPASSOU PREVI'SÕES

Expo superou público estimado e

negócios ultrapassaram a R$ 3 mi
]ARAGuA DO SUL - A

Expo 2002 - Fei�a de
I

Negócios do Vale do Ita-
I

'

pocu, encerrada.no último

domingo, superou todas as

expectativas dos organi
zadores em público e ne

gócios. Embora os balan

ços ainda estejam sendo

concluídos, mais de 22,5
mil visitantes passaram pe
los portões do Parque Mu
nicipal de Eventos, e o nú-'
mero de negócios alavan
cados em mais de R$ 3mi
lhões. A Expo 2002 foi
uma realização da Apevi
(Associação dàs Micros e
Pequenas Empresas do Va
le do Itapocu) e contou com
o apoio da Prefeitura de

Jaraguá do Sul e Acijs
(Associação Comercial e

'Industrial deJaragtci do Sul).
A organização previa

um público de 20 mil nos
sete dias de exposição,mas
os 22,5 mil registrados no
domingo' já superavam a

última edição do evento,
realizada em 2000, e com
duração de dez dias. Para
o presidente daApevi, Va-

CésarJunkes/CP lã
Ator global Marcos Pasquim, com uma fã, foi uma das atrações do evento

lérioJunckes, os três dias a \

menos para os expositores
significaram menos des

gaste e aumentou o núme
ro de negócios gerados.
- Durante a Expo

2002, foram realizados
cerca de R$ 3 milhões em

negócios. Fora os que se

rão fechados daqui em di
ante." O� dados finais do
evento serão divulgados

hoje, durante uma coletiva
com os promotores.

Na Expo 2002, além
da mostra de 66 exposi
tores em dois pavilhões,
aconteceu oSeminário de
Comércio Internacional,
organizado pelo Núcleo
de Comércio Exterior da

Acijs/Apevi.
Além disso, a organi

zação preparou shows to-

dos os dias. Já nos pavi
lhões da exposição foram
feitos lançamentos de pro
dutos e serviços e promo
ções, com muitos fazen
do sorteios e até dando
brindes.

A Justiça Eleitoral p�s
sou os sete dias ensinando
eleitores a votar nas urnas

eletrônicas que serão utili
zadas dia 6 de outubro.

Tribunal de Contas do Estado aguarda remessa de dados
]ARAGuA DO SUL -

Começou ontem e vai até
o dia 5 de agosto o prazo
para o governo estadual e

para as prefeituras catari
nenses prestarem contas ao

TCE (Tribunal de Contas
do Estado), as infor

mações exigidas pela LRF
(Lei de Responsabilidade
Fiscal) sobre à execução
orçamentária do 3° bi
mestre de 2002 (executivo
estadual e municipal) e ges
tão fiscal do 1 ° semestre

(executivo e legislativo

municipal), através do site
do órgão na Internet.

Os dados deverão
ser enviados através do

"LRF-Net", sistema de
senvolvido pelo TCE/SC,
em 2001, para agilizar a

fiscalização do cumpri
mento da LRF pela ad

ministração pública mu

nicipal.
A prestação �as infor

mações exigidas pela LRF,
via Internet, {em respaldo
na Instrução Normativa
do TC-n° 002/2001.

A norma, de outubro
,

de 2001, trata da ela

boração, guarda e remessa

ao TCE de informações
necessárias ao controle da

gestão fiscal e obriga a

remessa dos dados por
meio informatizado.

Os administradores
públicos que deixarem de

cumprir os prazos de re

messa definidos pela
Instrução Normativa ou

que prestarem informações
incorretas ou incompletas
estão sujeitos àmulta de até

R$ 5 mil, como prevê a L,.s:i
Orgânica do TCE.

O responsável que não

publicar e divulgar o .,Re
latório de Gestão Fiscal
nos prazos determinados

pela LRF ou que não en

caminhar o documento ao

TCE, quando solicitado

pelo órgão, ficará sujeito à
multa de 30% de seus

\ vencimentos anuais, se

gundo a Lei dos Crimes
Fiscais - Lei Federal n"

10.028/2000, de 19 de
outubro de 2000. l

TERÇA-FEIRA, 23 de julho de 2002

o mundo e o Brasil
MAURICI ZANGHEUNI- Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guara.
mirim (zanghe@terra.com.br)

Algo estranho está a�ontecendo no mundo, onde
,

bolsas "balançam" a todo o momento, escândalos
financeiros sendo descobertos, empresas de porte
quebrando.
A maior econo�ia do mundo está idêntica às

torres em 11 de setembro de 2001, pois seus

governantes sabiam o que estava para acontecer, hoje,
também com suas poderosas empresas (seu déficit
comercial, em maio, chegou próximo aos US$ 38

bilhões); estas empresas estão tão antiquadas que é
necessárib a intervenção do governo para protegê-las
com medidas que afetam a todos os países (retaliações,
subsídios, taxações de produtos).

Em contrapartida, a Europa está usando a mesma

sistemática, barrando os produtos importados, com
as mesmas ferramentas usadas pelos americanos,
Sendo assim, os americanos começaram a ceder nas

" \

sanções contra o aço da Europa, commedo de sofrer
fortes retaliações por parte da UE (União Européia),

E nós, como ficamos?

Exportar é a palavra predileta do governo. Mas,
como exportar, se tudo sofreu aumento de preço em

relação ao dólar (combustíveis, energia, frete, pas
sagens aéreas, gás, etc.)?

O que fazer para conseguirmos estes mercados?
Algumas empresas brasileiras descobriram que a

única saída é a sua internacionalização, Cita-se, como
exemplo, duas empresas do Sul do País: aWeg, que
tem fábricas na Europa, América do Sul e Central, e a

Gerdau, que tem fábricas no ,Chile, Uruguai, Canadá,
USA, que, por sinal, acaba de ganhar o troféu de
melhor siderúrgica do .mundo.

, Enquanto aqui o consumo de energia caiu em tomo

de 9% no primeiro semestre do ano, fala-se ainda em

aumento de preço; também os combustíveis têm

mudança de preço a todo o momento, mesmo com
75%' de tudo que consumimos sendo das nossas

reservas; passagens ,aéreas subiram recentemente 8%,
e subirão ainda nesta semana mais 12%; e as

distribuidoras de energia aguardam a aprovação da

MP, que libera o pagamento de R$ 300 milhões, a

serem ressarcid_os pel�s bônus pagos aos

consumidores durante o racionamento.
Como o Brasil poderá' competir com essa

tributação, com esses constantes aumentos do dólar e
esses juros internos absurdos?

Será que a hora das reformas seria propícia neste

momento de tumulto político e econômico, de uma

vez por todas? -, \
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ti. Master 2001 realizou pesquisa
diretamente com público para
analisar asempresas que se

destacaram em seus respectivos
segmentos. O reconhecimento

garantiu o prêmio de qualidade,
entregue em solenidade no dia 27
junho, no Clube Atlético Baependi.

\

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Mais uma vez o Jornal CORREIO DO POV@ foi agraciado
com Prêmio Master 2001 como o "Melhor Jornal

Local". O prêmio ressalta, mais uma vez, a importância
do veículo como testemunha da história da região e a

credibilidade de suas informações para seus leitores.
, \

Gerente Plácido Rausisse e o supervisor comercial Cristiano Rausisse

12 WGAR EM CARGAS E ENCOMENDAs

12 LUGAR JORNAL LOCAL

AferelÍrio
O Menor Tempo em Transportes

A Mercúrio conta atualmente com 85 unidades, localizadas
\

, estratégicámente nas cidades dos 07' estados brasileiros das regiões
Sul e Sudeste, oferecendo a seus clientes cobertura total nestes estados.
Em Jaraguá do Sul, a MerclIrioestá à 17 anos, sendo administrada

\
.

pelo Gerente, Plácido Antonio Rausis e o Gerente Operacional,
João Carlos Rausisse. A empresa atua com o que há de mais

moderno em tecnologia, frota, terminais e informações.
Além de atender o Mercosul, a empresa mantém parceria,

\ .

\ I I

internacional Mercunox UPS - UnitedParcelService, interligando
\ .

dessa forma o Brasil com o Mundo.
.r

\

Os clientes também podem contar com 0\ MerclIrioAéreo, o serviço
I '

de entregas porta à 'porta em todo o Brasil.
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auroro

12 LUGAR EM CASA DE CARNES

\

Flores Naturais, Arranjos em geral, Atendemos Festas,
Casamentos,

,

Coroa e Cestas de Café da Manhã

FWRABRASIL, atuando na

área defloricultura desde

agosto de 2000, com sede no

Bairro Czemiewicz, Rua
Roberto Ziemann, 50,

destacou-se no ramo de
floricultura no ano 2002,

recebendo oPrêmioMaster. A
virtude do destaqueforam
seus criativos e exuberantes

. �;;

arranjosflorais ,ol)tidos a
/1-.. '

partir de cursos de

aperfeiçoamento e artigos e \

flores de ótimp.procedência.

12 LUGAR EM FLORICULTURA

� VlCO,,-,M.. A
fARMACIA E

, MANIPlJ�ÇAO

t!-4,3Fi1/.�nul!a'/dQ/6>t«l/'3.'aií(l:tY

12 LUGAR EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Albell:

I \

12 LUGAR EM ARTIGOS ESPORTIVOS,
MODA MASCULINA E MODA JOVEN,

/
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POR: EGON JAGNOW

Desde o início da colonização, atravessar o Rio Itapocu sempre foi um desafio a ser vencido.

Muitas vezes, não se constituía em tarefa fácil. Canoa, balsa ou ponte, todos estes foram

ernpreçados. Primeiro, a canoa, depois a balsa e, finalmente, as pontes. A canoa, cavada

em tronco de guarapuruvu, à moda indígena, foi usada durante bom tempo. Para atravessar

carroças, Georg Czerniewicz providenciou uma pequena balsa. Esta serviu do final do século

19 até a construção da ponte metálica, em 1913. A primeira ponte de madeira, construída
em 1909, a enchente levou em 1911. Na foto, senhoras el senhoritas atravessando o rio,
provavelmente em passeio dominical. Ao fundo, residência e comércio de Czerniewicz.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO ,GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275-1820. - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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'.:4 História de nossa gente não pode ficar só
.

na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado.

POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

HA·68 ANOS
'Em 1934, a Coletoria Federal acabava de receber uma circular

telegráfica do delegado fiscal, em Florianópolis, recomendando
o fiel cumprimento do Decreto n? 23.672, de 2 de janeiro último,
que aprovou o Código de Caça. e de Pesca, rios e costas .do Brasil.

.

Informava que a Coletoria Federal, para maior observância dos

dispositivos, empregaria todos os recursos que lhe facultam 0-
referido código, não só quanto à arrecadação do imposto como

-,

também à aplicação de multas.

A Diretoria de Higiene comparecia ao órgão de imprensa para
comunicar que cessava o motivo da suspensão das aulas escolares
e divertimentos públicos, podendo as mesmas funcionar a partir
de 21 de junho.

,

Os arroubos da juventude' de nossos dias já era de uso naquele
tempo. Pela imprensa vinha a notícia: "Queixou-se na Delegacia
de Polícia o sr. Marcello Demarchi, alegando que no último

domingo, o grupo A. Piazera, de Rio Cerro, o provocara com

deboches quando passava por aquela estrada".

HA 15 ANOS
Em 1987, o irmão Alcídio Schmidt, que por muitos anos dirigiu o

Colégio São Luís, de Jaraguá do Sul, estava regressando à cidade, '

após uma ausência de 10 anos, para assumir o conceituado

educandário, dirigido pela Congregação Marista. O irmão Alcídio
notabilizou-se pelo grande trabalho nos campos educacional e

espiritual e sempre manifestou desejo de retornar ao convívio de
seus amigos jaraguaenses. Ultimamente, dirigia a Colégio Aurora,
de Caçador, que a gente visitava durante as muitas andanças pelo
Oeste catarinense. O ex-diretor irmão .Arcângelo Postai deixou

jaraguá do.Sul, rumo ao seu novo campo de trabalho.
Na coluna "Anotações", de Flávio José, ele descrevia os

acontecimentos na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul,
di�endo: "Bombas, raios; trovões, tempestades e 'alta-tensão'
marcaram a semana em Jaraguá do Sul, na área política, com as.

declarações do presidente da Câmara, Orival Vegini, indignado
com a demissão sumária de suas rrulher, por ter assumido à

presidência e quebrado um acordo que elegeria Lauro Siebert.

Estilhaços partiram para todos os lados".

HA 3.ANOS
Em 1999, a cidade de Jaraguá do Sul era palco de grande
movimentação social, com a posse do governador Rolf B.

Hermann, do Distrito 4560, com a presença de delegações do
todo o distrito rotário. Na ocasião tomavam posse os presidentes.
do Rotary Club Jaraguá do Sul e Pérola Industrial. O governador
Orélio Camilotti, de jóinville, passava- o cargo do Distrito 4560,
ao governador entrante, Rolf Botho Herrnann.

Janete C Marcatto mantinha aulas de ioga, à Rua Emílio Stein,
300, Centro - o Edifício Carvalho comparecia na imprensa local
com a página "Vivendo em Harmonia", e os séus conceitos eram

muito apreciados pelos leitores.
O CORREIO DO POVO completava o seu 80o/ano de existência. "A

Notícia", de Joinville, em sua edição n" 21.240, de 15 de maio,
abria espaço para comentar o livro ''A História da Imprensa de

Jaraguá do Sul e Amvali" e concluindo que Schrnôckel era
, jornalista por vocação.

.
0'. :",

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 23 de julho de 2002

o jubileu de prata da LJD
No ano em curso, comemora-se o jubileu de ouro da Liga Jaraguaense de Futebol. O

presidente Mário Vitória Rassweiler, ao ensejo dos 25 anos de existência da entidade,
resolvia assinalar a 'aata com a outor&a de diplomas, como se vê no documento acima,
quando ainda era conhecida como Liga Jataguaense de Desportos, reconhecendo méritos

.

por relevantes serviços prestados ao desporto jaraguaense.

.rculo
Italiano

12a Festa Italiana - Destaque

Os pioneiros da Colonização Italiana- FamíliaPradi
A partir do início do século 1 9� com a chegada do capitalismo, ocorreram profundas transformações para as

sociedades camponesas do Norte da Itália, que foram obrigadas, a buscar na América a sociedade e o espaço que
estavam perdendo na Europa.

A família Pradi, assim como outros da Província de Trento, comunidade substancialmente camponesa, como toda
a sociedade trentina até 1870, conviviam com sérios problemas econômicos, advindos do ciclo industrial a agrário,
sobejando mão-de-obra agrícola.

Antonio Pradi; preocupado. com o seu futuro e dos seus filhos, foi estimulado a mudar. para a tão propagada
"Mérica", onde localizava-se o país da fartura.

.

No distante ano de 1876, o casal Antonio Pradi e Carolina Martinelli Pradi, e seus filhos, saíram da localidade de
Trento. Após longa espera pela autorização do governo austríaco (região à qual pertenclam), para emigrarem à

América. ,-
No dia 25 de março de 1876, a viagem foi iniciada, cruzando o Oceano Atlântico. Foram 39 dias de viagem de

navio, até que a família Pradi pisou em solo brasllelro, no Porto de Itajaí, no dia 2 de maio. Seguiram para Blumenau
-

"-
no mesmo dia.

_

Antonio Pradi e família se fixaram no Município de Rio dos Cedros, mas, após tomarem conhecimento dafundação
de Jaraguá do Sul, decidiram adotar a chamada "Pérolado Vale", como morada, isto em 1890. Assim, tornaram-se
colonizadores pioneiros deste Município. Iniciou-se um rol de afetiva participação no desenvolvimento local.

Antonio I?radi e Carolina tiveram osfiffos: Beniamino, casado com Domênica Dalpiaz (filhos: Carolina, Conegundes,
Eugenio, Irene, Ines, Gisela, Arduíno, Horácio e Ema); -Abràtno, casado com Viola Satler; Eugenio, casado com

Bárbara Satler (filhos: Clemente, Filomena, Seraflna); Ferdinando Pradi, casado com Virginia Bardin (filhos: Silvio,
Vitorio, Juliano, João, Cecilia, Guilherme, Luiz, Emilia, Ana e Ângelo), e Olivia, casada com José Pízetta..

Na ocasião foi homenageado o sr. Ângelo Pradi, filho de Ferdinando Faustino Pradi, representando a família Pradi.

EncontrQ mensal
O jantar típico mensal será no dia 2 de agosto (sexta-feira), na sede do
Círculo Italiano, localizada na Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33', Bairro
Vila Nova, próximo da Igreja Rainha da Paz.
O ingresso custa R$ 7,00 (sete reais), e pode ser adquirido com a diretoria,
conselho, mebros do Coral e na sede do Círculo, antecipadamente. Ingressos
limitados.

Aproveite, venha conhecer a nossa casa. A casa dos italianos e simpatizantes
de Etnia Italiana de Jaraguá do Sul.

371-8222
Grazie!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Valdir José Bressan
Presidente do Círculo
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ALUGA-5E - quarto mob. cl coz.,
lav. e gar. Tratar: 370-3561 ou R.
Rdélis Stinghen, 64, próximo Portal.

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m', acelta-se troca por casa na

praia até R$ 30.000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.

BARRA VELHA - Vende-se, em alv.
c/4 qtos, sala, coz., bwc, gar. pi 2
carros e demais dep. R$ 25.000,00.
Tratar: 373-3787, cl Noeli.

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

CENTRO - procura-se pi alugar,
pequena. Tratar: 372-2927 ou 9997-
8370, cl Guilherme.

CZERNIEwICZ - Vende-se, sobrado cI,
267m, 3 qtos., 2 bwc, 2 salas, coz., área
de serviço, gar. pI 2 carros. Próx. ao Pama,
em frente ao n' 134·. Tratar: 2750845.

GUAMIRANGA (pr6x.) - Vende-se,
mad., cl 2 qtos, cOZ., sala, bwc,
gar e demais dep. R$ 20.000,00.
Tratar! 373-3787, cl Noeli.
�,-----------------
ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se ou troca
se, madeira, cl '3 qtos, sala, coz.,
bwc e demais dep. R$ 22.000,00.
Tratar: 370-5012, cl Marc�s.

LOTo SANTO ANTÔNIO - Vende-se
casa de alv., cl 70m'. Terreno quitado
(12XP),tudo por R$ 17.000,00. Tratar:
276-1306, cl Pedro. Aceita-se carro
até R$ 9.000,00. .

LOTo SANTO ANTÔNIO - Troca-se
residência, cl 160m', por resido
Mais próxima ao Centro. Tratar:
276-0645, cl Altair.

LOT. SEU CHICO - Vende-se, na

Gustavo Lesmann, sln', junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.000,00 + 30x
R$ 150,00. Tratar: 370-1616, cl Elcio.

MASSARANDUBA - Vende-se, em

alv., cl 130m', terreno cl 400m', no

centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379-

1119, cl Marisa ou Ailton, hor. com.

NEREU RAMOS - Vende-se, cl
terreno 500{l1', todo murado cl
escritura. R$ 9.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 371-6069.

NOVA SANTA ROSA (PR) - Vende
se ou troca-se por outra em Jaraguá
do Sul. Tratar: 276-3257. __

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, 2 casas

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

TRES RIOS - Alugo, uma alv. grande
e outra mista, R$ 150,00 (cada).
Tratar: 370}827.
TROCA-5E - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:

9123-0794, cl Osnl.

Vende-se sobrado, apto e sala

comercial, na Bernardo Dornbsch.
Terreno de esquina. R$ 55.000,00.
Tratar: 371-0339, cl Wilson.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., cl 136m',
todo murado, próx. Bebidas Kienen.
R$ 45.000,00, nego Tratar: 370-2068.

VILA LALAU - Vende-se mista,
próx. Marisol, cl 3 qtos, chur., gar.
e demais dep. R$ 25.000,00. Aceito

apto. financ. De 2 qtos ou carros

até R$ 6.000,00. Tratar:' 371-6069.

VILA 'LENZI - Vende-se, frente pi
colégio, cl 125m', cl gar., 1 suíte,
2 qtos e demais dep., cortinas fica
'na casa. R$ 75.000,00, aceita-se
carro ou R$ 60.000,00 + financ.
Tratar: 370-a050, cl Simone.

CENTRO - Vende-se Quitinete, próx.
Antares. R$ 23.500,00 + financ.
(R$150,00 por mês). Tratar: 275-3798.

CENTRO - Vende-se, novo, cl 3 qtos,'
cOZ., bwc e demais dep. Prédio cl
piscina, salão de festa, chur. Individual.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se cóntraproposta ou troca-se.

Tratar: 371-9521 ou 370-4657 após
19h, cl Rose.

CENTRO, - Divide-se cl ihoça, apto
mobiliado, novo. Tratar: 370-6422,
após 19h.

VILA �OVA - Vende-se.jem constr.
Pela construtora JG, Ed. Jardim das
Mercedes. R$ 4.000,00, nego
Tratar: 370-6348.

VILA LENZI - Vende-s,e, terreno
com área total de 644,00m',
próximo ao Colégio Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de

R$ 19.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 371-6310, 'comercial, ou

9975-9543, cl patrfia.
VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídiõ
Martins, cl 562,87m', sendo 29m
de frente pi asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-39'00 ou 0113-0900.

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

CENTRO - Aluga-se salas confortáveis,
cl ar, mobiliada, fax, ramal exclusivo e

secretária. Centro Med. Odontológico,
3' andar. Rua Guilherme Weege, 50.
Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

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

SALA COMERCIAL - sala comercial
"nova" cl 140 m2, cl gesso, lámp.,
direc., jardim estacionamento. Ótimo
pi prestadores de servlço, farmácia
ou 1,99, Rua Bernardo Dornbush.
Tratar:. 9903-9567.

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

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

1

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, cl 1000m' contr., salão
de baile, lanchonete, rest., cancha'
bocha, 21 campos tut. Suíço: 1 cl
iluminação, lagoa de peixes cl
400m' e pista de motocros. Área
de 20.000m' a 16km do centro de

Jaraguá. Aceito troca por outro
imóvel de menor vaiar. Tratar:
9993-0623 ou 276"3602.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

.

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

Jaraguá do Sul. Tratar: 376-0927.

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

lagos cl peixe: R$ 100.000,00,
aceita-se proposta. Tratar: 370-
1401, cl Flavio. ,�

RIO MOLHA - À 5km do centro, cl
conclusão do asfalto em

ancamento., Vendo' área de 750m',
cl chalé suíço de 87m', cl
aquecedor à lenha, suite jr., e

demais dep., edícula cl gar., chur.,
escritório, t_el., para�., circuito ue

9P9�tu..idades de"negõcios
1\ r ii '.,

•.... ,i. i

q.seu arún�iô de,linha poderá ser repetido na

próxima edição, mediante seu pedido.
Fechamento do CLASSIMais:

Segunda, Terça e Quinta-feira, às 12h.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em

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

ÁGUA VERDE - Vende-se, cl 678m',
por R$ 37.000,00. Tratar: 9975-

.

2164, cl Jr. CRECI 9465.

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

restante parcelado. Tratar: 9992-6045.

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
cl 300m'. R$ 25.000,00. Tratar; 9975-
2164, cl Jr. CRECI 9465.

CENTRO - Vende-se, R. João Picolli
16,5x22. R$ 50.000,00. Tratar: 370-
0790, após 15h.

CENTRO - Vende-se, cl. 622m', cl
galpão de 135m'. Valor a comb.,
todo murado. Tratar: 371-9157.

CENTRO - Vende-se, R. Leopoldo
Jansen, cl 522m'. R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 9113-0900.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, cl
577,76m'. R$ 18.000,00. Tratar: ,

9975-2164, él Júnior. CRECI 9465.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - Vende-se,
tot, Juventus cl aprox. 400m2.
Valor R$ 17.000,00. Tratar: 372-
0074 ou 9112-4711 c/ Elson.

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

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m' do
'mar, cond. fechado. Ótima loc. R$
15.000,00. Tratar: 372-3812.

RES. RENACENÇA - Vende-se, cl
416m', de esq. R$ 20.000,00. Tratar:
9975-2164 cl Jr. CRECI 9465.

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.000,00 1
•••••• R$ 140,00

24.000,00 : R$ 185,00
30.000,00 1 R$ 235,00
36.000,00 -: , � R$ 280,00
41.600,00 : R$ 325,00
48.000,00 R$ 375,00
53.700,00 R$ 420,00
60'.000,00 : R$ 465,00
65.000,00 R$ 513,00
71.000,00 R$ 555,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 335-0575, el Paulo
ou 9981-3627, pare. reduz.

TV, calçada pi circulação, terreno
drenado e cercado, dentro 'de
chácarà ecológica, cl entrada
privativa, no valor de R$
58.000,00. Fone: 370-9172.

galpão cl quitinete, canil, casa cl
edícula, gar., chur., esc., tel.,
parab., circuito de TV, rede elét.,
rede de esg, séptica, rede d'água
direto da nasc., cl a conclusão das
obras de asfaltamento total. À 6km
do centro. Não perca a oportunidade
de fazer um bom negócio" Aceita-se
casa, apto., terreno, caminhonete
ou automóvel como parte do

pagamento. Tratar: 370-8563 I
9975-0102.

RIO MOLHA - Vendo chácara total ou

parcial, cl 241.005m', com ou' sem

benfeitorias. \lenha escolher sua

área à. partir de 20.000m', lagoa cl
peixes, nasc., pastagem, árvores
fruI. secundo e nativas, trilhá ecot.,

014&'"
\

1 J�IMOVEIS
�/ CREC/7146

�,--���������������
r �üa CeI. Procópio G. de.Oliveira, 1493

-

'ir 370-1788 - Fax: 275-2294

TERRENO C/ 5LtQm2,
só 'R$

SíTIO di 20.000m2,
a 1, km da MalWee.

C4,�A ,DE ALVENARIA c/'120m2;.
terreno todo murado, prpx. Portah"

R$, 1LOOO,00 (troca po'r ccisa mi' Ilha
�igueira ôu Amizade)

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

PARCERIA
LOTEAR OU DESMEMBRAR

Procuramos áreas para desmembramento ou
loteamento em parceria.

Para mais informações ligue-nos.
TERRAPLANAGEM LORENZI

Tratar: 370-6184 ou 9973-8386
CRECI 8490

TENDA DE
UMBANDA
PAI XANGO

Marque sua consulta pelo fone:

'275-1559
'

Trobolhos.espiritucis para todas as

finalidades,
Gira de Umbanda e Quimbanda todos os

Domingos com início às 19:00 horas.

Rua Rui Bárbosa, nO 68 - eOHAB
- Vila Rau - Jaraguá do

J

Sul .-" se

��i\�?JMais TERÇA-FEIRA, 23 de julho de 2002

emp'regos
Oferta

IMPRESSOR _ pI máquina Dry-off
set, sexo masco Tratar: 275-3388.

REPRESENTANTE/PREPOSTO _",

Precisa-se, para vender brindes na

região. Tratar: 370-7321, c/Dorival,

REPRESENTANTE/VENDEDOR _ pj
vender produtos pj construção e

acabamento. (Trazer curriculum).
Tratar: 370-6533, cl Marina.

TELEMARKETING _ cl experiência em

vendas, sexo tern., idade mínima de

20 anos. Tratar: Consórcio União, R.

Barão do Rio Branco, 627, próx.
Angeloni. 371-8153.

VENDEDORAS _ Precisa-se, com

experiência. Tratar: 371-5353.

VENDEDORES EXTERNOS _ Precisa

se, cl experiência, para trabalhar na
.

área de seguros. (Vir acompanhado
de Curriculum). Tratar: (47) 370-0075.

VENDEDORES _ Precisa-se, cl exp., pI
Jguá do Sul e região. Consórcio União.
Tratar: 371-8153.

Procura

COMPUTADOR _ Concerta-se, micro
e impressoras. Tratar: 276-1476, cl
Eloi. '

-
\

DIARISTA OU BABA _ Procuro, no

bairro Rio da Luz I ou Barra do Rio

Cerro. Tratar: 376-3658, cl Jusiane.

GARÇOM _ ofereço-me para
trabalhar fins de semana. Tratar:

275-2629, após 18h30.

PEDREIRO _ procuro serviço, tenho
prática e indicação. Tratar: 372-
0624, cl Natália.

PROCURO _ emprego de secretária,
telefonista, aux. De escritório.
Possuo ref., período integral ou

parcial. Tratar: 370-4161, cj Nara.

SERViÇOS GERAIS _ Ofereço-me
para trabalhar, construção civil,
limpeza, etc. Tratar: 371-7371, cj
Sr. Nico,

SERViÇOS JARDINAGEM _ Tratar:

9104-5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

Para
anunciar

. ligue:
371-1919

.
.

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DEAT.IVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC TRAZ PEÇA TEATRAL DO RJ
EM COMEMORAÇÃO AOS 126

,

ANOS DE JARAGUA DO SUL

Espetáculo imperdível:
"Rosa + Lispector = 5010s,\ baseado em textos

de Guimarães Rosa e Clarice Lispector.
Hoje, dia 23 de Julho, às 20 horas.

No Museu Municipal 'de Jaraguá do Sul- Emílio
da Silva - R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia)

Reserve seu ingresso: (47) 371-9177.

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

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

. -

PROGRAMACAO DE CURSOS
,

senac

CURSO

ICE K2!
-

AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

.

Automotivo - Som
Alarme

Travas elétricas,

RuaEpitácioPessoa, 607,pa»: CoI. Jangada -Jaraguá doSul-se

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - se
E-mail: sincrot@netuno.com_br - Site: www.sincrotel.gb_net

Vendas e Serviços

f) Intelbra,
111111 HDL
�9"
li CII li

* 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 Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - S(

Fone/Fax: 370-0251
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br

CURSOS TÉCNICOS
* Técnico film Comércio Exterior

-CH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Administra�ão Financeir(l 170h 11/07 a 2S/11
*

vagas disponíveis *

Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12
*

vagas disponíveis *

Excelência no Atendimento 12h 29/07 a OI/OS

Matemática Financeira
.

20h 29/07 a 02/0S
c/HP 12C

I

Decora�ão de Ambientes 44h 07/0S a 02/10

Atualila�ão em Legisla�ão 5h 26/0S a 30/0S
Trabalhista

Dê Vida a Sua Loja

Vendas Externas 15h 26/0S a 30/0S

4º, 6º e Sábados RS 300,00 ou

Diurno-6º's e Sábados 1 t2 RS 105,00
Noturno-4º's e 6º's
2º a 6º ISh45 às 22h 15 RS 130,00 ou

1 ltl RS 6S,OO

2º a 6º 19h às 22h RS S6,OO .;,;

3º e 5º 19h às 22h RS 720,00 ou

lt5 RS 120,00

220h 29/07 a IS/II

2º e 4º 19h às 22h RS 665,00 ou

1 t6 RS 95,00

2º, 3º e 4º 19h às 22h 1 t 5 de RS 145,00

2º a 5º 19h às 22h RS 7S,OO

2º a 6º 19h às 22h RS 75,00 ou

ltlRS3S;00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA

, I
URGENTE

recruta e seleciona para admissão

im�diata as seguintes vagas:
VAGASABERTAS·22/07/2002
-ASSISTENTEDEMARKETlNG (4329-E)- Prestará informações técnicos no
�800. Fará atendimento o clientes, emissõo e conferência de pedidos, registrar
wgeslões de clientes, bem como dor retorno aos mesmos. Horário de trabalho: dos
1�:12 às 20horas. Sexo masculino, que saiba o espanholou inglês. Deve ter no
mínímo o segundo grau completo.
-AUXIUAÍl CONTÁBIL (4371·S)- Experiência em Escrito FlSCaVContabilidade/
lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissõo do Relatório e da GIA.
-AUXILIAR DEPESSOAL (4639-S)- Experiência de no mínimo um ano no

órell de Departamento Pessoal. Conhecer o básico sabre Legislaçõo Trabalhista. No
mínimo o segundo grau completo e domínio total em Informático. Ambos os sexos.
-CALDEIREIRO (44'5-E) - 21 grau completo eucursando,
- CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (455' -E) - Sexo
masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e experiência
como vendedor externo (de preferência no área de seguros). Pode ser aposentado
-ENGENHEIROMECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em pneumático e

�idráulica. Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade poro viajar.
-ENGENHEIROSANITARISTA OU TÉCNICO (E)- Experiência em Tratamento
de Água, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.
• FRESADOR EM MÁQUINA CONVENCIONAL (4631-S) - Nõo exige
escolaridade porém deve ter curso de Interpretaçõo de Desenho. Todo trabalho
será feno na Ferramentaria.

'

• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455·E) - Segundo grau completo ou

cursando. Idade o partir de 22 anos. Experiência comprovado.
• TELEFONISTA/RECEPCIONISTA (467H)- Fará ligações, atendimento
telefônico, serviços de Banco, rérepçõode clientes e também os levará poro cosa cosa

necessário. Ter segundo grau completo, curso de informático, idade mínimo 22
anos e ter carteira de Habilitaçõo.
• SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpr.etar desenho, soldo mig e

experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632·E) - Curso Superior. Desenvolverá
produtos de segmento Frigorífi(O.
• TORNEIROMECÂNICO (4663-S) - Experiência niínima de um ano e ter o

primeiro grau completo. Irá tornear os peças de acordo com especificações
estabelecidas.
• VENDEDOR EXTERNO (4568-S) - Fará visitas o empresas e pessaas físicos.
Ter boa aparência; esperto, comunicativo e bom relacionamento social. Sexo
masculino.

'

Obs.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formaçõo SUPERIOR
(Engenheiro), que tenho expêriência de nomínimo dois anos em EMBALAGENS,
�abilidade em Compras, Marketing, agências, fornecedores, desenvolvimento,
produçõo, garanti0 e controle de qualidade, entre outros).
•FRESADOR· E
• SERRALHEIRO - E
•CAlDEIREIRO

VA�AS BREITHAUPT
•AUXILIAR PATRIMONIAL(466' oS) - Segundo grau completo ou cursando.
Altura mínimo de l,75m

"

•AUXILIAR ADMINISTRATIVO (464')- Fará escola de serviço; solicitaçõo
de vale transporte e vale refeicõo; arquivo entre outras atividades correlatas.
•AUXILIAR DE DEPÓSITÓ (4645) - prim�iro grau ou cursando. Vogo poro
Guaramirim. '

• CAIXA (4656 - 4662 - 4665 - 4669)- Ter o segundo grau completo e

curso de ln formáiica.
'

• CONFERENTE(4607- 4.608)- Primeiro grau completo. Vai receber. produt�:
,dos fornecedores, conferir e ajudar no organizaçõo do setor. '

RuaJorgeCzemie� 1245 (Rua do HospitalJorogutí).
ex. Postá 200 • CIP 89.255-000

Fone (47) 311-4311 Fax (47) 275-1091
recrulamenlo@humana.com.br www.humana.com.br

����?JMais

veículos
BLASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
c/ GNV. 35.000Rm, ótimo estado,
Tratar: 9979·1437 c/ Giovani.

C-1O - vende-se, camionete, 70, die.

R$ 8.000,00. Tratar: 3742011.
,

CHEVETTE - Vende-se, 93, 1.6,
gas., azul. R$ 5.000,00. Tratar: 371·
7260.

CHEVETTE - vende-se, 80, inteiro.
R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

CHEI/ETTE - Vende-se, 86, cinza, aros de

liga, gas, _R$ 3.500,00. Tratar: 275-1817.
t

CORSA - vende-se Wind, 1.0, 96,
prata c/ aro de liga leve. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-7986 c/ Marcelo.

CORSA - vende-se, pick-up
completa (- dir. hidr.), prata. R$
10.500,00 à vista R$ 7.000,00 de
entro +12x R$ 351,00 fixas. Tratar:
9955-5572__C/ Jucélio.

CORSA - vende-se 96, Wind.
Tratar: 371-7212.

CORSA - troca-se 98, 2 pts, por carro
de maior valor (pálio ou corsa). Tratar;
376-2092 ou 910�-8542 c/ Carlos.
CORSA - vende-se Sedan, 2000.
Tratar: 371-5343.

'

I CORSA - vende-se GL, 1.6, dir.

Hidr., 96, azul. R$ 13_000,00. Aceito
proposta s/ troca. Tratar: 370-8154
(lu 9955-9206 após expediente.

\

CORSA SEDAN - vende-se Picape,
96, GL, prata, acento de couro, em

ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar:371-6651 ou 9977-4913.

DIPLOMATA - vende-se', SE, 90, azul
esc. Met., vd. Eletr., trv eletr., ar cond.,
espelho eletr., capo eletr., d.h., volante
-escamoteávet, 6Cc, gas., cornpletíssirno.
R$ 6.700,00. Impec. Tratar: 371-9375.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.
R$ 6.500,00. Tratar: 9975-1024:

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doc. paga até 2003. R$12.000,OO
ou troca-se p/ menor vaiar. Assumir

finanp. Tratar: 275-2860, �/ Sandro.
MONZA - vende-se 87, SLE, 87,
completo (-ar) e direção. R$
4.500,00. Tratar: 276-3355:

MONZA - vende-se 88 'hidramático
todo elétrico completo. R$ 5.200,00.
Tratar: 273-0601.

MONZA - vende-se 88, SLE, álcool.
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

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

.

OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
completo. R$ 13.900,00, negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

OMEGA,� vende-Se, GlS, completo.
R$13.500,00. Tratar::373-2563

ÔMEGA - vende-se.Cü, 96, c/ teto,
pínel digital, único QOOO"c/ 160.000
km. 'Tratar: 376-1772.'" ,

5-10 - Vende-se ou troca-se, Oeluxe,
diesel, 96 e 97, imp. Tratar: 276-3223.

5-10. - Vende-se, 96, preta, com d/h,
valor a corno. Tratar: 376-1772, c/ Nei.

VECTRA - Vende-se, 97, 2.0, GL,

compl., branco. Tratar: 371-5343.

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

VECTRA - vende-se GLS, 97/97,
completo. R$ 12.900,00 negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

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

VECTRA - vende-se 94. Tratar: 371-
5343.

VECTRA - vende-se GLS, 97; azul,
único dono, c/ 56.000 km originais.
Tratar: 273-0994 parto

FIORINO - Vende-se, 84, (fechada),
branca. R$ 2.300,00. Tratar: 376-1375.

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

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts, ano

'17/97, completo, menos ar e di r, carro
de mulher em ótimo estado, -entr, +

financ. Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trava
eletr., alarme, desemb.,

'

'documentação paga até 2003, em
ótimo estado, R$ 11.000,00. Tratar:
371-1914 c/ Mari.

prata, muito bem conservado.
Tratar: 376-1772.

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

UNO - Vende-se, Mille SX, 97,
bordô, gas., v.e., trv.e., Iimp., desb.

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

UNO - Vende-se 1.5 R, 89, vidro eletr.,
desemb. traseiro, àlcool. R$ 4_000,00.
Tratar: 273-0651. c/ Marlon.

UNO EP - Vende-se 96, EP, 4 pts,
completo C- ar), c/ aro de liga leve, azul.
R$ 9.100,00_ Tratar: 371-0010 c/ Sílvio_

BELlNA - troca-se, 88, R$ 4.000,00
+ consórcio e troco por Parati 92 a

95. Tratar: 276-0600 ou 9902-3012.

BELlNA - vende-se Scala, 85,
prata. R$ 3.500,00.

CORCEL II - vende-se ano 81,
gasolina, bege. R$ 2.000,00.
Emplacado até 2003. Bom estado.
Tratar: 370-9108.

CORCEL II - vende-se, 81, valor a

comb. Tratar: 9965-9318 c/ Leandro.

COURIER - vende-se 99, CLX, 1_3,
azul. Entrada R$ 7.800,00+ 22x R$
280,00 fixas. Tratar: .273-0994.

CORREIO DO POVO 3

COMPRO
CONSÓRCIO

Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou ,,4/
9968-0588

.�

APOLO - vende-se ou troca-se, 91m
1.8, álcoot, c/ aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 370-0277 ou 9121-1320.

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

FUSCA - vende-se 73, bege. R$
1.700,00. Tratar: 9909-0502_

FUSCA - vende-se 81 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-
0391 ou 9965-8875.

FUSCA - vende-se 84, branco, R$
3.000,00 em ótimo Estado.
Tratar:9953-9966.

FUSCA - vende-se, 80, c/ alterador
recém reformado. R$ 3.000,00.
Tratar: 273-0241 c/ Altair. Aceita
metade em material de construção.

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0, 94,
bordô, c/ para-choque personalizado.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Tratar:'
275-3248 ou 9102-8213.

"

FUSCA - Vende-se, 80, amarelo
claro. R$ 2_700,00. Tratar: 370-6316.

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4.500,00 + financ. Tratar: 373-2563.

ESCORT � vende-sé Hobby, 96. R$
8.000,00. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se, 93, I, azul

petróleo, gas., 2' dono,
)

personalizado. Tratar: 370-9172.

PALIO - vende-se 00/01, azul

met., gasolina, ar quente/frio, trava
e ar-cone. Aceita troca de menor

vaiar. Tratar: 370-4810

PALIO WEEKEND - Ei vocêl Que
está procurando. Esta é sua

oportunidade. Não percal 98. Tratar:
275-3900 ou 9113-0900.

PR,ÊMIO - vende-se 86; R$ 2.000,00.
Tratar: 9101-9410 ou 370-4617.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$
8.500,00 (R$ 2.000,00 entro +

restante). Tratar: 376-2890.

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

UNO - vende-se 2001, 4pts. R$
12.500,'00. Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p,
completo (' ar), c/ rodas 'de liga. R$
8.700,00. Tratar: ;275-3;248 ou 9102-8213_

UNO - vende-se Mille, 93, cl limp.,
desemb., e ar quente. R$ 6,800,00.
Tratar: 373-2563.

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

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

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,

Especializada
em estofamento

automobilístico

ESCORT � vende-se GL, 88.
Tratar: 371-7212 ou 9963-7641.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gasouna. Tratar: 376-2068 ou 9992-
4712 c/ Leo.

F-l000 - Vende-se, 94, compl. R$
27.000,00. Aceito troca. Tratar: 376-1701.

F-l000 - Vende-se, SS, 94, gas., único
dono, branca, -ôtirna conservação a

gas. Tratar: (47) 9995-8242

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

FIESTA - Vende-se, 98, 4p, verde

limão, c/ alarme, rodas, Insúlfllme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22.x R$
172,00_ Aceita-se 'Uno 96 ou 97 c/
4p, na cor branca, de preferência o

EP. Tratar: 9122-2093.

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

RANGER - vende-se plcape Xl,
caçamba p/ 1.100 kg, 4cc, gae., carro
Impecável. R$ 10.000,00 + 36x
384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnel.

VERONA - venoe-se. 90, alc., em

ótimo estado. R$ 5.500,00. Tratar:
274-8550.

VERONA - vende-se LX, 91, álcool,
motor AP, dourado c/ rodas
magnésio. R$ 6.500,00. Tratar:
273-1001.

VERSAllES - vende-se ou troca

se, gula, 2,0, 94, completo. R$
5.500,00 +22x R$290,OO. Tratar:
9991-9940 c/ Clôvls.

FUSCA - vende-se, 67, bege, c/
documentação em dia, em ótimo estado

(motor 1300) todo original. R$ 2.800,00.
Tratar 370-9134 ou 9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado'
met., insulfilme, ótimo estado. R$
5_900,00. Tratar: 376-1772_

UNO - vende-se 93; vermelho, em

ót-imo estado, com insulfilme,
{''lmtrada mais financiamento ou ótimo

OMEGA - vende-se 93, GLS, .completo, / preço a vista. Tratar: 371-7398 c/
teto c/ comp. de bordo. R$::8;500;oO Eduardo. Hor. ComI.
+ 19 x 275,00. Tratar: 37Ú1432.

FUSCA - Vende-se, 85, motor 1300,
ótimo estado. R$ 3_500,00. Tratar:
376-1772.

GOL - vende-se 99/00, completo, 4
pts., valor à comb., troca-se por
carro' de menor vaiar. Tratar: 372-
08,04 c/ Claudete.

GOL vende-se 99, c/ar, GNV, branco,
2 pts, isulfilme, R$ 16.000,00. Aceita
proposta. Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se CL 1.6, 91,
gasolina, branco. R$ 5.000,00.
Tratar: 9113-3883 c/ Davi.

GOL - vende-se 92, 1:6, álcool. R$
3.000,00 + financ. Tratar: 371-6916.

GOL - vende-se plus, 95, c/ Iimp.,
desemb., banco bipartido, ar quente,
para-choque personalizado. Tratar: R$
9500,00. Tratar: 273-1001 é/ Waldir.

GOL - vende-se 96, 1000, l. Tratar:
371-5343_

GOL - vende-se ou troca-se CU,
95/95. Tratar: 370-4810.

GOl - vende-se CL 1.6 gas, Ano 89,
prata em ótimo estado. R$ 4.000,00
entrada + 9x 148,00 ou 5.200,00 à
vista. Tratar: 370-8579 c/ Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96, flnanc.
ou quitado, aceito carro de menor vaiar.
Tratar: 370-8199, c/ Joel.

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado.
,

'

R$ 7.800,00. Tratar: 3706348 c/ Jackson

GOL - vende-se, 97 MI, branco. ,R$
9.500,00. Tratar: 373-2563_

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

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

9992-6'016, c/ Hélio.

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

GOL :- Vende-se, 85, BX, branco; alc.,
c/ aros de liga, 3 pontas. R$ 2.600,00,
troca-se por moto. Tratar: 370-2275.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, ano
97, prata, dir. hidr., vidros eléticos,
2 portas. R$ 14.000,00_ Tratar:
9121-8528 ou 371-9514.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

'

MODELO COMB. COR
vw

\ IM GoIMI1.0 G Branco
Corsa Milênio, 4p' 02 Branco 6 Santana CL1.8, compl. G Branco

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

Vectra, compl. 97 Vinho Gas. Kadett GLS, compl., 2p 98 Branco G santana CO, 4p G Cinza
Parati, 4p, d.h. 98 Azul Gas. Vectra GLS compl., 4p 94 Bege 6 FlAT
Parati 2p 91 Branco Ale.

Corsa Wlnd, 2p 96 Bordo 6 Uno OS 1.5, 4p. G Prata

Omega, compl. 93 Grafite Gas. � RorlnoLX G Azul
601 MI,2l 97 Branco G Uno OS 1.5, 2p G VerdeRanger, compl. 97 Cinza

, Gas. Voyage C 2p 89 Prata 6 Rorlno1.5 G Prata
Fiesta,4p 99 Azul Gas. FORD SantanaQuantum G Marrom
C-20 88 Bege Gas. Flestà,4p 97 Branco G IM
Gol1.6 96 Verde Gas. Escort GLX, 2p 95 Branco G 1>20Conquest, compl.-ar o Branco

Gol1.6 94 Branco Gas. Omega CO 30 compl. G Verde

Uno Mille 96 Branco Gas.
Escort Hobby 1000 94 Cinza 6

- Chevette Junior G Prata
F-1000 gabo 95 Bordll D MonzaClassIc, 4p G ,Doura�Uno, compl. 96 Cinza Gas. c.

FIAr
FORD

Uno Mille 93 Cinza Gas. KaGL G Branco
Fusca 79 Branco Gas. Mille Smart, 2p 01 Branco G RangerXl.T,compl. O , Prata

Uno Mille SX, 4p 98 Cinza 6' Resta1.0 ' G Azul
EscortXR3 Conv. A PrataKawasaki KDX 200 92 Gas. Uno Mille SX, 2p 98 Bordll G IMPORTADOS
peugeotSolell106, 4p,1.0 G Prata
Peugéot405 SRI, compl. G Azul

Ç)

VVotorandm j Finanç.as

!

d1{�fJffI
.-'·i*i·'i'iM,;}'1'N. e-mail: Javel@netuno.com.br
Rua Francisco Plscher, ,100 - Centro - Jar�guá do Sul

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076

Gol MI 98
Gol MI 97
GolI 96
Palio 4p 97
Uno 2p, SX ,97
Uno 4p 99
Escort GL 93
Escort GL " 88

, Escort Xr3 87
Verona GLX eompl. 90
VersalesGL' 95
Verona LX '

-92
Kombi' 94

R$11.300,OO,
R$ 10.700,00
R$ 10.100,00
R$ 11.200,00

, R$ 8.500,00
R$ 10.600,00
R$ 8.000,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$· 6.500,00
R$ 8.500,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00

Este espaço
está reservado pa,ra

você lojista!

/

j

Seja parceiro
da BV Financei'ra
e faç,a 'ótimos

- negócios
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira
e ,faça ótimos
negóci,os

neste/ espaço!

Corsa, 4p, 97
F,lOOO Dupla Comp 91
F-I000 87
Gol '1.6, gas., 93
Gol4p 16V 99
Savéiro 1.6 MI 99
Monza Class 2p tompl.
Monza 4p Menos ar

,

Chevette, alc., 88
'Uno Mille 2p 95
Uno Mille IE 1.5
Courier 1.3, 98
Escort 88

R$ 12.500,00
R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 1;3.500,00
R$ 14.200,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00. <

R$ '4.000.,00
R$ 7.500,00

. R$ 7.500;00
R$ 12.00.0,00
R$ 4.300,00
R$ 4.500,0.0
R$· 7.50000

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

AUTOMOVEIS
.UIIRIIIIIIR'W1 "TUDO EM MÁRMORE E GRANITO

NACIONAIS E IMPORTADOS"

A RCB Informótico pode oferecer os melhores vantagens
poro o seu computodor não lhedeixar no mão..

Tudo em acessórios, manutenções e peças em geral. -,

Gostou? Então ligue e faço o seu orçamento, nós garantimos o suo satisfação!
Falou em computadores, ligou poro RCB Informótico.

Pensando no seu bem estar, sempre ...

Palio EO, cornpl. 02 branco

Celta cf 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 EOX, 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

UnoCS 86 bege
Fusca 1300 72

Fone/Fax: (41) 275-1858
Rua: Barõo do Rio Branco, 320 sala 04 . Cenlro - Jaraguá do Sul- SCRua Major Júlio Ferreira. 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

DT 180 - Vende-se, Yamaha, ,87,I
doc. em dia, branca. R$ 1.300;00
ou R$ 500,00 + 6x R$ 180,00.
Tratar: 374·1117 ou 9975-0117.

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

vista. Tratar: 370-7189, cl Gisele.Caminhões

BIZ - vende-se 2001/2001, preta. R$
1.600,00+ 13x170,00. Tratar. 99790605.

,/ .

BIZ - Compra-se, de 98 acima, ou

moto Honda CG 125 acima de 88, pago
a vista. T;atar: 9104-2336,. él Wilson.

ÁSIA TOWNER FURGÃO - vende-se,
97, 'branca, pneus semi-novos.

Ótimo estado de conservação. R$
8.250,00. Tratar: 371-7842, 275-
0435 ou 372-0136, cl Edilene.

CAMINHÃO - vende-se Chevrolett,
78 com guincho de 45 T. R$
16.000,00 aceita-se carro menor

vaiar. Tratar: 373·2563

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

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagem. Paga-se a vista.

Tratar: 9121-4061

HYOSUNG CRUISE - 125, 97, bordá.
R$ 2.800,00 ou R$ 800,00 + 24x

R$ 135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

CG TITAN - vende-se, 125, 2001

cl partida eletr. e freio a disco. R$
4.000,00. Tratar: 373-2563.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 95,
vermo Ferrari. Impecável. R$
2.100,00. Tratar: 370-7986.Rod. BR-280 km 58 sino - Guaramirim-SC - � 373-0504

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

CG TtTAN -

Vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x

R$ 178,00.
Tratar: 374-1529

(rec. Vanderlei).

JEEP - vende-se 65, motor 6C, em

ótimo estado ecl assessórios.
Tratar: 9902·7378 cl Marcos._VOlkswagen I Outras marcas

MotocicletasMITSUBICHI - Vende-se, L200, 95,
Turbo, 4x2, diesel, compl, - vidro, a�o
esp., capota maritima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, cl Vilson.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89

por carro de maior vaiar. Tratar:
370-1161 cl Luís.

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

se, 91. R$1.800,oo.
Tratar: 9124-6939,

�

Alciomar.

MOTOS NOVAS E USADAS
AGRALE - vende-se STX, 91, doc. em
dia, mais, equipamento completo. R$
1.400,00. Tratar: 9967·1195.

Veículo
RF 600
XT 600
Inlrudor
XT 225
NX 200
NX 350
CBX 200
DT 200
DR 800
KDX 250

, XLX 250
Titon
Titon
Titon
Tilon Ks
DT 180
CG
CB 450TR
Tilon KSE
YBR 125
Biz

Cor
Vermelho
Bronco
IPrelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelho
Prelo
Prelo
Verde
Prelo
Praia
Roxo
Verde
Vermelho
Azul
Bronco
Bronco
Verde
Prelo
Vermelho

Ano
93
96
98
00
98
96
98
95
95
95
89
00
99
97
00
84
83
87
Okri1
Okm
98

PARATI - vende-se GL, 89, álcool.
Tratar: 9963·7641 ou 371-7212.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99, vermelha,
32.000km, capota marítima, impecável. R$
23.000,00. Tratar. 376-1772.

PEUGEOUT - vende-se 96 completo, verde
melCI 77.000 km originais. R$13.500,00.
Tratar. 372-0560 ou 9112-4950.

CG TIT�N .

vende-se ano 98.

R$ 2.750,00.
Tratar: 371-7260.

PASSAT - Vende-se 84, vllage,
preto, álcool. R$ 3.000,00. Tratar:
9903-3450 cl Gilmar pela manhã.

AGRALE - vende-se STX, 27.5, 91, doc.
em dia, mais equipamento completo.
R$ 1.400,00. Tratar: 9967·1195.

JEEP - Vende-se, 65, refobado, em ótimo

estado. Tratar. 9902-7378, cl Marcos.
TOBATA - compra-se em ótimo estado
de conservação. Tratar: 276-0264.

SANTANA - Vende-se Quantum,
93, CU, cl ar cond., e dir., hidr.,
R$ 11.000�OO. Tratar: 997!3-8955.

LADA LAIKA - Vende-se, 93, 4p,O
branco. R$ 2.000,00. Tratar: 371-6238. Rolamentos' -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

CG TITAN - Vende

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

(manhã).BSu1./rast
ro!amellfo.s_,,-

''''

PtCK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria original, em

ótimo estado. Vaiar: 4.500,00. /
Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

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

.--

VARIANT - vende-se II, 80 2' dono,
ótimo estado, motor novo. R$
2.700,00. Tratar: 273-1001.

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

DT - vende-se

180,89.
R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161.

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 37q-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

VOYAGE - Vende-se em ótimo estado

R$ 2.500,00 aceita moto de menor SR 280 Km 57, n' 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax:(47)37�917 j373-1381-Guaramirim-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IR$; �!�:.O.S':'��OC��!:.E�!���i
:�:�������d1.�,: eBi,IIIRlttrt,r
Trabalhamos com vendas "e consertos:

" Molore. ESlacionório. • Molooser.' * Assistêhcití 24hs'I • Lava Jato • Roçadéi'ra -

I
• Aspirador • Mõtobombas .. Wvvw.irl!'aq�'�.nas.cib��et
• Compre$�or ."Entre·outros...· irmaq�inàs@.>uol.c·om ..br

R. Cei. Procópio Gomes de Oliiielra, 1651 .'Centro • Jaragúá do Sul

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

370-2227, cl Anderson.

ML 75 - vende-sefmoto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 cl Alexandre.

\
NX - compra-se 400 falcon, 200 ou

2001 de particular. Tratar: 99Ó2·0033.

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

,SCOOTER - vende-se, Agrale 2000,
km baixa, revisada. Tratar: '371-
6310. Com. ou 9133-0560.

SHADOW - Vende-se, 01, prata cl
s.ocoen. R$ 14.000,00. Tratar. 371-9935-.

TENERÉ - vende-se 600, 88, ótimo
estado. R$ 4.500,00. Tratar; 9105-
1611 ou 275-1204;
TITAN - troca-se 97, por fusca.
Tratar:' 274·8536.

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

/ CEAPSEGUROS

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sa(a 3 - Jaraguá do Sul
E-mail: ceapseg@uo/.com.br ,f

1.500,00. Tratar: 370:1161, cl Luis. BESTA - vende-se

GS, 99 cl 12
XL 125 - 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, oi, vermelha.
Valor a comb. 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., oi
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.

AROS Cf PNEUS - Vende-se, 4 aros

13, cl pneus liga leve, Fusca.
\ Tratar: 370-0670, cl Paulista.

lugares a mais

completa. Tratar:
371-9464.

.

CAPOTA FIBRA -

Vende-se, pi
Pampa. Tratar:

370-0670, cl
Paulista.

CAPOTA FIBRA -

Vende-se, pi D-
20. Torro, R$
800,00. Tratar:
276-3223.

CARRO DO ANO -

Compra-se, 95 pi
frente, 4p,
cornpl.,
preferência
finaciado. Tratar:
371-0695.

CONSÓRCIO -

éompra-se, de

moia não
,

contemplado.
Tratar: 373-4018.

"'*

CREDITOS
Para compra de imóveis,

<,

construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
de R$ �O.OOO,OO a

R$ 90.000,00, prestações a':
partir de R$ 214,00,

podendo usar seu fundo

liêiti temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1 par,
pi Uno turbo. R$ 150,00. Tratar:
(47) 9105-9172, cl Jeferson.

RODAS - Vende-se, esportiva, de Opala
5 furos, ou troca-se' por oríg. de

Diplomata. R$ 200,00. Tratar: 370-1225.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr. Ai.Y f. <90r"(o-Dor�

.

Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-draír@netuno.com.br

,

ENDOCRINOLOGIA
Dr. CleNer.iOWS�

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Fone/Fax: 37:1:-8743.- Sala 705�.rif

Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - S�

o

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

ir (47) 275�0279 * 9�63-6820

GRUPO ESPECIAL
MOTOS I

CI00 BIZ R$� 76,37
CG125KS R$ 80,43
YBR125ED R$ 92,22
CG125 ES R$ 92,61
XLR.125 ES R$ 103,63
CBXSTRADA R$117,35
TWISTER R$ 140,36
TORNADO R$ 154,05

j

I I

GRUPO ESPECIAL
.

"

CARnOS
R$
R$
R$
R$

I

R$

J
I

R$ 8.591,00
R$ 9.702,00
R$10.296,00
R$ 11.394,00
R 12.348,00

127,79 I

144,31
153,15
169,48
183,64

! as 20.502,00
R$ 35.622,00
R$ 50.535,00'
R$ 76.300,00

R$
R$
R$ 888,19
R$ 1.341,03

360�33
626,08 CONSÕR-CIO UNlJiO

Barão do Rio Branco, 627
Centro Jaraguá' do' Sul
Fones: (47) 371-8153 /9122-6.233

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ANO COR COMB. VALOR
Corcel II, lDO 81 bege VEIcULO ANO COR COMB. PREÇOgas.

1995 Vermelha G R$ 21.500,00 0-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca dle. Corsa Super, 2p 98 Verde Gas. R$ 11.000,00

1995 Azul G R$ 14.500,00 Gol Cl, 1.6 94 bege al<;. MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00

1998 BordO G' R$ 13.000,00 Kadett Impecêvêl 97 cinza gas, TempraSX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00

2002 Branca G R$12.700,00 Gol CLl1.6 96 verde gas. Gol Cli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ 11.000,00

Go1M11.8 97 branco gas. Go116Y. 4p , 99 Branco Gas. R$ 14.500,00
1996 BordO G R$ 10.700,00

VoyageGl 1.8+,ve., Te" d.h. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. - R$ 14.800,0090 branco alc.
1996 BordO G R$10.300,00 Go1Cl1.6 91 prata gas. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00
1995 Azul G RS 9.800,00 - Fusca 78 branco gas. UnoSX,4p 97 Cinza Gas. R$ 9:800,00

2000 Branca G R$ 11.900,00 Tempra compl. 96 preto gas, Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00

1996 Prata G R$ 9.000,00 Tipo, 4p, compl. ·ar 95 prata gas, GollOOO 95 Prata Gas,. R$ 7:800,00

1989 Preta A R$
Aorlno 1.5 + lona 92 bege gas. Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,60

6.800,00
Un01.5 ,91 vermelho gas, UnoELX,2p 95 Verde Gas. R$� 7.800,00

1989 / Azul A R$ 5.150,00 EscortGl 1.6 92 branco gas. Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.S00,OO
1985 Prata A R$ 4.450,00 Esc?rt Hobby i.o 95 marrom ( gas. Verona GLX 2.0 , 94. Vermelha Gas. R$ 10.SOO,OO

,

1995 Azul G R$ 9.000,00 HondaCG 82 vermelha' , gas. I D�20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00

oSX, 4p 1.0 1999 Branca G R$ 11.100,00
CGTitan 125 /01 Azul Gas. R$ 3.300,00

Rua Waldemar Grubba, 2322 - V1la Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641 Palio EL 1.5, 4p 97 Azul Gas. R$ 11.900,00
o

COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA
NOVOS EUSADOS-

Com a parceria
BV Fina-nceira,
este espaço

é seu!

Este espaço
está reservado para

você lojista!

)

,
'

-

Av.wal_mar ,Grubba • "aragu' do .ui • se
WOUISWAGEN
Gol MI,1.0 Branco 97
Palo Classlc prata' 97

logus GlI , Verde 9B
Gol! GL, compl. RC?Xo 95

loaus Gl, comp. Prata 94
Gol Cl Vermelho 89
FiAT
Palio EOX 4p Beg. 9B
Palio Weekind Btanca 97
Pálio El1.5; 4p Verllleiha 97
Palio ELX, coir'pl. CINa 01
Uno ELX Vennelha

'

95
Flonno LX Beie

'

92
Uno,S Verde B7
FORD
-Ka Azul 97
Escorl Hobby Vermelho 96
Verona Gl Azui 94
Escorl XR3' Branca 94,
Veràna GLX Preta 94
CHEVROLET I'

I

Corsa Sedan Super 1ilV
' Branca 00

Corsa Wlnd 4p \
Prata 99

Corsa Wlnd ,CINa " 9B
Ipanema S,L 1.8 Azul 91

J

Seja parceiro
da BV�Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

V Votorantim I finanças

Q) 370-2227 /9975-1804
Rua Preto Wlldamar Grubbl, 3841 � Jlrlgui do Sul· se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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50:
diversos

6 CD-S - vende-se 150 melodias
(orquestras, valsas) R$ 60,00.
Tratar: 370-2280. CI Marcos após
,15hs.

APARELHOS MUSCULAÇÃO -

vende-se. R$ 3.500,00. Tratar:
379-1207.

AR CONDICIONADO -.vende-se
373-3787.

BALCÃO - vende-se manequins,
cabides, mostruários, etc., pI
loja. Tratar: 370-3561.

BALCÃO PI BANHEIRO-
80X55cm, creme, cl espelho. R$
500,00 ou troca-se por esteira
elétrica. Tratar: 371-7060.

BATEDEIRA DE BOLO - Vende-se
BP 12. Tratar: 376-1090 cl Zuleica
ou Adima.

BATERIA - vende-se, nova,
marca Turbo, cor vinho. Tratar:
371-1177 ou 9122-1830'cl
Adriane.

BAZAR - Vende-se estoque e

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

BERÇO - Vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cl colchão.
R$ 300,00 aceita proposta.
Tratar: 9903-1898.

,

BICICLETA ERGOMÉTRICA -

vende-se R$ 130,00. Tratar:
273-0601.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio cl R$2.000,00 pagas,
vende-se por R$ 1500,00. Tratar:
276.Q600 ou 99023012.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio de R$ 30.000,00.
Prestações R$ 323,00 por més.
Tratar: 370-2995.

CELULAR - Vende-se marca

Erickson. R$180,00, negociável.
Tratar: 9953-40121 cl Rose.

CELULAR - vende-se Nokia.
Tratar: 371-5133 comi. Ou 370-
6613 após 20h cl Lígia.

CELULAR - vende-se pronto da
Tim. R$ 100,00. Tratar: 371-0002.
CI Fabrício.

CELULAR - Vende-se, pronto, 25
de crédito. Valor a comb. Tratar:
275:1.676.

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

,1-
CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:
\

9965-1347c/Osnildo.

COMPRO - Ouro, pulseiras,
correntes, aliança, etc. Tratar:
9979-0605, cl Adir.'

COMPUTADOR - vende-se Micro
Pentium, 31, 800 mhz.
Processador asus CUV 4x, 180,
128 MB, 133MHZ, Hard Disc 10.2
GB, Placa de vídeo 8MB, 3D
tridente, Placa de som yamaha;
monitor 15'LG 56 A, Drive.1.44
MB, Gabinete Mini torre ATX, CD
multimídia, placa fax modem,
scaner , impressora Epson. R$
1.850,00, semi novo. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283 cl Paulo.
COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentium, 31, 800 mhz.
Processador asus CUV 4x, 180,
128 MB, 133MHZ, Hard Disc 10.2
GB, Placa de vídeo 8MB, 3D

. tridente, Placa de som yamaha;
monitor 15'LG 56 A, Drive 1.44 .

MB, Gabinete Mini torre ATX, CD
multimídia, placa fax modem,
scaner , impressora Epson. R$
1.850,00, semi novo. Tratar: 373-
0263 ou 9979-0283 cl Paulo.

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

FRE"ZER - vende-se vertical,
prosdócimo, 180i. R$ 300,00.
Tratar: 371-6409.

FRITADEIRA - vende-se elétrica.
Tratar: 370-3561.

GAITA - vende-se 80 baixos'
universal, marca Lider. Tratar:
273-0461.

GALPÕES - Aluga-se, 1 galpão, na

Av. Pref. Waldemar Grubba.
Tratar: 273-5528.

GATO - vende-se Siames. Tratar:
373-3787. CI Noeli.

GELADEIRA"":' vende-se Duplex,
Consul, em ótimo .estado.
R$ 460,00. Tratar: 9975-1936 cl
José Carlos.

GELADEIRA (2) - vende-se
Prosdócimo e Consul. R$
150,00cd. Tratar: 371-6409.

HD 20GB - compra-se estragado
marca Quantum. Tratar: 376-0811
cl Rafael.

ISOPOR - Vende-se, 135m2 pI
isolamento. Tratar: 9992-716�.

JANELAS - vende-se usadas cl
vidros. Tratar: 370-3561.

JANELAS (6) - vende-se de
madeira (cedro) 3 de 1,20 x 1,60m
cl vidro e 3 de 1,00 x 1,20m cl
cidro. R$ 250,00. Tratar: 370-9147
cl Eolita.

JOGO DE QTO. - vende-se pI
solteiro cll beliche cl colchão, 1
roupeiro 3 pts., 1 cômoda cl 7

'

gavetas (marfim), em bom estado ..
R$ 250,00. Tratar: 273-6382.
Apôs 18h, final de semana cl
Elisângela ou Edson.

JOGO DE QUARTO - vende-se p/

ORÇAMENTO
COMPROMISSO

'�UOO EM 5x
SEM dUROS

':'" Móveis sob medida;
"': ;Inclusive móveis de
Gramado;

.... Cozinhas planejadas.

(47) 316-0679
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro
(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - se

MAQ. CORTE - vende-se
industrial, semi-nova. R$
1.300,00. Tratar: 275-0616.

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

duas ou troca-se por moto de
menor valor. R$ 375-1080.

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 3705547.

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima Qaponesa),
borda de 300 a 500 peças por dia.
Valor 15.000,00 ou R$ 18.000,00 cl .

estoque de fios, bastedores, máquina
para preencher carretilhas, estante,
mesa para trabalhar e outros. Tratar:
372.Q074 ou 91124711 cl Elson.

SUNDOWN ERGON, 50 97/�8 PRETA
C 100 BIZ ES ' OKM AZU
C 100 BIZ 98/98 AZUL
C 10.0 BIZ KS 01/01 VERM.
C�YPTON U05E 01/,01 VERM.
CG '125�TITAN >!<_ �5/95 VERM� -�

CG 125 JiITAN ,97/97 VERM: cd·
.125 TITAN

.

98/89 AZUL"
CG 125·TITAN 97/9,8 VERM.
GG 125 TITAN 99/99 vERDE
CG 125 TITAN 98/99' AZUL
CG 125 TITAN KS 02/02 PRATA
CG 125 TITAN ES 01/01 PRATA
XLR 125 99/99 AZUL
CBX 200 Strada 00/00 . ROXA
CBX 250 TWUISTER 02/02 AZUL
CBR 450 SR 91/91 AZUL
(TODAS MARCAS E MODELOS OKM FINANCIAMENTO

ENTRADA E SALDO EM AtÉ 36X FIXAS)

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

CONJ. SOLDA - vende-se
lixadeira e furadeira, semi
industrial. Tratar: 370-9172.

CURIÓ - vende-se criação
(macho, fêmeas e filhotes).
Tratar: 371-8040 cl Jairo.

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

ESPINGARDA - vende-se de

pressão, marca Urca. Valor à
comb. cl nota fiscal. Tratar: 9118-
2880 cl Guilherme.

ESTEIRA - vende-se elêtrica R$
350,ÕO. Tratar: 370-7080.

FARMÁCIA - vende-se cl
Clientela e convênio Formado.
Tratar: 376-1949.

solteiro, Rudnick, cama cl baú,
criado mudo 3 gavetas, armário 4

pts cl escrivaninha, cadeira todo
em rnõgnó mais colchão. Tratar:
372-0382 cl Evanir

LAVADORA - Vende-se, Vila t.enzt.
Tratar: 275-3937.

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

LIVRO - Compra-se, Mundo de

l�ofia. Tratar: 376-3658, cl
Jusiane ou Marta. .

LOJA - vende-se de roupas cl
estoque e móveis. Tratar: 371-
9116 cl Cacilda.

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

MANGUEIRA - vende-se pi
latoaria, Oxlcorte, completa (c/ bico
e mamômetro). Tratar: 370-9062.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ffJ
Lanche com harnburguer
08)X-SALADA:
09) X-DOG
10) X-BACON
11) X-HOT POINT

'I
Tradicionais

12) MISTO QUENTE

13) X"BURGUER
14) X"EGG

Lanches

Porções
24) FILÉ
25)CALABRESA
26)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS
30) FRANGO E FRITAS

31) POLENTA FRITA

32) AIPIM FRITO

33) AZEITONA
34) PICANHA AO ALHO E OLEO

Lanche sem harnburquer
I) X-FRANGO
2) X CORAÇÃO
3) X-CALABRESA
4) X-CAíU-FRANGO
5) X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

Frutos do mar

35) CAMAiRÃO AO PALITO

36) CAMARÃO AO ALHO E OLEO

37) ISCA DE PEIXE A MILANEZA

38) BOLINHO DE BACALHAU

39) CASQUINHAIDEICIRI

FAÇ4-NOS.UMA VISllA E
CONFIRA NOSSOS PREÇOS

MAQ. DE COSTURA - vende-se

Closley (antiga à pedal).
R$100,00. Tratar: 371·7060.

� (
� MAQ. DE COSTURA - vence-se

Qj Overlock sequinha c/ mesa. R$
150,00. Tratar: 371-6238.

MAQ_ DE COSTURA - vende-se, .

Vigorei li. R$ 1.00,00. Tratar:
371-6409.

MAQ. LAVAR - vende-se p/ carro

c/ água quente R$ 1.700,00 e

maq. P/ fazer espuma. R$
900,00. Tratar:376-2279.'

MAQ_ OVERLOCK - vende-se

7.500p semi nova. Valor à

cominar. Tratar: 276-08199. c/
Maria ..

MAQ_ OVERLOCK - vende-se

sequinha c/ mesa. R$ 150,00.
Tratiar: 371-6238.·

.

MAQ_ OVERLOCK - vende-se

ótimo estado. Preço à combinar.

Tratar: 371-36.99. c/ Ilzira.

MÁQ_ REBATER ELÁSTICO -

.

Vende-se, 4 agulhas, marca

Hansai. R$ 3.500,00 à vista ou

R$ 2.000,00 de entrada e ci resto
parcelado. Tratar: 9975-4523,
falar com Rosa.

MAQ_ RETA - vende-se Brotter.

R$ 700,00 nego Tratar: 275-0616.

MÁQUI_NA - Tenho p/ trabalhar
cl cazeamento e colocar botões

(pressão em geral). rebit etc.

Aceito facção. Tratar: 372-1652.

MESA TÉRMICA - compra-se para

estamparia. Tratar: 371-2115. C/
Mauricio.

MOTOR - vende-sé Diesel, 10

hp, marca Yamaha. Aceito carro

ou moto na troca. R$L200,00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

MÓVEIS - Vende-se, de

lanchonete. Tratar: 9121-2362, c/
Joilce.

OFICINA - vende-se ou troca-se

por moto ou carro. Tratar: 9101-

1447, c/ Bita.

PALMITO - vende-se muda com

30cm. Tratar: 373-2563.

PAPELARIA - Vende-se saldo em

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

8329 ou 274-8264, c/ Simone.

PASSAGENS AÉREA - Vende-se,
para' o nordeste ou qualquer outro

pais 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.

PEDESTAL - Vende-se, 16

canhões de luz c/ catraca e 40m

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

PERDIDO - Aparelho Celular LG.

Baby c/ capa transparente cor

prata e n' 9124-6939, em frente

Marquinhos Motos. Oferece

gratificação p/ quem encontrar.

Tratar: 370-7812, 371-6288 ou

376-2593.

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas

no ônibus catarinense, domingo à
noite (dia 14). Oferece, boa
gratificação p/ quem encontrar.

Tratar: 9122-1830

PIA - vende-se Inox, 2 cubas.

R$ 150,00. Tratar: 371-6409.

PINCHER - vende-se filhotes n'.

O. Tratar: 9993-0623 ou, 276-3602.

PINCHER - vende-se filhotes

(

CORREIO DO POVO 9

R$ 80,00. Tratar: 373-3787. c/ Noel!.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

MÁQUINA - vende-se, reta,

cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MÁQUINA PI COSTURA - Vende

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

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

MESA - Vende-se, marfim. c/
tampa de vidro, p/ 6 cad.

estofadas. R$ 200,00. Tratar:'
372-4153, c/ Alex ou 370-6278.

PLOTER - Vende-se, ploter de

recorte, boca de 25. Preço de

ocasião. Tratar: 370-9172.
.

PONTA DE· ESTOQUE - vende-se

p/ sacai eiras e revendedoras.

Tratar: 370-3561.

PRECISA-SE - moça PI" dividir
ap. no centro. Tratar: 9993-4525

ou 372-3255 c/ Karlize.

PROTETORES DE BERÇO (3) -

Vende-se. R$ 20,00 cada. Tratar:

�70-9228. c/ Rosane.

QUADRA DE TÉNIS DE CAMPO -

Aluga-se por hora, l' hora grátis.
Tratar: 371-9603 ou 9104-2393.

TECLADO - vende-se Cassio,
CTK 500. Tratar: 370-3561.

TECLADO - vende-se PSR 180.

Preço à comb. Tratar: 274-8565.

TELEVISÁO - vende-se 14-, LG,
c/ controle. R$ 250,00. Tratar:

9991-0927 c/ Sérgio.

TELEVISÃO - vende-se, 24",
Panasonic. Tratar: 373-3787.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se
em ótimo estado. R$ 150,00.
Tratar: 372-3616.
VESTIDO DE PRENDA - vende-se

R$ 80,00. Tratar: 9991-9940.

VIDEO CASSETE - Vende-se Philco,
4 cabeças. Tratar: 274-8565.

VíDEO CASSETE - vende-se 4

cabeças, Panasonic. R$ 20,00.
Tratar: 371-6238.

. VíDEOGAME - vende-se Master

System III, c/ cartucho de 20

jogos. Valor à combinar. Tratar:
371-9699.

VíDEOGAME - vende-se. Tratar:
371-6238

MÓVE'S
GOMES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,VENDO TROCA·SE CASA
NA VILA LENZI

com + QU - 80m2, terreno cf 700m2,
por apto na área central.

Tratar: 370-0817,.com Alessandra ou

João, após as 18hs.

LOTE 13X32, PRONTO
PARA CONSTRUIR

Local: Barra do Rio Cerro

cf luz, água, próximo à

escola, etc ... R$ 10.000,00
Fone: 9122- 0566'
275-3992 à noite

4I

Massagem
R$ 30,00
Programa

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

-,

TERÇA:"FEIRA, 23 de julho de 2002

VENDE-SE -. PRAIA. CAMBORIU

Apto c/ 2 donn., gar., no Centro - R$ 58.000,00. Buratto - Tratar.

(47) 9983-5920 ou 367- i 993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 1 dorm., gar., mobiliado, no Centro - R$ 35.000,00.
Buratto - Trata�: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296
, -

-

,

NATALIA

I

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto c/ 3 dorm., c/ suíte, mob., gar., sacada c/,vista do Mar, no
Centro - R$ 95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993. CRECI 296

, 'Persia�as;
- ·Bõx l'a'tâharlneiros
-,&qu:idri�;

ri
11

- Vidros temperados
" Cercas
-Pórtões:

"�n75·0995 /275-3320
Av. 'Pref Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau

Rua Aaolf Püttjer, 444 -. Rio Molha

IMFI Madeireira Flórida Ltda.

Fones: 370�7393 - 370-7550,
li e$peêi(dizada em madeiras nobre, beneficiamento
de: J,�ade'il'las em geral e madeiras para cobertura

V:f);y
���
* ROMANAS , � �

..

"

'* GERMÂNICA � �
* FRANCESA MONTEI1o ,�
* ESMALTAOA� MoNttlR:O ',",O"H

�.'* lSOLANTE TERMICO ...........

::'���?�I�:!��r���a� \
2473 ,tIIfI/I"'tItfII/I'

2
"7
5_(��I \1)-..,���J, � I

• {arqUitetura\'d e s I 9 n

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

�CORTILEX..illf.llIL CORTINAS - �ERSIANAS - DECORAÇÕES .I
, PC�,dHl-c-e,;q�prurCl/!eWbtJm,�

Fone/Fax: (47) 275-0514/ 370-1016

Rua Reinaldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - se

_.,::::1-:.

� VI%
'/"

vidraçaria

Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

ORGULHO DE COLONO (197)
Achava-se José Basílio da Gama, autor

do poema Uruguai, em Lisboa, quando
\

alguns dos seus amigos portugueses o

levaram a visitar os pontos principais da
cidade. De súbito, na sua vaidade de filho

da metrópole, um deles perguntou ao

visitante:
!

- Há, no Brasil, algum monumento

que se compare à nossa estátua de d. José?
- Não; não há -, confessou o poeta.
,E, por sua vez, num acesso de orgulho:
- Mas poderia tê-lo, de ouro maciço,

com o ouro que tem mandado para cá!

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 21.

• Jornal

CORREIO 00 povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoido Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sui
Telefones: 371-5531 ::._982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

ESTADO' DE SANTA CATARINA
PR'EFEITURA MANICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Esclarecimento à sociedade
MARCELLO PETRELLI - Presidente da Acaert

A Acaert (Associação Catarinense de Emissoras de

Rádio e Televisão) sente-se no dever de esclarecer à

sociedade, através dos meios de comunicação, as diferenças
da radiodifusão legítima e legal da radiodifusão
clandestina e ilegal. Este documento tem o objetivo de

mostrar que as rádios ilegais cometem crime federal, pois
operam impunemente no País, numa clara demonstração
de desobediência civil. Veja porquê:

Rádios legais - A Acaert representa 175 emissoras

de rádio e televisão de Santa Catarina, devidamente
autorizadas a funcionar pelo governo federal, Congresso
Nacional e Presidência da República, através de concessões
públicas. Portanto, sua operação é regulamentada por lei e
fiscalizada por órgãos competentes, como a Anatel

(Agência Nacional de Telecomunicações). As rádios legais
têm suas freqüências e potências fiscalizadas, assim como

o seu conteúdo é pautado por princípios éticos.
A radiodifusão legítima 'e legal obedece a uma legislação,

recolhe impostos, gera empregos, presta serviços de
utilidade pública e sua operação é rigidamente controlada.

Rádios ilegais - As rádios ilegais não cumprem a

Legislação e funcionam na clandestinidade. Não pagam
impostos e prejudicam serviços essenciais de comunicação,
como bombeiros, ambulâncias, viatura de polícia e aviões,
além de celulares, pois a fiscalização de seu espectro émuito
mais difícil. Interferem também na transmissão das
emissoras legais. Elas não têm qualquer preocupação ética
ou moral com o ouvinte. De acordo com os cálculos da

Artatel, existem cerca de cinco mil rádios operando ilegal-

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO 01/2002

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, abre inscrições e baixa normas para a

seleção de pessoal que será admitido em caráter temporário.
Tornamos público, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições
para o PROCESSO SELETIVO SIMPLlACADO, de acordo com a Lei 2,.003/95, regulamentada
através do DECRETO 3502/97, de 07/02/97.

1- DO CARGO:
'1- A Seleção destina-se à contratação em caráter temporário da função de: Médico

Ginecologista - Obstreta (4 vagas), Médico Endocrinologista (uma vaga), Médico
Otorrinolaringologista (uma vaga) e Médico Clínico Geral. Carga horária semanal: 20 horas
(7 vagas) e 40 horas (5 vagas-Pêf).

II - DAS INSCRiÇÕES
, 2'- As inscrições estarão abertas nos dias 29, 30 e 31/07/2002 e 01 e 02/08/

2002, no horário das 07:45h as 11:30 horas e das 13:00 as 16:00 horas na Secretaria de
Saúde, síto na Rua Jorge Czerniewicz, nQ 800 - Bairro Czerniewicz.

* Cédula de Identidade (original e cópia);
* Carteira de Trabalho e Previdência Social ou outro documento que comprove-o

tempo de serviço e experiência na função;
ii< Diploma e Registro no Conselho da Classe (original e cópia);
* Prova de quitação militar e eleitoral;
* Curriculum Vitae (anexar cópia dos certificados com carga horária);
* Certiflcado de Curso e residência ou tltulação na área de atuação.

III - DA SELEÇÃO
4 - Os candidatos para o cargo cuja escolaridade é exigido nível universitário, serão

avaliados através de Curriculum Vitae.
�,

5 - O Edital completo estará afixado no quadro mural da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, sito à Rua Walter Marquardt, 1111- Bairro Barra do Rio Molha.

3 - Documentação necessãria:

Jaraguã do Sul, 23 de Julho de 2002.
lrineu Pasold

Prefeito Municipal

Sessã.õ
Solene, em homenagem ,II}

passag�m dos, setenta. e ,ci?c.o
anos da morte, do jornalista

Crispim de-Oliveira.Mifa, foi, realiza
da' pela lHGSC' na tarde dó dia,22 -de
maio, n(i<aúditóti'o ,daTWUF$C" anti-
ga Sede.,dl(lVp;lC/.S():

.

,

Na Se$Sllo' fálôu q jornalista .e

escritor Fraucísco .José-Pereira, sócio
dó- IHG�G;-e 'aú.to.r"do livre À." Dilas
Mortes de,Cr(sjJim. Mi/a�. que ,d,Íscor- ,

reu sobre os motivos do átentade con-.

rra q combativo' jôrnalista, em 'plena
redação do Seu jornal Folha Nova, em,
Florianópélis, no dia 11 de fevereiro
de 1927, e que provocou a sua morte

em 5' de março'daquele ano,

Na mesma ocasião, o dr. Ney
Walmor. Hübener, parentedo homena-.

geado, entregou ao !BGSe duas fotos
íuédítas'dà ràniilia'de.Cí:ispiínMira.

mente no Brasil. Pelo menos 50% delas veiculam pro
pagandas, prejudicando principalmente os pequenos ra

diodifusores legalmente instalados, o que caracteriza evi

dente concorrência desleal.

As empresas que forem flagradas anunciando em rádios

irregulares também são passíveis de punição. Nesta eleição,
por exemplo, os candidatos devem ficar atentos, pois sua

participação em programas de rádios ilegais pode provocar
até o cancelamento de seu registro.

A radiodifusão clandestina e ilegal é uma contravenção,
pois infringe a Legislação Federal. É preciso denunciá-la.

,

Rádios comunitárias - Muita gente confunde rádios
comunitárias com rádios ilegais. No entanto, a operação I

das comunitárias, ao contrário das clandestinas, é re

gulamentada por lei. A rádio comunitária é um tipo de

emissora FM, de alcance limitado, ti contorno comercial

(patrocínio cultural) em, no máximo, a 1 km. Sua potência
não deve ser superior a 25 watts. Ela não pode ter fins

lucrativos e nem vínculos de qualquer tipo, tais como:

partidos políticos, instituições religiosas, etc. A rádio deve

divulgar a cultura, o convívio social e eventos locais; noticiar' 1
os acontecimentos comunitários e de utilidade públicaj' I
promover atividades educacionais. As concessões são

gratuitas e renovadas a cada três anos.

Hoje, existem 36 rádios comunitárias devidamente

autorizadas a operar no Estado. Outros 183 processos
estão em tramitação. 1

A Acaert apóia a radiodifusão comunitária idônea e

, legalmente instalada.

Retrato Inéêlit6 de Crlsplm Mira,pr��t;lt!i8i:1o
ao IHGSC na·S�*'em sua homen��m.,
pelo dr, NeYWaJmor HObener.• seo,parel)(e.
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.NOVIDADE: PROJETO,PALCO GIRATÓRIO, DO SESC, PRIORIZA ESPETEACULOS ALTERNATIVOS

"Rosa + Lispector;Solos encenado
hoje 'a noite do Museu·Municipal

}ARAGuA DO SUL - o
Sesc (Serviço Social do Co

mércio) traz a Jaraguá do Sul
mais uma etapa do Projeto
Palco Giratório. Desta vez,

, quem desembarca na cidade,
vindo do Rio de Janeiro, é o
"Studio Stanislawski", que vai
encenar o espetáculo "Rosa
+ Lispector: Solos", baseado
em textos de Guimarães Ro
sa e Clarice Lispector. O es

petáculo acontece hoje a noi

te, às 20 haras, no Museu

';' Municipal Emílio da Silva.
I De acordo com o técnico

de Cultura do Sesc deJaraguá
do Sul, Sérgio Pedrotti, este é

, um espetáculo cujo gênero e

estilo jamais foram vistos em

Jaraguá do Sul, e foi encena
do apenas uma vez, com um

público restrito a 50 pessoas
maiores de 16 anos. "O redu
zido público intensifica a na

tureza do espetáculo, que vi-

Divulgação

Espetáculo é baseado em textos de Rosa e de Lispector '

sa descortinar o universo da

performance, da estética e

da literatura", argumenta
Pedrotti

Ainda segundo Pedrotti,
o espetáculo foge do con

vencional e é apresentado

. Secretaria de Estado
da Fazenda

em espaço alternativo, dentro
dos objetivos do Projeto Palco

Giratório, que é o de levar o
teatro para novas platéias e qi
versos públicos. "O Palco Gi
ratório privilegia grupos e pro
postas que visam a pesquisa e

o aprimoramento do ator

como elementos principais. A
in-tenção é inovar, tendo o

ator como centro do processo
tea-tral e baseado em todos os

principais elementos, sem cair
'

no convencional", explica o ge
rente. O espetáculo é compos
to por duas performances:
"Ispírituincarnada" e "Eremi
ta". "Ispírituincarnada" foi es
pecialmente concebido para a

criação de uma conexão cêni
ca entre o método das ações
físicas, de Constantin Stanisla
wiski, que vem norteando a

pesquisa e o processo de expe
rimentação do trabalho do

Studio, em seus 11anos de exis
tência, e a dança contemporâ
nea. "Eremita é baseado no con

_

to ''ACriada", de Clarice Lispec-
toro Eremita é um ser surpreen
dente que surge diante de nós,
é uma pessoa, mas é mais que
tudo um mistério encarnado.

Passeio Ciclístico Vida no
Tcinsito realizado com sucesso

}ARAGuA DO SUL - O

mau tempo não impediu a

realização do 10 Passeio Ci

clísticoVida no Trânsito, ocor
rido na manhã de domingo, e
que reuniu aproximadamente
450 ciclistas das mais variadas
idades. O passeio foi pro
movido pela Prefeitura, com
apoio da Rádio' Studio FM,
nurp percurso de cerca de 7

quilômetros. De acordo com
a coordenadora da FME

(Fundação Municipal de Es

portes), CleideMosca, o obje
tivo do evento foi homena

gear a cidade, que comemora,
nesta quinta-feira, 126 anos

de fundação, e também cha

mar a atenção de pedestres e

motoristas sobre a violência
no trânsito.

Ainda de acordo com

Cleide, a administração muni
cipal está promovendo uma

�ampanha de conscientização
no trânsito com o objetivo de

diminuir o número de aci

dentes. A campanha foi defla-

grada há alguns meses e terá
caráter permanente. Entre as

estratégias desenvolvidas para
conscien tizar motoristas
pedestres, ciclistas e moto�
ciclistas, a Prefeitura tem op-

. tado por rolocação de outdo
ors em vários pontos da cida
de. "O passeio de domingo
foi mais uma maneira de

congregar a sociedade em

torno de um mesmo obje
tivo", afirma Cleide.

O prefeito lrineu Pasod
também participou .do pas
seio. Ele salientou que o nú

mero de acidentes com víti
mas fatais diminuiu em rela

ção ao mesmo período do
ano passado. "Vamos fazer
um esforço conjunto para di
minuir ainda mais o número

de acidentes e de vítimas no

trânsito", conclui. Foram pre
miados com um troféu o ci

clista mais idoso, mais jovem,
bicicleta mais enfeitada e

ainda sorteio de três bicicletas
e vários brindes. (MHM)

WWW.sc.ov.br

Balancete Simplificado (Financeiro, extra-contábil)
ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04105/2000

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

JUNHO/2002 Acumulado/2002

Saldo inicial ; .

Saldo de Provisão do 13' Salário .

Saldo Inicial de Aplicação Financeira ..

SALDO EM- C/C· RECOLHIMENTO SALDO
EXERCíCIO 2001 ..

.4.249.475,60
82.948.055,37
37.560.962,12

2.059.266,55

21.955.336,91

69.276.202,66
RECEBIMENTOS

RECEITAS PRÓPRIAS : .

I.C.M.S. 111
_

I.P.V.A. �I
_

I.T.C.M.D. 1'1 ---'- _

TAXAS 1'1 .:. _

OUTROS 151 ., _

FUN�EF 1'1
. _

DEPOSITOS JUDICIAIS. ICMS 111
_

FADESC / BADESC 111. _

'Rentabilidade de Aplicação Financeira 1'1. _

245.519.809,03
199.562.836,70
9.247.602,92
629.772,95
271.211,67
607.994,54

31.939.555,00

1.039.295,03
2.221.540,22

1.473.123.559,27
1.174.717.990,73

58.079.161,27
4.466.785,87
1.761.893,23
4.502.760,50

218.106.119,66

1.930.366,20
9.558.481,81

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA . 44.993.498,61 320.891.340,27
F.P.E. 1101

_

I.P.I. 1111
_

Salário Educação II�
_

Lei Kandir • Desoneração do I.C.M.S. 1111. _

Imposto de Renda 1111. , _

14.870.656,49
8.824.082,05
2.891.217,21
7.541.155,03
10.866.387,83

114.861.066,71'
55.405.446,29
40.004.903,04
45.246.930,18
65.372.994,05

RECEITAS VINCULADAS . 66.639.790,816.918.941,62

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 11.51
_

IPESC 1"1
_

OUTROS 1"1. _

Recolhimento Saldo Exercício 20011"1 _

180.000,00

6.738.941,62

3.480.000,00
19.164.913,30
43.994.877,51

TOTAL .. 1.860.654.690,35297.432.249,26

DEMONSTRATIVO
DOS PAGAMENTOS

Valor
do Mês

Acumulado no

ano até o mês
Acumulado
na Gestão.

Pessoal .

13' Salário .

Dívida Públic.a / Flutuante .

Custeio dos Poderes .

Encargos Gerais e Manutenção
do Poder Executivo .

Restos a Pagar Anteriores a 199�'
74.487.695,70
Rest�s a Pagar ..

SALARIOS ATRASADOS PELO
GOVERNO ANTERIOR PAGOS
NESTE PERíoDO .

Devolução Saldo Exercício 2000
Precatórios • TJ ..

153.331.750,68
59.274.549,62
33.634.711,59
45.394.952,56

66.192.468,40

1.013.573.305,14
59.274.549,62

220.113.707,61
128.455.864,72

5.975.248.899,92
364.939.219,54

1.215.341 ;685,24
177.787.148,89

317.112.931,83 1.400.114.378,35
173.359,13 4.485.124,12

67.147.249,73 128.928.941,951.203.437,53

2.500.000,00

307.337.894,93
68.297.250,86 171.275.112,99
15.000.000,00 22.107.850,48

TOTAL .. 1.893.459.983,63 9.837.568:827,99361.705.229,51

JUNHO/2002 Acumulado/2002

PAGAMENTOS

FOLHA DE PESSOAL· PODER EXECUTIVO 1111. _

ATIVO .

INATIVO .

13' Salário : ..

FOLHA DE PESSOAL· EMPRESAS DEFICITÁRIAS 1111

70.903.547,59
EPAGRI : .

CIOASC .

SANTUR ::: .

COHAB .

REPASSE AOS PODERES
Ministério Público ..

Tribunal de Justiça ..

Tribunal de Contas ..

Assembléia Legislativa ..

UOESC : �., .

RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 20011"1 . _

PRECATÓRIOSI"I .. .

RESTOS A PAGAR DE 20011211 .. .... .. ._.

SALÁRIOS ATRASADOS PELO GOVERNO
ANTERIOR PAGOS NESTE PERíODO 1251

.. _.

REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENT•• PODER
EXECUTIVO / EGE E TGE 1211

_ .. .. ..

DiVIDA F(UTUANTE 1"1
. .

DIVI DA PUBLICA 1211
.. .. .

Dívida Interna ..

Dívida Externa ..

Devolução Saldo Exercício 20011211 m. __ .. ..__ .. _ .. .. _

.

200.470.864,55 871.762.720,92
100.074.504,08 570.593.246,11
41.121.810,85 241.894.925,19
59.274.549,62 59.274.549,62

12.135.435,75

7.427.557,05 44.004.601,49
3.940.081,00 22.200.603,67
130:556,48 1.050.863,87
637.241,22 3.647.478,56

45:394.952,56 258.637.450,97
7.736.376,48 43.712.472,42
18.567.303,55 104.366.706,91
2.443.932,43 15.867.431,19
10.612.966,45 60.757.210,84
6.034.373,65 33.933.629,61
173.359,13 4.485.124,12

2.500.000,00 15.000.000,00
1.203.437,53 67.147.249,73

66,192.468,40 317.112.931,83
'406.778,92 2.868.396,89

33.227.932,67 217.245.310,72
13.929.328,75 177.753.493,74
19.298.603,92 39.491.816,98

68.297.250,86

361.705.229,51

19.315.007,60 19.315.007,60
36.921.029,64 36.921.029,64

4.249.475,60 4.249.475,60

11.761.653,03

TOTAL .

1.893.459.983,63
Saldo de Aplicação Financeira : .

Provisão do Décimo Terceiro ..

Saldo em Conta Corrente Relativo a

Recolhimento Exercício de 2001 ..

Saldo em C/C .

Provisão 13' - Necessidade de provisão para
pagamento da 2' parcela do 13' salário até o

. mês de DEZEMBRO/2002 .

DEMONSTRATIVO DE PARi'. MUNICIPAL 'Acumulado

I.C.M.S ..

I.P.I ..

Lei Kandir : .

I.P.V.A \ .

FUNDEF .

Valor do Mês

78.259.910,70
2.941.360,68
2.513.718,34
9.247.579,44

27.874.936,47

301.598.150,85
11.958.652,25
10.054.873,37
36.763.858,34

11�.045.593,62
TOTAL : .. 120.837.505,63 475.421.128,43

I
Roberlo Henrique Llchlenlelz Alcloneu OIílio da Silva Filho

Gerente de Programação Financeira Gerente de Tesouraria
-,

Carlos Alberto Bertoldo dos Sanlos
Direlor de Administração Financeira em exercício

José Abelardo luna rdelli
Secretário de Estado da Fazenda

Acloli Vieira Filho
Diretor de Cont, Geral- Contador CRC 5.339

NOTAS EXPLICATIVAS

RECEITAS
t. ICMS - Imposto sobro Circulação d. Morcadorias • S.rviços. d.duzida a cota municipal de 25%

das Prefaituras Municipais. 15% do FUNDEF. \
2. IPIIA -Imposto sobro a Propriedad. d. Vaiculos Automotores. deduzida a cota municipal d. 50%.

3. ITCMO - Imposto d. Transmissão "Causa 'Mortis" • Doaçõ.s.
4. TAXAS - Valor arr.cadado em decorrência d. Atos da Administração em Geral.
5. OUTROS - Outras Receitas Arr.cadadas (Imposto por Transmissão de B.ns Imóveis, �dicional

d. Imposto d. R.nda, R.ceitas Extra-Orçam.ntárias. R.stituiçõ.s, Convênio com a Agência
Nacional d. P.tról.o ete.],

6. FUNDEF· Fundo d. Manutenção. D.s.nvolvim.nto do Ensino Fundam.ntal • Valorização do

Magistário - Rotomo para aplicação ••clusiva no Ensino Fundam.ntal palo Gov.mo do Estado.

7. DEPÓSITOS JUDICIAIS - ICMS - L.vantam.nto d. valeres depositados judicialmente em conta

\ poupança por ccntríbuintes div.rsos.
8. FADESC / BADESC • Fundo de Apoio. ao D.senvolvim.nto Empresarial d. San� Catarina. R.f.....

sa a rapasse d. cobrança pelo BADESC d. valor.s amprestades pelo FAOESC. na sua forma
atual ou como FUNDESC ou PROCAPE à .mpr.sas catarinenses.

9. RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - R.sukado d. aplicação financ.ira no mês.
10. F. P. E. - Fundo d. Participação dos Estados - D.duzida a cota mensal d. 15% ao FUNDEF. 1%

ao PASEP. (
11. I. P. I. - Imposto sobro Produtos Industrializados - D.duzida a cota municipal d. 25% das

Pr.feituras. 15% ao FUNDEF.
12. SALÁRIO EDUCAÇÃO. Contribuição sobro Folha d. Pagamonto das Empresas. com aplicação

dos recurscs ••clusivam.nte no ,Ensino Fundamantal.
13. LEJ KANDIR - A Lei Complómentar n.' 87. de 13 d. sotombro d.1996, d.sonerou as ••portaÇÓ8S,

os b.ns d. capitul, .n.ígia elétrica • bens de uso • consumo d. emprosas da incidência do

imposto sobro op.raçõ.s r.lativas à circulação d. mercederias ,. sobro pr.staçÓ8s d. serviços
d.transporta inter.stadual • i1tennunicipal • d. comunicação (lCMS)- Deduzido 15% do FUNDEF.

14. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - Valor r.tido na folha 'de pagamento d. passeal da
Administração Dir.ta. Indir.ta • Pod.r.s-:

15. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. Financiam.nto d. contratos d. Op.raçõ.s d. créd�o intornas •
externas.

16. IPESC - Instituto do Pr.vidência do Estado d. Santa Catarina - Valor relativo a r.gularização dos
Pod.res' poranta o IPESC.

24. OUTROS - Recaita d. Fundos. R.c.itas .v.ntuais • r.gularização d. ingr.ssos rec.bidos no

FADESC para ICMS.
26. RECOLHIMENTO SALDO EXERCíCIO - R.f.r.nt. a r.colhim.ntos .f.tuados no dia 28/12/2001

p.los órgãos da Administração Pública conformo D.cr.to n.' 3544/01.

DESPESAS.
17. FOUlA DE PESSOAL-PODER EXECUTIVO - Valor da folha líquida mais .ncargos d. Pessoal Ativo

dos órgãos da Administração Dir.ta, Autárquica, Fundacional, P.nsõ.s Especiais. Sorv8fltuários
da Justiça inativos.

.

,

18. FOLHA OE PESSOAL.fMPRESAS DEFICITÁRIAS. Valor líquido mais .ncargos.
19. REPASSE AOS PODERES· Valor R.passado aos Pod....s • Montanta d.stinado a pessoal. outros .

20. RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2001 - Valores pagos relativos a dívidas .tatuadas em •••rcícios
ant.rior.s a 2001.

'

21. REPASSE AOS ÓRGÃOS E ENllDADES-POOER EXECUTlVO / ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E TGE
- Valor.s rapassados para manutenção / inv.stimentos d. Órgãos. Entidad.s do Podar E.ecutivo,

r.pass.s d. receitas a Fundos • outros repasses,
22. DIiIIDA FLUTUANTE - Valor ref.ront. a pagam.nto d. dívida d. curto prazo.
23. DíVIDA PÚBLICA - O Estado dispond.u para pagamonto da Dívida Pública v.ncível em JUNHO

d. 2002 o montante d. R$ 33.227.932,67.
25. SALÁRIOS ATRASAOOS PELO GOVERNO ANTERIOR PAGOS NESTE PERlooo.
27. DEVOLUÇÃO SALDO EXERCíCIO - R.f.r.nte a d.volução d. r.colhim.ntos .t.tuados no dia 28/

12/2001 p.los órgãos da Administração Pública conformo D.cr.to n.' 3544/01.
28. RESTOS A PAGAR DE 2001 - Valor.s pagos r.lativos a dívidas .f.tuadas no •••rcício d. 2001.

Observação: O pagamonto a pensionistas é .f.tuado palo IPESC. não s.ndo d.talhado nesta balanc.te.
29. PRECATÓRIOS - Valor.s pagos p.lo Tribunal d. Justiça do Estado.e Procuradoria G.ral do

Estado, r.lativo aos anos d. 1996 a 1998.
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DE ANÁLISES CLINICAS
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1!! LUGAR E'M LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLíNICAS
\ I·

ELETROLAR
Comercial de Peças Ltda.
I· POSTO AUTORIZADO
, Mflnuftlnçio ti tons"fos d, P,ÇflS ,
flCISSó,ios pi 'tI"i,"flÇio, I"'flm,nffls

Elóf,icfls, EI.ffOdom;sficos

2S tufOS de bons seniçosI·

1!! LUGAR EM CONSERTO DE ELETR'ODOMÉSTICOS

Serviço autorizado: Arno" Britânia - Tefal - Moulinex - Ficher Suggar'- Vaporeto -

Polti -Nardelli- Visa - Skymsen - Ventisol- Latínatec'

J
-

"QUALIDADE E1\f FOTOGRAFIAS"

1!! LUGAR' EM LABÓRATÓRIO FOTOGRÁFICO

SDP • HOSPITAL
MATERNIDADE SAO JOSE

1!! LUGAR EM HOSPITAL,
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Desde o inicio de suas atividades em janeiro de

1997, na cidade de Jaraguá do Sul e região, a
Distribuidora Fidélis Bebidas tem estado cadá' vez
mais presente na vida da comunidade do rio lta

pocú, seja através de festas e eventos, seja através

do atendimento direto de seus amigos-clientes.
A empresa tem sua personalidade espelhada em

seu fundador e sócio-gerente, Fidélis Nicoluzzi,
cidadão jaraguaense por nascimento e dedicação.
Começou sua vida profissional no mesmo local

onde hoje tem sua empresa, nas Bebidas Max

Wilhelm. Neste ramo de atividade profissional, já
faz parte o Sr. Fidélis a quase 50 anos e declara

I
que "nosso sucesso e a evolução de nossos negócios
deve-se ao relacionamento com as pessoas, clien

tes, que também viraram amigos, e são estes ami

gos que nos ajudam el recomendam.

Confiança e credibilidade no relacionamento com

os clientes são marcas registradas da empresa, "a

honesíldade nos negócios e relacionamentos é com

ponente' essencial de qualquer empreendimento".
Com a certeza de -contlnuar trilhando o caminho
do sucesso, agradece a todos que sempre ajudaram
a fazer de Fidélis Bebidas a referencia no.atendl->

mento a festas e eventos nesta cidade e aos gran-
I des amigos que estão ao nosso lado desde o inicio.

12 LUGAR EM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
,

'" "

I
•

I

FIDELIS BEBIDAS
CERVEJAS (TODAS AS MARCAS),
I' �

REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, r
ATENDIMENTO'A DOMICÍLIO E FESTAS.

,

\
I

. (

RTEFATOS DE IM NTO
\ I'

TEPASSE
Artefatos .de Cimento Tepassé

l.tda., antlqa empresa Guarami
rense iniciada pelo�fundador

,

Francisco J.M. Tepassé em 1/8/
1969. Após o falecimento do fun
dador, sua esposa sra. Lili Kamke

Tepassé, comandou a empresa
com competência e amor e após
sua partida, o empreendimento
está sendo muito bem adml-:
nistrado pelos filhos Rita, Luiz,
Ludgero e Lourival, com o auxílio
de funcionários.

Hoje é uma empresa de re

nome e respeito por toda Região
do Vale do ltapocu, pela qualidade
de seus serviços e pronta entrega.

A empresa fabrica tubos de
vários tamanhos, (de 15cm até 1

metro); palanques sob medida e

tubos para poços.

� família Tepassé agradece ,a
preferência até hoje recebida e co

loca-se a íntelra disposição para
servir a comunidade.

� �
12 LUGAR EM INDÚSTRIA DE CIMENTOS

"Gigante com Qualidade"

A empresa Kíbel, foi
fundada em 10 de

)

outubro de 1993, se,
localiza na rua Rodolfo

Huffnüsslern" 440. Conta
com um técnico em

alimentos, dJas na parte
administrativa, duas na

parte de limpeza e

higienização e sete na

parte de produção, num
total doze funcionários

qualificados.

-,

12 LUGAR EM DISTRIBUIDORA DE DOCES E SALGADOS
I

.
.
.

METALÚRGICA

LHONILTDA
Fundada em 03 de Janeiro de

1994, aMetalúrgica Leoni Ltda.,
. já com tradição nomercado de
prestação de serviços de solda

mig emontagem de equipamentos
especiais, tem como sua principal
,caracte!Ística a qualidade em tudo

o que faz.

12 LUGAR EM METALÚRGICA
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CP N.OTAS
SENAI
O prefeito d� Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, vem
mantendo contatos com a direção do Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial) de Jataguá do
Sulcom a intenção de implantar uma unidade do Senai

no município de Guaramirim. A idéia de levar uma

unidade para Guaramirim surgiu ano passado, quando'
da implantação do programa de qualificação de mão

de-obra na empresa Ailahtan.

PEIXE
A diretoria da AJA (Associação Jaraguaense de

Aqüicultura) informa que foram comercializados 935

cartões durante a 1 a Festa do Caldo de Peixe,
promovida no dia 13 último. Hoje à noite, a associação
realiza assembléia geral da entidade, na choupana da

Recreativa Duas Rodas. Após a assembléia, será

servido um caldo de peixe.
, EL NINO

O EI Nino volta a ocorrer em 2002 e 2003 e seus

efeitos podem começar a ser sentidos no segundo
semestre deste ano. Normalmente, e às vezes

irresponsavelmente, apontado como grande vilão das

olamidades associadas ao clima, o EI Nino é um dos

principais fenômenos naturais associados às anomalias

climáticas, mas não o único. O fenômeno é

caracterizado pelo aquecimento anormal das águas
superficiais do Pacífico Equatorial Oriental, desde a

costa do Peru e Equador, podendo se estender até o

meio da Bacia do Pacífico.
I

,

.

I
carreira estaró

ada por �ua

de iniciativa e

. Evite gastar as
.

'as e seja menos'
possessiva no amor.

Câncer - Teró muita intuição para
'

s, suas impressões
tal díscríçõo. Guarde
vitória alcançada.
tismo na poixõo.

GERAL CORREIODOPOVO 5

\
.IMUNIZAÇÃO: BAIXO fNOICE DE COBERTURA VACINAL MOTIVA PRORROGAçAO DA CAMP�1iÁ PELO ESTADO

Vacinação contra rubéola continua
,

\

até 'o dia 26 deste mês, em se

}ARAGUÁ DO SUL - O
centro da cidade transfor
mou-se em palco alterna
tivo para os bonequeiros

,

que participaram do desfile
de encerramento do 2° Fes
tival de Formas Animadas,
na rkde de domingo, quan
do centenas de pessoas
acompanharam o desfile,
que encerrou na Scar (Socie
dade CulturaArtística) paql
as últimas apresentações do
festival, que começou no dia
17 último. Participaram do
desfile bonequeiros que se

apresentaram durante o

festival e também os alunos
do curso de bonecos, mi
nistrado porJemas dos San
tos a professores da região
interessados em trabalhar
esse tipo de arte com seus

alunos. ABandaMarcial do

ColégioJangada foi o gran
de diferencial do desfile,
que contou ainda com a

,.'.

FLORIANÓPOLIS/}ARA- prorrogação, espera-se que 1.571 mulheres; na faixa de de casa em casa", afirma
GuÁ DO SUL - A Secreta- -, 1.296.625 mulheres sejam 30 a 34 falta imunizar. 941 Resende. :r,

ria-de Estado da Saúde de- imunizadas, metada Cam- mulheres, e 892 ria faixa A campanha, ainda se-

cidiu prorrogar a campanha panha no Estado, etária de 25 a 29 anos. De' gundo Resende, visa erra-

de vacinação contra a rubéo- A campanha foi defla- acordo com Resende, a: bai-
-

dicar a síndrome da rubéola
la, até o dia 26 deste mês. A grada no dia 15 de junho e xa cobertura vacinai entre as congênita, que é resultado da
decisão, segundo a gerente foi prorrogada por duas ve- niulheresmais velhas é por- incidência da doença em

de imunização da Secretaria zes. ''A campanha continua que muitas acreditam que mulheres grávidas. Proble-
de Estado da Saúde, Jeani- em todos osmunicípios on- não há necessidade da vaci- mas cardíacos, surdez, visão
ne Varela, aconteceu porque de a meta não foi alcança- na porque ou já tiveram os e retardo no desempenho,

muitosmunicípios não con- da", explica o coordenador filhos ou já foram imuniza- mental psíquico são as prin-
seguiram cumprir a meta do setor de Vigilância;Epi- das anteriormente. Avacina cipais seqüelas que podem
dentro do prazo estipulado. demiológica de Jaraguá do pode ser feita em todos os ocorrer em crianças cuja
De acordo com os dados Sul, Sebastião Resende. Se- postos de saúde. Para chegar mãe contraiu a doença du-
fornecidos pelo setor, 78% gw\do ele, emJaraguá doSul mais perto da meta, o setor cinte a gravidez, Este ano,
dasmulheres em idade fértil a meta é imunizar 28.664 deVigilância Epídemiológi- nenhum caso de síndrome

(de 13 a 39 anos) haviam mulheres. Até a faixa etária ca deJaragu;i do Sul realizou I da rubéola congênita foi re-
sido vacinadas até o dia 17 de 25 anos a meta já foi verdadeiros mutirões, indo gistrado em Jaraguá do Sul,

a último, 9 equivalente a cumprida, Na faixa etária de nas escolas, empresas e lojas mas 19 casos de rubéola fo-
1.017.018 pessoas. Com a 35 a 39 anos falta imunizar comerciais. "Só não fomos ram notificados

Desfile do Festival de Formas Animadas encantou 10 público

01 e Lua prometem
. seus contatos

posta de longe ou

e cidade atiçaró o

seu e de renovoçõo. Astral
instóvel noite.,
Vi - Bom rnchmo para fanar

mbien1e profiSsional e
, continue paliciando o

to para não cair em

, C sar JunkeS/CP

Bonequeiros fizeram a festa no desfile de encerramento do festival, domingo ã tarde

participáção do Boi dê Ma
mão domestreManequinha
egrupos de teatro deJaraguá
do Sul'

O 2° 'Festival de Formas
Animadas teve a participa
ção de 14 grupos, que apre
sentaram 15 espetáculos. O
coordenador técnico do

festival, Leone da Silva, esti-

ma que pelo fIlenos setemil

pessoas assistiram aos espe
táculos, que aconteceram na

Scar, Praça Ângelo Piazera,
Shopping Breithaupt e es

colas. Como na primeira
edição do festival, realizado
em agosto do ano passado,
a promoção tem o apoio
do governo do Estado,

através da Lei de Incentivo
à CulturazCom o evento,Ja
raguá do Sul se insere no cir
cuito dos principais festivais .

de formas animadas realiza
dos no País, que acontecem
nas cidades de São Paulo,Rio
de Janeiro, Curitiba, Belo
Horizonte, Canela eOlinda.
(MHM)

I

oportunidade de
parceria seró

, Deveró receber

��;?J1�!l cjé longe. �ão
�'fá'��agôncias' na
conquista.

• -

- Os contatos cóm
metem novidades. Uma

ativo deveró melhorar
À noite, controle-se <,

a amorosa,

I

Sagit' io -, Que tal arriscar
um p jogo ou sorteio?
U tividade ao

s tarefas
. À noite, vó devagar

o andor na paquera.

( Capricórnio - Precisaró ralar'

para realizar os seus

Boa fase para atrair
rofissional. Deveró
sfeita na paixão.

Clima de
o ajudaró você a

�ar de quem estima.
'

�1fP'al.logo vai beneficiar
as suas 'amizades. Não cometa
abusos Ô noite.
Peixes - Teró detenninação

er profissionalmente. .

seré o seu guia para
enrosco financeiro.
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IURGÊNCIA: PACIENTES SERÃO ATENDIDOS POR M�DICOS NO PRONTO ATENDIMENTO
I

I

Hospital fechá em Corupá e

agrava situação de pacientes

GUARAMIRIM - Abrin
do a programação oficial
das comemorações dos, 53
anos de fundação do mu

nicípio' de Guaramirim,
será inaugurado dia 1 de

agosto, às 19 horas, o Cen
tro de Educação Infantil
"Maria Domênica Borto
lomiotti PeiXer". '

A unidade, localizada

Centro de Educação 'Infantil será inaugurado em agosto
na Rua Genoveva Pisetta,
ao lado da Apae (Asso-I
ciação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), tem
capacidade para atender

150, crianças até seis anos

de idade.
A secretária de Edu

cação, Maria Inês Fer

nandes, informou que o

atendimento será iniciado

no dia 5 deagosto, das 7
às 19 hotas.

Com a inauguração
do novo centro, a Pfe
feitura de Guaramirim

disponibiliza um total de
350, vãgas, incluindo os

centros de educação in

fantil Santina Schork, no
Bairro Avaí, e Maurita,
Maria Rosa, no Bairro

Amizade.
O prefeito Mário Sér

gio Peixer também am}n
ciou a construção de uma

nova unidade de educação
infantil, que será construída
noBairro Rio Branco, junto
à Escola São José, O novo

prédio terá 245 metros qua
drados de área construída e

atenderá 50, crianças.

Unerj faz alerta para matrículas de aprovados
-,

jARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Universi
tário deJaraguá do Sul) es-
'tá orientando os calouros

aprovados nos últimos
�oncursós vestibulares que
o prazo de matrículas ter

mina amanhã (quarta feira),
das 9 às 20, horas, na Di
retoria de Registros Aca
dêmicos (Bloco A). As ma-

,

trículas são para os cursos
I

de Administração, Admi-

nistração com habilitação
em Comércio Exterior, I
Administração com habili

tação em Marketing, Ar
quitetura e Urbanismo, ba
charelado em Sistemas de

Informação, Ciências Con
'tábeis, Direito, Engenharia
de Confecção, Engenharia
Elétrica, EngenhariaMecâ
nica, Tecnologia em Ele
troeletrônica e Tecnologia
em Mecânica. Além do

pagamento da primeira
parcela, que indicará auto
maticamente a adesão do
acadêmico ao contrato

de prestação de serviços
exposto nós murais da

Unerj e registrado rto Car
tório de Títulos e Docu
mentos deJaraguá do Sul,
o acadêmico pagará uma

taxa de R$ 510,0" referente
ao DCE (Diretório Cen
tral dos Estudantes).

As aulas começam no dia
8-de agosto, no período ma
tutino, às 7h3O" para o curso
deArquitetura eUrbanismo,
e às 18h45 para as turmas

,

dos cursos noturnos. Ocan
didato �provad6 que mo se

apresentar para fazer a

matrícula rio prazo -fixado
\
será substituído pelo can

didato seguinte da listade clas
sificação, perdendo a vaga
obtida no vestibular.

Uniflex Amigo completa
1 ano em ]araguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - O

Uniflex Amigo completou
um ano de vigência naUni
medJaraguá do Sul e atraiu

cerca de 80,0, clientes. Além

de pessoas físicas, o Uni

flex Amigo teve a adesão
de pequenas e micro

empresas, principalmente.
Com os novos clientes a

cooperativa atingiu amarca

de 12 mil clientes na região
de Jaraguá do Sul, que
inclui Guaramirim, Co

rupá, Massaranduba e

Schroeder.
O resultarl'<) foi atri

buído pela direção da

empresa a uma intensa

campanha 'publicitária du

rante os seis primeiros me-

ses, em emissoras de rádio
jornais e painéis de tua,

I

A Unimed Jaraguá do
Sul está estudando uma

reestruturação no Uniflex
Amigo para atender às

expectativas geradas du
rante a implantação, prin
cipalmente de clientes, co
operados e prestadores de

serviço (laboratórios, hos
pitais, clínicas, etc.). Em
Santa Catarina os planos
regionais vêm sendo apli
cados com sucesso em

mais de dez Unimeds, co
mo Joinville, Itajaí, Joa
çaba, Chapecó, São Miguel
do Oeste, Concórdia, Ca

çador, Curitibanos, Videira
e Xanxerê.

Especialização:llosPital deClillicas &iádiJdo-Rio de Janeiro
ê'CurSo na Soêiedade Brasileiro de OftJtlmólogill ,do Rio de Janeiro

Fone:· (047) .275-11.50
>Aw'Mal. Deodoro, 776··.,'S<da ,12 ···Ed':M(Jximunn·CCtl'1ter

Ola ·11 da lulho
Formatura �o PROERD
local: Ginásio .de Esportes Arthur Muller
Initio: 19:30 horas Reolizasõo: PolíciaMilitar

De 12 a 21 dalulho
4' Feira da Malho
local: Portal de Jaraguó

Dia 13 da julho
4' Etapa Copa Malw.. d. Blduoss
Local:'Pista do Porque Malwee

'

Dias IH J:4 de lulho
S' Encontro de Grupos Foldórlcos Infantis
local: Colégio Evangélico Jaraguá \ -

Realização: SünnrosVolkstonzgruppe

Dias l3 .14 delulho
IX Festa do Colono
Exposilão de Gado, Desfiles, Fesla dos
Molorislas, Boi na Rolete, Bailes Domingo:
Desfíle; PUxada dos Cavalos e Caravana Ctiliural.
local: Soe. Desp. Reu. Rio da LUz fi Centenário'

De 16 a 21 da Julho Expo 2002 Falra de

Neg9dos do Vai. dJlltapocu

16/07 19h Abertura da Feira Banda Marcial
da Colégio Divina Providência.
i 7/07 20h30min - Toninha Bahia Voz e VIOlão
18/07 20h - Demo Via 21 h30niin Banda IRA

19/07 �jh' Grupo Ródeio
20/07 ' 19h Banda da lerteira Idade

20h Banda 80vária
21/07· 17h I Sertanejão(Feslivol da Música

Serloneja) Banda Som da Américo
local: Porque Municipal de Evenlos pavilhões �
B e C. Realização: APEVI

Dias 17 a 21 d•. Julho
FastlvlIl de Formas Animadas
Local: Centro Cullural, Escolas, Empresas e

Praças. Realização: SCAR

Ola I a de Juiho'- Caminhada dos Idosos
LCKal: Parque Molwee
Réolização: Cenlro de Cónvivência da Terceira
Idade/PMlS

Dlas.20, 21 d�:tul.
18' Kolonlstenfest
Dia 20 início 14 haros baile tom grupo Safira
às 22:30 - Dia 21 inicio 9:30 horos
LCKol: Sociedade Esp. Recr. Aliança

CORupA _1- O já com- ainda esta semana, caso os criada a Fundação. Após pelos insetos e devem ser

balido atendimento à po- contatos feitos pelo presi- 331nos de atividades, o trocados por laje e pisos
pulação nos hospitais da dente da'Fundação e da hospital acumulou um cerâmicos, respectivamen-.
Região do Vale do Itapocu Aciac (Associação Comer- montante de dívidas cujo te. As instalações elétricas e

pode ficar ainda pior a
' cial, IndustriaI e Agrícola total ainda não foi divul- hidráulicas dos cômodos

I

partir dos próximos dias, de Corupá), Rubens Haf- gado. Somente com servi- da instituição deverão pas-
com o fechamento do fermann, consiga recur-

,
ços prestados pelos médi- sar por uma grande re- /

Hospital Comunitário de sos junto ao Governo do cos, o hospital já possui forma, avaliada em cerca
Corupá, desde ontem. Ao Estado. Enquanto estiver um débito de R$ 10,9 mil. de R$ 250, mil.

fechar suas portas, ontem, fechado, o pronto aten- I A entidade atendia a uma Em Florianópolis, o

par� o atendimento nor- dimento funcionará em média de 48 internações deputado federal e candi-

mal, a instituição, que é ge- regime de 24 horas, em pormês, amaioria através dato a vice-governador do
rida pela Fundação Bene- anexo ao posto de saúde do SUS (Sistema Único Estado, Eni Voltolini, e

ficente de Corupá, repas- da Prefeitura. 1- de Saúde). presidente da Fundação
sa a responsabilidade ao A decisão de fechar as Afora o problema das mantiveram contatos para

J '

. pronto atendimento, que portas foi apoiada pela (dívidas, o Hospital Co- evitar que o fechamento se

fará procedimentos bási- decisão de uma assembléia munitário de Corupá ain- prolongue. O hospital re-
cos e executará uma tria- realizada no mês passado. da precisa cumprir deter- cebeu recentemente R$ 77

gem dos doentes que se- A decisão pelo fechamen- minações da Vigilância mil em emendas pessoais
rão encaminhados para 9s to, porém, é antiga, já que Sanitária do Estado em do deputado, mas R$'64
hospitais deJaraguá do Sul havia sido levantada há sua infra-estrutura, para mil estão comprometidos
emunicípios vizinhos. dois anos, quando, numa atender normalmente. os' com a compra de equi-

-.

d
\

O fechamento, entre- tentativa e manter a forros e os assoalhos, de pamentos pa�a o pronto
tanto, poderá ser suspenso instituição funcionando, foi madeira, estão corroídos atendimento.

CARAG'UÁ VOLKSWAGEN, mês d�é ferias e aniversário de Jaraguá do Sul

Na c�mpra �e um VQLKSWAGEN ZE'RO KM, excet� Gol Special, IIvocê g,anha'" uma VIAGEM para a BAHIA,
ou um' DVD�:ôu o EMPLACAMENTO do veícula. Voci decide o presente. \

� ,

VOCÊ ESCOLHE', n60 é sorh�io. VOCÊ GANHA O prese'nte da Caraguá.
Proi11oç6'o inédita de. Inverno'. ®

' I

CARAGUA
371-4000

VJSITE-NOS E VEJA AS LINDAS CORES DE SEUS SONHOS E MODELOS, QUE PODERÃO SER REALIDADE. CONTE COM A CARAGUÁI BEM-VINDO, E AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE
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1 ,Três pessoas foram atropeladas
naentrada pru;a aVlla Freitas

li MASSARANDUBA -oo,
Corpo de Bombeiros

do Voluntários de Guarami

na rim foi acionado para

lex prestar atendimento às

às vítimas de um atropela
lu. mento ocorrido na noite

in. de sábado, por volta das

:0•. 22h15. O fato foi regis
de ttado na Rodovia SC-413,
JS. oa entrada q{re dá acesso là
rn localidade de Vila Freitas.

os Três pessoas que circula

,li. varo pelo local foram atin

m gidas pela moto Honda

o. XLX 250" placa MAI

a. 2080, de Massaranduba,
lei conduzida por Alan Jacob
â- Per�a, de 39 anos,

ta
.

No impacto, a vítima
I

Lanir Soares Gomes, de
J1 anos, foi a pessoa que
mais se feriu. Informações

I

dos socorristas apontam
.

que ela apresentava sus

peita de traumatismo cra

niano, hemorragia interna
e rompimento no baço.
Ligiane Regina Gomes

Rossi, de 14 anos, sofreu
fratura exposta na região
da canela esquerda, sus

peita de fratura no quadril
e trauma da face, e Liliane
Luana Gomes Rossi, 1 °

anos, sofreu escoriações
pelo corpo. As três víti

mas foram encaminhadas
para o Pronto-Socorro
do Hospital SãoJosé, deJa-

'

,raguá do Sul. O condutor

da moto foi levado ao

hospital de Guaramirim,
por populares, antes dos
socorristas chegarem ao

local. (FÁBIANE RIBAS)

��������I�I���� CAT�RINA

Comarca de Jaraguá do Sul
2' Vara Cível

PRAZO DO EDITAL: 15 (quinze) dias'

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO

O(A) Doutor(a) Luiz Antônio Zanlnl Fornerolli, Juiz(a) de Direito,

, \

FAZ St\BER Harry Hentschel, casado, comerciante,
executada: Renita Hentschel, casada, rnodellsta, o qual se

encontra em local incerto e não sabido que, neste Juízo de

Direito, situado à Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,
87, Vila Nova, CEP 89;259·300, Jaraguá do Sul - SC, tramita
a Ação Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
sob n2 036.00.000315·3, aforada por Milenia Agro Ciências

S/A, em desfavor de Agroface Comércio e Representações
de Produtos Agrícolas Ltda. e outro. Assim, fica o mesmo

CITADO para pagar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o

principal e cominações legais, ou oferecer bens à penhora,
I' .

suficientes para assegurar a totalidade do. débito, sob pena
de lhe serem penhorados tantos quantos bastem para a

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$11.560,19. DATA
DO CÁLCULO: 31/12/1999. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Julia'na
Stahelin, o digitei, e eu, 'Iara Clarice Alves, Escrivã(o) Judicial
o conferi e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 18 de
junho de 2002.

'

Juíz de direito
i '

Os classificados do Jornal CORREIO DO
POVO são os mais lidos e fortes da

Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

POLÍCIA/Espo RTE

\
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IDESTAQUE: EQUIPE DE JARAGUA DO SUL SAGROU-SE COMO A MELHOR DE TODAS AS PARTICIPANTES

Sul-brasileiro de Tae Kwon Do
de 80 lutadores

•

reuniu mais
•

]ARAGUÁ DO SUL - Pela

primeira vez no Município, '

foi realizado Campeonato
Sul-brasileiro delTae Kwon

(

Do. O evento ac!onteceu no

domingo" no ginásio de

esportes da Marisol, e en

volveu cerca de 80 lutado-

res. Organizada pela Asso

ciação Jaraguaense de Tae

Kwon Do, a competição
trouxe os principais adeptos
desta arte marcial, vindos
do Sul do País. Eles foram

divididos nas categorias
Adulto, Infantil eJ�v�nil, to
dos nomasculino e feminino.

Na classificação geral, a
e equipe deJaraguá do Sul sa

grou�se como a melhor de.
todas, ficando à frente do

grupo de São Bento do Sul.
O atleta-destaque foi Al

dair Padilha, de Jaraguá do

_Sul, e ó melhor técnico foi

o professor jaraguaense Al
lan Fábio Siqueira. Ao todo,

Competição envolveu os melhores lutadores vindos do Sul do País
r ,

Cesar Junkes/CP

170 pessoas comparece
ram ao ginásio para presti-

.

giar a competição. Foram
arrecadados 70 quilos de
alimentos não perecíveis e

186 peças de roupas, que
foram entregues às pessoas
responsáveis pela Igreja -

São Sebastião. Originário da
.

Coréia, TaeKwonDo sig
nifica Pé, Punho e Caminho

Espiritual. O presidenteI

-,da associação, Al'lan Fá-

bio Siqueira, diz que a prá
tica deste esporte propor
ciona condicionamento

físico, prevenção de do

enças, saúde psicológica e

educacional. "Tem mui

tas pessoas que procuram
o tae kwon do também

para tentar acabar com a

dependência com drogas,
vícios em geral, além de ser

. uma alternativa para apren
der a ter disciplina, autode
fesa, entre outros bene

fícios", enfatiza. Àqueles
que se interessarem em ter

aulas de tae kwon do po
dern ligar para o telefone da

.

associação: 9992-5169, com
Siqueira. (FÁBIANE RlBAS)

Infanto daMalwee/FME lidera terceira fase do Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto da ADJ/
Malwee/FME assumiu a li

derança de seu grupo ao so-'

mar sete pontos no turno

da terceira etapa do Cam

peonato Estadual de Futsal,
realizada no fim de sema

na passado, em Concórdia.
Os jaraguaenses venceram

-dois jogos - Apama/Blu
menau (3 x 2) e aAD Con

córdia (4 x 2) - e empata-
-: ra� coma AABB/Joinvil�
le, em quatro gols.

Sob a orientação do
técnico Renato Vieira, o

\

,
time de Jaraguá do Sul

atuou com os jogadores
Dudu, Chico, Evilásio,

Célio, Andrei, Leo, Israel,
Peterson, Lombardi:
Cafezinho e Cleber.

INFANTIL - Já o ti

me Infantil da ADJ /Mal
wee/FME disputa ore ....

turno da segunda fase do
Estadual da categoria
neste final de semana, no

Ginásio de Esportes

ArthurMüller.

Na sexta-feira, a partir
das 20 horas, os jaraguaenses
enfrentam a AA Curiti

banos, e voltam a jogar no
sábado, tendo como ad

versários o Estrela Batis

tense/São João Batista, às
9h30, e o ClubeDoze/Flo
rianópolis, às 16h30.

Jaraguá do, Sul classifica mais quatro equipes pará os Jasc
\

-

( \

]ARAGUÁ DO SUL - O ville conquistou o primeiro ficou as equipes de tênis Nessa competição Ja- .

Município somou 83 ppn- lugar, com 94 pontos, e os de mesa feminin,o, xa- raguá do Sul participará
tos e ficou com a segunda anfitriões terminaram na dr�z, bolão 16 e bocha ainda com as seguintes
colocação geral na fase terceira posição, com 77 masculino para. etapa Es- modalidades: futsal e tiro;
Regional dos Jasc (Jogos p,ontos. Composta por tadual dos Jasc, prevista bolão16 e xadrez feminino;
Abertos de Santa Catarina), 147 integrantes, a delegação para ser realizada de 13 a basquete masculino; atle-
disputada de 13 a 19 deste. jaraguaense competiu em 21 de setembro, em La- tismo e.natação, nos dois,

m�s, em Timbó, ondeJoin- 13 modalidades e classi- ges. naipes.
-,

LOTERIAS
Megasena
concurso: 380

13-22-30-31-47-57

Quina
concurso: 1021

02 -,04 - 32 - 53 - 80

..j

Lotomania
-

concurso: 233

1 2 - 25 - 33 - 34 -

35 - 36 - 40 - 45 -

47 - 56 - 57 - 64 -

J

70 - 72 - 78 - 79 -

94 - 97 - 98 - 99

Loteria Federal
concurso 03656

.

la-Prêmio: 62.5'16
2< Prêmio: 68.703

I

30 - Prêmio: 29.912

4°-Prêmio: 7l.171
I

50_ Prêmio:-28.31O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• PRELIMINAR: KIFERRO ENTROU EM CAMPO CONTR!\ A DEPECIL E VENCEU O JOGO POR 3 A 2 CampeonatoAberto de
Futsal entra na 2a fase

\

]ARAGuA DO SUL - A

primeira etapa do Cam

peonato Aberto de Futsal/
2002 - Troféu Wizard

Atlético conquistou o título
\

,

de campeão Varzeano de 2002
às 16 horas, e Baumann x

Acaraí/Soletex Malhas, às
17 horas. A última rodada
da primeira fase teve os se.

guintes resultados: União
Atlético 1 x 4 Acaraí/Sole.
tex Malhas, Eletrop017xJ
Latoaria Aristides, Arsan W
x 6 Ceij, Speed Press 1 xj

Baumann, 2000 Auto Cen.
ter 4 x 5 Posto Cidade, e

Kiferro 12 x O Baquetas
Spanking.

O Aberto de Futsall
2002 premiará os quatro

primeiros colocados com

100 quilos, 80 quilos, 60

quilos e 50 quilos de suíno,
respectivamente. Alémds
so, as equipes classificadas
até o terceiro lugar recebe
rão um troféu e 18 meda

lhas. Também h�verá tro-

Idiomas encerrou no úl

timo final de semana, com

jogos disputados no gi
násio de esportes da Ar

sepum, que definiram as

seis equipes classificadas

para a próxima fase: Ki
ferro, Eletropol e Posto

"Cidade passam a integrar
a Chave D; Baumann,
.Acaraí/Soletex Malhas e

2000 Auto Center formam

a Chave E. Agora todos os

times se enfrentam dentro

de suas chaves, saindo os

dois primeiros colocados

de cada uma delas para as

\ semifinais, em cruzamento

'J����:iiI���:1j.' olímpico.
A .competição prosse-

8U:e com dois jogos agen
dados para o próximo sá

.bado (3/8), no Arthur

Müller, onde se enfrentam

Eletropol x Posto Cidade,

]ARAGuA DO SUL -A

equipe do Atlético garantiu
o título de campeã do 200

Campeonato Varzeano de

Futebol "Raul Valdir Ro

drigues" Troféu PostoMime
25 Anos ao, vencer, no do

mingo, o time da Eletro

pol, por 3 a 2. O confronto
aconteceu à tarde, no Estádio
João Marcatto (Iuventus), e
foi transmitido ao vivo pela
Rádio Jaraguá AM. Na pre
liminar,Kiferro venceu aDe

pecil, por 3 a 2.
No começo da partida,

a Eletropolmostrou-se mais
incisiva no ataque e fezmaior
número de chutes a gol, mas
sem sucesso. No primeiro
lance de perigo contra o gol
da Eletropol, o time doAtlé
tico conseguiú abrir o placar.
Num cruzamento na área,
Gerson Borges aproveitou
para marcar de cabeça. No
segundo tempo, Gerson fez
mais um gol, o jogador
Amarildo Negherborn, da
Eletropol, foi o responsável
pelos dois gols de empate
da partida. Com o placar
igual, a Eletropol ficou mais

preocupada, passou a ataéar

ainda mais e, o Atlético,
aproveitando-se dos contra
ataques, conseguiu marcar o
gol da vitória (Evandro
Rother), minutos antes dó

(

Atlético aproveitou-se dos contra-ataques e superou o time da Eletropol, por 3 a 2

juiz apitar o fim do jogo. O time campeão re- de 15 arrobas, 25 medalhas

Na classificação ger� o cebeu como prêmio um boi e um troféu. (FABIANE RIBAS)
atletaJean Carlo Caetano, da
Kiferro, foi o artilheiro da

competição, com 11 gols; o
atleta-destaque foi Ricardo

Takaesu, da Eletropol, e a

defesa menos vazada ficou
com o goleiro Alexandre

Wachholz, do Atlético, com
sete gols sofridos. O Cam

peonato Varzeano deste ano
contou com 14 equipes, en
volveu 291 atletas, realizou
44 jogos e total de 161 gols
assinalados.

Na opinião do diretor
de Esportes da FME (Fun
dação Municipal de Es

portes), Samuel Lopes, os

jogos transcorreram bem e

contou com boa participa
ção do público.

féu ao time que ficar na

quarta posição, à equipe
mais disciplinada, à defesa

menos vazada e ao artilhe

ro da competição. O encer

ramento sera em agosto,

Jaraguaenses participaram
de campeonato de caratê

]ARAGuA DO SUL -A bronze. A equipe somou

110 pontos e ficou com o

, troféu de quatro lugar geral
Os destaques foram OS

caratecasGuilerme Beflthieo,

que sagrou-se ouro no kau

e kumite Infanto-juve
A , e Ildefonso Heiser, q
foi ouro no kata e kurni

categoriaMaster B. A gr
de revelação da acade
foi no�po 'feminino co

Nivea Maria Pacheco, qu

conquistou excelente col

cação no campeonato Es

dual2002, no kumite Ad
to B, já na tercefra etapa.

terceira etapa do Campeo
nato Estadual de Caratê In

terestilos lotou o Ginásio

Vereador João Batista, em
Guabiruba, no fim de se

mana passado. Ao todo, 24
delegações participaram
das competições, envol
vendo aproximadamente
680 atletas.

A Associação Formi

ghari de Caratê Jaraguá do
Sul participou com 22

atletas e conquistou 17 me

dalhas, sendo seis de ouro,
nove de prata e duas de

Fotos: Cesar Junkes/CP

Atleticanos recebem o troféu e comemoram a vitoria

Equipe Malwee empata com a Anjo Quimica
]ARAGuA DO SUL -De

pois de estar vencendo o ad
versário por 5 a 2 até a me

tade do segundo tempo, a

equipe da Malwee cedeu o

empate aAnjo Química, em
Criciúma, em 5 a 5, quando
faltavam cinco segundos pa
ra o término do jogo. O ti

me jaraguaense jogou des
falcado de Manoel Tobias e

Paulinho, expulsos napartida
do meio de semana contra

Concórdia, e ainda teve o

fixo Chico expulso na me

tade do segundo tempo,
por uma entrada faltosa so

bre Dão. Com o resultado,
a Malwee son:a 20 pontos.
em nove jogos, e enfrenta a

Incoplast, em São Ludgero,
na próxima quinta-feira.iàs
20h45, pelaDivisão Especial

do Campeonato Catarinen

se de Futsal.
A partida deste sábado

começou mostrando que o

time jaraguaense havia entra
do na quadra do Ginásio

Colombo Machado Salles

com a disposição de supor-
, tar a pressão dos criciumen
ses e explorar os contra-ata
ques como forma de chegar
ao gol deDiogo.A estratégia
do técnico Fernando Ferreti

deu resultado de imediato,
quando Júnior fez 1 a O, aos
2'25", após aproveitar um
passe de Marcel.

A comemoração peIa
vantagem inicial durou 20 se

gundos, pois Diogo chutou

forte do meio da quadra, a
bola resvalou em James e ti

rou o goleiro Marcinho- da

jogada: 1 a 1. Quem espera
va que aAnjo Química fosse
sufocar aMalwee, acabou se

surpreendendo. Aos 7'30",
Cacau recuperou uma bola

perdida na defesa adversária
e tocou paraJúnior fazer 2 a

1 para o time de Jaraguá do
Sul. Ignorando o sistema de '

marcação do adversário, a

Malwee chegou aos 3 a 1,
aos 19'17", quando, numa
jogada ensaiada em cobran

ça de falta, Marcel tocou
para James que deslocou

Diogo..
A segunda etapa co

meçou mostrando que a

) Malwee iria manter o mes

m,o ritmo de jogo. Aos
3'22", Cacau fez outra

grande jogada e passou a

bola para Júnior ampliar o

placar para 4 a 1. O gol acor
. dou a Anjo Química, que
conseguiu equilibrar as ações
e aproveitou-se do excessivo
número de faltas daMalwee,
para reduzir a diferença aos

13'10", através de Patrick,
que cobrou tiro livre direto.

Aos 16', James passou
para Marcel e a Malwee fez

seu quinto gol. Um minuto

depois, Xande diminuiu pa
ra 5 a 3, numa falha de

marcação do time do Norte
do Estado; Dão fez o quarto
gol da Anjo Química, aos'
18'30", num chute fraco que
resvalou em Marcel e en

ganou o goleiro Marcinho.

O empate saiu dos pés de

Paulinho, quando faltavam

cinco segundos para o tér

mino da partida.

Campeonato de bicicross
ciais para reconheciraeü
de pista e, a partir de sex

feira, começam as com

tições oficiais, divididas"
35 categorias.

- Nossoas pilotos
tarão integrando a dei

gação brasileira da 111

dalidade com muito esfo

ço e dedicação -, garan
o diretor da equipe, Val'
Moretti.

A equipe Malwee de

Bicicross viaja hoje para
São Paulo, cidade de Pau

línia, onde vai participar
do Campeonato Mundial

de Bicicross, Ao todo, 28
pilotos se classificaram

para a competição, e vão

compor o grupo jara
guaense.

Amanhã, os atletas par
ticipam dos treinos ofi-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




