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Durante a entrevista coletiva. realizada ontem,
foi lançado oficialmente o selo da campanha Vida
nó Trânsito, deflagrada' pela administraçâo
municipal com o apoio de vários setores da so-

I ciedade jaraguaense.O ponto forte da campanha
será' a participação das crianças, que terão a

,

responsabilidade de cobrar dos adultos o cum-

primento das leis e das normas de trânsito, A .

'

campanha de trânsito terá a participação efetiva
da Policia Militar e apoio dasociedade civil e deve

I
encerrar somente em setembro do ano que vem,
durante a Semana Nacional do Thnsito, em
setembro.

PÁGINA 5

Téo �.�olc-p, Téo Boga/CP

COnforto com muita Classe Imagem de Cristo e Nossa Senhora atraiu fiéi� Jornalistas visitaram as instalações da empresa

Fenômeno tem gerado
polêmica entre católicos

Caraguá apresenta seus

modernos equipamentos

Campeonato Catarinense de
Mountaín Bike reuniu ciclistas de
todo o País, em Schroeder. Eles
participaram de provas de down
hill e cross country. Página 8

A aparição da imagem de Jesus Cristo

abraçado com Nossa Senhora Aparecida atraiu
centenas de fiéis numa igreja localizada no Bair

ro Benjamin Constant, próximo a Sularroz, em
Massaranduba.

PÁGINA 48

o empresárioWandérWeege apresentou aos

jornalistas os novos equipamentos adquiridos
pela: Caraguá, em Jaraguá do Sul, que ressf1ltam
a segurança, economia e preservação do meio

ambiente.

PÁGINA4

Festival de Vôo Livre coloriu o

céu de Jaraguá do Sul, no do

mingo. As provas de permanência
e vôo foram realizadas com pá
ra-pente e asa-delta. Página 8,

SÃO Luís:
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Pirataria das marcas X
,

'

" .

crescimento econormco
\ .

.'

MÁRIO KARING JÚNIOR - Bacharel em Direito Em-

presaríal (mariocuti@zipmail.com.br)

Nomomento atual, é comum encontrarmos produtos pirateados de marcas
famosas em qualquer loja, inclusive lojas conceituadas.sendo quemuitas vezes não

, / '

percebemos tais irregularidades, face a semelhança apresentada ao produto original.
No entanto, as marcas são protegidas pela legislação pátria, incorrendo sanções ao
responsável por tal ilicitude, Podemos definir marca como: "sinal distintivo de
determinado produto,mercadoria ou serviço",Asmarcas tanto servempatadistinguir
produtos,mercadorias ou serviços, quanto para identificá-las, O Artigo 5°,XXIX
da Constituição Federal, assegura a propriedade das marcas-ao seu titular. OArtigo

, /
129, da Lei n° 9.279/96, garante a propriedade e a exclusividade damarca em todo

,

o território nacional, ao titular que obtiver o registro junto ao Inpi (Instituto
Nacional da Propriedade Intelectual). No entanto, para se obter a propriedade da

, marca e as garantias inerentes, é necessário que a referidamarca seja compreendida
de "sinaisdistintivos visualmente perceptíveis", de acordo com o Artigo 122 da
referida lei. Além disso, imperam algut:ls requisitos essenciais para consecução do
registro, tais como: originalidade, novidade, licitude e a veracidade. A proteção
legal das marcas é conferida segundo determinadas classes estipuladas pelo Inpi,
organizadas de acordo com o objeto damarca. Ocorre ainda que, idênticamarca

, pode ser registrada ern diferentes classes, como det:ermina oAtoNormativo n° 51 /
81 do Inpi. O registro da marca'deve ser pleiteado junto ao' Inpi através de

requerimento instnúdo com exemplar damarca e acompanhado com comprovante, ,

de depósito da taxa equivalente. Podem: requerer registro tanto pessoa física quanto
jurídica de' direito público e privado, sendo que as de direito privado só podem
requerer registro relativo à atividade que efetivamente exerçam. Após requerido o
registro, passa-se aos trâmites administrativos, csm o intuito de verificar se amarca

pretendida atende aos requisitos legais, e, ainda, para verificar se não há proibição
para sua consecução. Finalizados os procedimentos, verificada a procedência do
requerimento, é expedido o "Certificado de Registro", que assegurará ao titular
todos os direitos inerentes a tal condição. Caso haja irregularidades no registro que
for concebido, o mesmo pode ser declarado nulo tanto administrativamente quarito

, judicialmente, mediante requisição da parte legítima. Concebido o referido

certificado, poderá o titular ceder o seu registro, licenciar o seu uso ou zelar pela sua
integridadematerial ou reputação, opondo-se ao uso não autorizado de suamarca,
através de medidas administrativas, judiciais e extrajudiciais. No entanto, deve o
titular observar o prazo de vigência do registro, que é de 10 anos, podendo, ser
prorrogado por períodos iguais, além de outros fatores estipulados pela legislação
concernente, sob pena de extinção do referido registro. Comete crime contra as

marcas quem: reproduz, imita ou altera uma marca registrada; e quem importa,
exporta, vende, oferece, expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto com
marca ilicitamente reproduzida ou imitada, ou ainda, produto próprio embalado
emmarca de outrem; incorrendo os responsáveis nas sanções estabelecidas. Verifica
se a existência de uma legislação, na qual permite uma fiscalização mais vigorosa
sobre os produtos,mercadorias e serviços irregulares colocados à disposição dos
consumidores, nas quais não possuem nem de perto as mesmas qualidades dispostas
pelos similares originais. Tal fiscalização beneficiaria tanto aos corisumidores quanto
aos fabricantes, comerciantes e prestadores de serviços que pagam seus impostos
religiosamente, tendo em vista que a retirada do-mercado dos produtos irregulares,
aumentaria a arrecadação de impostos, que poderiam ser empregados para uma

-,
melhoria nas condições de vida dapopulação brasileira, e eliminariam a concorrência
'desleal provocada pel6sprodutos pirateados, tendo em vista a inferioridade dos

preços em relação aos originais. Senão bastasse, o Código�Defesa doConsumidor
veio para minimizar os, abusos cometidos pelos fabricantes, comerciantes e

prestadores de serviço em relação aos consumidores. Nota-se uma total falta de
vontade dos governantes em massificar a fiscalização, o que diminuiria tais

irregularidades e conseqüentemente geraria um crescimento em cadeia em todos os
setores da economia, notadamente na criação de empregos, tendo em vista o

conseqüente aumento da circulação de produtos,mercadorias e serviços tributados
no mercado. Se não bastasse, os trabalhadores informais, teriam sua carteira de
trabalho devidamente registrada, tendo todos os direitos trabalhistas garantidos, e
ainda possuiriam um plano previdenciário na qual lhes garantiria o seu futuro

quando fossenecessátio. Como se percebe, um aspecto interfereno outro,produzindo
uma transformação em cadeia em todos os poritos, e o que é pna melhor, uma
transformação positiva na qual geraria um crescimento econômico no nosso País.
Num ano de eleições, o voto de cada cidadão(ã) émuito importante para que os

políticos, verdadeiramente capazes e imbuídos aos interesses dapopulação, possam
ocupar os lugares de que tanto precisamos para que o Brasil continue crescendo e

quemelhore aindamais, Portanto, que cada um faça sua parte, eVOlE em quem
realmente possamelhorar este País.

'Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.lSO, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O lomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Coisas da política
""t

�
,\._
"

'''\discrepância pode
�sta, com humor.
l/os apreciadores,

-,
cena política, em

/;ósslfprópria região_J
v'-
Henrique da Silveira, e outros

sequer admitem falar em retirar

o apoio ao governador Espe
ridião Amin (PPB).

\

Nesse caso, a verticalização
está mais para camisa de força
do que para diretriz partidária,
emanada soberanamente (por
um partido que está no núcleo

do poder nacional, através do
presidente Fernando Henrique
Cardoso), na medida em que

desperta relutância nas bases,
quando deveria aglutiná-las. A
discrepância pode ser vista, com I

humor até, pelos apreciadores da
cena politica, em nossa própria
região. Afinal, existe incoerên

cia maior do que querer tentar

colocar no mesmo palanque
adversários já históricos como o

deputado estadual Ivo Konell

(PMDB) e o prefeito Irineu Pa

sold (pSD:B), e até mesmo o de

putado federal Vicente Caro

preso (PSDB).
Mesmo que acostumando

aos poucos com o improvável
na política.Ína medida em que a

A atual situação política
possibilita observações, algumas
'recheadas de espanto e outras

até com doses de humor. Come

çando pelo espetáculo depri-
mente em que se tornou a cena

politica nacional, com a vigência
da verticalização (que obriga os

partidos a repetirem os acor
1�

-

nacionais nas bases). Pará sa

tisfazer objetivos atê agora não

bem explicitados, a verticaliza

ção chegou levando de roldão

tudo o que os partidosconstruí-
,

ram nos últimos anos. O resul

tado disso é a confusão gene
ralizada que se instalou, com en

trechoques de opiniões, objetivos,
propostas e até convicções, antes
arraigadas.

Os exemplos disso podem
ser vistos namaiotia dos Estados,
mas estão bem evidentes aqui
mesmo em Santa Catarina, e por
que não dizer na própria Região
do Vale do Itapocu. A direção

,

nacional do PSDB tenta fazer

vingar aquela que 'deveri,a ser a

diretriz inconteste do partido,
partindo do pressuposto de que
a verticalização veio para ser

obedecida. No entanto, encontra
resistências inimagináveis no

território catarinense, fragmen
tando o partido, na medida em

que alguns partidários ficam com

o candidato do PMDB, Luiz

fidelidade partidária foi send
, preterida e as trocas de partia
quase. viraram rotina. Mas o

absurdo precisa de limites, Poli

ticos da velha guarda, que per·
maneceram durante toda a vida

fiéis aos seus ideais e princípios
programáticos, devem ficar atô

nitos (os que ainda vivem), quan
do não se revirando nas cinzas

(os que desta vida já partiram),
na observação do cenário atual,

Outros exemplos podem se

aqui e ali pinçados e vêm de to

dos os lados, em todas as cor

rentes ideológicas.
,
É o, caso do Partido dos Tra·

- balhadores, com nova jornadad
Luís Inácio Lula da Silva par

, chegar à Presidência da Repú'
blica. Preocupado em aumenta

. a influência sobre o eleitorado
as chances de êxito nessa qu

poderá ser a derradeira empre
tada de Lula para chegar à Pr

sidência (se for derrotado, pa;
sará a sofrer restrições nas pr

prias fileiras), o PT nunca foi ti

longe e ousado em mudar o pr'
'prio discurso. Se exagerar u.
pouco mais, será bastante difí

para o eleitor desavisado disrin

guir entre as propostas do lide

petista, do candidato governisw
José-Serra, Ciro, Garotinho, e ou'
tros. Até porque, para todos, os

de'

safios nacionais são os mestnOS

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades excl�sivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�.
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I CAMPANHA: CANDIDATO AO GOVERNO DO ESTADO PELO PT INTENSIFICA VISITAS AO INTERIOR

J� Fritsehaposta em crescimento
do seu nome apartirde setembro

o candidato a vice-presidente na chapa de Luís Inácio
Lula da Silva, José Alencar (PL), estará em Joinvi1le
nesta quinta-feira, para uma palestra a empresários. A

.

vinda do candidato a vice a Santa Catarina foi

anunciada ontem, pelo candidato a governador do
Estado pelo PT, José Fritsch, que esteve em Jaraguá
do Sul. acompanhado dos candidatos da majoritária (

MiltonMendes e Ideli Salvatti (Senado) e DioneiWalter

da Silva (deputado estadual). O candidato a deputado
federal Marcos Scarpato não compareceu ao encontro
pela manhã, por motivos profissionais.

À
"

LICITAÇÃO
O governador do Esta

do, Esperidião Amin

(PPB), anunciou ontem o

lançamento do aviso de

id licitação pata às obras de

icl pavimentação e reabilita-

s o ção asfáltica da segunda
ali. fase do Programa Rodo

ler. viário de Santa Catarina.

ida A nova etapa do BID-4

ias compreende sete trechos
tôo de rodovias cat{rinen�es,
lll· num total de 143,1 quilô
�as metros. A intenção do

govemo é concluir os pro
cedimentos de julgamen-

.

to de licitação, ainda este

ano, para que os contratos

de empreitada possam ser

ra.
assinados em janeiro de

d 2003 e as obras sejam ini

Ir ciadas em fevereiro.

'ú
ta ENTRE ASPAS

CAMPANHA
O candidato ao Go

verno do Estado pelo
PT, José Fritsch, está

confiando no início da

propaganda eleitoral

gratuita pela televisão para
que seu nome torne-se .

mais conhecido no Es

tado. De acordo com

Fritsch, o fato' de su�
pessoa ainda ser pouco
conhecida, é porque o

. PT não dispõe da mídia

a seu favor. "Se alguém
perguntar pelas obras

realizadas em Chapecó,
todos saberão que é do

PT que se está falando",
afirmou o líder petis�a
durante entrevista cole

tiva concedida ontem,
em Jaraguá do Sul.

lU "Amin está inaugurando até banheiro de'
ei escola, para se 'eleger novamente." (A
r

afirmação é do candidato ao Governo do Estado
aí pelo PT, José Fritsch, durante entrevista coletiva
:Ó

concedida ontem, em Jaraguá do Sul).
'

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros títulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatolo ta

]ARAGuA DO SUL -

"Souaúnica candidatura'que
cresce no Estado. Amin está

caindo e lliS está estagrla
do." A afirmação é do can

didato ao Govemo do Esta
do pelo PT,José Fritsch, que
esteve emJaraguá do Sul du
rante todo o dia de ontem,

acompanhado dos candida
tos damajoritária Ideli Salvatti
e Milton Mendes (Senado).
Fristch s/ ntou ainda que,
depoi_ e um bom período
de .�,'efinição, espera ver o
s i nome passar para a lide

ça na corrida ao governo
partir da primeira' semana
e setembro.
- Sairemos da terceira

a primeira colocação
nas p ",

.

sas --'-, acredita

Fritsch, qu conta c�m o

início da propaganda eleito
ral gratuita na televisão para
unificar os votos do PT em

todo o Estado. ''A nossa es-
'

tratégia continua a mesma,

que é conversar com todos
r

os segmentos da sociedade
e explicar as nossas ,propos
tas, que são essencialmente

José Fritsch (C), Ideli Salvatti, Milton Mendes
Divulga�ão

voltadas para a população e

para o crescimento da eco

nomia e do número de vagas
\

no mercado de trabalho",
explica o candidato.

Fritsch reforça que uma

de suas metas é governar
sempre tendo emvistaavalo

rização das empresas' catari
nenses em detrime�to das

multinacionais e da guerra
fiscal e ainda pelo 11m das pri
vatizações e federalizações.
"O empresariado brasileiro

quando. o vereador Afonso
Piazera (PSDB) alertou so

bre a inconstitucionalidade
da redução de salários. A
Câmara de Vereadores tem

48· horas para enviar o pro
jete> aprovado para o pre- ,

feito, que, por sua vez, pode
vetar parte ou a totalidade'
do projeto de lei.

.

Com a aprovação do

projeto pelos vereadores, a

administração municipal
deve extinguir 217 cargos' e
criar outros 74, de primeiro,
segundo e terceiro escalões.
Os salários dos gerentes,

j

tem que ter um coração ver
de-amarelo. 'O governo tem

que acreditar e valorizar o

empresariado brasileiro, para
aumentar a produção e di
minuir o desemprego", ar
gumenta Fritsch.

Entre as suas propostas
de governo, Fritsch salienta
a implantação do orçamento
participativo regionalizado
e a descentralização dos
recursos. "Vamos demo
cratizar os investimentos do

procuradores-adjuntos e

secretários adjuntos passam
para R$ 4.745,17, enquanto
,0 salário dos superinten
\

dentes, de comunicação, de
gestão, de cultura, de lazer
e assuntos sociais para R$
3.217,85. Já os salários dos
secretários passam dos atuais.

R$ 6.444,07, para R$
5.799,66 (valor bruto). Com
esta redução nos salários, a
estimativa é deque a Prefei

tura vai economizar algo em
torno de R$ 600 milpor ano.

O vereador do PT José.
Pendiuck dos Santos, o "Zé

ou

Governo do Estado na

prestação de serviços públi
cos", reforça o candidato.
,

Segundo ele, cada região
terá. verbas previamente
.incluídas no Orçamento
e todas as regiões' serão
beneficiadas de acordo com
suas necessidades \e pecu
liaridades.

Ele avisa ainda que vai

extinguira única secretaria re
gional, instalada em Cha

pecó. "Secretarias regionais
criadas .até agora só ser

viram para abrigar políticos
derrotados.J

.

É a prática do empre
guismo que vamos acabar.

Não devemos confundir

emprego com empreguis
mo político", reforça.

Na avaliação do can

didato, o Brasil e o Estado
de Santa Catarina estão

cansados das oligarquias.
"Quando for eleito, vou
colocar uma placa em frente
ao Pàlácio Santa Catarina,
com os dizeres: 'Sob nova

direção'''. afirma.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Câmara aprova projeto de reforma administrativa
Padre", votou a favor da

redução de salários mas po
sicionou-se contra a refor
ma 'administrativa por en
tender que é o mesmo que
"trocar seis por meia dúzia,
pensamento partilhado tam
bém pelos vereadores do
PMDB Ivo Petras Konell e

PedroGarcia, além, é claro,
do vereador Marcos Scar

pato (PT), que denominou
de "mera maquiagem" o

projeto de refo��a. "De
reforma este projeto não

tem nada", afirma Zé Pa

dre, do PT. (MHM)

i11I1ELlI
Moda. ,Mascul.ina

]ARAGuA DO SUL - Por
dez votos'favoráveis e sete

contrários, com emenda
número dois em segunda
votação, foi aprovado pro
jeto do Executivo que
dispõe sobre a reforma da
estrutura administrativa de

Jaraguá do Sul e redução de

"salários em 10% dos cargos
comissionados, gerentes,
procuradores-adjuntos,
superintendentes e assesso-

,

res, incluindo os secretários
- A primei,ra votaçãõ"do
projeto, com emenda, acon
teceu na semana passada,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMODERNIDADE: CONCESSIONÁRIA INVESTE NA ECONOMIA E NO MEIO AMBIENTE

Carnguá mostra equipamentos. que
melhoram a segurança dos carros

}ARAGuA DO SUL - A

Caraguá Comercial Ltda.,
concessionáriaVolkswagen
para Jaraguá do Sul e re

gião, apresentou ontem à

imprensa uma série de

equipamentos que garan
tem aos motoristas maior

segurança ao volante,
maior economia com gas
tos no veículo e oferecem
melhores condições de '

preservação do meio am

biente. A apresentação foi
feita pelo diretor-presi
dente da concessionária,
Wandér Weege, que fez

questão de demonstrar

pessoalmente algumas eta
pas de diversos processos
dentro das oficinas.

A Caraguá possui equi
pamentos que são únicos

em Santa Catarina, como
a linha de inspeção veicular
que avalia as reais condições
de eficiência e segurança
dos sistemas funcionais,
como suspensão, freios, di
reção e emissão de gases.
"Investimos, mais uma

vez, no futuro. São me

didas que o� Detrans (De
partamento de Trânsito)
tornarão obrigatórias den-

Novos equipamentos visam dar maior segurança aos motoristas
. . _ �,

tro de mais algum tempo, tido, qualidade e segurança menta para, substituição ��J
e que queremos oferecer no reparo. reciclagem do gás do a Vantecipadamente aos nos- Weege também co- condicionado, onde é a�
sos clientes." O 'equipa- mentou o processo de ho- cada o R 134a, que nã ,{fo
menta abrange não só mologação para conversão lui. ''Além dissS#"_/,;'.<A::;s o

veículos da.,marca Volks- de veículos para o uso do cuidado de �ó destino

wagen, mas sim de todas GNV (Gás Natural Veicu- ecologicamente correto

as demais, nacionais ou im- lar), que está em fase de
. para os resíduos de pu:tura,

portadas. implantação e que deverá lavação e óleos", disse.
Outro setor que cha- estar em funcionamento a O empresário finalizou

mau a atenção dos [orna- partir de agosto. "O clien- ,sua explanação comentan

listas foi a plataforma de te terá uma economia de do os equipamentos de geo
estiramento e alinhamento 60%", avaliou. A preocu- . metria, adquiridos na Ale

de carrocerias de veículos pação com a preservação manha, cabine de pintura e

acidentados. O equipa- do meio ambiente também a Maxigarantia Caraguá,
menta garante a perfeita é uma constante'na Cara- que permite ampliar o pra
formação do quadro estru- guá. Ela pode ser também zo de garantia dos veículos
tural original do carro ba- comprovada no equipa- Volkswagen.

Caixa Econômica Federal efetua.pagamento do FGTS
}ARAGuA DO SUL - A

CEF (Caixa Econômica

Federal) recomeçou ontem
a fazer o pagamento da cor

reção monetária do FGTS
(Fundo de Garantia do

Tempo d� Serviço), refe
rente aos planos Collor e

Verão, para quem tem di
reito à receber entre R$ 1

mil e R$ 2 mil. O início do

pagamento dos valores,
q'te serão liberados em

duas parcelas, atende ao

cronograma divulgado

pela Caixa. A previsão é

que a liberação da primeira
.

parcela esteja concluída até

o final do ano. Em janeiro
de 2003, os trabalhadores

poderão começar então a

receber a segunda parte do
pagamento.

A liberação dos re

cursos começou a ser feita
no dia 10 de junho, para
quem tinha direito a até R$

-

1 mil. Com o grande mo
vimento e as mas, a, Caixa
tem aberto parte das agên-

sentou longas filas desde as

primeiras horas do dia.
Maria AUrélia dos Santos,
43 anos, desempregada,
disse que a demora no

.

\

atendimento da instituição
financeira fez com que ela
somente agora procurasse
saber o valor que tem di-,
reito a receber. "Todos os

dias pode-se ver a ma. É
difícil perder tanto tempo
no solou na chuva. Não
sei porque temos que es

perar tanto.", lamentou-se.
,

.

Dólar
MAURICI ZANGHELINI - Presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guara·
mirim (zanghe@terra.com.br)

Desde 1994, início do plano de estabilização,
não se tinha um valor tão alto do dólar.

Na última sexta-feira, o dólar ultrapassou os

R$ 3,00 (R$ 3,015), o que demonstra uma

fragilidade financeira muito grande.
Alguns economistas e analistas de mercado

financeiro dizem que o que está ocorrendo com

o dólar em relação ao real é fruto da globalização
financeira e da fragilidade econômica da América
do Sul (Brasil, Argentina, Equador, Paraguai,
Uruguai, Colômbia, Venezuela, Peru ... estes, por
enquanto).

Outros atribuem todo este problema à disputa
pela Presidência da República, onde- alegam que
os candidatos da oposição estão à frente na

disputa, enquanto que o do governo está

decrescendo nas pesquisas.
Alegam ainda que se.o candidato do governo

subir nas pesquisas, o dólar despenca.
Será que o governo FHC tem tanta

credibilidade assim no exterior?

Será que o candidato do presidente tem tanta

credibilidade interna e externa para reverter este

quadro?
A única certeza que conhecemos é que

qualquer um deles terá muitos problemas para
administrar este País, para gerar credibilidade
novamente e para reverter a escalada do dólar.

Se estes candidatos à presidência não

começarem a discursar com linhas traçadas, com
objetivos definidos e planejados para reverter

esta desconfiança, continuaremos a sofrer

solavancos econômicos até o final da eleição, e

ainda dependendo de quem for o escolhido.

Por que esta preocupação? Nossa dívida que

era, no início do ano, de aproximadamente US$
400 bilhões, hoje, com a elevação do dólar, já
chega à casa dos US$ 750 bilhões ou algo em

torno de 58,6% do PIB.

.Tudo isto nos leva a um grande temor, a volta

da velha conhecida nossa, "a inflação". Porém,
o qu� poderia réverter a volta da inflação, seria a

queda interna dos juros.
Esta crise política nos leva a exigir ainda mais

austeridade na política, e que o próximo
mandatário do País tenha capacidade de
administrar esta elevada dívida.

Somos brasileiros, somos criativos e

haveremos de vencer esta crise política e

econômica.

cias também aos sábados.

Pelo calendário, o próximo
sábado de agências abertas
será dia 10 de agosto.

O cronograma de Iibe-
,

ração dos recursos é válido

apenas para os trabalha
dores que entregaram seu

termo de adesão até o dia

31 de maio. O saque do

dinheiro no banco deve

atender as regras previstas
pela lei do FGTS.

Em Jaraguá do Sul, a

agência da CEF apre-
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"POR: EGON JAGNOW

A foto de hoje data de 1941, e nela vemos o centro dà cidade da época. As ruas principais
eram a Epitácio Pessoa e a Getúlio Vàrgas, com suas transversais, não só pela densidade de

edificações, mas pelos serviços que ali funcionavam: a estação ferroviária e rodoviária, os
/

hotéis, a Prefeitura, comércios e cafés, etc. A edificação que mais chamava a atenção era a

.

recém concluída igreja da Comunidade-Evangélica (936). A ponte metálica sobre o Rio
\

Itapocu, fazia pouco, tinha recebido cob.ertura de zinco e reluzia ao sol, enquanto a cidade
!

se espelhava nas águas límpidas do rio.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

• FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
CWWiAd.,•..w.Au"i.... SlC Rua Donaldo Gehring, 135 - ex. Postal- eEP 89251-470 - Fone (47) 37l-7511lFax: (�7)275-l820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv,br,- e-mail: cassuli@cassuli.adv.com.br
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

�Hisf1jTiadenossagentenãopodejicarSÓ
nasalidade': O'passadosoéúnportanfese

seu tempcfabemempregado.

Há 68 anos
Em 1934, realizava-se a 7a Feira Internacionai de Amostras, que
.acontecia na capital da República, em agosto. Santa Catarina, que
tinha orgulho de ser um Estado produtor, aderia ao certame, certo
do êxito para as suas indústrias e para o seu comércio,
representando tal demonstração não apenas de caráter interno,
mas de franca expansão exterior. A respeito recebia o prefeito
extenso telegrama do secretário do Interior e Justiça; que se integre
à representação do Estado, o promissor trabalho jaraguaense. O
certame seria instalado a 12 de agosto próximo e duraria até 15
de novembro. Considerando a importância do certame, nosso
.Estado obtinha uma representação que seria o índice das suas

forças produtoras e comerciais, reunindo industriais, lavradores e

comerciantes pára que, coadjuvando o esforço da Prefeitura, os
trabalhos de suas especialidades _' frutos sazonados e benditos
-.- iriam documentar lá fora. Voltamos.

Há15 anos
Em 1987, o governador Pedro Ivo Figueiredo de Campos, ao
elaborar o primeiro escalão do goveroo estadual, deixava de fora os

postulantes de Jaraguá do Sul, criando um mal-estar an�e o trabalho
realizado pelo partido em seu favor. Para Ivo Konell, presidente do

P.MDB, que reassumia as funções no dia 12, o governador tinha
autonomia para escolher nomes da sua confiança e, como tal,
,assumiu a responsabilidade pelos seus atos, todavia acha que Jaraguá
do Sul devia ser olhado com maior carinho, como forma de

compensar a não inclusão de nenhum nome no colegiado estadual,
em cargos de relevância. Também constrangido, o prefeito Durval
Vasel lamentou que nenhum jaraguaense figurasse no primeiro
escalão, lembrando que aqui, proporcionalmente, Pedro Ivo ganhou
mais votos no Estado, sendo tàmbém a sua segunda base eleitoral
na Região Norte. Vasel atribuía o fato à falta de projeção política
do Município e considerava que a reversão deste quadro vá demorar
muito. Vasel informava que uma das primeiras petições ao governo
deve exigir a continuidade da pavimentação asfáltica do acesso à

segunda ponte, isto é, a Rua Bernardo Dornbusch, até a Weg II, no
plano federal, aguardando marcação de audiências pelo deputado
Luiz Henrique, para contatos juntos aos ministérios das

Comunicações, Educação, Interior, Desenvolvimento Urbano,
Agricultura, Ministério da Justiça e CNP.

Há 3 anos
Em 1999, na terça-feira, 6 de julho, Ida Schmidt Siewerdt
comemorava 100 anos, e a comunidade reunia-se, em festa, na
Sociedade Alvorada, em Rio Cerro II, que contou com mais de
200 pessoas. Ida Schmidt é muito querida na região e é a única
centenária a participar ativamente de grupos da terceira idade.'
Representantes da Amvali, Amunesc e Ampla reuniam-se em

Jaraguá do Sul, no CPL, para discutir o Conselho Deliberativo
da Região Metropolitana de Joinville. Na ocasião o prefeito Irineú
Pasold defendia que o conselho deliberativo fosse composto
por pelo menos nove membros, e explicou: "Não adianta criarmos
um grande conselho que não tenha representatividade. Os
debates têm de acontecer nas bases". Câmaras setoriais serão

órgãos técnicos que iriam apresentar as propostas e as neces-

sidades de cada município. \ .

MEMÓRIA TERÇA-FEIRA, 30 de julho de 2002

Diretor do CORREIO DO POVO e presidente da Liga, à época, Eugênio Victor Schmõckel, com o troféu

Ao ens�dos 50 anos da LJF
Revendo fotos do passado,' e�'� [tramos a que mostra a aguerrida equipe do Estrella

FC, de Nereu Ramos, de remoto '�/_mpos, que se tornava campeão da Liga, vencendo
fortes times. /

O diretor do CORREIO DO P&,VO, Eugênio Victor Schmôckel, também presidente da

.Liga, comparecia ao está�;qereu, para fazer a entrega do troféu.

.rculo
Italiano

12a Festa Italiana - Destaque
Os Pioneiros da Colonização Italiana-A Família Berri
A família Berri no Bfasil originou-sedo casamento de Gaspare Berri Cam Maddalena Tomelin.

Gaspare Berri era natural de Suardi, pequena cidade do norte da Itália, pertencente à Província da Pavía.
MadalenaTomelin era natural de Fornace, pequena cidade da Provínciade Trento.
Em 1875, época em que iniciou a tão conhecida emigração italiana e trentina, Gaspare Berri alistou-se e agregou-se

a uma grande leva de trentinos que estava emigrando para o Brasil.

Viajaram de trem até o porto Francês de I!Avre e, lá em navio de vela atracaram no porto do Rio de Janeiro, Durante
a viagem de navio, Gaspare enamorou-se pela jovem Maddalena Tomelim.

Em sua parada no porto do Rio de Janeiro, diante da oferta de diversas colônias, os Trentinos deram preferência à

Colônia do Dr. Blumenau para ali estabelecerem suas novas moradias, Assim, chegaram ao porto de Itajaí em 15 de
E

setembro de 1875.

Após breve descanso no barracão dos imigrantes, em Blumenau, os homens.partiram a pé para escolha e ocupação de

seus lotes demarcados nas florestas do Vale do Itajaí, ao longo de um afluente do Rio Benedito, mais tarde conhecido como E

Ribeirão Rodeio.
Percorrendo longa e estreita picada, aberta não longe do dito ribeirão, os imigrantes iam escolhendo seus lotes,

Gaspare agradou-se do lote nO 47, ondeabriu uma clareira no mato e ali construiu sua choupana de palmitos, como era o

costume naquela época. ,

De volta a BliJmenau, no dia 2 de outubro de 1875, Gaspare casou-se na Igreja de Blumenau com Maddalena Tomelin,
Os primeiros anos de colonização da picada de Rodeio, sob todos aspectos, foimarcada por grandes dificuldades para

todos os imigrantes.
, Mas, apesar disso, Gaspare conseguiu com seu trabalho sustentar 13 filhos, gerados entre.1877 a 1903, Vincenzo,
Vittório, Fellce, Enriqueta, Matilde, Umberto, Anselmo, Sídia, Rafaele, Elísio, Ângelo, Ana e Serafina.

Gaspare faleceu em 23 de fevereiro de 1920,Conforme levantamento procedido em 1980, teve 13 filhos, 158 netos,
858 bisnetos, 1187 trinetos, 49'tetranetos, num total de 2.265 descendentes.

Representando o Família Berri, foi homenageado o Sr, Alessio Berri, filho
de Anselmo e Veronlca Berrl,

Encontro Mensal
, Próximo dia 02 de agosto, a partir das 20 horas. O jantar será na Sede

Social do Círculo, na Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33, Bairro Vila Nova

(próximo a Igreja Rainha da Paz).

Oportunidade para degustar um delicioso jantare um bom vinho, Adquira
seu ingresso com os integrantes da Diretoria, Conselho e membros do Coral ou
na Sede Social, das 14 às 20 horas, Ingressos limitados,

Grazie!
'371-8222

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7
Valdir José Bressan
Presidente do Círculo
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Imovels

ALUGA-5E - quarto mob. cl coz.,
lav. e gar, Tratar: 370-3561 ou R.
8dêlis Stlnghen, 64, próximo Portal.

BARRA - Vende-se, aív., aprox.
267m', aceita-se troca por casa na

praia até R$ 30,000,00. R$
70.000,00. Tratar: 9955-2298.

BARRA DO SUL - Vende-se ou troca
s, Por terreno no centro de Nereu.
R$ 25.000,00. Tratar: 392-3050.

BARRA VELHA - V�nde-se, em alv.
C/4 qtos, sala, coz., bwc, gar. pI 2
carros e demais dep. R$ 25.000,00.
lratar: 373-3787, cl Noeli.

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado

C/267m, 3 qtos., 2 banheiros, 2 salas,
�linha, área de serviço, garagem pI
2 carros. Próx. ao Pama, em frente
ao n' 134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA (próx.) - Vende-se,
lad., cl 2 qtos, coz., sala, bwc,
!ar e demais dep. R$ 20.000,00.
lratar: 373-3787, cl Noeli.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

�oca·se, madeira, cl 3 qtos, 'sala,
�1., bwc e demais dep. R$
22,000,00. Tratar: 370-5012, cl
Marcos. '

ITAJUBA _ Vende-se. mista, a

250m da praia, próx. da Erivelto
Imõveis. Ficam imóveis, geladeira,
logão, etc. R$ 12.000,00, nego
lratar: 370.0075 ou 9975·0601.

Lor. SANTO ANTÔNIO _ Troca-se
residência, cl 160m', por resido

�aiS próxima ao Centro. Tratar:

76-0645, cl Altair.

�or. SEU CHICO':' vende-se, na

Ustavo 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, c!
terreno 500m', 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: 370-1827.

TROCA-5E - casa em Joinville por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
9123-0794, cl Osni.

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

atê 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, acetta-se
carro ou R$ 60.000,00 '+ financ.

T�atar: 370-9050, cl Simone.

--'�
CENTRO",_;iende-se, novo, cl 3 qtos,
COZ., bwc -�ais dep. Prédio cl
piscina, salão de festa, chur. Individual.
Ed. Pérola Ne,gra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.

Tratar: 371-952i ou 370-4657 após
19h, cl Rose.

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

CURITIBA "'- Vende-se, cl 165m', L:

suíte, 2 qtos, totalmente mobiliado,
no bairro Batel. Troca-se por apto ou

'casa em Jaraguá do Sul. Tratar: 372-
2339 ou 9993·5946.

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

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,
c/Jr, CRECI 9465.

AMIZADE - Vende-se, próximo Clube
-do s 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
Janssen, cl 522m'. R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275·3900 ou 9113·0900.

ILHA DA FiG'uEIRA - Vende-se, cl
577,76m'. R$ 18.000,00. Tratar:
9975·2164, cl 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,
Lot. Juventus cl aprox. 400m'. Valor
R$ 17.000,00. Tratar: 372-0074 ou

9112-4711 cl Elson.

JARDIM FIRENZE - Vende-se.

Tratar: 371-7061.

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m' do

mar, cond. fechado. ÕtlmaIoc. 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.

VILA LENZI - Vende-se, 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 Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídio
Martins, cl 562,87m', sendo 29m de
frente pi asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 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' anelar. Rua Guilherme Weege, 50.
Tratar: 372-2651 ou 371-6505.

DIVIDE-5E - cl 80m', equipada, cl 2
linhas telefônicas, fax, computador e

recepc. Tratar: 370-0431 ou 370-3634,
pela manhã.

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

SALA COIVERCIAL- sala comercial "nova"

cI 140 m2, cl gesso, lâmp., direc., jardim
estacionamento. Ótimo pi ptestadores de

serviço, farmácia ou 1,99, Rua Bernardo
Dombush. 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

proximldaoes da Ilha da Rgueira 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: }72-0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, cl 1000m' contr., salão de

baile, lanchonete, rest., cancha bocha,
2 campos fut. Suíço, 1 cl iluminação,
lagoa de p�ixes ,cl 400m' e pista de
motocros. Area de .20.000m' a 16km
do centro de Jaraguá. Aceito troca por
outro imóvel de menor valor. 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

VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER COM R$ 217,53
Créditos de R$ 20.000,00 até R$126.986,70

oi' Comprar sua casa

oi Comprar um terreno

., Reformar sua casa

oi Conctuir sua construção
., Ain�a poderá utilizar seu FGTS

., Seu e da sua esposa

REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCIO

Moacir F. Fagundes
Tel. 371-3655 - 9102-1674 - 370-0187

Consórcio de imóveis

proposta. Tratar: 370-1401, cl Aavio. RIO MOLHA - Vendo chácara total ou parcial,
cl 241.005m', com ou sem benteltorías.
Venha escolher sua área à partir de
20.000m', lagoa cl Peixes, nasc.,

pastagem, árvores fruto secundo e nstívas..
trilha ecol., galpão cl quitinete, canil, casa
cl edícula, ger., chur., esc., tel., parab.,.
circulto de TV, rece'elét., rede d'água direto
da nasc., cl a conclusão das obras de
asfaltamento total. À 6km do centro. Acelta

se casa, apto., terreno, caminhonete ou

automóvel como parte do pagamento.
Tratar: 370-8563 I 99750102.

RIO MOLHA - À 5km do centro, cl
conclusão' do asfalto em andamento.
Vendo área de 750m', cl chalé suíço
de 87m', cl aquecedor à lenha, suite
jr., e demais dep., edícula cl gar.,
chur., escritório, tel., parab., circuito
de TV, calçada pi circulação, terreno
drenado e cercado, dentro de
chácara ecológica, cl entrada

privativa, no valor de R$ 58.000,00.
Fone: 370·9172.

01#
.,

���o��,��
'li 370-1788 - Fax: 275-2294

.TERRENO cl 530m2, próx, Posto rvrarcola.
R$· 2;3.00Q,00

TERRENO no tot, Souza, oI 540m2
(esquina) R$ 6.500,00 entrad.a +

parcelas
,

ÁREA i COM $0 MORG()S OE TERRA, prOx.
Igreja Santo Estêvão. R$10.00g,b0

iEFlpENO no Lot. Q.ivinópoli.s - Ilha da
.

Figueira. R$ 13.000,00
. A

CASA MISTA com 80m2, terreno cl 580m2
- Chico de Paula. R$ 20.000,00

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TENDA DE
I

UMBANDA
,PAI 'XANGO

,Marque sua; consulta pelo fone:

215-15'59-
Trabalhos espirituais para todas as

,
finalidades,

Girp de Umbondo e Quimbanda todos os

Domingo$ com início às 19:00 horas.'

,�

Rua Rui Barbosa, nO 68 - eOHAB
� Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

�
,empregos

,DIARISTA - precisa-se, que pernoite
no emprego, que não tenha filhos e

seje solteira, Tratar: 275-0887.

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.

TElEMARKETING - cl experiência
em vendas, sexo fem., idade
mínima de'20 anos. Tratar:
Consórcio União, R. Barão do Rio /'
Branco, 627, próx. Angeloni. Tratar:
371-8153,

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DEATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

REPRESENTANTE/VENDEDOR - pI
vender produtos pI construção e

acabamento, (Trazer curriculum).
Iratar: 370·6533, cl Marina.

VENDEDORAS - Precisa-se, com

experiência, Trata.': 371·5353.

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa

se, cl experiência, para trabalharna
área de seguros. (Vir acompanhado
de Curriculum). Tratar: 370·0075,

VENDEDORES - Precis a-se, cl
experiência, pi Jguá do Sul e região.
Consórcio União, Tratar: 371-8153,
Rua Barão do Rio Branco, 627, centro,

VENHA FAZER ING'LÊS
E ESPANHOL NO SESC

Sem taxa de matrícula
.

mensclidcdes que veriam de
R$ 32,00 a R$ 41,00.

Profissioncis habilitados e material
didático moderno e ctuclizcdo,

'Matrículas abertas
Ligue 371-8930 ou, 371-9177

Início das aulas:
segunda semana de ,agosto

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

<, (i)SESC

COMPUTAOOR - Concerta-se, micro e

impressoras. Tratar: 276-1476, cl Eloi.

GARÇOM - ofereço-me para trabalhar
fins de semana. Tratar: 275·2629,

PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indicação, Tratar: 372-0624,

PROCURO - emprego de secretária,
telefonista, aux. De escritório,
Possuo ret. período integral ou
parcial. Tratar: 370·4161, cl Nara,

SERViÇOS GERAIS -
' eço-rne para

trabalhar, construção civil, "'<) eza, etc.
Tratar: 371·7371, cl Sr, N ",

SERViÇOS JARDINAGEM - Tr
'
r:

9104·5332, com Inésio, das 12 'l.
13h30, ou à noite, ' \'h..

,

'Ir
VENDO ;�}

Local: Barra do: erro

) cl luz, água,epmximo à

escola, etc ... R$10.QOO,OO
Fone: 9122- 0566
275-3992 à noite

ICE�
AR' 'CONDICIONADO
INSTALAÇAO E C'ONSERTO

,

'AUTO ElfTRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automo+tvo - Som
Alarme

Travas elétricas

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

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
I

PARA COMPRAR, CONSTRUIR
REFORMA� SUA CASA, SÍTIO APTO', ,ETC.

CRÉDITO
.

PARCELA SI SEGURO

18.000,00 : R$ 140,00
24.ÓOO,00 R$ 185,00

. \
30.000,00 : R$ 235,00

36.000,00 .' R$ 280,00

41.600,00 � R$ 325,00
48.000,00 R$ 375,00
53.700,00 : R$ 420,00
60,000,00 \. R$ 465,00 .

65.000,00 R$ 513,00
71.000,00 R$ 555,00

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

-

PROGRAMACAO DE CURSOS
,

senac

••

í Rua Adélia Fischer, 303 - Joraguó do Sul - Se
Fone/Fax: 370-0251

E-mail: joroguodosul@sc.senoc.br
t CURSOS TÉCNICOS .

* Técnico em Comércio Exter-ior
ÍI '

CURSO CH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Administra�ão Financeira' 120h 11/07 a 2S/11 3º e 5º 19h às 22h RS 720,00 o�
*

vagas disponíveis * 11+5 RS 120,00
-

Assistente Administrativo 140h 01/07 a 09/12 2º e 4º 19h às 22h RS 665,00 ou
*

vagas disponíveis *
, \ 1+6 RS 95,00

__

Dê Vida a Sua Loja ../ 220h 29/07 a IS/II 2º, 3º e 4º 19h às 22h 1 + 5 de RS 145,00

Excelência no Atendimento 12h 29/07 a 01/0S 2º a 5º 19h às 22h RS 7S,OO

Matemática Financeira 20h 29/07 a 02/0S . 2º a 6º
'

19h às 22h RS 75,00 ou

c/HP 12C 1 + 1 RS 3S,OO

Decora�ão Je Ambientes 44h .

07/0S â 02/10 4º, 6º e Sábados RS 300,00 ou

Diurno-6º's e Sábados 1+2 RS 105,00
Noturno-4º's e 6º's

Atualiza�ão em Legisla�ão 5h 26/0S a 30/0S 2º a 6º 11Sh45 às 22h 15 RS 13000 oU
, ,

Trabalhista 1 1+ 1 RS 68,00

Vendas Externas 15h 26(OS a 30/0S 2º a 6º 19h às 22h RS S6,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA

URGENTE

recruta e seleciona para ae/missão
imee/iata as' seguintes vagas:

VAGASABERTAS-29/07/2002
• AUXILIAR CONTÁBIL' (4371-S) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará o emissão do Relatório
edaGIA.
• CALDEIREIRO (441SoE) - 2º grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4SS1-E}-Sexo
masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo e experiência
como vendedor externo (de preferência na área de seguros). Pode ser aposentado
• ENGENHEIROMECÂNICO (444B-E) - Ter conhecimento em pneumático
e hidráulica. Pode ser recém-formado: Ter disponibilidade poro viajar_
• ENGENHEIRO SANrrARISTA OU lÍCNICO (E)- Experiência em Trotamento
de Águo, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.
• FRESADOR EM MÁQUINA CONVENCIONAL (4637-S) - Não exige
escolaridade porém deve ter curso de Interpretação de Desenho. Todo trabalho
seró feito na Ferramentaria.
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(44SS-E} - Segundo grau completo ou

cursando. Idade o partir de 22 anos. Experiência coniprovada.
• TELEFONISTA/RECEPCIONISTA (4671-E)- Fará ligações, atendimento
telefônico, serviços de Banco, recepção de clientes e também os levará poro ca�o caso
necessário. Ter segundo grau completo, curso de informático, idade mínimo 22
anos e ter carteiro de Habilitacão.
• SERRALHEIRO (4SB6-E) - Saber ler e interpretar desenho, soldo mig e

experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior. Desenvolverá
produtos de segmento Frigorífico. \

• TORNEIROMECÂNICO (4663-S) - Experiência mínimo de um ano e ter o

primeiro grau completo. Irá tornear as peças de acordo com especificações
estabelecidos.
• VENDEDOR EXTERNO (4S6B-S)- Fará visitas a emPi.�a� e pessoas fisicas.
Ter boa· aparência, esperto, comunicativo e bom relacion'�ento social. Sexo
masculino.

Obs.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formação SUPERIOR

(Engenheiro), que tenho experiência de nomínimo dois anos em EMBALAGENS,
�abilidade em Compras, Marketing, agências, fornecedores, desenvolvimento,
produção, garanti0 e controle de qualidade, entre outros)_

• FRESADOR � E
• SERRALHEIRO-E
• CALDEIREIRO

VAGAS BREITHAUPT
• AUXILIAR DE PADEIRO - Segundo grau ou cursando e idade mínima 20
anos. Irá auxiliar os padeiros na produção de pães, auxiliar no forno e manter as

caixas de pães abastecidos.
• AUXILIAR PATRIMONIAL(4661-S}- Segundo grau completo ou cursando.
Altura mínimo de l,75m
• AUXILIARADMINISTRATIVO (4641) - Fará escola de serviço; solicitação
de vale transporle e vale refeição; arquivo entre outros atividades correlatos.
• AUXILIAR DEDEPÓSITÓ (464S)- primeiro grau ou cursando. Vago para
Guaramirim.
• CAIXA (46S6 - 4662 - 466S - 4669) - Ter o segundõ grau completo
e curso de Informático.
• CONFERENTE (4607-460B)- Primeiro grau completo. Vai receber produtos
dos fornecedores, conferir e ajudar na organização do setor.

RIJOJorge Czemiewia, 1245 (Rua tio Hospita/JaroguáJ.
Cx.Posttl200 - ap 89.255-000'

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

.

�
veículos

OMEGA - vende-se, GLS, completo.
R$13.500,OO. Tratar: 373-2563_Chevrolet

BLASER - vende-se, 98, 6 CC, 4x4,
c/ GNV. 35,000km, ótimo estado.
Tratar: 9979-1437 c/ Giovani.

C-10 - Vende-se, camionete, 70, die.

R$ 8,000,00, Tratar: 374-2011.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
com ar cond., e dir hidr. R$ 3,200,00
acerta-se troca. Tratar: 9111-7033.

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

!

\� ORSA - vende-se sedan, 2001, prata,

� ica dona, R$ 7,200 + assumir 16

!:o.,�elas.
Tratar: 37M075 ou 9975-0601

CORi.'i - vende-se Wind, LO, 96,
prata c/ â,,,,,.lJ!l�liga leve. R$ 9.000,00.
Tratar: 370-1% c/ Marcelo.

CORSA - vende-se, plck-up completa
(- di r, hidr.), prata. R$ 10,500,00 à vista

R$ 7,000,00 dê 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 (pá!io ou corsa), Tratar:
376-2092 ou 9104·8542 c/ Carlos.

CORSA - vende-sé Sedan, 2000.
Tratar: 371-5343.

CORSA - vende-se GL, 1.6, dir.

Hidr., 96, azul. R$ 13.000,00. Aceito
proposta s/ troca, Tratar: 370-8154
.ou 9955-9206 após expediente.

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

ótimo estado. R$ 10.500,00.
Tratar:371-6,651 ou 9977-4913,

DIPLOMATA - vende-se, SE, 90, azul
esc. Me!., vd. Eletr., trv elétr., ar

cone. espelho eletr., capo eletr.
d.h, volante escamoteável, 6Cc,
gas., completlssímo. R$ 6.700,00.
Impec. Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álcool,
completo, vidro elétrico, R$ 6.500,00.
Tratar: (47) 330-6557 Blumenau.

IPANEMA - vende-se, SL 91, cinza.
R$ 6,500,00, Tratar: 9975-1024.

KADETT - Vende-se, 96/97, Sport,
compl., doe. paga até 2003. R$12.000,OO
ou troca-se p/ menor vaiar. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, c/ Sandro.

MONZA - venoe-seaz, 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$
2,800,00, Tratar: 373-4018,

OMEGA � vende-se 93, GLS, completo,
teto c/ comp. de bordo. R$ 8.500,00
+ 19 x 275,00. Tratar: 371-8432.

OMEGA -'vende-se GLS, 93/93,
completo, R$ 12.900,00, negociável.
Tratar: 372-0745 ou 370-0404.

ÔMEGA -'vende-se CD, 96, c/ teta,
painel digital, único dono, c/
160.000 km. Tratar: 376-1772.

S-10 - Vende-se ou troca-se, Deluxe,
diesel, 96 e 97, lmp, 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$ 18.900,00 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 part.

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.

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 .Ó:

UNO - Vende-se, CS, 1.5, 96, 4p,
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., llmp. desb, Iras" 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 ( - ar), c/ aro de liga leve, azul.
R$ 9.100,00. Tratar: 371-0010 c/ Sílvio.

Ford

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

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

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.

DEL REY - vende-se 86, prata, 4 p.,
álcool, aceita-se menor vaiar,

R$ 3.800,00. Tratar: 376-3004 ou

9975-7785.
\

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

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4 pts, ano
97/97, completo, menos ar e dir, carro
de mulher em ótimo estado, entro +

financ. Tratar: 9117-0666.

PALIO - vende-se, EX, 98,) c/ trava
eletr., alarme, desemb., documentação
paga até 2003, em .ótlmo estado. R$
11.000,00. Tratar: 371-1914 c/ Mari.

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.

PRÊMIO - 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: 376-1n2,

UNO - vende-se 93, vermelho, em ótimo

estado, com insulfllme, entrada mais
financiamento ou ótimo preço a ·vista.
Tratar: 371-7398 c/ Eduardo. Hor. ComI.

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: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 93, c/ limp.,

Especíalízada
em estofamento

automobilístico

ESCORT - vende-se Hobby, 1:0, 94,
bordô, c/ para-choque personallzado.
Ótimo estado. R$ 6.700,00. Tratar:

275-324,8 ou 9102-8213.

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

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

ESCORt - vende-se, 93, L, azul

,
petróleo, gas., 2' dono,
personalizado. Tratar: 370-9172.

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

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

F-1000 - Vende-se, SS, 94, gas., único
dono,' branca, ótima conservação a gas,
Tratar: .(47) 9995-8242

RESTA - Vende-se, LO, 4p, 9's,
prata. Tratar: 370-8622.

RESTA - Vende-se, 98, 4p, verde limão,
c/ alarme, rodas, insulfilme, todo revisado.
R$ 8.900,00 + 22x R$ 172,00. Aceita-se
Uno 96 ou 97 c/ 4p, na cor branca, de
preferência o EP. Tratar: 9122-2093.

FlESTA - vende-se 2000, c/ ar. R$ 6.500 .

+ 36x R$ 275,00. Tratar: 9963-5287.

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

RANGER - vende-se picape XL,
caçamba p/ 1.100 kg, 4cc, gas.,

CORREIO DO POVO 3

COMPRO
CONSÓRCIO
Contemplado ou não

contemplado;
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

carro impecável. R$ 10.000,00 + 36x

384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnei.

VERONA - Vende-se, 90, alc., em.õtírno
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,
guia, 2.0, 94, compl. R$ 5.500,00 +22x

R$290,OO, Tratar: 9991-9940 c/ Clóvis.

_volkswagen I
APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
1.8, álcool, c/ aro de liga, em perfeito
estado. Tratar: 37M277 ou 9121-1320.

-,

BRASILlA - Vende-se ou troca-se

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

BRASíLIA - vende-se, 79, ótimo

estado, ou troca-se por moto 'CG ou

mat. de construção. R$ 1500,00.
Tratar: 376-3666 c/ Paulo.

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

FUSCA - vende-se 73, reformado, motor
e caixa na garantia. Tratar: 373-2563

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

FUSCA - vende-se, 80, cf. alterador
recém reformado. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0241 c/ Altair. Aceita
metade em material de construção.

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

FUSCA - vende-se, 67, bege" cf
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.

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-
0804 c/ Claudete.

GOL - vende-se 94, 1.6, AP, gas.,
R$ 4.500,00 + 17x R$ 290,00.

-

Tratar: 276-3056 a tarde c/Valdecir.

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

GOL � vende-se CL 1.6, 91, gasolina,
branco, R$ 5.090,00. Tratar: 9113-388.3.

GOL - vende-se 92, 1.6, álcool. R$
3.000,00 + financ. Tratar: 371-6916.

GOL - vende-se plus, 95, c/ limp.,
desemb., banco bipartido, ar'quente,
para-choque personalizado. Tratar: R$ ,

9500,00. Tratar: 273-1001 c/ Waldir.

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 5.2QO,OO à
vista. Tratar: 370-8579 c/ Marcelo.

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

GOL - vende-se, 95 em ótimo estado.
R$ 7.800,00. Trata": 370-6348.

GOL - vende-se, 97 MI, branco. R$
9,500,00. Tratar: 373-2563.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotorantim I finanças

."�

Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul· se
.

(47) 376-1772 - 273-1001
MODELO COMB. COR ANO

vw
GM GoIMll.O. G Branco 1997

Corsa Milênio, 4p 02 Branco . G Santana CL 1.8, compl • G Branco 1995
Fusca·l.6oo G Cinza 1994Fiestá, 4p

.

99 Azul Gas. R$ 11.500,00 Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G Fusca 1300L G Azul 1985
Escort GL 99 Cinza Gas. R$ 14.900,00 Vectra GLS compl., 4p 9.4 Bege G Santana CO, 4p G Cinza 1985

Ranger 98 Azul Gas. R$ 19.500,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo .G FIAr
UnoCS 1.5, 4p G Prata 1996Ranger, compl. 97 Cinza Gas. R$ 17.800,00 Go11.6 93 Branco A Rorino LX G Azul 1996

Blazer cornpl, 96 Branca R$ 24.800,00 FORD Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
S-10 95 Bordô Gas. R$ 15.800,00 97 G

Rorinol.5 G Prata 1993
Gol Plus 95 Cinza Gas. R$ 9.800,00 Fiesta,4p Branco SantanaQuantum G Marrom 1990

Goll.6 94 Branco Gas. R$ 7.500,00 Escort GLX, 2p 95 Branco G G.M
-

0-20. Conquest, compl.-ar o Branco. 1995
Uno 4p. 94 Cinza Gas. R$ 7.200,00 Escort Hobby 1000 94 Cinza G Omega CO 30. compl. G Verde 1993
Uno Milh� 93 Cinza Gas. R$ 6.800,00· F-1000 gabo 95 Bordô D Chevette Junior G Prata 1993

Omega, cornpl. 93 Grafite Gas. R$ 12.900,00 MonzaClasslc, 4p G Dourado 1990
FIAT FORD

Pampa 93 Azul Gas. R$ 7.800,00
ss KaGL _G Branco 2000

Parati 2p roda esp. 91 Branco Alc. R$ 6.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco RangerXLTcompl. O Prata 1999
Fiorino 90 BrClQ,ca Gas. R$ 5.700,00 Uno Mille SX, 4p 98 Restal.O. G Azul 1997

C-20 88 Bege Gas /Gnv. R$ 14.800,00 EscortXR3 Conv. A Prata 1987
Uno Mille SX, 2p IMPQRTADOS

PeugeotSolelll06, 4p, 1.0. G Prata 1999
Peugeot405 SRI, compl. G Azul 1995

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

,

Veículos, peças e serviços e-mail: javel@netuno.com.br
.,

Rua Francisco Pischer, 100 - Centro - Jaraguá do Sul

Refinanciamos
seu veículo!

Financiamos
.seu veículo!

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

9981·-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

370·7986
Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul· SC

Kalibra 2.0, 16V 95 Vermelha G R$ 21.500,00
R$ 30.000,00Vectra GLS 2.0 95 Azul G . R$ 14.500,00

F�1000 Dupla Cornp 91

Uno 4p 99 R$ 10.300,00 F-I000 87 R$ 17.500,00
Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00 R$ 7.200,00Palio 4p 97 R$ 11.20b,00 .

Go.l 1.6, gas., 93
Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00 Gol4p16V 99 R$ 13.500,00Fiesta,4p 97 R$ 10.000,00
Pick-up Corsa 96 Bordô G R$ 10.700,00 Monza, 2p, - ar, 87 R$ 4.500,00Gol I .96 R$ 10.100,00

Monza Class 2p Cornpl, R$ 8.500,00
Tempra 96 R$ 10.900,00

Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00
MoNza 4p Menos ar R$ 8.500,00Alfa Romeu .95 R$ 18.000,()0 Monza GL 2.0 95 Azul G R$ 9.800,00

R$ 4.000,00Chevette, ale., 88Corsa 95 R$ 8.400,00 Ford KA GL 1.0 00 Branca G R$ 11.900,00
Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00

Kombi 94 R$ 6.500,00 Corsa 1.0 Wind 96 Prata G R$ 9.000,00
608 cf Baú Seco, 78 R$ 18.500,00

Gol 91 R$ 5.900,00 Xr3 Conv. 1.6 89 Preta A R$ 6.800,00 Uno 2p., 93 R$ 6.300,00
Escort GL 88 R$ 4.500,00 Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Voyage,,83 R$ 3.300,00
Chevette 86 R$ 2.500,00 Monza SLE 1.8 85 Prata A R$ ,4.450,00 Gol,4p. Vermo C{ roda 16v R$ 14.000,00
Chevette 84 R$ 2.000,00 Corsa Wind 1.0 95 Azul G R$ 9.000,.00 Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00

Uno SX, 4p, 1.0 99 Branca G R$ 11.100,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A RCB Informótico pode oferecer os melhores vantagens
poro o seu computador nõo lhe deixar no mõo.

Tudo em acessórios, monufenções e peças em geral.
. Gostou? Entõo ligue e faço o seu orçamento, nós garantimos a suo satisfação!

Falou em computadores, ligou poro RCB Informótico.
Pensando no seu bem estar, sempre ...

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"Palio ED, compl. 02 branco

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

Gol MI, 4p 99 branco

CorsaWind, 4p 98 prata
Gol MI compl. 97 preto
Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Palio EDX, 4p 97 verde

Gol I Plus 96 branco

Santana GLS, 4p 92 verde

Uno 1.5 92 branco

Chevette 1.6, gas. 91 azul

Gol CL 1.6 90 branco

Uno CS 86 bege
Fusca 1300 72

�e/Fai� (4f) 27�18S8
,

Rua: Barõa do Ria Branco, 320 ,010 04 . Centro - Jaroguá do Sul- SCRua Major Júln Ferreira, 258 - ao lado da Oemicar - Vila Lalau - Jaraguâ cb Sul

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

PEUGEOUT - vende-se 96 completo, verde
rnet. CI 77.000 km originais. R$13.500,OO.
Tratar: 372-O?60 ou 91124950.

AGRALE - vende-se STX, 27.5, 91, doc. em
dia, mais equipamento completo. R$
1.400,00. Tratar: 9!J67-1195.

RURALWILLYS-vende-se, 75, motor6Cc,
mecânica excelente. Valor a comb., pronta
pi trilha. Tratar: 276·0031 ou 276-0544.

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.
TOBATA'-compra-se em ótimo estado de

conservação. Tratar: 276-0264.
BIZ - Compra-se, usada. Paga-se a vista.

Tratar: 370;7189, cl Gisele.
TOVOTA - vende-se Hilux SRW, 99, 4x4,
prata, bco couro, 5.800 km original,
superconservado, equipada. Tratar: 372-
2339 ou 9993-5946. HYOSUNG CRUISE - 125, 97 .. bordô. R$

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

BIZ - vende-se 2001/2001, preta. R$
1.600,00 + 13 x 170,00. Tratar: 9979-0605.

VOlVO-vende-se 850 GlT, 94, preto, compl.,
banco elétrico e de couro. Tratar: 373-2563.

VARIANT - Vende-se, azul, 76. R$ 700,00.
Tratar: 9112-9033. Blí-Compra-se, de 98 acima, ou moto

Honda CG 125 acima de 88, pago a vista.

Tratar: 9104-2336, cl Wilson.

Caminhões KAWASAKY -Vénde-se,_ZX7, amarela, 97. R$
24.000,00. Tratar: 370-2227, cl Anderson.

lalínportadoajRod. BR-280 km 58 s/nº - Guaramirim-SC - � 373-0504 CAMINHÃO - vende-se Chevrolett, 78 com

guincho de 45 T. R$ 16.000,00 aceita-se

carro menor vaiar. Tratar: 373-2563

ML 85 - vende-se moto em ótimo estado.
Tratar: 276-1007 cl Alexandre.

CG TITAN -vende-se, 125, 2001 cl partida
eletr. e freio a disco. R$ 4.000,00. Tratar:
373-2563.SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87, compl.,

autom. Tratar: 370-8622._VOlkswagen I
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. � ÁGUIA

�j Ií!l[.íi>�l':i
MOTOS NOVAS E USADAS

F-4000 - Compra-se, 608 ou volkswagem.
Paga-se a vista. Tratar: 9121406_1

CG TITAN - Vende-se,
01. R$ 1.000,00 +

27x R$ 178,00.
Tratar: 374-1529

(rec. Vanderlei).

VARIANT - vende-se II, 80, 2' dono, ótímo
estado, motor novo. R$ 2.700,00. Tratar:
273-1001.GOL - Vende-se ou troca-se por moto. 95.

bege met., ótimo estado. R$ 7�500,OO.
Tratar: 373-0335 ou 9992·6016, cl Hélio.

MERCEDES - Vende-se, 1113, trucado,
carroce;ia graneleira. R$ 24.000,00.

.

Tratar: 9973-8839.VOYAGE - Vende-se em ótimo estado R$
2.500,00 aceita moto de menor valor no
negócio. Tratar: 9121·4061.

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

Veículo
RF 600
XT 600
Inlr.der
XT 225
NX 200
NX 350
CBX 200
DT 200
DR 800
KDX 250
XLX 250
Tilan
Tilan
Tilan
Tilan K,
Dl 180
CG
CB 450TR
Tilan K5E·
YBR 125
Biz

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

Cor
Vermelha
Branca
Prelo
Azul
Verde
Vermelho
Vermelha
Prela
Prelo
Verde
Prela
Praia
Roxa
Verde
Vermelha
Azul
Branca
Branca
Verde
Prela
Vermelho

GOl- Vende-se, 96,1.0. R$10.000,OO.
Tratar: 371-9730.

Motocicletas

Outras marcasGOL - Vende-se, 85, BX, branco, alc., cl
aros de liga, 3 pontas. R$ 2.600,00, troca
se por moto. Tratar: 370-2275.

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

CG TITAN - vende-se
ano 98. R$ 2.750,00.
Tratar: 371-7260.CARONA Vende-se, 86, álc., 5 marchas,

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

PARATI - Vence-se, Cl1.8, ano 97, prata, dir.
hidr., vidros eléticos, 2 portas. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.

CG TlTAN - Vende-se,
consórcio, partida
elétr., com 10 parco

Pagas, taítendo 26
parco Tratar: 376-
3034 (manhã).

Rolamentos
Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis .- Elásticos.

Graxa

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

PARATI- vende-se ou troca-se, 89 por carro

de maior valor. Tratar: 370-1161 cl Luís.

PARATI-vende-se GL, 89, álcool. Tratar:
9963-7641 ou 371-7212. JEEP - Vende-se, 65, reformado, em ótimo

estado. Tratar: 9902-7378, cl Marcos. DT - vende-se 180,
89. R$ 1800,00.
Tratar: 370-1161. CI
Luís no 370-1161.

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

-",
Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi

Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

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

PICK UP WILLYS - vende-se, traçada com

carroceria original, em ótimo estado. Valor:

4.500,00. Tratar: 276-0287 ou 276-0373.

SANTANA - Vende-se Quantum, 93, CU,
cl ar cond., e dir .. hidr., R$ 11'.000,00.
Tratar: 9973-8955.

SR 280 Km 57, nº 1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373()91J/ 373-1381-Guaramirim-SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 30 de julho de 2002

,. .....

GRUPO ESPECIAL
, MOTOS
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 �

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

alill'IMliift
, Tra6alhamos com vendas e consertos:

Irmáquinas Indús.tria
II Comércio Ltda. • ME

., Motores Estacion6rios
"Leve Jato
• Aspirador
• Compressor

• Mofossera
.. Roçadeira
• Molobómbas
• Entre outras .• ".

* Ass,istência 24hs
www.irmaquina$�cib.net
irmaquinas@uol.com.br

R. Cei. Procó lo Gomes de Oliveira, 1651 • Centro· Jara uá do Sul

XL- Vende-se, 4,50, 83, R$1.500,OO,
Tratar: 370-1161, el Luis,Motocicletas

XL 125 - Compra-se. Tratar: 9124-6939.

XL125 - Vende-se, pgto a vista até R$
1,000,00, Tratar: 376-2593, após 18h.

NX - eompra-se 400 faleon, 2000 ou

2001 de particular, Tratar: 990;'.0033,
XLR - Vende-se, 125, 01, vermelha, Valor a
eomb. Tratar: 275-1676 ou 275-0817.

SCOOTER - Vende-se. 97, Palio, toda
revisada el motor feito. R$ 1.600,00,
Tratar: 370-9134, 9122-7341 ou 275-
0051, el Jussara. XR 200 - Vende-se, 99. R$ 2.700,00 entr.

+ 37x R$ 98,00. Tratar: 9973-8955.
SCOOTER - vende-se, Agrale 2000, km
baixa, revisada. Tratar: 371-6310, Corn, ou
9133-0560,

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.

SCOOTER - vende-se 97, 90 cilindradas,
aceita-se troca ou financ. Valor R$
1,700,00, Tratar: 9111-7033.

XT225- Vende-se, 01, verm., el
19,000km. ·R$ 3.500,00 + 21x R$
164,10. Tratar: 372-3673, após rsns.

SHADOW - Vende-se, 01, prata e/5.000km,
R$ 14.000,00. Tratar: 371-9935. YAMAHA- Vende-se, DT 200,97/97. R$

4.000,00, Tratar: 374-1117.

Outros
TENERÉ - vende-se 600, ano 88, ótimo
estado, R$ 4_500,00. Tratar: 9103-1611
ou 275-1204. AROS CI PNEUS - Vende-se, 4 aros 13,

cl pneus liga leve, Fusca. Tratar:
370-0670, el Paulista.TITAN-troea-se 97, por fusca. Tratar:

274-8536.

BESTA,- vende-se GS, 99 e/12 lugares a

mais completa. Tratar: 371-9464,TORNADO - vende-se, Azul, 2002, R$
3_900,00 el tanque cheio e capacete.
Tratar: 373-3001 el Mara h/c,

c e o s õr er e

UNIAO

Consórcio

UNIAO

c 0",6 r c I (I

UNIAO

c o ri. o r" I o

UNIAO

c e n s e r e t e

UNIAO

C e n e 6 r c I ti

UNIAO

C eH" 1) t o I (I

UNIAO

c e e e e r er e

UNIAO

'.
c e o s e r c t e

UNIAO

CAPOTA FIBRA - Vende-se, pI Pampa.

CEAPSEGUROS
Fone/Fax: (47) 370-0075

ENDOCRINOLOGIA

D�CUwer�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Antes de fazer a renovação ou o seguro novo do seu veículo, faça uma consulta con05(O e solicite um orçamento�m

compromisso. Garantimos sua segurança e de sua·familia em caso de sinistro, além da garantia das !J1elhores
seguradoras, com um preço acessível, Teremos o maior prazerem atendê-lo,

- BradescoSeguros -liberty Paulista • AGF Brasil Seguros
- Sul América - Hamwver • VemCruz

- Entre outras ...

Rua Reinaldo Rau, 728 - Sala 3 • Jaraguá do Sul
E-máil; ceapseg@uol.com.br

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especi�lista em Prótese
Dr. AÚ" f. Osôrto-Dornelle«
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

Tratar: 370-0670,
el Paulista.

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

CARRO DO ANO

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

COMPRO - carro

de maior valor ou
troco por moto.
Tratar: 373-3001

el Mara he.

CONSÓRCIO
vende-se não cont.
Honda Biz, 10 P .. pg.
R$ 450,00'-Tratar:
9119-0444,

CONSÓRCIO
Compra-se, de moto
não contemplado.
Tratar: '373-4018.

CRÉDITOS
ENDOCRINOLOGIA

Dr,D� Mcwcelo-Wehe-v SaNc;v
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capltallzação de sua empresa
de R$ 20.000,00 a

R$ 90.000,00, prestações a

partir de R$ 214,00,
podendo usar se", fundo

l"it:'iFl, temos créditos para
caminhões e automó�. \

Autorização BACEM \\
. �

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Maurício

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
DvCtt.C�T�

Fone/Fax: 371-8743'· Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 � Jaraguá do Sul - se

*Massagem Terapêutica
*Depilação
*Manicure

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

O�s. (03J 'rês co�templarões por mês

RODAS - Vende-se, esportiva, de Opala 5/
furos, ou troca-se por original de
Diplomata, R$ 200,00, Tratar: l>if'
370-1225, el Robson,

�
ir (47) 275-0279 * 9963-682'0

Consórc O

UNIAO

CONSORCIO UNIAo

TENERÉ-vende-se 600,88, ótimo estado. R$
4,500,00. Tratar: 9103-1611 ou 275-1204'_

,

GRUPO ESPECIAL
...

CARROS

R$ 8.591,00 R$ 127,79
R$ '9.702,00 R$ 144,31
R$10.296,00 R$ 153,15,
R$ 11.394,00 R$ 169,48
R$ 12.348,00 R$ 183,64
R$ 20.502,00 R$ 360,33
R$ 35.622,00 R$ 626,08
R$ 50.535,00 R$ 888,19

""R$ 76.300,00 R$ 1.341,03
�

Dfs

Rua Barão do Rio Branco, 627
Centro Jaraguá dto Sul
Fones: (47) 371-8153 /9122-6233

� .

de c.·édftos R$ 3.700 00 até B$ 76.000 00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Flnanelames
seu veículo!
998l-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

'1_-

Hyosung 125 98 vermelha gas .. VEíCULO ANO COR COMB. PREÇO
Gol Mi 1.8 97 branco, gas. Corsa Super, 2p 98 J Verde Gas. R$ 11.000,00
Corsa 1.0 96 branca gas. MondeoCLX 96 Preto Gas. R$ 14.500,00
Uno 2p, 1.0 96

'

bordô gas, TempraSX 96 Preto Gas. R$ 12.500,00
Gol CLll.6 96 verde gas,

. Sephia 95 branco gas,
GolCli 1.6 96 Vermelho Gas. R$ 11.000,00

Tipo, 4p, cornpl, - ar 95 prata gas, Gol 16Y, 4p 99 Branco Gas. R$ 14.500,00
Escort Hobby 1.0 95 marr,om gas. Corsa Sedan Super 99 Branco Gas. R$ 14.800,00
Gol CL,.1.6 94 bege ale. Monza Classic SE 92 Vermelho Gas. R$ 9.500,00
D-20 Cabo Dupla, compl. 93 branca die. UnoSX,4p 97 Cinza Gas. R$ 9.800,00
Escort GL 1.6 92 branco gas. Saveiro GL 1.8 95 Vermelha Ale. R$ 8.900,00
Gol CL 1.6 91 prata gas. GollOOO 95 Prata Gas. R$ 7.800;00
Uno 1.5 91 vermelho gas.
Parati CL 1.6 89 marrom met. Ale. Gol 1000 I Plus 95 Branca Gas. R$ 9.700,00

88 vermelho ale. Uno ELX, 2p 95 Verde Gas. R$ 7.800,00
88 prata ale. Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas. R$ 9.500,00
76' branca dle, D-20 CS (-Turbo) 92 Branca Die. R$ 23.500,00
78 branco gas. Palio EL 1.5, 4p 97 Azul Gas. R$ 11.900,00

Fu?,;;a 73 bege perol. gas, CG Titan 125 OI Azul Gas. R$ 3.300,00

'F7; wald�mar GrUbba,.
2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963�7641 CB400 84 Azul Gas. R$ 2.700,00

(

Rua João Jà� Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

VW.
Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerofóllo 96 Prata
togus ct, 1.6 desemb. ar quente 94 verde meto
Parati ct, 1.6, gas. 91 prata
GM

00Corsa Sedan, 1.0, 4p', dir. hidráulica, único dono verde meto
Vectra 2.0, GL, compl. cl película, gas. 97 branco
logus CL 1.6, desemb., ar quente 94 verde met..
Vectra CO, 2.0, completo 94 cinza
Vectra GLS 2.0, completo 94
prata.
Gol1.6, ale 88 branco

Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92 dourado
Chevette 1.6, ale. 89 marrom

FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compl. - ar 98 bordô
Uno Mille, SX� 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente 97 bordõ
Uno Mille, SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gas. 97 verde mel.
Uno ELX, 1.0, 4p., ar completo 94 Azul mel.
Pick-up Fiorino aberta.l.0, longa 94 Branca
FORD ,

Escort GU, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir . .hidr. 96 azul meto
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente 94 cinza
Escort Hobby 1.0', gas. 94 dourado
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente 94 cinza
Versales GL 2.0, 4p, bordô, ar cond., d.h. + abs 93 bordô
Verona LX, 1.6, desemb. ar quente 91 preto onix
Escort L 1.6, ale. 89 Cinza
MOTO
Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002 . R$ 2.500,00 .02
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FITAS DE VíDEO - vende-se, 700
fitas cassetes por R$ 7.000,00 cl
expositores. Tratar: 376-1090.

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

CENTRíFUGA - vende-se nova.

Tratar: 9119·0444 cl Rodrigo50 I ..

FORNO A GÁS - vende-se Venâncio

pi 120 pães francês. R$ 700,00.
Tratar: 376,1090 cl Zulelca, TUOO. EM sx

SEM dUROS
"* Móveis sob medida;
"* Inclusive móv�ds de
Gramado;

"* Cozinhas planejadas.

CHAPA ELÉTRICA - Vende-se, portátil,
c1 duas bocas, ideal pI camping ou PI
quem gosta de cozinhar em pequenos
espaços. R$ 130,00. Tratar: 370-0464.

FORNO - vende-se Turbo pi 1000
pães por hora, novo, na caixa, ou

troca-se por carro. R$ 4.500,00.
'Tratar: (47) 635-4043.diversos CLUBE BAEPENDI - vende-se (torra

se) título 'R$ 350,00. Tratar: 9965-
1347 cl Osnildo. FREEZER - vende-se vertical, prosdócimo,

1801. R$ ;300,00. Tratar: 371-6409.
COMPRO - Ouro, pulseiras, correntes,
aliança, etc. Tratar: 9979-0605, cl Adir. FRITADEIRA - vende-se elétrica.

Tratar: 370-3561. SOLICITE ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO

COMPUTADOR - vende-se Micro

Pentium, ,31, 800 mhz. Processador
asus CUV 4x, 180, 128 M8, 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, CO multimídia,
placa fax modem, scaner . impressora
Epson. R$ 1.850,00, semi novo. Tratar:
373-0263 ou 9979·0283 cl Paulo.

6 CD'S - vende-se 150 melodias

(orquestras, valsas) R$ 60,00. Tratar:
370-2280. CI Marcos após 15hs.

AP. DE GINÁSTIVA - vende-se pI 33
exercícios', Atletic 2001, R$ 900,00.
Tratar: 276-0290 cl Patrícia após 18h.

9122·1830 ti Adriane. GAITA - vende-se 80 baixos

universal, marca Lider. R$273·0461.
BAZAR - vende-se estoque e

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

GALPÕES - Aluga-se, 1 galpão, na

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

BERÇO - vende-se marca Habe,
branco, (madeira) cl colchão. R$ 300,00'
aceita proposta. Tratar: �903-1898.

GATO - vende-se Siames. Tratar:

373-3787. CI Noeli. Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - se

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende
se R$ 130,00. 'Tratar: 273-0601. GELADEIRA - vende-se Duplex,

Consul, em ótimo estado. R$
460,00. Tratar: 9975·1936 cl José
Carlos.

CONJ. SOLDA - vende-se lixadeira e

furadeira, semi-industrial. Tratar: 370-9172.
AR CONDICIONADO - vende-se
373-3787.

criado mudo 3 gavetas, armário 4 pts
cl escrivaninha, cadeira todo em

rnógno mais colchão. Tratar: 37,2-
0382 cl Evanir

MÁQ. COSTURA - Vende-se, Inteloche
(Yamaha) e tricô (Elgin Brother Eletronic),
R$ 3.000,00 as duas ou troca-se por
moto de menor vaiar. R$ 375-1080.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio cl R$2.000,00 pagas,
vende-se por Ri 1500,00. Tratar:
276-0600 ou 99023012.

CONSÓRCIO -r=- vende-se de moto Honda,
NX4, Falcon. R$ 4,000,00 + 60 x R$
193,34 cl 30 pagas. Tratar: 392-3050.

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

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

'

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

)

LAVAÇÃO - vende-se pi autimóveis
em frente à Kolbach no centro. R$
2.800,00. Tratar: 370-1478 cl Jean.

MÁQ. COSTURA - Vende-se, modelo

reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:

9113-7636.

BALCÃO FRIGORíFICO - vende-se.
4 pts, 3 prateleiras, bom estado. R$ -,

800,00. Tratar: 275·3958cl Pacheco.

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

ISOPOR - Vende-se, 135m �I
isolamento. Tratar: 9992·716 \�
--------------------�,�DIVISORA - pi pão francês R$ 800,00.

Tratar:. 376-1090 cl Zuleica ou Adima.
MÁQ. COSTURA - vende-se, reta e

overloque cl cobertura. Preço a

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

LAVADORA - Vende-se, Vila -Lenzl,

Tratar: 275·3937.
BALCÃO PI BANHEIRO - 80X55cm',
creme, cl espelho. R$ 500,00 ou troca

se por esteira elétrica. Tratar: 371·7060.

JANELAS - vende-se usadas c

vidros. Tratar: 370-3561.
CElULAR - compra-se Pronto
KS788. Tratar: 274·8404.

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.

MÁQ. DE BORDAR - vende-se 6

'cabeçotes, marca Tajima Uaponesa),
borda de 300 a 500 peças por dia,

Valor 15.0QO,00 ou R$ 18.000,00 cl
estoque de fios, bastedores, máquina
para preencher carretilhas, estante,
mesa para trabalhar e outros. Tratar:

3?2-0074 ou 91124711 cl Elson.

BARBEADOR - vende-se elétrico cl
6 lâminas, Philips. Tratar: 372-2316.

CELULAR - vende-se Global modelo

518à, um ano e meio de uso. R$
100,00. Tratar: 9113·3099. LOJA - vende-se de roupas cl

'estoque e móveis. Tratar: 371-9116

cl Cacilda.
BARRACA - vende-se infantil, "bananas
de pijamas". Trata�:, 371-6707. CELULAR - Vende-se marca

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

JOGO DE QTO.· vende-se pi s ',.,iro

cl 1 beli�he cl colchão, 1 ro:;.<"""o 3

pts., 1 camada cl 7 ga, ;'

(marfim), em bom
'

'o. R$ i

250,00. Tratar: 273·6382. Após 18h,
final de semana cl Elisângela ou

Edson.

LUStRE (2) - Vende-se. Tratar:

9992·7162.
BATEDEIRA DE BOLO - vence-se BP
12. Tratar: 376-1090 cl Zuleica ou Adima.

ESTEIRA - vende-se elétrica R$
350,00. Tratar: 370-7080.CELULAR - vense-se Nokia. Tratar:

371·5133 comI. Ou 370-6613 após
20h cl Lígia.

MAQ. DECOSTURA-vende-se Closley(antiga
à pedal). R$10Q,QO. Tratar: 371·7060.

MAQ. DE COSTURA - vende-se Overlock

sequinha cl mesa. R$ 150,00. Tratar:
371-6238.

'

MANGUEIRA - vende-se pi
latoaria, Oxicorte, completa (cl bico e

mamômetro). Tratar: 370-9062.

BATEDEIRA -:- vence-se PI- bolo,
.

modelo BP 12. R$ 500,00. Tratar:
376·1090 cl Zuleica ou Adima,

FARMÁCIA - vence-se cl Clientela e

convênio Formado. Tratar: 376-1949.

CELULAR - vende-se pronto da
Tim. R$ 100,00. Tratar: 371·0Q02. CI
Fabrício.

JOGO DE QUARTO - vende-se pi
solteiro, Rudnick, cama cl baú,

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121·2362, ci Joilce.
MAQ. CORTE - vende-se industrial, semi
nova. R$ 1.300,00. Tratar: 275-0616.

BATERIA - vende-se, nova, marca

Turbo, cor vinho. Tratar: 371·1177 ou

eRlPTbN ,
OKM '

SUNDOWN ERGQN 50 9f'/98� RRIITA
G :1:00 BIZ 98"/9.8; AZl:JL
ce 125 :nTAt<J f\S DKM

'

'cG 125 TITAN 95,195 , �ERM;m'CG 125''fIJAN ;9l'Í'97,-,,-- VElRM�CG
1Q5 T1TtW !:!�/8!l )\lU,,",
CG 125 }lTAN 97/98 VERM"
CG 125,11TAN 99/99 VERDE
CG 125 TITAN 98/99 ,A.4(JC .

CG 125 TlTAN KS 02/02 PRI,\TA
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
NX 4QO FALCON 01/01 VERDE

CONFlRA TODAS MARCAS E MODELOS OKM
FINANCIAÍoIINTO 20% INTRADA I SAlDO IM AtÉ 36X FIXIS

�.�",Ace,ibl11os, seu consórcio na troca. -' Rua Waldem'ar Grubba, 3449 - em frente ao DG da Weg
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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se. R$ 20,00 cada. Tratar: 370-9228. cl
Rosane.

I�)
� Lanches

Lanche com haniburguer
08)X-SALADA:
09) X-DOG
10) X-BACON
11) X-HOT POINT

Tradlclonale

1'2) MISTO QUENTE

13) X"BURGUER
14) X"EGG

Porçõe6
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 eern hamburguer
I) X-FRANGO
2)XCORAÇÃO
3) X-CALABRESA
4) X-CATU-FRANGO
5) X-MIGNON
6) X-PICANHA
7) X-GARNISÉ

r

I

OI
UI
Q.
�
OI

MAQ. DE COSTURA - vende-se,
Vigorelli. R$ 70,00. Tratar: 371·6409.

MOTOR - vende-se Diesel, 10 hp, marca
Yamaha. Aceito carro ou moto na troca.

R$l.200,OO. Tratar: 372-0391ou 99658875.

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

OFICINA - vende-se ou troca-se por moto
ou carro. Tra.t.ar: 9101·1447" cl 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, cl Simone.

PASSAGENS AÉREA - vence-se, para
o nordeste ou qualquer outro país
dentro da América do Sul, com 20 dias

antes da data da viagem. Valor 60% do

valor .da passagem oferecida pela
empresa. Tratar: 9973·3358.

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

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas no

ônibus catarinense, domingo à noite

(dia 14). Oferece boa gratificação pi
quem encontrar. Tratar: 912·2.1?30
PIA - vende-se balcão cl 3p. e

cuba inox.R$ 80,00, nova. Tratar:
9119·0444 cl Rogrigo.

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 R$
80,00. Tratar: 373·3787. cl Noeli.

PINTURA - Fazemos pintura em

móveis (pãtina,' decapê, etc.).
Tratar: 9905·2929 ou 275·2229.

PLOTER - vence-se, ploter de

recorte, boca de 25. Preço de

ocasião. Tratar: 370·9172.

PONTA DE ESTOQUE - vende-se pI
sacoleiras e revendedoras. Tratar: 370-3561.

PROTETORES DE BERÇO (3) - Vende-

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.

TECLADO - vende-se Yamaha Iser
520 cl cartucho digital, pedestal e

caixa de som. R$ 800,00. Tratar: 376·
0971.

MAQ. LAVAR - vende-se pI carro cl
água quente R$ 1.700,00 e rnaq, PI fazer
espuma. R$ 900,00. Tratar:376-2279.

MAQ. LAVAR- vende-se Enxuta, 3
anos de uso modelo novo. R$300,00.
Tratar: 371·1044 cl Solange.'

MAQ. OVERLOCK - vende-se 7.500p
semi nova. Valor à cominar. Tratar:
276·08199. cl Maria.

MAQ. OVERLOCK - vende-se ótimo
estado. Preço à combinar. Tratar:
371·3699. cl IIzira.

MAQ. OVERLOCK - vende-se

sequinha cl mesa. R$ 150,00.
Iratrar: 371-6238.

MAQ. OVERLOQUE - vende-se Klindex.

R$ 2.500,00. Tratar; 376-1838.

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

MAQ. RETA - vende-se Brotter. R$
700,00 nego Tratar: 275-0616.

MÁQUINA - Tenho pI trabalhar cl
cazeamento e colocar botões

(pressão em geral); rebit etc. Aceito

facção. Tratar: 372-1652.

MÁQUINA - vende-se, reta,
cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

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

MESA - Vende-se, marfim, cl tampa de

vidro, p/'6 cad. estofadas. R$ 200,00.
Tratar: 372-4153, cl Alex ou 370-6278.

MESA TÉRMICA - compra-se para
estamparia. Tratar: 371-2115. CI Mauricio.

MODELADORA - vende-se pI pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. Tratar:
376-1090 cl Zuleica ou Adima.

TELEVISÃO - vende-se 14', LG, cl
controle. R$ 250,00. Tratar: 9991-
0927 cl Sérgio.

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

TíTULO - vende-se Clube Baependo.
R$ 350,00. Tratar: 392-3050.

.

TRITURADOR - vende-se pI adubo

orgânico. R$200,00. Tratar: 376-0971.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se em

ótimo estado. R$l50,OO. Tratar:372-3616.

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

R$ 80,00. Tratar: 9991-9940 -Ó.
. I

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

VíDEO CASSETE - vende-se 4

cabeças, Panasonic. R$ 200,00.
Tratar: 371-6238.

VIDEO CASSETE - vende-se Philco,
4 cabeças. Tratar: 274-8565 cl
Anderson.

VIDEO LOCADORA - vende-se cl
9000 fitas e DVD'S cl loja de
conveniência. Tratar: 9993-5946.

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, cl cartucho de 20 jogos.
Valor à combinar. Tratar: 371-969.9.

VíDEOGAME - vende-se, super
níntendc, c/ 2 controles e 6 fitas.

R$ 150,00. Tratar: 371-6238.

FAÇA-NOS UMA VISITA E

CONFIRA,NOSSOS PREÇOS
'MÓVEl
GOMES:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESENHISTA
PRECISA-SE

DE DESENHISTA
CI AMPLO

CONHECIMENTO
EM PHOTOSHOP

(47) 370-8237,'

AULAS PARTICULARES DE ALEMÃO
. ,

NATALIA
Método Th�men Neu (todos os níveis com

opção de preparação para a Zerfifikatsprüfung
no Goethe-Institut Curitiba)

- Aulas de conversação e correspondência
comercial.

Faço traduções em alemão, espanhol e inqlês.
Contato e informações: 372-1317, cl Hilde

Massagem
R$ 30,00
Programa

R$ 50,dO, cl
local em Jaraguá.
tr 9953,-1142

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

JApto cl 2 dorm., gar., no Centrq - R$ 5B.pOO,00. Buraito - Tratar:
I (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

"

VENDE-SE \- PRAIA CAMBORIU

Apto cl 1 dorm., gar.,"mobiliado, no Centro - R$ 35.000,00.
Burallo - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. C�ECI 296

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apt� cl 3 dorm., cl suíte, mob., gar., sacada cl vista do Mar, no
Centro - R$ 95.000,00. Burallo - ,Tratar: (47) 9983-5920 au

367-1993.CRECI296

":sJ, ludo para construção, reformas e projetos
.

Av, Pref. Walderrtar Grubb�, 1839, Vila Lalau

lM·FI M'adeireira FI6rida Ltda.

Foness 370'-7393 - 370-7550
Especiçdizadg: �rn madeiros nób're, beneficiamento
de' madeiras em geral e madeiras para cobertura

Rüá Adblf Püttjer, 444 - Rio Molha

2
'7
5

arquitetura
d e s I q n

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

�CORTILEXJf.ll CORTINf\S - PERSIÁNAS -DECORAÇÕES
PaMM-e-q�pIM-Cl/,leWbomí�

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

Rua Reinoldo Rau, 520 - Jaraguá do Sul - Se

v/draçar/a

Wille
Nós queremos vender! Você querComprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

_///

� VI�//
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,

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

UM RESSUSCITADO (198)
Desgostoso com o rumo tomado pela

política, o senador Francisco Gonçalves
Martins, visconde qe São Lourenço, que
foi ministro do Império, abandonou o

Senado e a Corte em 1860, indo refugiar
se na sua província, a Bahia, inteiramente
alheio à marcha dos negócios públicos.
Ao fim de quatro anos voltou, porém,

ao Rio de Janeiro, onde, forçado a subir
à .tribuna, pronunciou um notável

discurso, em que havia este trecho:
- Sou, enfim, senhores, um

ressuscitado, que vem de.um país onde
as paixões não domlnam, nem me.smo

penetram!
J.M. de Macedo - "Ano Biográfico", vol.III ,pág 52.

Jornal

CORREIO 00 POVO

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 •

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
Telefones: 371-5531 - 982-0710
Rua Paralba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

o folclore vai à escola

..:P

Evento foi realizado na Escola Abdon Batista

Aconteceu, nos dias 5, 6,12 e 13 passados, o curso
"O folclore vai à escola". O projeto mostra a

,

portância de se trabalhar o Folclore de maneira

a���el e adequada, . . .

Esst:, abalho surgIu a partir de projeto de

pesquisa dos alunos graduandos do curso deArtes
Plásticas daUnC (Universidade doContestado)
campus deMafra.

Encantho - Encontro

Catarinense de Hoteleiros
Em recente reunião, a Abrih (Associação Brasileira de Indústria de

Hotéis) elegeu a sua diretoria, nas pessoas de Edson Ziolkowski, do Hotel

• Renar, de Fraiburgo, neto do ex-governador de Rotary Renê Frai, eJoão
Eduardo AmaralMoritz, do Hotel Garapuvu, de Florianópolis-Leste,
e filho do ex-governador do RotaryJoão EduardoMoritz, tomando posse
como presidente e vice, respectivamente, dirigindo a entidade para o

biênio 2002-2004.

Nota de Agradecimento
Obrigado! É gratificante encontrar uma eqUIpe como a de,

neurocirurgia, deJaraguá do Sul, que tem se dedicado a prestar um bom

serviço.
Seus esforços são verdadeiramente apreciados, juntamente com o

atendimento dos profissionais de enfermagem do Hospital eMaternidade
SãoJosé. Se não fosse por eles, não sei se meu filho, Maicon deJesus, 17
anos, estaria ainda entre nós.

Agradeço, em especial, ao dr. Mauro César Grudtner, por se dispor a
prestar atendimento ao Maicon, até seus 22 anos.

Augustina de Jesus

A idéia de aplicar 30 horas do projeto aqui em
Jaraguá do Sul foi dos próprios ministrantes do

curso, os professores Cléia Rosane de Souza, Deli
Lopes Barreto,Jair Burger e SaleteMoserFlorentino.

Os cursistas foram os alunos de 3° e 4° anos do

Magistério, naEEMAbdon Batista.
,
"Parabéns a vocês, novos professores. O sucesso

da Educação, depende de todos!"

�", '.: __ :_'�-:
., -.._':.:;,.,:, "', .� ,- ,C_.:" "r!

,-
, u.nilri.tQ, no palácio do governo de Santa Catarina; em'Desterro' de

,:, !(:i ,7AJons ,,' "ragnôlÍê Taunay, tilho':de Alfredo Taw{�y, visconde �iao
'''';'t', pr��id ,_,�fovfuêia: Historiador, em Silo P�ülo Coi 'l:IÍretoi do Museu
/ Paulist pertenceu ao lHGSC como sócio correspondente.
"i>' Dla,15f+-7,�,-

'

'j' '-< .;t

1962 - }nst�!ação dós municípios de São LOurenço do Oeste;'aesmembrado dê
�!!peSÓ; Sãc'Ludgero, desmembrado de Braço do'�ôrte e Silo Marti-

,

, .: 'l&�" iif:t�,.�:����� I�,afu{,' ;1:., :;,�(�:t;,,�;�l�iLí�*.::�'i";�' ',o
:�ih;:;"1914'..',;Na,scim�todipl Tubarão, de Nereu C9rr�!éleSolÍift. Fàrpt�fessor; es
;;, ,:� t;;J,.::,y'i);ií'· ,:9:.j�icO Jtteí:ár!o,-, Mem�,r.? '40 �GSC,' presidiu liAcaQ(m1ill Cata-

···i�ti����i:t�t:�:!��#��··
" n: " ''''1, : "::

,

,,',
i:tse,mais pi-ecisa'm.mi� 9I1de'Ii'oje Situa"sefÕ Porto lle!Sílo

"''..); ,� cõ'd,rsul>, 'I';: -",,; ,'�: ,"f c: "',C;: .;",,:'*.;;' <,,;.,

',Ola 30 :;'4 :",,:

,1893 - A Guai'?a Cívica Republicana, liderada por Hercllio L�, toma o Pálácjo
, ": do governo, em Desterro, afastando o governador flidéralistá Eliseu Gui-'

,

; llienne'� _Silvá.•� <;:', • •

_,_'
'" 'r 7

,:
"

",
1926 _,,'Mdrte; n:oRio de Janeiro, dó senador Lauro Severi;;no-�.mller. Ôti�iardo
,', f, 'É'xércHo, tb�gou àQ 'generalato, Foi o priméinj:governador republicano

"

"'�
,,' .' ,do éSta20 d�;�l!llt� Catarina, Ministro dé'Estado da Viaçilo e Ob'1� Pú:

-
' ", :,blici!�'ê 'diExterior, 'senador da Repúbliéa por Vái-iàs legislaturas' e eleito

'governa'd�r p\Ír'mais d�as vezessem, entretanto, assumir-o 'cargo.
,o.

.> ;:_;.,.;' < ;\(r;,.; ,.;';- 'r. ', 1 -;
-

'�'$ ':"Z:f�S: _, }lI)" ,
.. ". ,

;t
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Lunelli premia estudante
A campanha Preservar é

Amar, promovida pela Lu

nelliTêxtil a partir da Semana
do Meio Ambiente, pre
miou com um computador
a estudante Gabrielle Pessoa

Wedderhoff, aluna da Es

colaTeresaRamos, de Coru

pá. Ela foi a vencedora do

concurso de redação sobre

Meio Ambiente, promovido
pela empresa como forma

de estimular os estudantes a

preservar os recursos natu

rais da região e do planeta.
A campanha envolveu alu

nos de ensino fundamental
de escolas de Corupá e do
Bairro NereuRamos, emJa
raguá do Sul.

Abaixo, na íntegra, cópia
da redação premiada. Viviane (E) e Denis, da Lunelli Têxtil, entregando o computador à aluna Gabrielle

I
-

i TEMA: Natureza - Preservar é amar

Natureza é progresso. A vida no planeta 'é POSSíVí
,,'

�d ..aIH nu�ssá..ias lJá..ias �iea�as 1'a ..a '1U� a

hUIHani�a�� se a�s� &dnta �� '1U� a natu ..eaa nãd se

&dnstltuia nUIHa 6dnt� in�S(JdtálJd �� "�&U"SdS, &dIHd

S�1'''� se 1'�nSdU. ��ll:ZIH�nt�, hCUIJ� uIHa ..�tdIHa�a ��
&d;s&lin&la � &dndui-s� '1U� '1ua""u� .. 1'''Cj�td �� 6ut",..c
SdIH�nt� se ..ia 1'dssilJ�l, caso se 1'U��SS� &dnta .. &dIH a

&dla6d ..afãd �a "Hl.ã� natu ..�:za".
�nt ..etanto, ese« &dns&i�nU:zafãd ��u-s� a1'és lHulta

�ut"Uifãd;: 6ld ..estas e anilHais 6d ..aIH �i:ziIHa�ds,
IHanan&iais �� á(Jua 6dMIH �;dilltds e 1'dlui�d)... �fl6ilH,
IHUUdS �&dssist�lHtlS sd6u ..aIH �ancs 1' ..atÚaIH�nt�
i....�1'a..álJ�ls.

,AssilH eo ..na-se &a�a IJ�:Z IHals n�&usá..id '1u� tC�dS
nés 1'a ..Uel1'�IHcs ��sa 1J�..�a��i..a &..u:za�a es« 6alJd.. �a

)

nat« ..eea. � neeessd...id '1u� &a�a um aSSUIHa, &CIH IHulta

"u1'dnsa6lll�a��, se« 1J� ..�a�d"d 1'a1'�l na 1'''U�''lJtlfãc �d
IH�id aIH6i�nt�, 1'a ..a '1u� 1'dssaIHds usu6 ..Ui.. �� UIH 1'lan�ta
utálJd, '1u� d6�"�fa &dn�ifé�s saUs6a,thias 1'a ..a a

&dnUnui�a�� �a lJi�a hUIHana.
,

("T /

7>v�elsaIHdS ao..��lta.. '1u� d 7>lan�ta .

t-«....a t� 6ut",..d,
.

e '1u� i 1'dssilJ�l &cnellla .. d 1' ..d(J..esse &CIH a 1' ..U� ..lJtlfãd �a

natM�:za. � UIH 6dIH U:�JH1'ld õtss» i IJ�" '1u�, IHultas

�IH1' ..esas, aliIH �� suas 6unfé�s �&dnêIHi&aS, i sootat»:
taIH6iIH �stãd �1'�nha�as �. (Ja ..anU" a &dnUnui�a�� �a"
lJi�a na te ....a, "1'''��''lJa .. a nat« ..�:za".

qa6..tette 7>ll1sca UJ���€,..hc66
84 si..te 01 - ��í3 'lúua '!CaIHcs

Professores retornam do' 2°

Congresso Nacional Marista
de Educação

Cerca de 2,5 mil pessoas participaram do Congresso
Marista de Educação realizado entre os dias 15 a 18 de

julho, em Olinda, (PE).
Os congressistas passaram três dias discutindo as idéias

e os projetos educacionais mais significativos no mundo
atual dentro do tema: "Educação e Cidadania: O
conhecimento em Favor da Vida". \

Na programação constava a presença de quatro
grandes conferências com consagrados educadores de renome internacional, alé� de cinco conferências temáticas
de grandes educadores brasileiros e trinta relatos de experiências selecionados entre muitos trabalhos relacionados ao

tema. O Colégio.Marista São Luis' foi representado através das professoras Ieda G. Ângelo, Tarcila Guesser, Lúcia
Helena Gonçalves, Marisa Becker Barbosa, Mara Bini Prada, Adriana Rodrigues, Luciane Schwalbe e os irmãos
Evilázio Tambosi e César Cavanus.

No terceiro dia de Congresso, a Coordenadora do Laboratório de Informática, Luciane Schwalbe, apresentou um
Relato de ExperÍências sobre "Software de autoria na construção do conhecimento" e "Jogos colaborativos: urna
estratégia de aprendizagem".

O Congresso foi realizado em 'comemoração aos 100 anos de presença dos Irmãos Maristas no Norte e Nordeste

��
,

TERÇA-FEIRA, 30 de julho de 2002

No .clrculo, a imagem de Cristo e Nossa Senhora

Imagem de Cristo atrai fiéis a

uma igreja deMassaranduba
MASSARANDUBA - A

aparição da: imagem de Je
, us Cristo abraçado com

;;;j assa Senhora Aparecida
,

atraiu centenas de fiéis à Igreja
Nossa Senhora Auxiliadora,
localizada no Bairro Benja
min Constant, próximo 'à

empresa Sularroz. Q fenô-

meno, até o momento não

explicado por cientistas, foi

percebido na noite de sába

do por uma mulher, que
preferiu não alardear o as

sunto. No domingo, por
volta das 9 horas, horário em
que algumas pessoas costu

mam rezar o terço, uma

criança notou a imagem lo

calizada na parede próxima
ao altar, em cima da cruz, e

contou para os demais.
- Eu vejo claramente a

imagem de Jesus Cristo, o
formato do rosto, cabelos,
barba, olhos e boca, e Nossa
Senhora está de costas, com

a cabeça apoiada nos om

bros do filho -, interpreta
a professoraque foi até: ins
tituição religiosa para confe
rir o fato, Rosane Brych. Ela
destàca que no domingomi
lhares de pessoas foram até

à igreja, inclusive três irmãs

de Nova Trento. "Elas se

emocionaram com a ima-

gem e não conseguiam parar
de chorar", diZ.

A dona de casa Gertru
des Riegel tem a mesma per
cepção que Rosane e acre

dita que, a partir desse fenô
meno, pessoas que não ti

nham o hábito da reza pas
sarão a orar, e aqueles que
costumam rezar passarão a

ter mais fé em Deus. "Essa

imagem é um sinal do Se

nhor, nos chamando para a

igreja, pedindo para que as

pessoas tenham mais fé e

convicção em sua crença.
Contrário à idéia de que

existe a imagem de Jesus
Cristo no altar, o páraco res

ponsável pela igreja, Ivo Pe

tri, diz que não há nada no

local além da cruz e do man

to branco que a envolve.
"Os fiéis estão dizendo que
viram a mesma imagem
porque estão sugestionados

,

a isso. Trata-se de urna ilusão

coletiva movida pela crença
das pessoas, já que este as

sunto está na mídia global",
alega o páraco, enfatizando
que a análise do fenômeno

será feita-pelo pastor com

petente pela igreja. "Mas tu
do isso é urna questão da se

de de Deus", justifica.
(FABIANE RIBAS)

Imagem atraiu muitos fiéis à Igreja NS Auxiliadora
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS
EXAMES
Até o finaldo ano, o Lacen (Laboratório Central) de Saúde
Pública da Secretaria de Estado da Saúde deverá estar

pronto para fazero controle de pesticidas. O que permitirá
detectar contaminação da água por agrotóxicos e para
verificar a qualidade de medicamentos, o que evitará o

envio de produtos para laboratórios de referên�ia de

outros Estados, agilizando o resultado dos exames. Ainda
este ano, também deve acontecer a inauguração das novas
'instalações do Lacen, que ficará mais estruturado para
realizar diversos exames, entre eles, o da dengue.
Trabalhando com 114 funcionários,' o Lacen oferece

cobertura a todos os 293 municípios catarinenses.

PR�MIO
O Comitê Organizador do PrêmioEscrevendo o Futuro
prorrogou, até 9 de agosto, o prazo de inscrições. A nova

clata atende solicitações de escolas localizadas em regiões
distantes das .capitais, que, por isso, necessitam de mais

tempo para providenciar sua participação. Realizado de

dois em dois anos, o prêmio envolve educadores e crianças
da 4a e sa séries do ensino fundamental em um projeto de

aperfeiçoamento da elaboração de textos, do qual fazem
parte a formação de educadores. Orientação às escolas

por material especialmente preparado, a realização de

oficinas de produção de textos para alunos e professores
e a publicação de livro reunindo os trabalhos vencedores.
O tema deste ano é "O lugar onde vivo".

AMVAlI
AAmvali (Associação dosMunicípios do Vale do ltapocu)
promove, amanhã, lançamento doProjeto Parira,marcado
para as 18 horas, no auditório da associação, com a

presença dos prefeitos e representantes dos municípios
que inte am a entidade.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Contrato NO: 54.0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: PEDREIRA RIO BRANCO LTDA.
Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO, MACADAME, AREIA E BRITA
Valor: R$ 22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
Vigência: Início: 08/07/02 Término: 31/12/02
Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERViÇOS N° 56/2002
Recursos: DOTAÇÃO 2013.0101001.339030

'

GUARAMIRIM, 8 de julho de 2002
MÁRIO SÉRGIO PEIXER - PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N°: 53.0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: RENATO TOMELlN
Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO, MACADAME, AREIA E BRITA
Valor: R$ 116.740,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E
QUARENTA REAIS)
Vigência: Início: 08/07/02 Término: 31/12/02
Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERViÇOS N° 56/2002
Recursos: DOTAÇÃO 2013.0101001.339030

GUARAMIRIM, 8 de jUlho de 2002
MÁRIO SÉRGIO PEIXER - PREFEITO MUNICIPAL

ró inspiração
ressair nos tarefas

stre o quanto é
no frobolho, mos não
suas idéias aos colegas.
e cintura para superar

s no relação o dois.
Câncer - Não force o borro

poro levar o melhor com os

cal o seu sexto sentido
ar nenhum mico.

desejos proibidos
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•PREVENÇÃO: DIMINUIR O NÚMERO DE ACIDENTES É O OBJETIVO DA CAMPANHA DEFLAG!U\DA ESTE ANO

'Selo vida no trânsito' foi lançado
ontem pela administração pública

]ARAGuA DO SUL -

Envolver todos os setores

organizados da sociedade

na luta pelo combate aos

acidentes de trânsito no

Município. Este é o resul

tado que se espera da cam

panha Vida no Trânsito,
deflagrada oficialmente na

,
manhã de ontem, durante
a entrevista coletiva se

manal realizada na Prefei-
,

tura. 4? campanha, coor
den,la ,pelo Departamen
tf�� Comunicação da

Q,efeitura, já existe desde
., ano passado, mas este

mo está sendo intensificada

m a participação de em-
pt('3,;�as" meios de comu

nicaÇãL� Policia Militar.
<;:;".

Ontem, na presença de

representantes de todos os

parceiros envolvidos na

campanha, foi lançado, o
"Selo vida no trânsito".

Entre as estratégias a

serem utilizadas para a

redução de acidentes -

dez mortes em um se

mestre -, a campanha
prioriza a participação das

crianças, que terão a res

ponsabilidade de mul

.tiplicar os conhecimentos

e cobrar dos adultos, es

pecialmente dos pais, o
respeito às regras mínimas

do trânsito. Para 'medir o

desempenho dos adultos
nas diversas situações de

trânsito - desde mo

toristas, pedestres, ciclistas
e motociclistas - será

elaborado um questioná
rio a ser aplicado aos pais,
pelas crianças, chamado
Família nota 10. Com este

ão foltoró senso de
idade poro colocar os
s em ação. Trabalhe
Enfrentoró dissabores

. Baixe o bolo.
- Com bom senso e

orro, encontroró formos
provar o seu talento.
te discutir com
ssoo mais velho

publicitárias com men

sagens de alerta sobre a ne

cessidade de se obedecer

"Selo vida no trânsito" foi lançado ontem, durante entrevista coletiva na Prefeitura

questionário será possível
medir o grau de respon
sabilidade dos pais e de

mais adultos e seu com-
'

portamento no trânsito. Os

questionários serão corri

gidos por uma equipe da

Prefeitura e pelos volun

tários. A família que acertar

o maior número de res

postas receberá o troféu

Vida no Trânsito - Fa

mília nota 10.

De acordo com o

coordenador da cam

panha, assessor de Comu

nicação da Prefeitura,
Sérgio Peron.,o projeto de

trânsito deste ano tem por

objetivo reeducar moto

ristas, motociclistas, ciclis
tas e pedestres. "A meta

principal é fazer com que
tal público-alvo obedeça
regras e leis, evitando assim

mortes no trânsito em nos

soMunicípio", enfatiza Pe
ron, Ele explica que a pri
meira etapa será desen

volvida a partir de ,peças

romance.

as leis' de trânsito e regras '

, \

básicas de segurança.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Estratégias fortalecem trabalho
Durante a primeira etapa, motoristas emotociclistas

serão orientados para a observação das regras básicas

do trânsito, em especial as faixas de segurança. "Caso

o pedestre não passe na faix,a, o policial militar fará a

devida abordagem e orientará para a atitude correta.

A segunda etapa consiste, com o apoio da PM e

participação de servidores municipais, distribuídos
em vários pontos da cidade, de abordagem física

do público-alvo, sem prévio aviso e em horários

alternados.

Além dessas estratégias, também serão elaborados

cadernos especiais, com freqüência mensal, com
informações sobre leis de trânsito com espaço para
desenho e redação, que concorrerão a prêmios, além
do questionário para' ser respondido pelos pais. A
terceira etapa 'da campanha consiste em presentear,
aleatoriamente, motoristas e pedestres 9ue cumprem
as leis e as normas de trânsito. Já a quarta etapa
consiste em premiar o motorista que não ocorrer em

nenhuma infração ao longo de 12 meses. Esta etapa
será iniciada em' setembro deste ano, junto com a

SemanaNacional do Trânsito, e finalizada em setembro

de 2003. (MHM)

ma idéio genial renderá
numa investido

'���m mais v:1� . .J6
�1ln amigo, convem Ir

devagar com o andor.
Peixes - Uma decisão
delicado oderó ser amparado

ntuição. À tarde,
o enfrentar pessoas
Noite feliz com o

- Acordoró com um

. Aproveite poro
xe antes de se

suas obrigaçÕes.
I com o seu por.
rnio - Hoje, você

estoró muito inspirado poro
r e sair do rotina. Um
o imprevisto poderá

com disciplino,
o boa solução.
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.AUDIÊNCIA: AUTORIDADES MUNICIPAIS E- ESTADUAIS VÃO DISCUTIR O PROJETO, EM AGOSTO

�

sera
GUARAMIRIM - O

projeto de pavimentação
dos 27,5 quilômetros da
/ Rodovia' d? Arroz, \l SC-

413, antiga ligaçãó Join
ville-Guaramirim-Jara
guá do Sul, voltará a ser dis
cutido no dia 12 de agosto,
em sessão pública, desta vez
na Câmara dos Vereadores
de Guararnirim, a partir das
9 horas. A sessão, convoca
da pelo DER (Departa
mento de Estradas de' Ro

dagem), vai contar com a

participação do governa-

dor do Estado, Esperidião
.

Arnin, de autoridades locais
e regionais e da diretoria do
DER de Joinville e Floria

nópolis.
Segundo o diretor re

gional do DER, Luiz Cé
zar Keufner, o projeto será

apresentado por ter sofrido
algumas mudanças, ocasio
nadas por razões estrita

mente técnicas. ''Na época
do projeto original, a BR-

101 ainda não era duplicada
e também não havia pers- .

pectiva de duplicação. da

• •

.

programa de geração de
trabalho e renda. "Neste

sentido, está prevista a cria

ção de uma cooperativa
das costureiras, envolvendo
as mulheres desemprega
das do local", informa o

engenheiroAfonso Piazera
Neto, acrescentando que
este atendimento social de
verá se estender até 2004,
enq�anto que o prazo de

execução das obras encer

ra em abril de 2003.

De acordo com o en

genheiro, estão em anda
mento ainda diversas ou-

minimizado através da refor

mulação dos acessos às vias

municipais. O DER preten
de realizar mais urna sessão

pública, possivelmente na re-
,

gião do Bairro Vila Nova,
em Joinville, à pedido de li

deranças locais.
A licitação da obra, se

gundo Keufner, está prevista
para o final do ano, devendo
iniciar os trabalhos no pri-'
meiro trimestre� próximo
ano. Hoje, a obra .

'

orça
da em aproximadame e R$
7 milhões.

'

Lotes do Bairro jaraguá �4 têm mais obras
]ARAGuA QO SUL - O

Loteamento]araguá 84 vem
recebendo uma série de
obras referentes à fase inicial
de implantação do projeto
de urbanização da locali

dade, que prevê, entre outras
melhorias, a instalação das
redes de esgoto e drenagem
pluvial, a pavimentação e ar

borização das ruas. Viabiliza
do pelo Programa Habitar

Brasil-BID, convênio que
libera a quantia de R$ 1,487
milhão a fundo perdido, o
pr-ojeto absorverá um in

vestimento total superior a

R$ 2,026 milhões, sendo
diferença entre estes valores
a contra-partida da Prefeitu
ra de Jara&\lá do Sul, que
também é responsável pela
execução dos trabalhos,'

.

\
Discutido e aprovado

pela comunidade antes de
iniciarem os trabalhas de
implantação, o projeto
também contempla o aten

dimento social às fanu1ias,
com o objetivo de cons

cientizá-las em relação a

questões sanitárias e ambien
tais, além de mobilizar os
moradores em torno de urn

BR�280, que ligaGuarami
rim à BR-l0l e ao Porto

de São Francisco do Sul",
explica Keufner. Uma das

mudanças, de acordo com

ele, foi na largura da pista
de rolamento, passando de
8 para 7,2 metros, embora
a largura padrão seja de 3,5
metros de cada lado. Outra

alteração no projeto, con
forme Keufner, foi na lar
gura e na conformação dos
acostamentos ao longo da

rodovia, além de interferên
cias com tráfego urbano

\

tras construções: o cent 6
("

social, onde deverá l�-
nar a cooperativa d ostu-

reiras; um gináS'fô de espor
tes com arquibancadas, inter
ligado à-EscolaMunicipal de
Ensino Fundamental Jara
guá84- escola que recebe
rá obras de ampliação, assim
como o CMEI Waldir E.

Theilacker; 39 casas para
substituir as subhabitações
,existentes noiIotearnento,
sendo nove delas destinadas
ao' remanejamento de famí

lias que atualmente habitam
a mesma residência.

,
.

Paróquia São Sebastião comemora 90 anos de atividades
]ARAGuA DO SUL -

, Amánhã, a Paróquia São Se
bastião comemora 90 anos

de fundação. As comemo

rações pela data começaram
no domingo, com procissão
emissa, celebrada pelo bispo
dom Orlando Brandes.
Além da missa e da procis
são, também aconteceu
apresentação do Coro dos
Meninos Cantores de Novo

Hamburgo, às 20h30 de

domingo, numa promoçã9
da Fundação Cultural de 1a-

TERÇA-FEIRA, 30 de julho de 2002
-

dos cuidados com os de
mais direitos da populução
infantil e também das ges
tantes. "Cada líder formado
neste curso, que encerrou

domingo, terá a responsabi
lidade de atender uma co

munidade", explica a volun
tária.

Ela salienta que o.aten

dimento será feito na pró
priacomunidade e incluiacom
panhamento da saúde e do
desenvolvimento como um

todo das crianças e das mu
lheres gestantes. "Vamos

orientar no .que se refere às

vacinas e aos demais deveres

e direitos", argumenta Íris.
Ela - comenta que o

trabalho de voluntário é

muito gratificante. "Émuito

bom ver uma criança cres

cer saudável e responsável",
justifica. (MHM)

,

raguá do Sul; também em

comemoração ao aniver
sário de 126 anos do Mu-

r

nicípio.
Antiga Capela Santa

Emília, a paróquia São' Se
bastião foi criada por decre
to de domJoão Becker, bis
bo Diocesano de Florianó

polis, no dia 31 de julho de

1912, desmembrada da pa
róquia de Joinville. Confor
me anotação que consta da
''ResenhaEclesiástica", órgão
da Diocese de Florianópo-

Pastoral da Criança forma
voluntárias noMunicípio

]ARAGuA DO SUL -

Encerrou neste domingo o

curso de capacitação para
voluntárias interessadas em

atuai na Pastoral da Criança
nas paróquias São Sebastião,
São Roque, Santa Clara,
Rainha da Paz e São Judas
Tadeu. De acordo com a

voluntária Íris Martini, 59
\

anos, 18 voluntários partici
param do curso, que come

çou no dia 23 de junho, com
o objetivo de formar líderes

'nas comunidades carentes

envolvidas com a população/
infantil, até 6 anos de idade,
e com gestantes.

Ainda de acordo com

Íris, o trabalho das voluntá- .

, riaspriorizaascomunidades�
mais carentes, onde as crian-

J

ças são atendidas e acom-

panhadas em todo o proces
so de higiene e saúde, além

,

",:es�I:z�o:Hóspitál de Clínkas Estado do Rio de Janeiro
�,.c� l)A SQcic(làu,e�Udra �e'Qftâ1illologia do Rio de,Jàlieiro

",.... ,Foile:. (041) 215� ruo '.
;JI;v;'MaL Deodor�!:.716 • �!r.,��:_1 �,- Eª. ��mun!l 'C,!""!�r

lis, outubro de 1911, atia r, instalaram biblioteca, matriz
página 128, a 1 de outubro e escola. Aos domingos re-

de 1912, os.padresHenrique tirava-se os bancos escolares
Müller e Pedro Francken e abria-se as portas para a

tornaram posse da admi- celebração da missa.

nistração 'eclesiástica do Depois de algum tem-

distrito de Jaraguá do Sul,' po, foi constituída uma co

que seria erigida em pa- missao provisória para a

róquia sob o titulo de Santa
_ construção da Igreja, e, em 31\

Emília. de julho dé 1912, foi criada a

Na époc� celebravam a Paróquia de Jaraguá do Sul, I

missa em casa particular, tendo como primeiro pároco
cedida por Heinrich Mar- o padre HenriqueMeller, au-
quardt. No mesmo ano, xiliado pelo padre Pedro

alugaram uma casa onde Francken.

Projeto da Rodovia do Arroz
debatido em Gu

CARAGUÁ v'()I..K5'WAGEN, mês' d'.! 'tlriQs\ e Qnive'rsptio de J�rÇ1guá do Sul

,ti de um y:QI..ItS�A�E� ZERQ Ktv.\, éX�Ettc) Gdl Special, !�,,()eê, gClnha" uma VIAG.I:M. para a BAHIA,
; ou o' EMPLACAMENto ,dó' verculó. Você decide o :pté$enté.ou um

vé)CÊ ES(';'OI.AE', nôo ,. SQrt.iQ. VDCÊ GAN·HA. Q presente da Caraguc..
Prof:no'çâl:>' i'n,ádlta de In",erno·.

."
" r �

�CARAGUA
'� 371-4000

VJSITE-NOS E VEJA AS LINDAS CORES DE SEUS SONHOS E MODElOS, QUE PODERÃO SER REALIDADE, CONTE COM A CARAGUÁ! BEM-VINDO, E AGRADECEMOS ANTECIPADAMENTE
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Esclarecimento

Na edição de 18 de julho passado, publicamos
que a concessionária Regata Motos estava

lançando o Grupo Super Fácil 500, quando, o
correto é a Regata Administradora de Consórcio se

Ltda. que lançou o plano.
Sendo que a concessionária Honda é da KG

Motos.

u

Estado de Santa catarína
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRÁTUAL
Contrato N°: 56.0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Contratada: M,M. COMÉRCIO DE AREIA E TRANSPORTE LTOA ME

Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO,-MACADAME, ÁREIA E BRITA

Valor: R$ 19.150,00 (DEZENOVE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)
Vigência: Início: 08/07/02 Término: 31/12/02 ,

Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERViÇOS N° 56/2002
Recursos: DOTAÇÃO 2013,0101001.339030

, GUARAMIRIM, 8 de julho de 2002
MÁRIO SÉRGIO PEIXER· PREFEITO'MUNICIPAL

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°: 55.0
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

Confratada: L.T. WONSIEWSKI & CIA LTOA. ME

Objeto: AQUISiÇÃO DE BARRO, MACADAME, AREIA E BRITA

Valor: R$ 27..800,00 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)
Vigência: Início: 08/07/02 Ténnino: 31/12/02
Licitação: TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERVlçnS NO 56/2002
Recursos: DOTAÇÃO 2013.0101001.339030

GUARAMIR1M, 8 de julho de 2002
MÁRIO SÉRGIO PEIXER· PREFEITO MUNICIPAL

Roy�
Vendas ou loca ão

• Loias e Salas Comerciais
(C/ diversos metragens)

• Pra�a de Alimenta�êío
• Espa�o pi Eventos

3.080m2
(com Garag�m)
LOCALlZACAO:

Rua Marechal Oeodoro
do Fonseco,972- Centro

Os classificados do Jornal
CORREIO DO POVO'

são os mais lidos e fortes

da Região do Vale do
ltapocu. Ligue para o
371-1919, e confira!

POLÍCIA/EsPORTE CORREIODOPOVO 7

I ENTORPECENTES: POLICIAIS APREENDERAM 40 PEDRAS DE CRAQUE E DOIS TORRÕES DE MÀCONHA

Acusados de tráfico de drogas
foram autuados em flagrante

}ARAGuA DO SUL -

Depois de receber denúncia
anônima, policiais da De

legacia Civil do Município,
em conjunto com a Militar,
prenderam em flagrante, na
noite de sexta-feira, por vol
ta das 21 horas, três homens
acusados de tráfico de'
drogas. Depois de passar

pela blitz entre as cidades de '

Joinville e Jaraguá do Sul, a
PM da cidade foi avisada

que três suspeitos que con

duziam um Chevette, placa
L'rA-8226, de Joinville,
r ',stavam se dirigindo para

Jaraguá do Sul. Ao abordá
,

. os na Avenida Prefeito

\\rraldemar Grubba, pró
xirt'{ ao Portal, os policiais
enconfiuram cerca de 40

,

'"

pedras de craque e doistor-
rões de maconha.

Claudenir Rodrigues
Oliveira, 31 anos, natural de

Araquari, mais conhecido
como "Cadira"; Fabiano

sé da Silva, diz que foi

instaurado inquérito policial
e que os três vão responder
por tráfico de entorpe
centes, podendo pegar de
3 a 15 anos de reclusão.
A.M. também vai ser jul
gado, mas sob processo es

pecífico para menores.

(FABIANE RIBAS)

drogas na cidade de São

Bento do Sul, está respon
dendo outros processps
e foi encaminhado, junta
mente com o Pirata, ao
Presídio de Jaraguá do

Sul, onde vão' aguardar
por julgamento.

,

O delegado responsá
vel por este caso, IlsonJo-

Cesar Junkes/CP

Claudemir (E) e Fabiano estão no Presídio de Jaraguá do Sul, e aguardam julgamento

pessoas se desentenderam
e,passaram a se agredir fisi
camente. Na confusão, o
pintorValmir Luiz Vicentin
passou a agredir um rapaz
com socos e ponta pés. Na
luta corporal, a vítima caiu

no chão e fraturou um dos

braços. Para tentar defen
dê-lo de Vicentin, o pe-

primeiro na classificação ge
ral, com apenas dois pontos
de vantagem, 248 a 246, e

conquistaram o Troféu Efi
ciênciaAdhemar Ferreira da

Silva, criado ano passado
nos Jogos de Recife. Para
ná ficou em terceiro, com

dreirojurandir Zanghe
lini, 31 anos, sacou um re

vólver calibre 38 e dispa
rou�ontra o agressor. Os

tiros-não atingiramVicen

tin, e logo em seguida a po
lícia chegou ao local para
evitar maiores confusões.

Zanghelini, que já tem

passagem na polícia por

169, e Distrito Federal em

quarto,'com 153 pontos.
Santa Catarina chegou

na quinta colocação, com
150 pontos, não repetindo
o desempenho do ano

passado, quando ficou em

segundo lugar. Teve pro-

Festa de aniversário acaba em tiroteio no Bairro Amizade

Leonardo, 24 anos, de

Joinville, conhecido como

"Pirata", e o menor A.M.,
17 anos, o "Careta", tam
bém de Joinville, foram
autuados em flagrante. O
menor foi levado para QS

responsáveis, na cidade de

origem. Cadira, que já foi

condenado por tráfico de

estelionato, foi encaminha
'do à delegacia da cidade,
onde foi indiciado e vai res

ponder inquérito por tenta
tiva de homicídio e 'porte
ilegal de arma, podendo ser

condenado de 6 a 20 anos de

cadeia. O acusado foi enca
minhado ao presídio, onde

, aguarda por j�amento. (FR)

blemas no atletismo, com a

ausência de atletas impor
tantes nos dois naipes, o que
fez despencar a classificação
desta modalidade, de quinto
para nono lugar no r'nascu
lino, e de quarto para quinto
no feminino.

}ARAGUA DO SUL -- A

Delegacia de Polícia Civil

do Município instaurou in

quérito policial para inves

tigar o caso de tentativa de
homicídio ocorrido na noite

de sábado, às 21 horas, na
RuaArnoldo Piscke, Bairro
Amizade. Durante uma fes
ta de aniversário, algumas

se fica em quinto lugar nos Jogos da Juventude
GOIÂNIA -- Rio de Ja

neiro e São Paulo fizeram

uma disputa" equilibrada até

o último dia de competições
.

na sexta edição dos Jogos da
Juventude, encerrada neste

domingo, em Goiânia. No

final, os cariocas ficaram em

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 382 concurso: 235 concurso 03658

31 - 34 - 37 ·38·53 ·54 13-15-16-19- ·1 ° - Prêmio: 40.525

34 - 35 - 40 - 45 - 2° - Prêmio: 55.135'
Quina 47-50-67-70- 3° - Prêmio: 64.349

concurso: 1024
77 - 78 - 82 - 83 - 4° - Prêmio: 31.631

13 - 1 8 - 20 - 35 - 70
87 - 9'2 - 95 - 96 5° - Prêmio: 08.133

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de Florianópolis aconteceu

aos 13'15", através de Al

vinho, que aproveitou.o re

bote de uma defesa de Fran
klin após a cobrança de um

escanteio, para tocar de

cabeça para o fundo das
redes. A Malwee poderia ter

I

ampliado a diferença na pri-
meira etapa, através de duas
bolas na trave.

O segundo tempo ini
ciou com o Colegial buscan
do o empate de qualquer
forma. Para tentar darmaior

poderio ofensivo ao time, o
técnico da Malwee, Fernan
do Ferreti, trocou o goleiro
Franklin por Paulinho, que
mostrou boa pontaria nos

chutes ao gol adversário. En
tretanto, o domínio da

equipe de Florianópolis era

mais forte e Alvinho empa
tou aos 6', ao completar um
cruzamento de Antônio.

A partir do empate, °

Colegial demonstrou estar

satisfeito com o resultado e

abriu espaços para o ataque
da Malwee. Por três vezes a

trave salvou o goleiro Diogo,
que também praticou boas
defesas. O desempate veio

após uma falta não marcada

pela arbitragem sobre Ma

noel Tobias, Rodrigo recebeu
o passe em profundidade e

virou o jogo para o Colegial.

TERÇA-FEl RA, 30 de julho de 2002

•HABILIDADE: PROVAS DO FINAL DE SEMANA CONTARAM COM CICLISTAS DE ELEVADO NíVEL TÉCNICO

SCHROEDER - O

mountain bike teve um

fim de semana de muitas

atividades, no Morro

Agudo, em Schroeder.
. Além das etapas válidas

pelos rankings de cross

country e down hill, foi
realizada a Cepa de In

verno, prova Four X

(quatro atletas largam por
vez). Na opinião dos or

ganizadores do campeo
nato, as disputas conta

ram com os melhores ci

clistas do Brasil e teve ele

vado nível técnico. Apro
ximadamente 90 pilotos
competiram nas provas
de cross country e cerca

de 50 no down hill

Entre os destaques, o
ciclista de SchroederMar
kolf Berchtóld ficou em

primeiro lugar na cate

goria Elite, e Volkmar

Gustav Berchtold, tam
bém de- Schroeder, ficou
na liderança na Junior de
down hilL No cross coun

try, categoria Estreantes I,
primeiro l�gar para o

Pilotos da microrregião se

destacaram no mountain bike

I

_/

Ciclistas de JS e Schroeder mostraram a habilidade que têm sobre duas rodas

jaraguaense André Lúcio,
e na Estreantes II, Ricar
do Ramthum, de Jaraguá
do Sul, sagrou-se cam

peão da pro':(l.
Disputada em duas

partes, a oitava etapa do

ranking catarinense 2002

da FCC (Federação Cata

rinense de Ciclismo) foi
complementada no do

mingo, em Joinville. A
primeira parte, para as ca

tegorias Elite', Sub-23,

Sub-30 e Júnior, foi rea
lizada uma semana antes,
em Tijucas.

Nesta segunda parte da

oitava etapa atuaram pilo
tos das categorias MasterA,
Master B, Cadetes e Juvenil.

Os ciclistas das catego
rias Master A e B percor
reram 86 quilômetros entre
Joinville, a praia de Ensea

da, em São Francisco do

Sul, e o retorno a Joinville.
Os da Cadetes, 50 qui-

lômetros entre joinville e

Enseada; e para os Juvenis, o

. fi
o programa prevIa 3fl
quilômetros entre Joj?tville
e o posto da PRE (polícia
Rodoviária Estadual) de

Iperoba, em São Francisco

do Sul.
A próxima etapa ainda

não tem data definida, No

mês de agosto será realizado

Campeonato Brasileiro de

Mountain Bike, em São

Paulo. (FABIANE RIBAS)
, '

Pára-pentes e asa-deltas coloriram o céu de Jaraguá do Sul
}ARAGUA DO SUL - Os

pára-pentes e 'asa-deltas

proporcionaram um show

de cores no céu do Mu

nicípio, neste fim de sema

na. Programado para sába

do, o Festival de Vôo Livre
teve de ser realizado no

I domingo, devido ao mau

tempo. Apesar da trans

ferência, o número de pi
lotos que participou desta

competição não atingiu as

expectativas dos orga
nizadores, que previam a

ii inscrição de aproxima
,

damente 40 adeptos deste

esporte radical. Ao todo,
cerca de 20 pessoas ten

taram disputar, mas não

conseguiram efetuar vôo

porque o vento estava fra
co e com direção errada.

Informações do dire
tor-técnico do Clube Jara

-

guaense de Vôo Livre, Val
mir Garcia, apontam que

apenas oito pilotos obti

veram êxito, sendo quatro
com pára-pente e quatro
com asa-delta. Entre os

destaques, o jaraguaense
Mareio Tavares, o Mar

cinho, garantiu a primeira
colocação, permanecendo

mais tempo no ar; seguido
de Denilson Luís da Rocha,
o Nei, também de Jaraguá
do Sul, e em terceiro lugar
ficou �o joinvilense Aurélio
Frasson. "Os três voaram

com pára-pente e tiveram

tempos de permanência

, muito semelhantes, Milti
nho acabou vencendo por
uma diferença deminutos",
destaca Garcia.

, O próximo evento será,

o Festival de Alegorias, pre
visto para Os dias 7 e 8 de

setembro. (FR)

Nem todos os pilotos puderamparticipar devido ao vento, que estava na direção errada

Eqcipe�eepcrdeparao
time do Colegial, 'por 2 a O

}ARAGUA DO SUL �

Depois de estar ganhando
por 2 a O, a Malwee não re

sistiu a pressão do Colegial
e acabou perdendo por 3 a

2, a sua primeira partida no
returno da primeira fase da
Divisão Especial do C�m
peonato Catarinense de Fut
sal. O jogo, disputado em

Florianópolis, somente foi
decidido nos últimos minu

tos, quando a equipe da Ca

pital conseguiu se aproveitar
de um contra-ataque para
chegar à vitória. O time jara
guaense voltaà quadra pelo
Estadual amanhã, às 20h30,
no Ginásio Wolfgang We

ege, emJaraguá do Sul, colf-
'. tra o time de Blumenau.
\ � A Malwee começou o

)go mostrando que vinha

para definir o placar logo
nos primeiros minutos. Em7
purrado pela torcida, o Co-

legial conseguiu equilibrar as
ações mas não teve como

evitar o gol de Marcel, aos 7

minutos, após um' verdadei
ro "bombardeio" ao gol de
Diogo. O segundo gol sur-.
giu aos 10' após Júcior ter
recebido um passe de Ca-

I

cau, e, como se fosse um pi-
vô, girou em cima da d�fesa
para bater sem defesa para

'

o goleiro do Colegial.
O primeiro gol do time

Equipe Unerj/Duas Rodas/
'PME vence amsioso de�

}ARAGuA DO SUL - As

equipes Unerj/Duas Ro

das/FME e Bandeirante/
Brusque, atuais campeãs dos
Jasc e do campeonat0 cata

rineáse de basquete, se en

frentaram numa série amis

tosa, com jogos na quinta e

sexta-feiras. Ao final, dois

grandes, jogos, uma vitória

para cada lado e a certeza

de que o grupo jaraguaense
trarámuitas alegrias à cidade,
em 2002.

O primeiro jogo foi rea
lizado em Brusque e ter-

,

minou com vitória do Ban

deirante, por 85 a 79. O jogo
foi muito nervoso e equili
brado, com a equipe Unerj/
Duas Rodas/FME lideran

do o placar por quase. toda

I
a partida, cedendo a vitória
no último quarto.

Na noite de sexta-feira, a

equipe Unerj/Duas Rodas/
FME recebeu o Bandeiran

te/Brusque, em casa, para o

segundo amistoso da série.

Apoiada pelo bom público
presente no Ginásio Arthur

Müller, a equipe jaraguaensc
partiu desde o início para
cima do adversário, vencen
do o jogo por 83 a 74.

O jogo foi marcado por
belíssimas jogadas, como
pontes-aéreas, . tocos e

enterradas, além de muita
rivalidade e equilibrio. Mais
uma vez a rapidez no ataque
e a precisão nos arremessos

de três pontos foram

decisivos.
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