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Jaraquá do Sul, TERÇA-FEIRA, 6 de agosto de 2002·

Prefeito rebate as

criticas de vereador
o prefeito do muni

cípio de Guaramirim,Má
rio Sérgio Peixer, afirma

que o Município concede

transporte coletivo aos es

tudantes.
PÁGINA 3
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Fiscais da Vigilância Sanitária de Guaramirim recolheram do comércio quase cem vidros de conservas que
estavam sendo comercializadas sem rótulo, registro ou procedência. O material será inutilizado. Página 48

BR-280 foi palco de cinco
mortes este fim de semana

i
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temporânea trouxe para Jaraquá; I

do Sul obras até inusitadas ao! I
público jaraguaense. A ma·ioria:l,
dos trabalhos foge do conven-I

'

cional. Página 6
'

Jogos de futsal
atraem o público

Mais dois jogos do Cam-; I

peonato Aberto de Futsal -

Troféu Wizard Idiomas foram;"
. I�

realizados neste final Ide semana,., Ino Ginásio de Esportes Arthur'
Müller.

.

PÁGINA 8 ,

Marisol está entre as

melhores empresas
do Sul do Brasil
PÁGINA 4

Domingo à noite,' foi registrado um atro

pelamento, com vítima fataL O ciclista Valderei

Aparecido da Silva Ribeiro, 22 anos, caiu .na

rodovia e foi atingido por um Uno, conduzido

por Davi Kondrasovas, 27 anos. A vítima mor

reu com traumatismo craniano.

Entre os acidentes registrados pela PRF

(Polícia Rodoviária Federal) neste final de

semana, na BR-280, três deixaram vítimas

gravemente feridas e ocasionaram cinco mortes.

Na noite de sábado, quatro jovens se envolveram
em uma colisão frontal, que tirou a vida de todos

os passageiros do carro. PÁGINA 7

Aqui você encontra tUdo para seu bebê
Móveis I Confecções I Enxovais e Acessórios

R: 9 de Março, 744 - Centro - JOINVILLE - SC - FONE: (47)433-1624·
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A hora de criar juízo
/

JOÃo ARNOLDO GASCHO _:_ Professor na Unerj (Centro
Universitário de Jaraguâ do Sul)

omaior choque do ataque terrorista já passou.'Estamos em tempo
de contra-ataque. Agora, dois meses já transcorridos com mais calma,
devemosponderar sobre o que houve. Ponderar não apenas os fatos
reais mas também as circunstâncias. Todos estamos saturados com as

reportagens de jamais, revistas e TVs, dos quais p terror não saiu do
foco e, agora, não sai dcontra-ataque ao terror. Enquanto isso, aumenta

'

o terror e a apreensão, som a evidência de que réplica produz tréplica
e o final é imprevisível. O terror é recurso insano, de pessoas
desesperadas, condenável 'e justificável sob todos os pontos de vista.

Mas, quais as condições para que este recurso extremo seja usado
como alternativa de luta? Quais as circunstâncias que viabilizam sua

concorrência? Parece-me que duas são as condições. A primeira
condição vamos denominar "grande disparidade de poder", isto é, um
lado possui enorme força política, econômica emilitar, enquanto outra
parte é tão frágil que o confronto e a discussão de pontos de vista e

interesses se torha inviável. O fraco "some'" diante dei forte: Quando
, existe possibilidade de discussão, alguma relação de "democracia",
alguma, mesmo pequena, consideração pelo interesse do outro,
dificilmente se radicaliza q confronto ao extremo. O ato terrorista é a

atitude hedionda e desesperada de quem não vê amínima perspectiva
de alterar sua.condição, nem pelo diálogo, nem pela negociação, debate
ou jogo político, nem: pelas armas num conflito aberto. A segunda
condição para o ato de terror é o [�atismo. Fanático é alguém que

bloqueia sua mente contra a possibilidade de raciocínio, da lógica, de
pensar criticamente.

Nessa condição, diante do inimigo desprpporcionalmente mais

poderoso e intolerante, se viabiliza o ato de terror que, do ponto de
vista do fraco e fanático, é um' ato de heroísmo. O poderio norte

americano é destacadamente forte e dominador; a postura de certas

facções minoritárias, ditas fundamentalistas ou radicais, é de visível
fanatismo ideológico e religioso, E assim, todo o cenário, todas as

circunstâncias estão armadas para atos insanos de parte a parte. Não

pense que este é um fato isolado e ocasional na história. Quem conhece,
por exemplo, aHistória do Contestado, conflito ocorrido aqui perto de
nós, em Santa Catarina, entre 1912 e 1916, identifica as mesmas razões

circunstâncias: de um lado o poder dos coronéis latifundiários, dos
donos da ferrovia e da extração da madeira e do mate, e de outro lado
o caboclo, sem-terra,sem perspectiva. Impotentes e desesperados diante
dos poderosos, os caboclos, gUiados emobilizados pelo "profeta"João
Maria, encontraram, na crença fanática e na prática da religião, a força
para se insurgir com uma coragem suicida e crueldade sem limites;
crueldade, aliás, devolvida com a mesma raiva pelos soldados do poder.

Deve-se também 1evar em conta que é discutível a.eficácia da

força contra o terror. Muitos estudiosos do caso, racionais e ponderados,
já insistem-e alertam sobre o perigo de ll111a escala que, gradativamente,
se agigante e fuja' ao controle. Pessoas sábias e equilibradas estão

propondo, que, talvez, seja este o momento para rever posições de
forma global, menos ganância por domínio e poder de um lado; de
outrO não mais insuflar posturas religiosas e ideológicas radicais e

fanáticas, a partir da infância e adolescência, formando, como se vê,
novas gerações de talebans (estudantes), novas gerações para o terror., I
Bem! Talvez seja demais pedir aos homens que tenham, nestemomento,
um pouco de juízo. Até porque fica, no fundo, uma pergunta: nós,
ocidentais, cristãos de cultura européia/americana, que nos

consideramos modelo universal Ide civilização, cujo protótipo mais

perfeito e acabado é a nação americana, aquela do Pentágono e do
World Trade Center, não temos também nossa dose de fanatismo?
Fanatismo pelo poder político, pelo crescimento econômico, pelo
domínio financeiro,pelo consumismo desenfreado... ou estariadelirando
e vendo coisas? É ... está na hora de nós, humanidade, qual crianças
rebeldes, criar ao menos um pouco de juízo,
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp,redacao@jornalcorreiodopovo,com,br, As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jornal se, reserva o direito de sintetizar o texto, e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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Solução que não acontece
É impressionante como

nossa região tem dificuldades
para solucionar algumas das

suas grandes deficiências, co
mo o caos no trânsito na BR-

280, que, pelas estatísticas

alarmantes de acidentes com

vítimas no trecho que fa� a

ligação de Corupá com a BR-

101, passando por Jaraguá do
Sul e Guaramirim, já começa a

ser conhecido como "corredor
da morte". As reivindicações
perante as autoridades federais

arrastam-se há anos e os re-

, sultados são desanimadores,
considerando que as definições
são poucas e que teremos um

novo governo federal assu
mindo em janeiro, e que, sabe

se lá, como irá tratar essa

questão.
Com certeza, será preciso

começar tudo de riovo: reu

niões em ministérios, pressões
através de deputados e sena

dores, peregrinações intermi-
./

_ náveis a Brasília para reclamar

uma obra que a região aguarda
há tempos, sob pena de ter o

sistema de escoamento do
fluxo de veículos e da geração
de riquezas na economia, in-

, viabilizados. E o que é pior: as

r:, .

Epreciso fazer valer a
voz das autoridades e

lideOanças regionais na
conquista destes
investimentos ...I

perdas de vidas continuarem

em escala trágica inimaginável.
Acidentes terríveis como o

registrado no sábado passado,
no quilômetro 46 da rodovia,
colocam, esporadicamente, a

comunidade regional frente ao

antigo dilema.
Não se discute aqui a cir

cunstância em que aconteceu

o trágico acidente, sábado à

noite, envolvendo dois veícu
los e causando a morte de

quatro jovens, além de feri

mentos em outras pessoas. Mas
sim a estatística terrível que se

acumula, principalmente no
,

trecho entreJaraguá do Sul e o

entroncamento da'BR-101, sem
que se vislumbre solução
imediata. Há algum tempo, no
mesmo trecho, outros três jo
vens guaramirenses também

perderam a vida no local, e a

cena trágica tende a repetir-se
se não forem realizadas obras'

previstas de duplicação do tre-

cho, com a construção de imen
so contorno, inclusive,

É preciso fazer valer a vo

das autoridades, e liderança
regionais, na conquista deste,
investimentos. Caso contrário

de nada adianta o desfile d

ministros, de candidatos à Pre

sidência da República, com
acontece nesta campanha pela
eleições nacionais, e até mesm
do presidente Fernando Hen

rique Cardoso, ,q,ue aqui j'
compareceu. Em outras pala,
vras, é muitó discurso e expec'
tativa demais para pouco resul

tad� prático. Se reconhecida,
menteJaraguá do Sul é pólo eco

nômico no Estado, e porque
não dizer, de influência nacio

nal, até, se suas principais reivin
dicações não encontram eco,

Neste momento mesmo,

duas obras que dependem do

governo estadual estão para
das, As ligações de Guarami-
-,

rim comJaraguádo Sul (via Ilha

da Figueira) ,e com Joinville
(Rodovia do Arroz). Servirão

,para desafogar a BR.:.280. Es·

peramos que também não fi

quem' só na expectativa, e efe

tivamente sejam concretizadas
a curto prazo.

Os textos e, colunas assinados são de responsabilidades ex�lusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Alguns candidatos da região já estão com o material de

divulgação de suas propostas de campanha nas ruas e

outdoors. Em Jaraguá do Sul, o candidato à reeleição

deputado federal Vicente Caropreso colocou outdoors

em diversos pontos da cidade. Carlito Merss, do PT,
também está com o mesmo tipo de peça publicitária. Já
os candidatos a deputado estadual pelas outras legendas
ainda estão com um comportamento tímido e pouco

se vê nas ruas de suas propostas de campanha. Ontem,
a Executiva do PT realizou mais uma reunião para
finalizar o material de campanha, que vai ter Dionei e

Scarpato como dobradinha. Enquanto essematerial não

fica pronto, o candidato do PT a deputado estadual

DioneiWalter da Silva distribui material "casado": com

o candidato a deputado federal Carlito Merss.

ENCONTROCANDIDATO
O candidato pela coligação
majoritária PMDB /PSDB
ao governo de Santa Cata

rina, Luiz Henrique da Sil

veira, esteve percorrendo
várias cidades do Planalto

Norte durante toda a se

mana passada. Durante as

visitas que fez, o candidato
salientou que uma das ,me
tas de seu governo é a pro
moção do crescimento in-

, dustrial das cidades do Pla

nalto Norte, como Major
Vieira. Prometeu ainda

fazer a ligação entre os

municípios de PortoUnião,
Santa Teresinha, Itaiópolis,
Doutor Pedrinho, Canoi
nhas e Santa Cecília.

No dia 17 deste mês, acon
tece mais um encontro da

família Voltolini, desta vez

em Blumenau Este será o

2° Encontro Estadual da

Família Voltolini. O pri
meiro foi em 1998, emJara
guá do Sul, e contou com

460 pessoas. A idealizadora

do evento, Eloisa Voltolini

Tafner, espera reunir em

tomo de 600 familiares. O

objetivo principaldo encon
tro, segundo o deputado
federal Eni Voltolini, é

aqueles que ainda não se

conhecem venham a se

aproximar. fora do Brasil

sabe-se que existem cercade

4,6mil descendentes.

ENTRE ASPAS -,
....................................

"São baboseiras. Tudo é uma injustiça. Pupo
está, no mínimo, desinformado." (A afirmação
é do prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Pei

xer, ao referir-se ao projeto de lei enviado à Câ

mara pelo vereador Evaldo João Junckes - PT

-, que prevê transporte escolar gratuito aos

estudantes do Município).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wurff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I INDIGNAÇÃO: PREFEITO DE GUARAMIRIM REBATE AS COBRANÇAS DE VEREADOR PETISTA

Peixer afirma que estudantes
atendidos com

,..,

sao
GUARAMIRIM - o

prefeito Mário Sérgio Pei

xer (PFL) contestou a afir

mação do vereador do PT

Evaldo João Junckes, mais
conhecido por Pupo, de

que a administração mu

nicipal não oferece trans

porte escolar gratuito aos

estudantes do Ensino'

Fundamental. 6e �cordo
com o prefei to, esse

b��efício é oferecido des

de o início de seu mandato

e, atualmente, contempla
1,2 mil alunos do Ensino

(JFundamental que ,moram
a uma distância superior a
três quilômetros da uni

dade escolar que freqüen
tam. A polêmica sobre o

assunto surgiu depois que
o vereador do PT enviou

projeto de lei à Câmara de

Vereadores, solicitando a

implantação do transporte
escolar gratuito, alegando
ainda que esta seria uma

promessa de campanha do
atual prefeito, ainda não

colocada em prática. "O
vereador está, no mínimo,
desinformado", argumen
ta o prefeito.

De acordo com o se

cretário-adjunto de Edu- �

cação, Sandro Albano, a

transporte, i

Divulgação

Peixer: estudantes têm transporte escolar gratuito

Prefeitura de Guaramirim

oferece o transporte coleti

vo gratuito desde o início

da atual administração, com
um investimento total

\

mensal de cerca de R$ 37

mil. Albano explica que o

benefício é resultado de

uma parceria com o Go

verno do Estado, que re

passa aos cofres públicos,
para esse destino, o valor

de R$ 14.883,33, sendo o

restante contrapartida da

Prefeitura. "O transporte
escolar gratuito existe em

todas as regiões de Guara
mirim, que é justamente
onde é mais necessário,
especialmente entre os

estudantes de 5' a 8' séries."

"O transporte escolar é

totalmente gratuito para os

estudantes", reforça o se

cretário-adjun to.
Segundo ele, na admi-,

nistração anterior, os aluJ
nos pagavam um valor de i

)
R$ 6,00. "Mas agora e

,

totalmen te subsidiado",
I

ressalta.

Além do transporte es

colar gratuito, Albano cita'

outros programas educa

cionais implantados pela
atual administração, como
o Bolsa-Escola e o au-

menta do atendimento às'

crianças com até 6 anos de,

idade. "O Município atin-.

gia apenas cem crianças
nesta faixa etária. Agora,
esse número triplicou", in- i
forma o secretário-adjun-. ,

to ao referir-se à recente' I
inauguração do Centro de'

Educação Infantil Maria

Domênica Bortolomiotti

Peixer. Ele cita ainda a

compra de equipamentos'
tecnológicos para toda a'

redemunicipal de ensino e'
os projetos educacionais,
desenvolvidos na Secretaria:

de Educação, como o Fórum
sobre Educação Infantil e o !

programa de Educação
Continuada como exem

plos do trabalho que vêm

sendo desenvolvido pelai
atual administração em fa

vor da Educação.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Vice-governador do Estado não assume no lugar de Amin
]ARAGuA DO SUL - O assumirá o Governo do Es- son Serpa e Torquato Jar- recente do País. Em 1994,

vice-governador e candi- tado até 6 de outubro, em dim, este último assessor Ciro Gomes, então gover-

dato à Câmara dos Depu- caso de viagem do titular, especial do PFL nacional nadar do Ceará, foi cha-

tados Paulo Bauer (PFL) A comunicação se dá e ex-ministro do TSE (Tri- mado pelo presidente Ita-

encaminhou, ontem, cor- em face da viagem que o bunal Superior Eleito- mar Franco para assumir;

respondência ao governa- governador Amin deverá ral). O vice-governador o Ministério da Fazenda, e

dor Esperidião Amin empreender ao Canadá, não assume o governo na seu vice, na época, era can-

(PPB) e 'aos presidentes entre os dias 13' e 16 deste ausência do governador didato ao Senado.

Ancelmo Cerello, do TRE mês. sob pena de tornar-se ine- A fim de não assumir e

(Tribunal Regional Elei- O vice-governador está legível. portanto tornar-se inele-

total), e Onofre Ago.§_tini, respaldado em pareceres da Segundo Torquato Jar- gível, o vice-governador te-

da 1\ssembléia Legislativa, Procuradoria-Geral do Es- dim, existe apenas um pre- ve de, renunciar ao ga-

no qual comunica que não tado e dos advogados Nel- cedente em toda a história verno.

1 Sa.by ÓO'J + ll<a.po + 1 Surpresa
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'lIDESENVOLVIMENTO: EMPRESA JARAGUAENSE É DESTACADA PO.R DUAS REVISTAS REGIONAIS

jMarisol destaca-se entre as

melhores empresas do Sul
]ARAGuA DO SUL - As

revistas "Expressão", de
Santa Catarina e "Amanhã"], , ,

do Rio Grande do Sul, di
vulgaram, em suas últimas

edições, que a Marisol se

destacou como amais rentá
vel e com o maior cresci
mento de vendas, no setor

I'
de confecções do Sul do

I País. Além disso, está no ran
,'king dos 30 maiores patri
� mônios líquidos e receitas

.

brutas de Santa Catarina. A
, .

empresa praguaense teve

um excelente desempenho
'no ranking da edição ''As

.. 300 Maiores Empresas do

Sul", da Revista Expressão,
que a coloca como amelhor

(mais rentável) e, também,'
com omaior crescimento de
vendas do setor de confec

ções do Sul do País,
O rariking das 300 maio

res é omais objetivo e,omais
tradicional, englobando o

maior número de empresas
dei Sul. Elaborado em par
ceria com a Fundação Getú-

Flávio Ueta:

Setor de confecção da Marisol, que é destaque no Sul

liaVargas, ele vem se aperfei
çoando ao longo de nove

anos e traz o maior volume
de informações econômicas
da região, servindo como

verdadeiro guia de negócios
do Sul, já que as �OO maio
res faturam o equivalente a

40% do PIB regional, cerca

de R$ 85 bilhões.
Na edição do tradicio

nal ranking "Grandes &

Uderes", da Revista Ama

nhã, que apresenta as 500

maiores e mais eficientes

empresas da Região Sul e as

cemmaiores de Santa Cata

rina, Paraná e Rio Grande

do Sul, aMarisol ocupa, res
pectivamente, a 22" e 23" po
sições, entre os 30 maiores

patrimônios líquidos e as 30
maiores receitas brutas de
Santa Catarina, Além disso,
aparece também em desta

que entre as empresas com

capital de "giro próprio, ou
seja, parcela do patrimônio
líquido destina a financiar o

giro do negócio,
Elaborado através de

uma parceria com a Price

waterhouseCoopers, a edi

ção "Grandes & Uderes"

apresenta a Marisol S.A. na

posição 97", entre as 500

maiores, tendo subido quaa
tro posições em. relação ao

ano passado. E entre as cem

maiores de Santa Cat�rina
ocupa a 22a posição, "Em
ummomento de cautela pa
ra a economia brasileira, se
destacar com posições co

mo estas é uma grande hon
ra para a Marisol", definiu
Vicente Donini, presidente
da empresa,

Santuário de rãs tem doação da Fundação Avina
,

GUARAMIRIM - A Fun

dação Avina, criada emanti
da pelo magnata suíço Ste

phan Schmidheii1y, 55 anos,
para promover o desenvol
vimento sustentável, apro
,vou um projeto de educa

I ção ambiental do casal Ger
I mano e ElzaWoehl, de Gua
lramirim, O projeto de edu

lcação ambiental envolverá,
I

'IPrinCiPalmente,
os alunos

I
das escolas deJaraguá do Sul
eGuaramirim. Também faz

l'lparte
do projeto a "adoção"

da Escola de Educação
Fundamental Padre Mathias

j

Maria Stein, no Bairro Caixa

d'Água, em Guaramitim, que
fica nas proximidades do
Santuário Rã Bugio, uma
reserva particular' de flo
resta atlântica, de Germano·
e Elza, utilizada para vi

sitação de alunos.
- O dinheiro obtido

será multiplicado com o
-

nosso trabalho, que é volun
tário: nossa dedicação é in

tensa; há alguns anos que
nossos momentos de lazer
e parte de nossas economias
vêm sendo dedicados �o
projeto, mas isso não repre-

senranenhum sacrifício,mui
to pelo contrário, é dignifi
cante fazer algo para melho
rar o mundo -, destacou
Germano WoehL

Com o patrocínio rece

bido nos últimos três anos, da

Fundação I

O Boticário de Proteção
à Natureza e o forte apoio
da Weg no ano passado, o
projeto cresceu muito, No

entanto,para tercontinuidade,
crescendo ainda mais, se faz

, necessária a estrutura de uma

instituição, umaONG (orga
nização não-governamental).

,

Por esse motivo, a Fundação
Avina decidiu apostar no
trabalho que o casal vem

desenvolvendo, estimulando
a criação de uma ONG, que
é um dos objetivos do pro- ,

jeto aprovado.
AONG a ser criada será

dedicada à promoção da

educação ambiental para
conservação da biodiversi
dade da floresta atlântica,
com enfoque sobre a fauna
de anfíbios (sapos, rãs e

pererecas) e vai atuar, sobre
tudo, nas escolas de ensino
fundamental.

.

[Aluna do Senai de Jaraguá do Sul é classificada
]ARAGuA DO SUL - A

aluna do curso Técnico em
,

'Estilismo do Senai (Serviço'
.\ :Nacional de Aprendizagem

'I
Industrial) deJaraguá do Sul,

� Denise Katcharowski, é a
-

única finalista de Santa Cata-

111'!rina
queparticipará do con

curso Innovamoda, em São
I aula, no período de 12 'a� : 15 de setembro de 2002, no

"llTM. - Expo (Antigo Cen
o

Itro Têxtil).II I Foram mais de 60'0 estu-

� r""" <lo moda e novo, es-

tilistas do Brasil que se inscre
veram. Para participar fo
ram enviados dois croquis,
um conceitual e outro co

mercial, sobre o tema "Mo
da brasileira", Todos os de
senhos passaram por uma

rigorosa seleção, sendo ava
liados talento e criatividade.

Apenas 50 foram classifica
dos para participardo. even
to e, dentre estes, a catari
nenseDenise Katcharowski
se classificou. .

A aluna catarinense par-

ticipará de um desfile coleti
vo na abertura do evento,
onde apresentará uma peça
conceitual e outra comercial
sobre o tema "Moda brasi-
leira", Apresentará também
um-desfile individual com,
no mínimo, 15 looks e, no

máximo, 40, com o tema
''Ares do Sul", uma coleção
inspirada nos encantos do
Sul do Brasil, principalmen
te em Santa Catarina, sua
terra natal.

Cada peça da coleção

tem identidade com os cos

tumes, folclore, cidades his-I

tóricas de colonização aço-

riana, italiana, alemã, cultura
variada, esportes, enfim, uma
coleção criativa que segue
as tendências verão 2002/
2003. E terá ainda um

espaço na loja rnultimarcas
do evento para comerciali
zar suas peças, onde o pú
blico visitante do evento terá

acesso as mesmas, Este
evento espera dois mil visi
tantes por dia.

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

O FMI (Fundo Monetário Internacional) foi
criado para socorrer os países que encontram

se em dificuldades financeiras.

Os problemas financeiros do Brasil já {são de

longa data; comprometendo a estabilidade
. econômica do País 'e tornando-o vulnerável a

,

qualquer instabilidade internacional. Porém, no

momento, a única salvação para o Brasil, que é

um país emergente, é a necessidade de

investimentos. Quando isto não ocorre, a

salvação é o FMI.

Contudo, o FMI tanto pode ser benéfico como

também maléfico. Benéfico porque traz

estabilidade e credibilidade; segurança por

algum tempo. Maléfico porque ele impõe
"certos" quesitos a serem observados como:

manter a inflação sob vigilância, aumentar os

juros internos, cortar gastos públicos, balança
superavitária, entre outros..

Se este novo pacote está .para acontecer

devid� à política eleitoral e a disparada do dólar,
teme-se que os juros possam subir (tendência

\

do FMI), afetando a atividade econômica do

Brasil, podendo aumentar a recessão na qual o
País encontra-se neste momento.

Acredito que, mesmo com este cenário

conturbante, não aumentarão os juros, mas

deverão diminuir os mesmos.

Pode-se até afirmar que se. este acordo já
fosse negociado com os presidenciáveis, poderia
também ser posto um fim a estas especulações
e rumores sobre a economia e a transição
presidencial do Brasil..

Todos os empresários sempre tiveram' bons

momentos' nos anos eleitorais, economia ativa,

negócios fluindo com muita avidez por parte
da população. Mas este ano surpreendeu �
todos; com o atual momento de estagnação,
mesmo que passageiro, mas que deixará muitas

seqüelas.
Diante disto, resta perguntar: quando o Brasil ,

terá à privilégio de não mais recorrer ou sofrer

influências do FMI � dos países ricosr?
Difícil de prever, mas não impossível de

realizar.

O Brasil é um país de pessoas grandes, fortes,
criativas e alegres pqr natureza.

Ah!! Meu Brasil, as aves daqui gorjeiam
diferente das de lá!

EspecialiZaçãO: H�'PitaI deCIÍllicas Estado do Río de Janeiro
e Ciírso na Sodedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 77�. Sala 12 • Ed. Ma�imunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR: EGON JAGNOW

. !

.Ernbora a assistência espiritual aos habitantes católicos da localidade do Jaraguá e

arredores tenha iniciado bem antes de 1912, sendo eles assistidos pelos freires
franciscanos de Rodeio, foi com a chegada dos padres do Sagrado Coração de Jesus

que as comunidades existentes na região foram organizados em paróquia. Inicia-se a

construção da Capela Santa Emília, depois Igreja São Sebastião, em 1913. Esta

primeira capela seria substituída pela que vemos na foto, a qual, por sua vez, no início
dos anos 60, daria lugar à atual. Nesta foto, do final dos anos 40 ou início dos anos

50, -alérn da igreja, vê-se o Colégio São Luís e o Hospital São José. A cidade de

Jaraguá do Sul, na época, não cheqavaa ter mil habitantes no perímetro urbano.

SEJA COMPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal - CEP 89251-470 - Fone (47) 371-7511lFax: (47) 275- 1820 .- Jaraguá do Sul- SC - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuli@cassuli,adv,com,br I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



28 CORREIODOPOVO

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

seu tempofoi bem empregado.

POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 68 ANOS
Em 1934 - em continuação -, o Governo do Estado de Santa

Catarina, querendo ir ao encontro dos srs, expositores,�oncorria com
o aluguel dos espaços solicitados, sendo que apenas as despesas de

transportes por conta dos expositores, que gozavam de 50% de
abatimento nos fretes marítimos e ferroviários. Os nossos industriais,
lavradores e comerciantes deveriam, sem perda de tempo, cuidar de
seus mostruários e enviá-los à Prefeitura, que os encaminhava ao Rio
deJaneiro. Em propaganda da importante exposição, deveriam passar
porJaraguá,muito breve, os srs. Eduardo Nicolich e Castilhos França.
O embaixador de Portugal, sr. Nobre de Mello, desenvolvia a

aproximação cultural luso-brasileira, na última reunião do Instituto de
Alta Cultura foi concedida àquela diplomata o título de doutor em
"honoris causa", da Universidade do Rio de Janeiro, e, durante o

almoço, ao qual aderiu mais de uma centena de políticos, diplomatas e

professores.

HÁ 15 ANOS
Em 1987, o deputado Paulo Roberto Bauer, que também representava
Jaraguá do Sul naAssembléia, teve aprovado requerimento aoministro
das Comunicações, solicitando que o cargo vago de presidente da
Telesc fosse preenchido por catarinense qualificado tecnicamente, pela
familiaridade do setor das comunicações.

<'

O deputado Ademar Duwe, por suavez, fazendo a estréia na tribuna
da Assembléia Legislativa, ressaltava o importante papel domunicípio
de Jaraguá do Sul. Frisava o deputado que Jaraguá do Sul iniciou o

processá de colonização através de um engenho da cana, às margens
do Rio Itapocu, e rapidamente se transformou em importante pólo
de desenvolvimento agrícola. O processo de industrialização teve início
na década de 70, então com uma população estimada de apenas 70

mil habitantes, era o terceiro parque industrial e terceiro arrecadador
de ICM de Santa Catarina.
As empresas industriais e comerciais deveriam entregar, até o dia 30

de abril, as Diefs (Declaração de Informações Econômicos-Fiscais) .

junto às exatorias estaduais, referente ao exercício de 1986.

HÁ 3 ANOS
Em 1999, mestreManequinha era lembrado pelos seus feitos, em prol
da cultura popular, cantando e dançando. Edson Junkes, do Cp, um
dia se pôs em campo para conhecer esta extràordinária figura popular
que animava o nosso "pretensioso" Carnaval, e o conduzia pelas
avenidas a fora. Era também de fazer cantorias de Boi de Mamão e

. seus alegres personagens, que infelizmente acabaram se deteriorando
no barraco. Seu nome é Manoel Rosa, mas todos o conhecem por
Manequinha, e, na opinião do professor Nelson Pereira, nunca foi
reconhecido. Ele encarregou-se de organizar histórico e homenagens à

figura do ex-vizinho, compondo a "Cantiga de boi paraManequinha".
Não faltaram tocadores, nem molejo na roda de samba. O Coral da
Scar organizou repertório especial, destacando músicas alegres para
homenagear o compositor, sambista e criador do Grupo Folclórico

Boi-de-Mamão, de Jaraguá do Sul. Ele lembra um outro, Maurino

Lopes, operário da Prefeitura nos tempos de Bauer eMayer, que gostava
de serenatas, passando noites e madrugadas inteiras a cantar, a

cumprimentar, a papear, tomar uns tragós, que era a sua graça. É
claro, sempre rendia alguns trocados, para aliviar a pobreza.

MEMÓRIA TERÇA·FEIRA, 6 de agosto de 2001

Ao ensejo dos 5-0 -anos da LJF (3)
Quando da passagem do 10° ano de existência, ainda se chamando Liga Jaraguaense de

Desportos, assinalava, em 10/6/196{y, a data com um almoço na antiga sede do Clube Atlético

Baependi, sediada na Rua 83, denominada de Seme Mattar..O desportista dr. Murillo Barreto de

Azevedo tecia considerações; o futuro presidente da entidade, Osório José Schreiner, Eugênio
Victor Schmôckel, então presidente do Conselho Deliberativo do clube; o promotor público da

Comarca, dr. Ary Flaviano de Macedo, e o agente fiscal do Estado, Júlio Zàcharias Ramos.

.rculo
Italiano

12a Festa Italiana - Destaque

Os Pioneiros da Colonização Italiana - A Família Berri
A família Berri no Brasil originou-se do casamento de Gaspare Berri com Maddalena Tomelin.

Gaspare Berri era natural de Suardi, pequena cidade do norte da Itália, pertencente à Província da Pavía.
Madalena Tomelin era natural de Fornace, pequena cidade da Província de 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 L: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 �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 nasflorestas do Vale do Itajaí, ao longo de um afluente do Rio Benedito, mais tarde conhecido como
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, onde abriu uma clareira no mato e ali construiu sua choupana de palmitos, como era o

costume naquela época.
De volta a Blumenau, 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, foi marcada porgrandes dificuldades para

todos os imigrantes.
Mas, apesar disso, Gaspare conseguiu com seu trabalhe sustentar 13 filhos, gerados entre 1877 a 1903, Vincenzo,

Vittório, Felice, Enriqueta, Matilde, Umberto, Anselmo, Sídia, Rafaele, Elísio, Ânqelo, 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 Veronica Berri.

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 jantar e um bom vlpho, 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 Reinaldo Rau, 86 sala 7
Valdir José Bressan
Presidente do Círculo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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unovers

ALUGA-5E - quarto mob. c/ coz.,
lav. Tratar: 370-3561 ou R. Fidélis

Stinghen, 64, próx. Portai.

BARRA - Vende-se, alv., aprox.
267m2, 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 troea
se por terreno no centro de Nereu.
R$ 25.000,00. Tratar: 392-3050.

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

BARRA VELHA - Vende-se ou troca
se por chácara ou sítio em Jaraguá ou

Guaramirim. Sobrado em Barra Velha,
a 500m da praia, c/235m2, 4 qtos, 1
surte e demais dep. R$ 75:000,00.
Aceito carro no nego Tratar: 456-2559.

BARRA VELHA - Vende-se ou troea
se por casa em Jaraguá do Sul, c/
4 qtos, sendo 2 suítes e gar. p/ 3
carros. Tratar: 372-2710.

l
'

CZERNIEWICZ - Vende-se, sobrado
cf 267m, 3 qtos., 2 bWe, 2 salas,
coz., área de serviço, gar., p/ 2
carros. Próx. ao Pama, em frente ao
n' 134. Tratar: 275-0845.

GUAMIRANGA (próx.) • Vende-se,
mad., c/ 2 qtos, eoz., sala, bwe,
gar e demais dep. R$ 20.000,00.
Tratar: 373-3787, c/ Noeli.

ILHA DA FIGUEIRA· Vende-se ou troca
se, ffl@�@lr�, 01 3 �\eg, ,�I;, Og�"
bwc e demais dep. R$ 22.000,00.
Aceita-ss carro no nego Tratar: 370�
5012, el Marcos.

ITAJUBA - Vende-se, mista, a 250m

da praia, próx. da Erivelto Imóveis. Ream
imó;veis, geladeira, fogão, etc. R$
12.000,00, nego Tratar: 370·0075 ou

,9975-0601.

LOT. SANTO ANTÔNIO - Troca-se residência,
c/160m2, por resido mais próx. ao Centro.
Tratar: 276-0645, c/ Altair.

LOT. SEU CHICO - vende-se, na

Gustavo t.esmann, s/n', junto casa

pré-moldada 6x8. R$ 7.000,00 + 30x

R$ 150,00. Tratar: 370-1616, c/ Eleio.

MASSARANDUBA - Vende-se, em

alv., c/130m2, terreno c/400m2, no
centro. R$ 26.000,00. Tratar: 379·

1119, c/ Marisa ou Ailton, hor. com.

NEREU RAMOS - Vence-se, c/
terreno 500m2, todo murado c/
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 Sui. Tratar: 276-3257.

SANTO ANTÔNIO - Vende-se; 2
casas no mesmo terreno. R$
20.000,00. Motivo de mudãnça.
Tratar: 276-1044, c/ 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, c/ Osni.

VIEIRAS - Vende-se, em alv., c/136m2,
todo murado, próx. Bebidas Kienen.
R$ 45.000,00, nego Tratar: 370-2068.

VILA LALAU - Vende-se mista,
prOx. Marllol, 01 3 qtos, cnur., gar,
e demais dep. R$ 25.000,00. Aceito
apto. finane. De 2 qtos ou carros

até R$ 6.000,00. Tratar: 371�6069.

VILA LENZI - Vende-se,' frente p/
I

colégio, c/125m2, c/ gar., 1 suíte, 2

qtos e demais dep., cortinas fica na

casa. R$ 75.000,00, aceita-se carro

ou R$ 60.000,00 + tlnanc.Ttatar: 370-
9050, c/ Simone.

Apartamentos

BAL. CAMBORIU - Vende-se, 2 qtos,
sala, sacada, eoz., bwe, gar. Centro,
a uma quadra e meia da praia. Tratar:
(47) 363·5700{)u 367·4315,

CENTENÁRIO - Aluga-se quitinete
mobiliado. Tratar: 370·3561.

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

(R$150,Oq por mês). Tr,atar: 275·3798.

CENTRO - Vende-se, novo, c/ 3 qtos,
eoz., bwe e demais dep. Prédio c/
piscina, salão de festa, ehur. Individuai.
Ed. Pérola Negra. R$ 100.000,00,
aceita-se contraproposta ou troca-se.

Tratar: 371·9521 ou 370·4657 após
19h, c/ Rose.

CENTRO - Divide-se cf' ·moça, apto
mobiliado, novo. Tratar: 370-6422,
após 19h.

CURITIBA - vende-se, c/165m2, 1

suíte, 2 citas, totalmente mobiliado,
no bairro Batei. rrcca-se por apto
ou casa em Jaraguá do Sui. Tratar:
372·2339 ou 9993-5946.

ED. JARAGUÁ - vende-se. grande.
Aceita-se proposta. Tratar: (11)
6976-9448.

VILA NOVA - Vende-se, em eonstr.
Pela construtora JG, Ed. Jardim das
Mercedes. R$ 4.000,00, nego
Tratar: 370'9348.
SANTO ANTÔNIO - Vende-se, em eonstr.,
c/ 2 qtos., gar., ehur. e' salão de festas
no Res. Jardim das Mercedes. Entr. de
R$ 8.000,00 + 1/2 CUB por mês. Tratar:
370-7698, c/ Vilson. "

Terrenos

ÁGUA VERDE - Vende-se, c/678m2,
por R$ 37.000,00. Tratar: 9975-
2164, c/ Jr. CRECI 9465.

AMIZADE - vende-se, próximo
Clube dos Vlalantes , 60% de
entrada e restante parcelado.
Tratar: 9992·6045.

_-

AMIZADE - Vende-se, Res. Versalles,
c/300m2• R$ 25.000,00. Tratar: 9975·
2164, c/ Jr. CRECI 9465.

BARRA - Vende-s, c/350m2, por
apenas R$ 8.500,00. Tratar: 9975·

2164, c/ Jr. CRECI 9465.

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

CENTRO - Vende-se, c/622m2, c/
galpão de 135m2• Valor a cornb.,
todo murado. Tratar: 371·9157.

CENTRO - Vende-se, R. t.eopoldo

Janssen, c/522m2• R$ 40.000,00,
aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 9113·0900.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
577,76m2• R$ 18.000,00. Tratar:
9975-2164, c/ Júnior. CRECI 9465.

ITOPAVA - yende-se, c/460m2. R$
2.200,00 ou R$ 700,00 + 10x R$
180,00. Tratar: 274-8404, c/ Dilson.

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

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

PiÇARRAS - Vende-se, a 50m2 do

mar, eond. fechado. Ótima loe. R$
15.000,00. Tratar: 372·3812.

·RES. RENACENÇA - vende-se. c/
416m2, de esq. H$ 20.000,00. Tratar:
9975·2164 c/ Jr. CRECI 9465.

VILA LENZI - vence-se, terreno

com área total de 644,00m2,
próximo ao Colégio 'Giardini Lenzi,
na Rua Jaime Gadotti, no valor de
R$ 19.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 371·6310, comercial, ou

,9975·9543, c/ Patricia.

VILA LENZI - Vende-se, R. Elpídio
.Martins, c/ 562,87m2, sendo 29m
de frente p/ 'asfalto. R$ 22.000,00.
Aceita-se carro ou parcelamento.
Tratar: 275-3900 ou 0113·0900.

Salas comerciais

CENTRO - Vende-se escritório, c/
tnrra-estrutura montada. Tratar: 371·
3216. Venda: R$ 20.000,00.

CENTRO - Aluga-se 'salas
contortávets, c/ ar, mobiliada, fax,
ramal exclusivo e secretária. Centro
Med. Odontológico, 3' andar. Rua'
Guilherme Weege, 50. Tratar: 372-
2651 ou 371�6505.

DIVIDE-5E - c/80m2, equipada, c/
2 linhas telefônicas, fax,
computador e recepcionista. Tratar:
370·0431 ou 370-3634, pela manhã.

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

SALA COMERCIAL _ sala comercial
"nova" cf 140 m2, c/ gesso, lâmp.,
diree., jardim estacionamento. Ótimo
p/ prestadores de serviço,' farmácia
ou 1,99, Rua Bernardo Dornbush.
Tratar: 9903·9567.

ESCRITÓRIO - troca-se Central, por
bar, lanchonete ou por uma moto de
autoi cilindrada. R$ 15.000,00. Tratar:
370·7390 ou 9125·2722.

ESCRITÓRIO - vende-se Central,
de Prestação de serviços
previdenciários c/ telefones,
computadores, fax, ar-cond. R$
10.000,00. Tratar: 371·7390 ou

9125-2722.

LOJA 1,99 - vende-se montada c/
120m2. Tratar: 9915-0993.

)

BARRA DO RIO CERRO - Vende-se,
de 8 'margas, perto da Empresa
Malwee. R$ 45.000,00. Áeeita·se
terreno u casa no valor de R$
15.000,00, nas proximidades da Ilha
da Figueira ou Vila Lalau. Tratar: 376-

2221, cf Francisco.

RIBEIRÃO GRANDE DO NORTE -

Vende·se, c/ área de 75.000m2, c/I I

casa de alv., c/ lagoa c/ peixe. R$' ,

;30.000,00. Aceito troca por casa em
'

Jaraguá do Sul. Tratar: 376·0927.

RIO MOLHA - Vende-se, c/ casa
de 5 qtos, terreno de 3.900m2, 2

lagos c/ peixe. R$ 100.000,00,
aceita-se Proposta. Tratar: 370·

1401, c/ Flavio.

OJtfIMÓy'�!�r Rua Cei. Procópio G. deÕiiveira, Wi3
il 370-1788 - Fax: 275-2294

GARIBALDI - Vende-se, Ribeirão

Caeilda, c/ 200.000m2, c/
nascente, luz, água e plantação.
R$ 32.000,00. Tratar: 372·0571.

MASSARANDUBA - Vende-se, área
de lazer, c/ 1000m2 eontr., salão
de baile, lanchonete, rest., cancha

bocha, 2 campos fut. Suíço, 1 ç/
iluminação, lagoa de peixes c/
400m2 e pista de motoeros. Área
de 20.000m2 a 16km do centro de

Jaraguá. Aceito troca por outro
imóvel de menor valor. Tratar:

9993-0623 ou 276·3602.

RIO MOLHA . Vendo chácara

ecológica c/ área de 20. 850 m2 R$.
130.000,00 ou de 40.850m2

R$160.000,00 Á 6km do centro perto
de tudo que ve precisa. Local com

toda infra-estrutura, chalé e edícula
no estilo suíço c/ garagem,

churrasquetra, escritório, telefone,
circuito de tv, aquecimento à lenha e'

parabólica, rede sanitária septiea,
rede hidráulica direto da nascente,'
rede elétrica c/ iluminação externa,
galpão c/ quitinete, canil, lagoa, e'
mais terrenos prontos para construir.
Tratar: 370·8563 / 9975·0102.

TERRENO cf 530m2, próx. Posto Marcola.
R$ 23.000,00

TERRENO no Lot. Souza, cf 540m2
(esquina) R$ 6.500,00 ou entrada +.

parcelas

AREA COM 80 MORGOS DE TERRA, próx,
Igreja Santo Estevão. R$ 10.000,00

TERRENO nó Lot. Divinõpolis -, Ilha da

Figueira. R$ 13.000,00,

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

PLANTÃO DE VENDAS
9104-4588

TROCA-SE CASA
NA VILA LENZI

com + ou - 80m2, terreno cj 700m2,
por apto na área central.

Tratar: 370-0811,com Alessandra ou

João, após as 18hs.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESENHISTA
PRECISA-SE DE DESENHISTA

Cf AMPLO CONHECIMENTO
EM PHOTOSHOP

(47) 370-8237

TENDA,DE
UMBANDA
PAI XANGO

Marque sua consulta pelo fone:

275-1,559
Trabalhos espirituais pore todas as'

finalidades,
Gira de Umbanda e Quimbanda todos os

Domingos com início às 19:00 horas.

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

empregos
COBRADOR - precisa-se c/
experiência e que tenha moto.
Tratar: 273·5144 ou 275·:).174.

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

seje solteira. Tratar: 275·0887.

IMPRESSOR - p/ máquina Dry·off·
set, sexo masc, Tratar: 275·3388.

REPRESENTANTE/PREPOSTO -

Precisa-se. para vender brindes na

região. Tratar: 370·7321, c/Dorival.

REPRESENTANTEfVENDEDOR - p/ vender
produtos p/ construção e acabo (Trazer
curriculum). Tratar: 370<>533, c/ Marina.

TELEMARKETING - c/ experiência em

vendas, sexo tem, idade mínima de
20 anos, Tratar: Consórcio União, R.
Barão do Rio Branco, 627, próx.
Angeloni. Tratar: 371·8153.

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

VENDEDORES EXTERNOS - Precisa-se,
c/ experiência, para trabalhar na área
de seguros. (Vir acompanhado de

Curriculum). Tratar: 370-0075.

VENDEDORES - Precis a-se , c/
experiência, p/ Jguá do Sul e região,
Consórcio União. Tratar: 371·8153. Rua
Barão do Rio Branco, '627, centro.

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

VENHA FAZER INGLÊS.

,
\

E ESPANHOL NO SESC
Sem taxa de matrícula

I

mensalidades que variam de
/

R$ 32,00 a R$ 41,00.
Profissionais habilitados e material
didático moderno e atualizado.

Matrículas abertas
Ligue' 3.71�8930 ou 371-9177

Início das aulas:
segunda semana de agosto

.

,

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

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
/

PROGRAMACÃO OE CURSOS
,

BABÁ OU EMPREGADA - ofereço
me p/ trabalhar. Tratar: 370·6371.

'COMPUTADOR - Concerta-se, micro
e impressoras. Tratar: 276·1476, c/
Eloi.

\

DIARISTA - Ofereço-me p/
trabalhar, Tratar: 370·6371.

GARÇOM - ofereço-me para ,

trabalhar fins de semana. Tratar:

27,5·2629, após 18h30.

PEDREIRO - procuro serviço, tenho
prática e indicação. Tratar: 372·.
0624, c/ Natália.

PROCURO - emprego de secretária,
telefonista, aux. De escritório. ,

Possuo ret., período integral ou

parcial. Tratar: 370·4161, c/ Nara.

SERViÇOS GERAIS - Ofereço-me
para trabalhar, construção civil,
limpeza, etc. Tratar: 371·7371, c/
Sr. Nico.

MOTORISTA - ofereço-me para
trabalhar c/ experiencia. Ou
Cantina. Tratar: 9902·0063 c/ José.

SERViÇOS JARDINAGEM - Tratar:

9104·5332, com Inésio, das 12 às

13h30, ou à noite.

sen8C

CURSO

.Decoração deAmbientes

DecoraçãodeAmbientes

/

Dê Vida a Sua Loja

Atualização em Legislação
Trabalhista

Vendas Extemas

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

1/ Comprar sua casa
1/ Comprar um terreno,
1/ Reformar sua casa
1/ Concluir sua construção
1/ Ainda poderá utilizar seu FGTS

'.

1/ Seu e da sua esposa

REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCIO

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

Consórcio de imóveis

CRÉDITÔS PARA IMÓVEL
/'

PARA COMPRAR, CONSTRUIR,
REFORMAR SUA CASA, SÍTIO APTO, ETC.

I
CRÉDITO , PARCELA SI SEGURO

"

18.000,00 � R$ 140,00

24.000,00 ; R$ 185,00
30.000,00 R$ 235,00

36.000,0.0 :--: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, cl Paulo
ou 9981-3627, parco reduz.

Ruo Adélio Fischer, 303 - Joroguó do Sul - se
Fone/Fax: 370-0251

E-moil: joroguodosul@sc.senoc.br
CURSOS TÉCNICOS

* Técnico em�omércio Exterior·

eH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

44h 07/08 a 13/09 4ª e 6ª 18h30 às 22h R$ 300,00 ou
\

1+2R$105,00

, 44h 09/08a 14/09 6ª >13h30 às 17h30 R$ 300,00ou

Sábado>8hàs 12h 1+2R$105,00

220h 13/08 a 02/12 2ª, 3ª e 4ª 19h às 22h 1+ 5 de R$145,OO

15h 26/08 a 30/08 2ª a 6ª 19h às 22h
'-

R$130,00ou

1+1R$ 68,00

15h 26/08 a 30/08 2ª a 6ª 19h às 22h R$ 86,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HUMANA

URGENTE

I

recruta e seleciona para admissão

imediata, as 'seguintes vagas:
VAGASABERTAS
• AUXILIAR CONTÁBIL (4371-5) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissão da
Relatório e da GIA.
• CALDEIREIRO (4415-E)- 2º grau completo ou cursando.
• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO}(4551-E)
'Sexo masculino, segundo grau completo, ter veículo pró,prio, autônomo e

experiência c0!ll0 vendedor externo (de preferência na área de seguros).
Pode ser aposentado
• ENGENHEIRO MECÂNICO (4448-E) - Ter conhecimento em

pneumática e hidráulica. Pode ser recém-formado. Ter disponibilidade
para viajar.
• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência em

Tratamento de Água, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os' sexos.
• FRESADOR EMMÁQUINA CONVENCIONAL (4637-S) - Não exige
escolaridade porém deve ter curso de Interpretação de Desenho. Todo
trabalho será feito na Ferramentaria ..
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E)- Segundo grau completo
ou cursando . ldcde a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
•MECÂNICO DE TECELAGEM (4688-E) - Ter o segundo grau completo
ou cursando, mais formação complementar. Acima de 20 anos e com

experiência de uma ano e meio.
I

•MECÂNICO ELETRICISTA (4690-E)- Experiência mínima de um ano.

• SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, solda
mig e experiência em serralheiria e caldeiraria.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior.
Desenvolverá produtos de segmento Frigorífico.
• TORNEIROMECÂNICO (4663-S) - Experiência mínima de um ano

e ter o primeiro grau completo. Irá tornear as peças de acordo com

especificações estabelecidas.
Obs.: Necessitamos de profissional Iombos os sexos), com formação
SUPERIOR (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois
anos em EMBALAGENS, habilidade em Compras, Marketing, agências,
fornecedores, desenvolvimento, produção, garantia e controle de
qualidade, entre outros).
• FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
• CALDEIREIRO

VAGAS BREITHAUPT
•ATENDENTEDEFRIOS (4352) - Primeiro grau completo ou cursando
o segundo grau. Sexo masculino, primeiro turno.
• AUXILIAR DE CAIXA (4679 - 4682) - Segundo grau completo ou

cursando. Uma vaga no horário das 13 às 21 :20h e outra no horário das
15:45 às 22horas.

I

•AUXILIAR DEDEPÓSITO (4645�4695)- primeiro grau ou cursando.

,Vaga para Guaramirim.
• CAIXA (4669)- Ter o segundo grau completo e curso de Informática.
.• PADEIRO (4395) - Vaga para Guaramirim. Primeiro Grau completo
ou cursando e experiência na área.
• VENDEDOR (4666) - Ambos os sexos. Segundo grau completo ou

cursando. Vaga para a Loja da Barra.

30! �i
veículos
_Chevrolet
BLASER - vende-se, 98, 6 Cc, 4x4,
c/ GNV. 3·5.000km, ótimo estado.
Tratar: 9979·1437 c/ Giovani.

C-lO - Vende-se. caminhonete, 70,
die. R$ 8.000,00. Tratar: 374-2011.

CARAVAN - vende-se 84, diplomata,
c/ ar cond., e d.h. R$ 3.200,00 aceita
se troca. 'Tratar: 9111-7033.

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

CHEVETTE � vende-se, 80, inteiro.

R$ 2.100,00. Tratar: 9993-0530.

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

• Tratar: 275-1817.

CORSA - vende-se 95, wind, R$
9.200,00. Tratar: 373-2563.

CORSA '- vende-se sedan, 01, prata,
única dona, R$,7.200,00 + 16x.
Tratar: -370-0075 ou 9975-0601.

CORSA - vende-se, píck-up cornpl,
(-d.h.), prata, R$ 10.500,00 à vista
ou R$ 7.000,00 de entro +12x R$
351,00 fixas. Tratar: 9955-5572, c/
Jucélio.

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

CORSA - troca-se 98, 2p, por
carro de maior valor (pálio ou

corsa). Tratar: 376-2092 ou 9104-

8542, c/ Carlos.

CORSA - vende-se Sedan, 00.
Tratar: 371-5343.

,CORSA . vende-se GL, 1.6, d.h.,
96, azul. R$ 13.000,00. Aceito

proposta s/ troca. Tratar: 370-8154
ou 9955-9206 após exp.

CORSA SEOAN - vende-se Pick-up,
96, GL, prata, acento de couro, em

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

.D'PLOMATA· vende-se, SE, 90,
azul esc. Met., v.e., t.e., ar cond.,
espelho e., capo e., d.h., volante
esc., 6Cc, gas., compl. R$
6_ 700,00. Impec. Tratar: 371-9375.

DIPLOMATA - vende-se 98, álc.,
compl., v.e. 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., doc. paga até 03. R$
12.000,00 ou troca-se p/ menor
vaiar. Assumir financ. Tratar: 275·

2860, c/ Sandro.

MONZA - vende-se 87, SLE,
cornpl. (-ar) e d.h. R$ 4.500,00.
Tratar: 276-3355.

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

-

,

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

OPALA - vende-se, 87, grafite,
4Cc., ale., em ótimo estado. R$
2.800,00. Tratar: 373-4018.

OMEGA - vende-se, GLS, cornpl.
R$13.500,00_ Tratar: 373-2563

ÔMEGA - vende-se CD, 96, c/
teto, painel dlg., único dono, c/
:1:60.000 km. Tratar: 376-1772.

5-10 - Vende-se ou troca-se,
Deluxe, die., 96 e 97, imp. Tratar:
276·3223.

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

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

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

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 orig,
Tratar: 273-0994 parto

Fiat

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano

95, hidr., cinza, chumbo, com 27.000

km, oríg. novo. Tratar: 275-3044 ou

9993-5946.

12.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se ELX, 1.0, 96, 4 p, compl.
(- ar), c/ rodas de liga. R$ 8�00,00.
Tratar: 275-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 931 c/ ltmp..
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, ELX, 4p, 95, verde

met., compl. - ar cond., único dono,
c/ NF e manual já licenciado até 03.

R$ 8.700,00. Tratar: 371-6056,

UNO.,. Vende-se, somente o motor,
94, 1.6, valor a comb., c/ NF. Tratar:

371·2117, c/ Charles.

UNO - Vende-se. CS, 1.5, 96, 4p,
prata, multo 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., limp., desb.

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

UNO - Vende-se 1.5 R, 89, v.e.,
desemb. Tras., álcool, R$ 4.000,00.
Tratar: 273-0651. c/ Marlon.

BELINA - troca-se, 88, R$ 4.000,00
+ cons. e troco por Parati 92 a 95:
Tratar: 276-0600 ou 9902-3012.

CORCEL II - vende-se, 81, gas.,
bege. R$ 2.000,00. Empl. até 03.
Bom estado. Tratar: 370-9108.

COMPRO
CONSÓRCIO"

I

Contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47 522-0256 ou

9968-0588

FIESTA - vende-se 00,' c/ ar. R$
6.500,00 + 36x R$ 275,00. Tratar:
9963-5287.

MONDEO - Vende-se, 96, GLX,
cornpl. R$ 13.500,00, aceita-se

veículo de menor vaiar. Tratar:'
370-7542 (res.) ou 275·2990 (com.)

RANGER - vende-se plck-up XL,
caçamba p/ 1.100 kg, 4Cc, gas.,
carro imp. R$ 10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499 c/ Volnei.

VERONA - Vende-se, 90, ale., em

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

VERONA - vende·se LX, 91, álcool
Imotor AP, dourado c/ rodas magnésio

R$ 6.500,00. Tratar: 273-1001.
'

VERSALLES - vende-se ou troca

se, guia, 2.0, 94, cornpl. R$
5.500,00 +22x R$290,00. Tratar:
9991·9940 c/ Clóvis.

_volkswagen
APOLO - vende-se ou troca-se,
91, 1.8, álcool, c/ aro de liga, em

CORCEL II - vende-se, 81" valor a perfeito estado. Tratar: 370-0277
comb. Tratar: 9965·9318 c/ Leandro. ,ou 9121-1320.

COURIER - vende-se 99, CLX, 1.3,
azul. Entrada R$ 7.800,00+ 22x R$

. 280,00 fixas. Tratar: 273-0994.

<:Df}::. Especializada
De

"

n Couro em estofamento

automobilístico

FIAT 147 - vende-se 86, R$
1.600,00. Aceita-se troca. Tratar:
9111-7033. '

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

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

PALIO - vende-se EL, 1.5, 4p, 97,
compl., � ar e d.h., carro de mulher
em' ótimo estado, entro + financ.

Tratar: 9117·0666.

PALIO - vende-se 98, 1.6, c/ v.e.,
trv., 4p, prata. R$ 12.,800,00. Tratar:
373-1026. Após 17h.

PALIO - vende-se, EX, 98, c/ trv
e., alarme, desemb., doc. paga até

03, em ótimo estado. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-1914 c/ Mari.

PALIO - vende-se 00/01, azul mét.,
gas., ar qteyfno, trv. e ar-cone. Aceita
troca de menor vaiar. Tratar: 370·4810

PREMIO - 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 ELX 95, compl., R$
4.000,00 + 1"6 x R$460,00. Tratar:

\ OMEGA - vende-se 93, GLS, compl., '9121-6163.
teto c/comp. de bordo. R$ 8.500,00

------------

+ 19 x R$ 275,00. Tratar: 371-8432.
RuaJorge Czemie� 1245 (Rua tia HospitalJaraguá).

Cx. Postá 200 - CEP 89.255-000
Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@humana.com.br ww�.humana.coni;br
OMEGA - vende-se GLS, 93/93,
compl., ótimo estado, carro de parto
R$ 10.000,00 + 6x R$ 400,00.
Tratar: 372-0745 ou 370·0404.

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

UNO - vende-se 01, 4p. R$

DEL REY - vende-se 86, prata, 4

p., álc., aceita-se menor vaiar. R$
3.800,00. Tratar: 376-3004 ou

9975-7785 .

ESCORT - vende-se Hobby, 1.0,
94, bordô, c/ para-choque
personalizado. Ótimo estado. R$
6.700,00. Tratar: 275-324.8 ou

9102-8213.

ESCORT - vende-se Hobby, 94, R$
4,500,00 + financ. Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se Hobcy, 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, pers.
Tratar: 370-9172.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6, 95,
gas. Tratar: 376-2068 ou 9992-4712

c/ Leo.

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

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

gas. Tratar: (47) 9995·8242

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

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

limão, c/ alarme, rodas, insulfilme,
todo revisado. R$ 8.900,00 + 22x
R$ 172,00. Aceita-se uno 96 ou 97

c/ 4p, branca, de pref. EP. Tratar:
9122-2093.

BRASILIA - 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

mal. de constr. R$ 1500,00. Tratar:

376-3666 c/ Paulo.

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

FUSCA - vence-se 73, reformado, I

motor e caixa na garantia. Tratar:
37'3-2563

FUSCA - vence-se 81 em ótimo
estado aceita moto. Tratar: 372-

Q391 ou 9965-8875.

FUSI:<,tI. - vende-se, 80, amarelo claro
R$ 2.700,00. Tratar: 370-6316,.

, I

FUSCA - vende-se, 67, bege, c/ doe
em dia, em ótimo estado (motor 1300
todo orig, R$ 2.800,00. Tratar 370
9134 ou 9122-7341.

FUSCA - Vende-se, 94, dourado

met., insulfilme, ótimo estado. R$
5.600,00. Tratar: 376-1772.

FUSCA - Vende-se, 85, motor
1300, ótimo estado. R$ 3.500,00.
Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se 99/00, compl., 4p.
valor a comb., troca-se por carro de
menor vaiar. Tratar: 372-0804, cf
Claudete.

GOL - vende-se 94, 1.6, AP, gas.,
Rfii 4.500,00 + 17x R$ 290,00.
Tratar: 276-305p, a tarde c/
Valdecir.

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

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

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

�OL - vende-se plus, 95, c/ Ilmp,
desemb., banco bipartido, ar quente
para-choque pers. Tratar: R$ 9100,00
Tratar: 273·1001 c/ Waldir.

GOL - vende-se 96, 1000, I.
Tratar: 371·5343.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Rod. BR-280 km 58 s/n· - Guaramirim-SC - � 373-0504

IIIvolkswagen I
GOL - vende-se ou troca-se cu,
95/95. Tratar: 37Q.4810.

GOL - vende-se CL 1.6 gas., 89, prata
em ótimo estado. R$ 4.000,00 entro +

9x R$ 148,00 ou R$ 5.200,00 à vista.
Tratar: 37Q.8579 c/ Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96, finane.,
ou quitado, aceito carro de menor

vaiar. Tratar: 37Q.8199, c/ Joel.

GOL - vende-se, 95 em ótimo
estado. R$ 7.800,00. Tratar: 370-
6348 c/ Jackson.

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

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

R$ 7.500,00. Tratar: 373-0335· ou
9992-6016, cf Hélio.

GO( - Vende-se, 85, BX, branco, atc.,
c/ aros de liga, 3 pontas. R$
2.600,00, troca-se por moto. Tratar:
37Q.2275.

PARATI - Vende-se, CL 1.8, 97,
prata, d.h., v.e., 2p. R$ 14.000,00.
Tratar: 9121-8528 ou 371-9514.

PARATI - vende-se ou troca-se, 89
por carro de maior vaiar. Tratar: 370-
1161 c/ Luis.

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

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

SANTANA - Vende-se Quantum,
93, CU, c/ ar cond., e d.h., R$
11.000,00. Tratar: 9973-8955'.

SANTANA - Vende-se, GLS, 4p, 87,
eompl., autom. Tratar: 37.0-,8622.

SANTANA - vende-se GU, 94, 4

portas, dir. hidr., chumbo met,
financio. Tratar: 273-1001.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/Fax: (41) 27S.18S8
Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao 1000 da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

VARIANT II - vende-se, 80, 2·

dono, ótimo estado, motor novo. R$
2.500,00. Tratar: 273-1001.

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

Outras marcas

Celta cf ope. 01 prata
Gol 16V,4p 00 branco

Gol Speeial 00 branco

Corsa Sedan super 99 azul

Gal MI, 4p. 99 branco

Corsa Wind, 4p 98 prata
S-10 Deluxe, 4.3, compl. 97 azul

Gal Mi 97 branco

Veetra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

Goll Plus 96 branco

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

Gol CL 1.6 90 branco

CARONA - Vende-se, 86, ále., 5

marchas, motor 4Cc, branco. R$
2.800,00. Tratar: 9123-0513, c/ Cris.

DAKOTA - Vende-se pick-up, 99,
vermelha, 32.000km, capota mar1tima,
irnp, R$ 23.000,00. Tratar: 376-1772.

JEEP - Vende-se, 65, reformado,
em ótimo estado. Tratar: 9902-
7378, c/ Marcos.

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

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria oríg., em

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

RURAL WILLYS - vende-se, 75, motor
6Ce, mee. exc. Valor a eomb., pronta
p/ trilha. Tratar: 276-0031 ou 276'()544.

TOYOTA - vende-se Hilux SRW, 99,
4x4, prata, bco couro, 5,800 km

orig., supereonservado, equipada.
Tratar: 372-2339 ou 9993-5946.

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

ÁSIA TOWNER FURGÃO - vende-se,
97, branca, pneus seminovos. Ótimo
estado de conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 2"(5-0435 ou 372-
0136, c/ Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v, 9'\
vermo Ferrari. Impec. R$ 21.000,oL
Tratar: 370-7986.

BSu1./rast
.

rolamentos
"'
...

Rolamentos
Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

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

TWister moto grande com preço pequeno

Rua: Barõo do Rio Branco, 320 solo 04 . (entru- Jaraguá do Sul- S(

A RCB Informótica pode oferecer as melhores vantagens
para o seu computador não lhe deixar na mão.

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

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

JEEP - vende-se 65, motor 6C,
em ótimo estado c/ acessórios.
Tratar: 9902-7378 c/ Marcos.

TOBATA - compra-se em ótimo
estado de cons. Tratar:

276-0264.

MITSUBISHI - Vende-se, L200,
95', Turbo, 4x2, diesel, eompl. (
vidro). aro esp., cap. maritima.

R$ 30.000,00. Tratar: 371-4446,
c/ Vilson.

VOLVO - vende-se 850 GLT, 94,
preto, compl., banco elétr. e de
couro. Tratar: 373-2563.

PEUGEOUT - vende-se, 96, compl.,
verde mel. c/ 77 .00.0 km orig, R$
13.500,00. Tratar: 372-0569 ou

9112-4950.

Caminhões

CAMINHÃO -

ÁGUIA
vende-se

Chevrolett,

rrr-@IW_�s: I�i[.� ,.�-t
78 com guinch
de 45 T.

MOTOS NOVAS E USADAS R$ 16.000,00

Veículo Ano Cor aceita-se carro

RF 600 93 Vermelho menor valor.
.

XT 600 96 Bronco Tratar:
Inlruder 98 Prelo

373-2563XT 225 00 Azul
NX 200 98 Verde
NX 350 96 Vermelho F-4000 -

(BX 200 98 Vermelho
compra-se. 608OT 200 95 Prelo

DR 800 95 Prelo ou volkswagem.
KOX 250 95 Verde Paga-se a vista
XLX 250 B9 Prelo

Tratar:Iitnn Oi) Prolo
Titon 99 Roxo 9121-4061
Titon 97 Verde I

Tilon Ks 00 Vermelho
MERCEDES -

OT 180 84 Azul
CG 83 8ronco Vende-se,
CB 450TR

I
87 Bronco 1113, trueado,

Titon KSE Okm Verde
YBR 125 Okm Prelo carroceria

Biz 98 Vermelho graneleira.

BR 28Q Km 57, n·1149 - Próximo ao Trevo de. Guaramirim
R$ 24.000,00.

Fax,: (47) 373{)917 /373-1381-Guaramirim-SC

Biz+ ou IS tão bonita, que todo mundo quer

Faça ,REVISÃO COMPLETA da sua 'fitan ou liz por apenas RS 29,90�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CEAPSEGUROS
FonelFax: (47) 370-0075

""as de fazer a renovação ou o seguro novodo";u ver�I�)aça uma consulta conosco e ;olidt�rçamento�Iil
compromisso. Garantimos SUa segurança e de'sua famiha em coso de sinistro, além da garantia das melhores

seguradoras, com u� preço acessivel. Teremos o maior prazerem atendê·lo.
- BradescoSeguros - UberJy Pauli�a - AGf Brasi! Seguros
- Sul América - Hannover - Vera (ruz

'" • ,�

- !!!lre oulrg�.
Rua Reinalda Rau, 728 - Sala 3 - Jaraguá da Súl

E-mail: c�apseg@ual;cam.br

Vendas e Serviços

f) intelbraJ'

111111 HDL
)..
1111'11'

, Motores Estacionórios
• Lava-Jato

'

• Aspirador
• Compressor

• Motossera
* ROCjadeira
• Mofobombas www.irmaquinas.cib.net

irmaquinos@uol.com.br * Centrais Telefônicas PABX
'" Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas
* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada
/ ,* SOluções em equipamentos

para televendas
* Monitoraçãq de imagem

.. Entre outras ...

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

ótimo estado. R$
4.500,00. Tratar:

• 9103-16110u
275-1204. CRÉDITOS

9975-0117.

DT 180 - Vende-se, Yamaha, 87,
trilha, vermelha. R$ 1.000,00 ou

R$ 200,00 entr. + 6x R$ 180,00.
.Tratar: 374-1117, ou 9975-0117.BIZ - compra-se, usada. Paga-se

a vista. Tratar: 370-7189, c/
Gisele,

TITAN - troca

se -97, por fusca.
Tratar: 274-8536.

Para compra de imóveis,
construção, reforma ou

capitalização de sua empresa
!

de R$ 20.000,00 a
_

R$ 90.000,00, prestações a

partir de' R$ 214,00,
podendo usar seu fundo

� temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

Fone/Fax: 275-2992HYOSUNG CRUISE - 1125, 97,
bordô. R$ 2,800,00 ou R$ 800,00
entr. + 24x R$ 135,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

\

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: sincrot@netuno.com.br - Site: www.sincrotel.gb.net

BIZ - compra-se, acima .ce 98, ou

moto Honda CG 125 acima de 88,
pg a vista. Tratar: 9104-2336, c/!
Wilson.

TORNADO -

vende-se, Azul,
02. R$ 7'.000,00
c/ tanque cheio
e capacete.
Tratar: 373-3001

c/ Mara h/c.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,

al1larela, 97.
_

R$ 24.000,00.
Tratar: 370-2227, c/ Anderson.

ICEK::!
CG TITAN - vende-se, 125, 01

c/ partida eletr. e freio a disco.

R$ 4.000,00. Tratar: 373-2563, ML 85 - vende-se moto em ótimo
estado. Tratar: 276-1007 c/
Alexandre.

•

XL - Vende-se,
250, 83, R$
1,500,00, Tratar:

370-1161, c/
Luis.

CG TITAN - vende-se, 01. R$
1.000,00 + 27x R$ 178,00.

: Tratar: -374-1529 (rec. Vanderlei). NX - compra-se 400 falcon, 00
ou 01 de parto Tratar: 9902-0033,

AR CONDICIONADO
INSTALAÇAO E CONSERTO

,
,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

/

Airtomo+lvo - :SOm]
;rràv�,���.�U

CG. TITAN - vende-se, 91. R$
1.800,00. Tratar: 9124-6939,
Alclomar.

'\SCOOTER - Vende-se, 97, Palio,
toda revisada c/ motor feito. R$
1.600,00. Tratar: 370-9134, 9122-
7341 ou 275-0051, c/ Jussara.

XL 125 �\

Compra-se.
Tratar: 9124-

e939, (47) '322-7505 ou

9121-6142, e/ Maurício
1

CG TITAN - vende-se, 98, R$
2.750,00. Tratar: 371-7260.

XL 125 - Vende

se, pg a vista
até R$ 1.000,00.
Tratar: 376-2593, após 18h.

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

CG TITAN - vende-se, consórcio,
partida elétr., c/lO pare. Pgs,
faltando 26 parco Tratar: 376-3034

(manhã),
7.000,00 ou R$ 2.100,00 +'24x
R$ 336,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.
SCOOTER - vende-se 97, 90Cc,
aceita-se troca ou financ. Valor
R$ 1.700,00. Tratar: 9111-7033.

XLR - Vende-se, 125, 01,
vermelha, Valor a comb. Tratar:
275-1676 ou 275-0817.

DT - vende-se 180, 89. R$
1800,00. Tratar: 370-1161. c/
Luís no 370-1161,

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

SHADOW - Vende-se, 01, prata c/
5.00_Qkm, toda equipada.
R$, 14.500,00. Tratar: 371-9935 ou

9113-2231.

XR 200 - Vende-se, 9,9. R$
2.700,00 entr. + 37x R$ 98,00,
Tratar: 9973-8955.

DT 1.80 - Vende-se, Yamaha, 87,
doc. em 'dia, branca, R$ 1.300,00
ou R$ 500,00 entr. + 6x R$
180;00. Tratar: 374-1117 ou

YAMAHA - Vende-se, DT 200,
97/97. R$ 4.000,00. Tratar:
374-1117. RuaEpitácioPessoa, 607; próx. CoI. Jangada -Jaraguá doSul-seTENERÉ - vende-se 600, -88,

,

XT 600 - Vende-se, 95, preta. R$

-

GRUPO ESPECIAL

M�TOS ,�

.� CIOO BIZ R$
.

76,37
,

CG125KS R$ 80,43,
,

YBR125ED R$
-

92,22
CG125 ES R$ 92,61

\
XbR 125 ES R$ 103,63�

, CBXSTRADA R$ 117,35
TWISTER R$ 140,36

"-
TORNADO R$ 154,05

.,.

ce n I <H C I O

ONIAO
c o n, 6! C I o

UNIAO

c c n s c r c t o

UNIAO

c c n s
õ

r cr c

UNIAO,

Uf..iIAOorrs
ó

r c t o
,

,GRU"O ESPE(::IAL
�

0

;

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 II

R$ 12.348,00 R$, 183,64
R$ 20.502,00 R$ 360,33 II

R$ 35.622,00 R$ 626,08 II!
I',

R$ 50.535,00 R$' 888,19 II

"-R$ 76.300,00 R$(1.341,03 �
A,

I)
c c n eô r cr c

UNIAO

•
c o fi' (;li c jc
UNIAO

, r

CONSORCIO O'NIAO
Rua,
C e n c1r o

w ,

Fones: (47)
s,

Barão do Rio Branco7 627
Jaraguá do Sul

371-8153 /9122-6233

co n s õr e l e

UNIAO

c c n e e r crc

UNIAO'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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99 Vermo
99 Azul
99 Cinza
98 Azul
97
95
94
94
93

.

93 Preta
93 Cinza
93 Grafite
93 Azul
91 Branco
88 Bege

"Ven'de;i '

Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Alc.

Gas/Gnv.

R$ 20.000,00
R$ 11.300,00
R$ 1.4.500,00
R$ 19.500,00
R$ 17.500,00
R$ 14.800,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 9.800,00
R$ 6.800,00
R$ 12.900,00
R$ 7.800,00
R$ 6.900,00
R$ 14.500,00

Dakota,4Cc
Fiesta,4p
Escort GL

Ranger
Ranger, compl.
S-10

'

Gol1.6
Uno 4p.
Gol 1.0
t.ogus compl.
Uno Mille
Omega, compl.
Pampa
Parati 2p roda esp.
C-20

Co,m'pra

te

Fone (41) 371-2111
Fax: (47) 275-2076

Cinza
Bordô
Branco
Cinza

r:!!l:('!rI, li,
iR #. id '" ii e-mail: javel@netuno.com.br

Rua Francis�,!'/p.ischer, 100 - CentrQ - Jaraguá do Sul

Velculos. peças e serviços

Escort Hobby 1.
.

Fiesta;V2p
Urlo Mi,lJe"'Ê�,.
Uno Mille;SX, 4p

.' Uno Mille EP; 4p
UnoMille Fire ,�O�PI;'2
Siéna ELX 1.0, 16V 4, ....

Palio ELX 1.0" 8Y,'4'�
Palio,Weekend,1..5,4
Palio Weekend 1.3,,16v

"Mar�aWeekehje ,ªX.::�t.8• FiOri;nO)AJbrki.��':1';5
S)en§ ,HL"Ap, ;,i
,GOI.fv'1I"i"Q,:;;2

...

_Santana CLJ.

l, •

99 R$ 10.300,OÓ
97 R$ 11,.200,00
97 R$ 10.000,00
97 R$ 10.200,00
95 R$ 18.000,00
95 R$ 8.400,00
95 R$ 9.500,00
94 R$ 6.500,00
92 R$ 6.500,00
91 R$ 5.900,00
90 R$ 5.000,00 /
87 R$ 4.200,00
88 R$ 4.500,00

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3747,,·'Jàraguá do Sul'

Uno 4p
Palio 4p
Fiesta,4p
Fiesta
Alfa Romeu
Corsa
Escort GL
Kombi
Verona
Gol
Uno
Escort XR3
Escort GL

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

G
G
G
G
A

G
o
G
G
G
A
FORD

G
G
A
A
A
A

Branco
Bege
Bege
Bordo
Branco

Corsa Milênio, 4p
Monza Sle, compl., 4p

,

Vectra GLS compl., 4p
Corsa Wind, 2p
Go11.6

02
90
94
96
93

FORD

97

95

94

95

Branco

Branco

Cinza

Bordô

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

FlAT
G
G
G
A

Gol CU 1.6
Gol Mil Plus
Santana CL 1.8, ar, dlr.

. Saveiro CL 1.6
Fusca1.600
Santana CL 1.8, dlrl.
SantanaQuantum GLS 2.0
AploGL1.8
·GoICL1.8
Varlantll

Uno CS 1.5, 4p
Uno CS 1.5, 2p
Aorlno1.5
UnoCS

$-102.2
0-20 Conquest, compl.-ar
Omega CO 30 compl.
Omega GLS 2.0
ChevySL1.6
ChevetteSL

CourlerCLX
KaGL
Versalles GL� trio
VeronaLX1.8 .

Escort GL 1.6
Escort GL 1.6

G

G

G

D

G

G

G

vw

VEícULO
Gol GIII, 4p, 16V
Gol 16'1, 4p
Corsa Sedan Super
Corsa Super, 2p
Silverado, DLX 4.1

Palio ED, 4p
Vectra GL, compl.
Vectra GL. compl.
Palio EL 1.5, 4p
Uno SX, 4p
Mondeo CLX

ITempraSX
GolCIi 1.6

Saveiro Gl 1.8
Uno ELX, 2p
Kadett GL 2.0
VectraCD
Voyage GL
CB400

ANO
00
99
99
98

.

98
98
97
97
97

.
97
96
96
96
95
95
95
194
89
84

COR

Bege
Branco
Branco.
Verde
Verde
Azul
Azul
Branco
Azul
Ci�za
Preto
Preto
Branco
Vermelha
Verde
Vermelha
Prata
Cinza
Azul

COMB. I

Gas .

Gas.
Gas,
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas.
Gas,
Gas.
Gas.
Gas.
Ale.
Gas.
Gas.
Gas.
'Ale.
Gas.

Fiesta,4p
Escort GLX, 2p
Escort Hobby 1000

Fc1000 qab.

Mille Smart, 2p
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille SX, 2p

01

98

98

Branco

Cinza

'Bordô

Hyosung 125

Gol Mi 1.8

Corsa 1.0

Uno 2P:l.0
Gol CLll.6

Tipo, 4p, compl. - ar

Gol Cl, 1.6
0-20 Cabo Dupla, compl.
Voyage, Gl 1.8
Escort GL 1.6

Gol Cl 1.6

Parati Cl 1.6

Monza Sl 1.8

0-10
Fusca

Fusca

98

97

96

96

96

95
94

93

93

92
91

89

88

76

78

79

vermelha gas.
branco gas.
branca gas.

.

bordô gas.
verde gas.
prata gas.

bege alc.

branca die.

verde gas.
branco gas.

prata gas.
marrom meto Alc.

vermelho alc.

branca die.

branco gas.

bege gas.

Prata
Branco
Branco
Cinza
Cinza
Verde
Prata
Cinza
Marrom
Cinza

Prata
Verde
Prata
Dourado

1996
1995
1995
1995
1994
1994
1992
1991
1990 1

1980

j. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - + 371-7212 ou 9963-7641

GM
Preta
Branco
Verde
Pr�a
Branco
Dourado

Azul
Vermelho
Prata
Dourado
Azul
Azul

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

vw

96
94
91

Prata
verde met.
prata

370-3113
Av, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Financiamos
seu veículo!

Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerof61io
Logus CLt 1.6 desemb. ar quente
Parati Cl, 1.6. gas.
GM
Corsa Sedan, 1.0. 4p, dir. hidráulica, único dono
Vectra 2�O, GL, compt. cl película, gas.

.

Logus CL 1.6, desemb., ar quente
Vectra CD. 2.0, completo
Vectra GLS 2.0. completo
prata.
Goll.6, ale
Chevette Oll.6, gas., ar-quente, desb. tras.
Chevette 1.6, ale.
RAT
Uno M�lle, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compf. ar 98
Uno M�lle. SX, 1.0, v.e., tv. e" lp, e desb.t., gas., ar quente 97 l
Uno Mille, SX, 1.0, ar, Ip. e desb.t., gas. 97
Uno ELX, LO, 4p., ar completo 94

���.�p Fiorino aberta LO, longa 94

Escort GU, 1.8, limp. desemb., ar-quente, dir. hidr. 96
Escort L 1.6, alarme, desemb., ar quente 94
Escort Hobby 1.0, gas. 94
Escort li.6, alarme, desemb., ar quente 94
Versales Gl 2.0, 4p, bordô, ar cond., d.h. + abs 93
Verona LX, 1.6, desemb. ar quente 91

�s��� l 1.6. ale. 89

Kawasaki 50 Cc, Okm. 2002 - R$ 2.500,00 02

00
97
94
94
94

verde meto
branco
verde meto
cinza

Financiamos
seu veículo!

VOLKSWAGEN
97

.95
95

94

94

Gol I. 1.0 Branco
Roxo

Azul

Prata

Cinza

88
92
89

branco
dourado
marrom

Gol! GL, cornpl.
Santana GLI cornpt.
togus GL. cornp.

Voyage CL

FIAT
01

.98

98

97

95

, 91

'9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Cinza

Vermelho
BEGe
Branca
Vermelha

.

Bege

Palio ElX cornpl.

9981-5840
9979-0,113

Operadoras Maga e ürsnla

Palio EO

Palio Elx

Palio Weekend
Uno ELX

Fiorino

FORD

Ka GL

Escort Hobby
Tempra 16V

Verona GLX

CHEVROLET
00

99

89

Dorado
Vermelho
Branco

Prata

00

96

95

94

Corsa Sedan Super 16V Branca

Prata

Verde

bordô
bordô
verde meto

.

Azul rnet.
Branca

azul met.
cinza
dourado
cinza
bordô
preto onix

L.

Cinza Corsa Wind
cnevene

MOTOS
Honda Biz 9�Azul

R$ 30.000,00
R$ 17.500,00
R$ 7.200,00
R$ 13.!)00,00
R$ 8.500,00R$ 8.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.500,00
R$ 18.500,00
R$ 6.300,00
R$ 3.300,00
R$ 14.000,00
R$ 15.000,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00

I

R$ 5.000,00

Arduíno
Veículos

Rua Walter Marquard� 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

F-lODO Dupla Comp 91
F-lODO 87
Goll.6, gas., 93
Gol4p 16V 99

Monza Class 2p Cornpl.Monza 4p Menos ar
Chevette, ale., 88
Uno Mille 2p 95
608 cf Baú Seco, 78
Uno 2p., 93
Voyage, 83
Gol, 4p. Vermo Cf roda 16v 99
Saveiro fechada, 99
Gol CLI 1.6 95
Gol 1.8 CLI 95
Escort, ai, 1.6 90

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

95

,95

98

02

96

96

95

94

89

89

85

95

99

Vermelha G R$ 21.500,00
Azul G R$ 14.500,00
Bordô \ G R$ 13.000,00
Branca G R$ 12.700,00
Bordô G R$ 10.700,00
Bordô G R$ 10.300,00
Azul G R$ 9.800,00
Bordô G R$ 7.500,00

Preta A R$ 6.800,00
Azul A R$ 5.150,00
Prata A R$ 4.450,00
Azul G R$ 9.000,00

Branca G R$ 11.100,00

371·4225 R$ 6.900,00
R$ 11.500,00
R$ 12.300,00
R$ 12.800,00
R$ 11.500,00
R$ 14.300,00
R$ 11.300,00
R$ 22.800,00
R$ 16.500,00
R$ 41.500,00
R$ 10.900,00
R$ 12.500,00
R$ 2.800,00
R$ 17.800,00
R$ 9.500,00
R$ 4.800,00
R$ 13.900,00
R$ 10.500,00
R$ 39.500,00
R$ 39.800,00
R$ 39.800,00
R$ 79.500,00
R$ 49.500,00
R$ 49.500,00
R$ 43.500,00

G

G

G

G

G

G

G

G

G

O

G

G

G

Cinza
Vermelha
Branca
Bordô
Branca \

Branca
Azul
Prata
Prata
Prata
Branca
Preta
Branca
Cinza

Branca
Branca
Cinza
Azul
Branco
Bege
Branca
Branca
Cinza
Preta
Prata

Kalibra 2.0, 16V

Vectra GlS 2.0

Escort Sedan 16V

Uno 1.0 Faire

Pick-up Corsa

Escort Gl 1.6

Monza Gl 2.0

Uno ElX, 4p

Xr3 Conv. 1.6.

Passat Village 1.8

Monza SLE 1:8

Corsa Wind 1.0

Uno SX, 4p, 1.0

92/92
97/98
97/97
97/98
97/97.
99/99
96/96
98/98
98/98
00/00
96/97
94/95
78/78
95/95
93/93
87/87
98/98
94/94
97/98
93/94
93/93
00/00
00/01
99/00
99/99'

Gol GL 1.8

Gol, 2p, MI
Gol, 2p, Mll.6
Gol, 2p, MI 1.6
Gol, 2p, Mll.0
Gol, 2p, MI 16V
Gol, 2p, CLl1.6
Vectra, compí., 2.0,
Gol Plus, 16V, 4p
5-10 CS, 2.8, MWM

Gol, 2p, 1.01

Tempra Ouro 16V
Fusca 1.300L
S-10 AR d.h., 2.2,gas
Kadett SLE dir. e'trio
Kombi 1.6
Gql MI 16V, 2p
Escort compl., GL 1.8

.Silverado DLX 6Cc

0-20 Custon compl.
0-20 Conques cornpl.
F-250 XLT CD compl,
Ranger CD compl.
F-250 XLT

Ranger 4x4, XLT, CB

Fi,nanciamos
seu veículo.!

I'

9981-'5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

G

G

G

G

o

o

o

o

o

o

o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J

CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese

Dr, AÚ'" f. 00río-Oor�
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.O� t<'fOf.,Yccl,o-Wel:J.e,v S(b.,ClI

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA
Dr. C"Le,yev.so-Yl/S�

Fone/Fax: 275-3786'- Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
ovcv.c�r�

Fone/Pax: 371-8743 - Sala 705

11\II
II' lIIõidras:3]
'\11 JII AROS Cj PNEUS - vence-se, 4

aros '13, cl pneus liga pi Fusca.

I Tratar: 370·0670, cl Paulista.

I
111
i
III

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se

371·0695.
\

COMPRO - carro de maior
valor ou troco por moto. Tratar;
373·3001 cl Mara hor.coml.

BESTA - vende-se GS, 99, cl 12

CONSÓRCIO - vende-se não
cont. Honda Siz, 10 parc., pg.
R$ 450,00, Tratar: 9119·0444.

lugares, a mais compl. Tratar: \

371·9464. CONSÓRCIO· Compra-s e , de
moto não contemplado. Tratar:
373·4018.CAPOTA FIBRA - Ve nde-s e , pi

Pampa. Tratar: 370·0670" cl
Paulista. PÁRA·CHOQUE - Vende-s e , 1

par, pi Uno turbo. R$ 150,00.
Tratar: (47) 9105·9172, cl
Jeferson.

CAPOTA FIBRA - Vende-s e , pI
D,20. Torro, R$ 800,00. Tratar:
276·3223.

RODAS - vende-se, esportiva, de

Opala 5 furos, ou troca-se por orig.
,
de Diplomata. R$ 200,01X' Tratar:
370,1225, cl Robson.

CARRO DO ANO - Cornpra-s e ,

acima de 95 pi frente, 4p,
compl., pref. finaciado. Tratar:

r

diversos
6CD'S - vende-se 150 melodias

(orquestras, valsas) R$ 60,00. Tratar:
.

370·2280. cl Marcos após 15hs.

I
j

ACARAí - vende-se título do clube.
R$ 200,00. Tratar: 9919·4455.

ALUGUEL - precisa-se de moça pI
dividir. Tratar: �103·8378. CI Joana
ápos 19h.

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

'

APARELHO MUSCULAÇÃO -

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

AR CONDICIONADO - vende-se
373·3787.

'

/

BAEPENDI - ve nde-s e título de

Saependi. R$ 350,00: Tratar: 373·0263

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

BALCÃO FRIGORíFICO - vende-se,
4p, 3 prateleiras, bom estado. R$
800,00. Tratar: 275·3958 cI Pacheco,

BALCÃO Pj BANHEIRO -

80X55cm, creme, cl espelho. R$
500,00 ou troca-se por esteira elét.
Tratar: 371·7060.

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

BARRAC;A - vende-se infantil: "bananas
de pijamas". Tratar: 371-6707.

BATEDEIRA - vende-se pi bolo,
modelo SP 12. R$ 500,00. Tratar:
376·1090 cl Zuleica ou Adima.

BATERIA - vende-se pI criança
RMW. R$ 70,00. Tratar: 370·8212.

BATERIA - vende-se, nova, marca

Turbo, cor vinho. Tratar: 371·1177 '

ou 9122·1830 cl Adriane.

-BAZAR - Vende-se estoque e

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

\

BEBEDOURO - vende-se Eleg. R$
150,00. Tratar: 370·8615

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

BICICLETA ERGOMÉTRICA - vende@1
se ,R$ 130,00. Tratar: 273·0601.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se
consórcio cl R$ 2.000;00 pg, valor
R$ 1.300,00. Tratar: 276·0600 ou

9902·3012.

CARTA DE CRÉDITO - vence-se

contemplada. R$ 11.500,00, cl 5

parcelas pagas. R$ 2.000,00 + 55x

R$ 223,00, Tratar: 9123·7514 cl
Matheus.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
consórcio de R$ 30.000,00. Pare: R$

TUOO eM 5X

seM .dUROS
.... Móveis sob medida;
.... Inclusive móveis de

Gramad!>;
.... Cozinhas plánejadas_

,
'"

ORÇAMENTO

(47) 376-067.9
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

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

323,00 pi mês. Tratar: 370·2995.

CELULAR - compra-se, Pronto
KS788. Tratar: 274·8404.

CELULAR - vehde-se Global, ,

Nokia, 1 ansa de uso. R$ 80;00.
Tratar: 370·0075 ou 99750601 cl
Andreson. \

CELULAR - vende-se Nokia.

'Tratar: 371·5133 comi. ou 370·6613

após 20h cl Lígia.

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

CELULAR - vende-se, Erickson.
, R$180,00, nego Tratar: 9953·4012

cl Rose.

CELULAR - vende-se, Global modo

5180, um ano e meio de uso. R$'
100,00. Tratar: 9113·3099.

.

,CELULAR - Vende-se, pronto, 25 de

crédito. Valor a comb. Tratar: 275-1676.

CENTRíFUGA - vende-se nova.

Tratar: 9119�0444 cl Rodrigo.

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

CLUBE BAEPENDI - vende-se

(torra-se) título R$ 350,00. Tratar:
9965·1347 cl Osnildo.

COMPRESSOR - vende-se. Tratar:
376·0971.

ORAÇAO DA CONFIANÇA
"Confio em Deus com todas
as minhas forças, por isso
peço a Deus que ilumine o

meu caminho, concedendo-me
aquela graça que tanto

desejo. Amém" mande

publicar veja o que acontece
no quarto dia.

TABelA DE MOTOS USADAS
PRETA
AZUL

�Ô�Óg{tN ERGON 50 8��98
C 100 BIZ 98/98
CG 125 TITAN KS OKM
CG:125 TITAN 95/95 ' VERM .. p."
CG 125 TITAN 97/97 - VERM .. CG '

125 TITAN 98/89 AZUL
CG 125 TíTAN 97/98 VERM.
CG 125 TITAN 99/99 VERDE
.CG 125 TITAN 98/99 AZUL
CG 125 TITAN KS 02/02 PRATA
CG 125 TITAN ES 01/01 PRATA

.

XLR 125 99/99 AZUL
CBX 200 Strada 00/00 ROXA
CBX 250 TWUISTER 02/02 AZUL
CBR 450 SR 91/91 AZUL
NX 400 FALCOi'J 01/01 VERDE

CONFIRA TODAS MARCAS E MODELOS OKM
FINANCIAMENTO 20% ENTRADA E SALDO EM AtÉ 36X FIXAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vidros. Tratar: 370-3561.

CORREIO DO POVO

Lanches

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

,Tradiclonal'e
12) MISTO QUENTE

13) X"f�URGUER

14) X"EGG

Porçõee
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 Ol-E�

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

Frutoe do mar

35) CAMARÃO AO PALITO

36) CAMARÃO AO ALHO E OLEO
37) ISCA DE PEIXE A MILANEZA

38);BÔL:íNHO DE BACALHAU

:39 'CASQUINHA DE1CIRI

FAÇA-NOS. UM� VISITA E
CONFIRA i'NOSSOS.PREÇO'

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

9979-0605, cl Adir.

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.

FORNO A GÁS - vende-se
Venâncio pI 120 pães francês. R$
700,00. Tratar: ,376·1090 c/
Zuleica.

FURADEIRA - vende-se cl Kit.
Tratar: 276-3256.

FREEZER - vende-se vertical,
prosdócimo, 180L. R$ 300,00.
Tratar: 371-6409 ..

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

GABINETE - vende-se de

computadorá'I. R$ 30,00.
Trátar:9952·7337.

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

GALPÃO - Aluga-se, 1 galpão, na

Av. Pref. Waldemar Grubba. Tratar:

273-5528.

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

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

GRAMPEADEIRA - vende-se
14'x50 (na c�ixa) e ul"a caixa de

grampo 14x50. R$ 850,00. Tratar:

276-3256.

GRAMPEADEIRA -.vende-se de ar

(na. c_aixa). R$ 150,00. Tratar:- 276·
3256.

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

cl Rafael.

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

IMPRESSORA - vende-se Epson
480. R$ 200,00. Tratar: 276-3256.

JANEL/,S - vende-se, usadas cl

COMPUTADOR':"" vende-se Micro

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

8MB, 3D tridente, Placa de som

yamaha; monitor 15'LG 56 A, Drive
1.44 MB, Gabinete Mini torre ATX,
CD multimídia, placa fax rnodem,

scaner', impressora Epson. R$
1.850,00, semi novo. Tratar: 373-

0263 ou 9979·0283 cl Paulo.

CONSÓRCIO - vende-se de moto

Honda, NX4, Falcon. R$ 4.000,00 +

60 x R$ 193,34 cl 30 pagas.
Tratar: 392-3050.

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

DIVISORA - pi pães francês R$
800,00. Tratar: 376·1090 cl Zuleica
ou Adima.

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 NF. Tratar: 9118-2880 cl
Guilherme.

I

ESTEIRA - vende-se, elétr. R$
350,OQ. Tratar: 370-7080.

FARMÁCIA - vende-se cl clientela
e convênio formado. Tratar: 376·1949.

FILHOTES (3) - vende-se de

piquinês cl pincher. Tratar: 373-
3787 cl Noeli.

FILMADORA -

com�ra-se. Tratar:
372-0108.

FILMADORA - Vende-se. Tratar:

9121-2362, cl Joilce.

FITAS DE VíDEO - vende-se, 700
fitas cassetes por R$ 7.000,00 cl
expositores. Tratar: 376-1090.

JANELAS (6) - vende-se de madeira

(cedro) 3 de 1,20 x 1,60 cl vidro e

3 de 1,00 x 1,20 cl vidro. R$ I
250,00. Tratar: 370-9147 cl Eolita.

LAVAÇÃO - vende-se pi auto em

'Ifrente à. Kolbach no centro. R$
2.800,00. Tratar: 370·1478 cl Jean'l
LIQUIDIFICADOR - Vende-se, valor I
a comb. Tratar: 373-3787 cl Noeli. '

LIXADEIRA - vende-se Orbital

(treme-treme). R$ 100,00. Tratar:

276-3256.

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

cl Cacilda.
I

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

MANGUEIRA - vende-se pI
latoaria, Oxicorte, cornpl. (cl bico e

mamõmetro). Tratar: 370·9062.

MAQ. C.ORTE - vende-se

industrial, semi-nova. R$ 1.300,00.
Tratar: 275-0616.

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

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, rndd.
reta, Yamata. Valor a comb. Tratar:
9113·7636.

(
,

MÁQ. COSTURA - vende-se,
reta e overloque cl cobertura.
Preço a comb. Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

MÁQ. BORDAR - vende-se 6

cabeçotes, marca Tajima
(japonesa), borda de 300 a 500

peças por dia. Valor 15.000,00 ou

R$ 18.000,00 cl estoque de fios,
bastedores, máquina para
preencher carretilhas, estantê,
mesa para trabalhar e outros. I'
Tratar: 372-0074 ou 91124711 II
cl Elson.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BOA NOTíCIA
Empréstimos pf servidores
públicos estaduais, federais.

ativo ou inativo, cf descont'o em

folha de pagamento, sf consulta
ao SPC ou SERASA, liberação
imediata. Também financiamos
veículos. Atendemos Jaraguá do

Sul e toda a região.

Rua João Planinscheck, 293 sala 6:
Tratar: 370-6261 ou 9991-6366,
anligo Zonla Mal. Conslr.

I MAQ. COSTURA - vende-se

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

MÁQ. COSTURA - Vende-se, 1

corte de trabalhar Kàmer R$
1.300,00 (pacote cf todos tem
desc. ou avulsa). Tratar: 275-
0616.

MAQ. COSTURA - vende-se
Overlock sequinha cf mesa. R$
150,00. Tratar: 371-6238.

MAQ. COSTURA - vende-se,
.

Vigorelli. R$ 70,00. Tratar: 371-6409.'

MAQ. LAVAR - vende-se Enxuta, 3

�'
anos de uso modelo n ovo .

R$300,00. Tratar: 371-1044 cf
Solange.

�c '

is
MAQ. LAVAR - vende-se pf carro

It cf água quente R$ 1. 700,00 e

_ maq. pf fazer espuma. R$
S 900,00. Tiatar:376-2279.
a

1. MAQ. OVERLOCK - vende-se
- 7.500p seminova. Valor à comb.
p Tratar: 276-08199. cf Maria.
n

JI MAQ .. OVÉRLOCK - vende-se
-

Klindex. R$ 2.500,00. Tratar:

� 37.6-1838;

)-
MAQ. OVERLOCK - vende-se

; ótimo estado. Preço à co�b.
Tratar: 371-3699. cf Izira ..n

'1
MÁQ. REBATER ELÁSTICO - Vende

se, 4 agulhas, marca Hansai,
I

R$ 3.500,00 à vista ou entro R$
2.000,00 e o resto parco Tratar: 9975-

4523, cf Rosa. I

PASSAGENS AÉREAS - Vende-se,
para o nordeste ou qualquer outro
país dentro da América do Sul, com
20 dias antes da data da viagem.
Valoç 60% do valor .da passagem
oferecida pela 'empresa. Tratar:
9973-3358.

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

PERDIDO/ROUBADO - Mochila

bege, contendo roupas femininas
no ônibus catarlnense, domingo à

noite (dia 14). Oferece boa

gratificação pI quem encontrar.

Tratar: 9122-1830

PIA - vende-se balcão cf 3p. e
cuba inox.R$ 80,00, nova -. Tratar:

9119-0444, cf Rogrlgo ..

PIA - vende-se Inox, 2 cubas. R$
150,00. Tratar: 371-6409.

PINCHER - vende-se filhotes n2
O. Tratar: 9993-0623 ou 276-3602.

PINCHER - vende-se filhotes R$
80,00. Tratar: 373-3787. cf Noeli.

PINTURA - Fazemos pintura em

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

PISTOLA _ compra-se Taurus
6.35. Tratar: 370-7080. cf Elemar.

PLOTER - Vende-se, ploter de
recorte, boca de 25. Preço de

ocasi§o. Tratar: 37Ó-9172.

PONTA DE ESTOQUE - vende-se

pf sacoleiras e revendedoras.
Tratar: 370-3561.

PRODUTORA DE GELO - vende-se
me gelo em cubos cf depósito e

uma maq. De gelo em barra cf 50
formas de inox. Tratar: 376-1496
ou 9873-8743

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

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

MAQ. SACOLAS - vende-se pf
fazer sacolas plásticas. Tratar:
376-1042 cf Lurdes.

MORÇA N" 6 - vende-se.-R$
100,00. Tratar: 276-3256.

MAQ. SOLDA - vende-se maq.
solda elétrica, lixadeira, furadeira
de impacto (industrial) e caixa de
ferramenta completa. Tratar:
370-9172 ou 9975-0102.

MÁQUINA - vende-se, reta,
j

cobertura, interloque, overloque e

debrunzara. Tratar: 370-3561.

MESA - Vende-se, marfim, cf tampa
de vidro, pf 6 cad. estofadas. R$
200,00. Tratar: 372-4153, cf Alex ou
370-6278.

.

MESA TÉRMICA - compra-se para
estamparia. Tratar: 371-2115. Cf
Maurício.

MODELADORA - vende-se pf pão
francês, Sulpan. R$ 800,00. 'Tratar:
376-1090 cf Zulelca ou Adima.

MOTOR - vende-se, die., 10 hp,
marca Yamaha. Aceito carro ou

moto na troca. R$ 1.200;00.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875,·

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

OFICINA - vende-se ou troca-se por
moto ou carro. Tratar: 9101-1447, cf
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, cf �imone.

AERO
Suá carga na hora certa no lugar certo!

371,..0363 brasil@netuno.com.br

QUADRA DE TÉNIS DE CAMPO -

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

RELÓGIO PONTO - vende-se,
manual. em perfeito estado. R$
180,00. Tratar: 370-8615.

SALA COMERCIAL - vende-se no Ed.
Tower Center, 101m2, cf garagem.R$
40.000,00. Aceita-se carro e parcy
Tratar: 371-9935 ou 9113-2231.

SERRA - vende-se circular cf
mesa e motor trifásico. R$
150,00. Tratar: 370-8615.

SERRA - vende-se circulat. R$
200,00. Tratar: 276·3256.

TECLADO - vende-se Cassio CT

655. Tratar: 275-2125 cf Taís.

TECLADO .- vende-se Yamaha
Iser 520 cf cartucho digital,
pedestal e caixa de som. R$
800,00. Tratar: 376-0971.

TELEFONE - vende-se 370 milhar

4000. R$ 400,00. Tratar: 370-6687 .

TELEVISÃO - vende-se 14', LG,
cf controle. R$ 250,00. Tratar:
99�h-0927 cf Sérgio.

\
I

TELEVISÃO - vende-se 14"

Philips, cf controle. R$ 220,00.
Tratar: 9953-5554.

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

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

TRITURADOR - vende-se pf
adubo orgânico. R$200,00.
Tratar: 376-0971:

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

'-'

VESTIDO DE PRENDA - vende-se

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

VIQEO GAME - vende-se Play
Station cf 16 jogos. R$ 300,00.
Tratar: 370-0075 ou 99750601 cf
Andréson,

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

VIDEOGAME - vende-se Nintendo

gamen cubo cf 4 cd's, 2 controles e

memorycard. Original. Tratar: 370-2206.

VIDEOGAME - vende-se super
nintendo cf 3 fitas e um controle.
R$ 110,00. Tratar: 376-2767. \

VíDEOGAME - vende-se Master

System III, cf cartucho de 20 jogos.
Valor à comb. Tratar: 311-9699.

VIDEOGAME-vende-se PlayStation 2,
destravado cf 6 cd's. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se super
Nintendo cf 9 fitas., 3 controles. R$
120,00. Tratar: 373-0391 cf Kiko.

*Manicuré

ir (47) 275-0279 * 9963-6820

�)

Juiz de Direilo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
Iomorm de Jaraguá do Sul
2' Vara Cível

PRAZO DO EDITAL: 20 dias
EDITAL DE CITAÇÃO

O(A) Doutor(a) Luiz Anlônio Zanini Fornerolli, Juiz(a) de Direito"

FAZ SABER, a LSB Factoring Fomento Mercantil Lida. E Calibrar -Industrial e Comercial Lida.,
as quais se encontram em local incerto e não sabido que.neste juizo de Direito, situado à Rua
Cristino Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC, tramita a Ação
Declaratória, sob n' 036.00.002108-9, aforada por Metalúrgica Erwino Menegotti ltdn.,
�m desfavor de LSB Factoring Fomento Mercantil Ltda., Banco do Estado de Santa Catarina SI
A - BESC e Calibrapar Industrial e Comercial Ltda. Assim, fica o mesmo CITADO para responder
à ação, _querendo, no prazo de 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial )art. 285, c/c art. 319 do CPC).
SíNTESE DA INICIAL: No dia 2 de março p.p. a requerente tomou conhecimento do tabelionato
de protesto de Titúlos desta Comarca de duas intimações de protesto, para pagamento, no prazo
de três dias, no valor de RS·I.116,OO, tendo como cedente o p�imeiro requerido e apresentante
o segundo requerido. Diligenciando junto ao Cartório de Protesto de Titulos desta comarca, com

o intuito de saber a o�igem dos titulos, a requerida obteve cópia dos títulos que foram apresentados
para cobrança, onde pode constatar que os mesmosleram emitidos pela terceiro requerida.
Realmente a requerente e a terceira requerida realizam uma operação de compra e venda de

alguns calibradores. Entretanto; quando do recebimento dos equipamentos em sua sede, a

requerente, solicitou fosse feita uma medição técnca dos mesmos, com o objetivQ de verificar
se estes estavam de acordo com o descrito, Referida medição foi realizada pela K & L Laboratório
de MetrologiarDimensional e Pressão, a qual constatou que os equipamentos apresentavam
uma diferença de medição, com variação superior à recomendada. A requerente providenciou
a sua devolução. Embora avisada do motivo da devolução e tendo recebido referidos
equipamentos, a terceira requerida remeteu-os novnmente para a requerente, emitindo os

titulos ora apresentados para protesto. A requerente comuicou, novamente, àJerceira requerida
que os equipamentos estão à disposição para ser retirados em sua sede, todavia a m�sma, até
a presente data nenhuma providência tomou. Ao que parece, a terceira requerida negociou os

títulos em questão com outra empresa (pr.imeira requerida), e agora, não possui numerário
para resgatá-los. Apesar dos esforços da requerente para solucionar amigavelmente esta

pendência, nenhum posicionamento teve das requeridas, não restando outra alternativa senão
a presente demanda judicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
eu, Édie Izeli de Carvalho, o digitei, e eu, Christiane Korn Alves, Escrivã(o) Judicial o conferi
e subscrevi. Comarca de Jaraguá do Sul(SO, 24 de junho de 2002.

*. PROTETORES DE CAÇAMBA * CAPOTAS MARíTIMAS *

CAPOTAS D.E FIBRA * TAPETES PERSONALlZA-DOS *

TAMPÃO MARíTIMO * SANTANTÔNIO * REDES PARA
CARGAS DE CAÇAMBA * CAIXA TRUN� * PICK-UP

CABINE DUPLA E SIMPLES ENTRE OUTROS!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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* Sua casá própria sem 'cornplicaçâo ' .

* Construir - Adquirir mais um imóvel 'ou realizar sonho da 'sua
casa .ou apar-tamento na cidade, campo. ou praia, com o

, PANAMERI'CANO você.rerá Ile;"efícios e�peci-ais�. "
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NATALIA AULAS PARTICULARES DE ALEMÃO'
,

* MASSAGEM
* PROGRAMA

* ATENDE ELES,
EI:.AS E CASAIS

ir 9953-1142

Método Themen Neu (todos os níveis com
opção de preparação para a Zertifikatsprüfung

no Goethe-InstitutCuritiba)
- Aulas de conversação e correspondência

comercial.

Faço traduções em alemão, espanhol e inglês.
Contato e informações: 372-1317, cl HildeIV
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VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cl 2 dorm., ga�., no Centro - R$ 58.000,00. Buratto - Tratar:

(47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296

VENDE-SE - PRAIA CÀMBORIU
Apto cl l' dorm., gar., mobiliado, no Centro - R$ 35.000,00.

Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 2,96
VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

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

367-19?3. CRECI 296
,I

Para
anunciar

ligue:
371-1919

I
I'�---�--
� IMPI Madeireira

Av. Pref. Waldemar Grubba, 1839, Vila Lalau
'

Flórida Ltda.

, Fones: 370-7393 ;- 370-7550

ii Especializada em madeiras nobre, beneficiamento
, de madeira� em geral e, madeiras para cobertura

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

�CORTILBXJr,llt,-coRTINA.<) - PERSIANAS -DECORAÇÕES
PcuirM-e;q�plM'Cl/leWbomí�

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

Rua Reinoldo Rau, 5'20 - Jaraguá doi Sul ,-'se

2
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//

v/drqçaria

Wille(��I' ·\1',,"WJ�,...J, 9. I

arqultetOra
deslgn

3'
5
4-
"7

Nós queremos vender! Você quer Comprar?'
Vamos negociar!

Fone: 371-0568Rua Augusto Mielke, 120 - Baependi

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

A MOCIDADE DE BILAC (199)
Levava B i lac uma vi da de boêmio nos

primeiros tempos da mocidade, quando o pai,
entregando-lhe um bilhete de entrada, lhe
ordenou,' um dia, que fosse ao teatro, onde se

representava nessa noite um dramalhão: Os
sete degraus do crime.
O poeta foi. No dia seguinte o velho indagou:
- Assistiu à peça?
- Assisti, sim, senhor.
- Prestou bem atenção ao final?
- Prestei.
- Como foi que morreu o protagonista?
- Na forca.
- Pois, olhe -, bradou-lhe o ancião, com voz

estentórica - é esse o fim que o espera, se o

senhor não mudar de vida!

AmadeuAmaral- Discurso na Academia Bras. de Letras, página 20.

• Jornal

CORREIO DO povo

Aqui tem
informação!'

Rua Reinaldo Rau. 61 -

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

Café
,A Oase Terças-feirinas promove, dia 6/8, às 14h30, no
Clube Atlético Baependi, Café Beneficente, ao preço de

R$ 10,00, valendo um café. .

Biblioteca
o Centrode CulturaAÍemã, deJaraguá do Sul,convidando
para a inauguração da Biblioteca, no dia 10 próximo, às 15
horas, na sua sede, à Rua Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, 638. Prestigie!

Integração
IVONE DE LIMA - Escritora

Integrar e reintegrar o portador de deficiência à

sociedade. Este é 9 principal objetivo da Ajadefi
(Associação Jaraguàense dos Deficientes Físicos), que
fielmente vem cumprindo seu papel desde a sua fundação,
no dia 29 de junho de 1994. Completando 6, anos de

atuação. Abrindo espaço, lutando por uma sociedade mais
justa,mostrando que os obstáculos são ilusórios e que existe
uma grande união, e se acredita no próprio potencial. Esta
é, e sempre será, a filosofia de vida adotada pela Ajadefi,
que conta, hoje, com 350 associados, dos quais alguns já
foram encaminhados aomercado de trabalho. Em contato

com o pessoal, percebe-se garra, determinação e superação.
A comemoração do aniversário da entidade realizou

se nas dependências do Parque Malwee, onde,.além da

presença de associados, reuniram-se também para festejar
pessoas como Augustinho Oliveira (Rádio Jaraguá), dr.
Murillo, com a mulher, Bernadete, imprensa e demais

convidados, mencionando também pessoas que, mesmo
não estando no evento, colaboraram para que ele se tornasse

possível, as empresas Rota Segura, Drogaria Farmais e

Supermercado Alexandre.
Nesta ocasião; houve a estréia de um jogo de futebol

de salão, liderado porAdilsonWelter, e sua.equipe de nove
jogadores, todos.portadores de deficiência.

Assim conclui Rosane Massaia, 25 anos, sócia-fun
dadora da Ajadefi: ''Ter uma deficiência não é ter um

defeito, mas, sim, uma qualidade de ser diferente".

Atendimento médico: atitudes que deixam qualquer cidadão indignado I

MARTINtS DO CARMO MORETTI - Professora, pedagoga especialista em Educação Infantil e séries iniciais

Recentemente, fui a um consultório médico buscar

informações sobre algumas alterações que vinham ocor

rendo no meu organismo, visto que os sintomas apre
sentados não eram rotineiros. Após uma breve conversa

com o profissional da área, foram solicitados alguns exa

mes, para um diagnóstico mais "profundo".
Com o exame em mãos, foi marcado o retorno, e,

neste retorno, quem entrou no consultório foi o exame.

A paciente ficou do lado de fora, esperando na recepção.
Como saber o resultado do exame? Como tirar as dú

vidas? Como prosseguir o tratamento?
Esta atitude deixou-me indignada, irritada, enlou

quecida. Que profissional é "este" que deixa o paciente
do lado de fora e conversa com o exame? Que tipo de

"relações humanas" desenvolveu para trabalhar nesta área?
Muitos são chamados de "doutores" porque almejaram
este título e realizaram todos os estudos pa,ra recebê-lo,

outros são chamados de "doutores", praticando atitudes

ridículas como estas, sendo assim, mers:cem ser tratados

com elevado respeito e com esse título?

Esta atitude vivenciada. em um consultório desta i

cidade assusta muito, pois me apresentei com um 'plano
de saúde. Agora, imagine se cai nas mãos deste pro
fissional um paciente que não tenha nenhum plano de

saúde? Acredito que não deva nem entrar pela porta e

acabe morrendo., 'I
Que profissionais são estes que, trabalhando com hu

manos; humilham a ponto de fazer destes meros objetos? I.
O juramento ao receber o diploma, saiu só da boca pra
fora? E o compromisso assumido em prol da vida, onde :
fica? É preciso assumir intensamente a função que exer

cemos na sociedàde, principalmente no trabalho com
'

humanos. Caso contrário, devemos abrir mão de nossas

profissões.
'

o Brasil e a Alca
� � �

Lm, lNAao LuIA DA SILVA - Presidente de honra do Partido dos Trabalhadores e conselheiro do Instituto Cidadania
,

"

Em várias oportunidades, tenho deixado claro que a

proposta da. Alca significa, na prática, uma espécie de

anexação das economias latino-americanas à economia
dos Estados Unidos, causando enormes prejuízos à nossa

indústria, agricultura, comércio, serviços - e à nossa

própria cultura. A situação atual, de agravamento da crise

econômica, revela mais uma vez o quanto o nosso País

está vulnerável e enfraquecido. Dá para imaginar como
ficaria se aderisse à Alca nas condições que está sendo

proposta?
O Brasil, se depender da nossa vontade, não vai sofrer

nenhum processo de anexação-O caminho é bemoutro:
temos de reafirmar nossa soberania e realizar as nossas

potencialidades em nível mundial. Para isso, é preciso
acreditar na nossa capacidade, na tenacidade do nosso

povo, na incrível capacidade criativa que temos para
enfrentar e vencer dificuldades. I

Os EUA representam cerca de 25% de nossas expor
tações. Queremos mantê-las e, se possível, aumentar as
nossas vendas. Mas queremos negociar em condições de

I igualdade, como deve, acontecer entre parceiros
comerciais. O Brasil precisa pensar na nossa indústria e

no nosso desenvolvimento. Para que se tenha uma idéia,
enquanto os produtos americanos, com raras exceções,
entram livremente no Brasil, 60% das exportações
brasileiras encontram algum tipo de obstáculo para entrar
nos Estados Unidos. Ou são taxas exageradas, como a

do aço e a do suco de laranja, ou são cotas de importação,
que limitam a quantidade de açúcar, por exemplo, que
podemos vender. E existem vários outros bloqueios que
reduzem o potencial das exportações brasileiras.

Um estudo feito pela embaixada brasileira em

Washington constatou que as exportações brasileiras para
os EUA pagam uma tarifa média de 45%, enquanto as

americanas para o Brasil pagam em média 15%. E a

administração Bush quer discutir a Alca sem colocar na
mesa de negociações essas limitações impostas a

praticamente todos os produtos nos quais o Brasil é mais
competitivo. O que vamos discutir, então? Apenas a

redução da TEC (Tarifa Externa Comum, do Mercosul)
ou da Lei de Informática, que acabamos de aprovar? O
comércio tem de ser uma estrada de mão dupla, onde
todos saiam ganhando e não somente alguns. O governo
Bush tem tomado medidas protecionistas que ferem os

interesses dos outros países e isso não pode ser

consolidado num acordo geral de livre comércio.

A cada dia novos estudos demonstram que

praticamente todos os setores da economia do Brasil

perdem mais do que ganham aderindo à Alca, nas

condições até agora propostas, principalmente no I!
segmento de produto� industrializados e de serviços.,Essa II
integração, especialmente se for acelerada, levará também I

à redução de direitos sociais e trabalhistas, reforçando o

desemprego e a precarização das condições de trabalho, '

já que as. empresas terão que enfrentarmaior competição,
reduzindo custos rapidamente.

É por isso'que defendemos uma verdadeira integração
política, econômica e cultural dos países latino-americanos

I j
para poder negociar em melhores condições com os

I

Estados Unídos. É por isso que defendemos o

fortalecimento' e a ampliação do Mercosul. É por isso ,I,
também que defendemos uma posição de efetiva

solidariedade à Argentina e aos demais países que vêm

sendo tragados pelagrave crise das políticas neoliberais.
Sem o Brasil a Alca não existe. Vamos combater o

protecionismo dos Estados Unidos, tentar abrirmercado
para os produtos brasileiros e, sobretudo, defender nossa
soberania. Para o Brasil, portanto, é mais interessante,
neste momento, defender o Mercosul, que passa por uma
crise, mas já foi muito importante para a dinamização
do comércio entre seus membros, do que simplesmente
aderir a um acordo sob a hegemonia dos Estados Unidos.
Reforçar oMercosul significa atrair os países andinos para
dentro do acordo, estreitar os laços com a União

Européia, e ampliar o comércio com a China, Índia, com
a Ásia de modo geral, com a África do ,Sul, e com todos

os países onde haja espaço para crescer.

Esclarecer essas questões junto ao, povo brasileiro é

fundamental para a mudança de rumo que o nosso País I

precisa. Elas demarcam nitidamente o campo entre quem'
defende a continuidade das políticas neoliberais, de modo
claro ou disfarçado, e quem apresenta alternativas

concretas para a construção de um novo projeto de nação.
O PT vai dar continuidade à luta contra a Alca e em

defesa de uma integração soberana e democrática das

Américas, independentemente do plebiscito que está

sendo convocado e dirigido por importantes entidades
da sociedade, sem a participação institucional de partidos
políticos. Para isso, produziremos e divulgaremos
instrumentos próprios de debate e mobilização.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.APREENSÃO: PRODUTOS SEM PROCEDÊNCIA SERÃO DESTRUíDOS PELA VIGILÃNCIA SANITÁRIA

Conservas
GUARAMIRIM - Fiscais

da Vigilância Sanitária da

Prefeitura apreenderam
ontem, durante fiscalização
de rotina, cerca de cem vi

dros de conservas sem

procedência ou fora das
\
normas exigidas pela lei.

De acordo com o fiscal
Flávio Freiberguer, os vi

l dros de conservas foram

retirados das prateleiras de
li 29 estabelecimentos co

n merciais. No total, foram

� r�tirados de circulação e

s proibido o consumo de 56
I
JII vidros grandes (de 4,5 gui-
e, los) de pepinos, palmitos e
rr

91 13 pequenos (350 gramas)
�

de conservas de couve
M

7, flor, beterraba, palmito e
TI
_ pepinos. !

M, Todo o material será
Ki
31 inuulizado pela Vígilância

Sanitária por não pos
VIIít suírem rótulo, procedência
rri ou registro. De acordo
VI, com a fiscal Sandra Mar
ie

carini, que acompar:hou a

visita de fiscalização, o

,..,

sao apreendidas

Bogo/CP
Produtos não tinham rótulo, procedência ou registro nas embalagens ,

principal problema re-

.

menta agudo por alimentos Adernar de Souza, não po�
fere-se às conservas de causado por toxina pro- sui registro tampouco
palmito. ''Apenàs o Esta- duzida ppr uma bactéria), CGc., "Ele simplesmente
do fornece o Alvará Sani- doença que pode, inclusive, falsificou o rótulo", afirma
tário devido à comple- levar à morte. Freiberguer. Os comercÍan
xidade desse tipo de con- Alguns vidros de conser- tes não serão penalizados e

serva, que é passível de vas possuem rótulo, mas, os infratores I podem rece

contaminar o consumi- segundo os fiscais, é falsifi- bel: multa, caso se descubra

dor em função do risco cada. O fabricante, cujo ró- quem são eles.
,:-.

do botulismo (envenena- tulo apresenta o nome de (MARIA HELENA DE MORAES)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAM'IRIM

PORTARIA NQ 460/2002

ALTERA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNiCíPIO DE GUARAMIRIM

Mário Sérgio Peixer, Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso de suas atribuições e nos termos
da Lei nº 2024 de 29 de agosto de 1997, que institui o Conselho Municipal de Alimentação Escolar
- COMAE.

Art. 1º - Alterar, os membros do COMAE, conforme composição abaixo:

I - Representante do Poder Executivo
a) Titular Maria Inês Fernandes

b) Suplente -lIze Maria Dalminico
II - Representante do Poder Legislativo
il) Titular - Sydnei Silvio Finardi
b) Suplente - Gisele Ronchi
III - ,Representante dos Professores

a) Titular Valcíria t.ana de Souza

b) Titular - Nádia Hermann

c) Suplente - Helena Leíternpergher
d) Suplente - Cláudia Roberta Chiodini
IV - Representante dos Pais de Alunos

a) Titular Alberto Gaeski Junior
b) Titular Roberto Waschmann
c) Suplente Rosane Siewert

d) Suplente Maria Edilamar Dalfovo de Lima
V - Representante outros Segmentos da Sociedade Civil
a) Titular - Osni C. Aguiat ,)

b) Suplente - João Carlos Michalak
'

Art. 2º - O mandato dos membros do COMAE será de 02 (doiS) anos, podendo ser reconduzido
pelo menos uma vez.

Art. 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais disposições, conforme previsto
na mencionada lei que 'institui o COMA!:;, serão tratadas e definidas no Regimento Interno.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

'

Mário Sérgio Peixer
Prefeito Municipal

GuaramirimjSC, 02 de Agosto de 2002. '

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

II I
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Procuradoria-Geral doEstado t
faz 20 anos de fimdação

FLORIANÓPOLIS - Os A expansão das ativi-

20 anos de fundação da dades da Procuradoria-Ge

Procuradoria-Geral do ral do Estado iniciou-se em

Estado serão comemora- 1993, com a criação da uni

dos na próxima semana, dade Regional de Joinville,
com uma série de eventos.' Atualmente, conta com 12

Entre os principais atos es- regionais e a representação
tão a apresentação da 3" em Brasília. Além de re

edição da Legislação Básica presentar o Estado, a Pro

da PGE, a inauguração do curadoria atua também no

auditório "procuradora do controle dos serviços jurí-
Estado Assi Schifter", a dicas das entidades da ad

solenidade comemorativa e ministração indireta. O,pro
a aula inaugural do Ciclo de 'curador-geral do Estado,

Atualização em Direito. Walter Zigelli, explicou que

Criada através da Emenda as comemorações desti

Constitucional n016, de 28 nam-se a reafirmar a mis

de junho de 1982, a são constitucional da enti

Procuradoria-Geral do dade e seu compromisso
Estado exerce a repre- com a legalidade e eficiên

sentação judicial e extraju- cia no serviço público es

dicial do Estado de Santa tad'ual. "Nestes 20 anos a

Catarina e as atividades de Procuradoria-Geral do

consultoria e assessora- Estado consolidou-se co-

. menta jurídico do Poder mo modelo de serviço pú-
I

Executivo. blico eficiente."

Sesc comemomatuação juntoàcomUnidadedeJS
]ARAGUÁ DO SUL - No

Dia Nacional da Saúde, co
memorado ontem, a unida
de do Sesc (Serviço Social
do Comércio), deJaraguádo
Sul, não realizou nenhuma
atividade específica, mas

agendou o próximo Sesc/
Saúde para o dia 14 deste

mês, quando serão dispo
nibilizados nada menos que
150 exames de glicose e 150
de colesterol. De acordo
com a gerente do Sesc de

Jaraguá do Sul, Mery Laise

Warmling, o Sesc/Saúde
foi implantado na cidade há
três anos, e acontece sempre

na segunda quarta-feira de
cada mês. No Estado, o

projeto foi implantado há
cinco anos. De acordo com
a gerente, o Sesc/Saúde faz

parte do programadirecio
nado àmanutenção da saú
de não, apenas dos traba
lhadores e empresários vin
culados ao Sesc, mas para
toda a população de Jara
guá do Sul. Ela salienta que
os usuários do programa
possuem uma carteira onde
consta todos os dados e re

sultados deis exames feitos,
o que permite ao usuário
total conhecimento de seu

histórico.
Ao final de cada ano, se

gundo Mery, será possível
levantar um diagnóstico so

bre a situação de Jaraguá do
Sul no que se refere a dia

betes, pressão arterial e co

lesterol. Em setembro deste

ano, o Sesc completa 56 anos
de fundação e, para contribuir
ainda mais com a comuni

dade, optou em comemorar

a data com uma grande ação
de mobilização comunitária
em torno do tema Educa

ção, através do Projeto Sesc
e Você - Educando para a

cidadania. (MHM)

Gerente do Sesc de Jaraguá do Sul, Mery Laise WarmlingAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP NOTAS
RESGATE
ApedagogaLuizaFigueiredoRisso, homenageada na edição
de sábado último pela reportagemdo CP, com uma matéria

sobre a força de vontade e a persistência quemuitas pessoas
demonstram na luta pelo seus objetivos, não gostou de

alguns termos utilizados pela repórter, que se equivocou ao
chamá-la de "idosa" e "dona de casa". De acordo com

telefonema da filha de Luiza, suamãenão é idosa e tampouco
dona de casa. Ela é comerciante há mais de 20 anos e,

apesardos 60 anos completos, acha discrinúnatório o termo
"idosa". Luiza, ao contrário do que consta na reportagem,
é formada pela Unisul, e não pela Univille.

CONCURSO
Quem pretende se candidatar ao concurso da Receita

Federal pode se preparar para as inscrições, que estão

abertas de 12 a 23 deste mês. São 160 vagas para auditor
e 19Ó para técnico e os vencimentos são de R$ 4.268,12 e

R$ 2.013,98, respectivamente. Para concorrer é preciso ter
nível superior. As provas objetivas estão marcadas para os
dias 28 e 29 de setembro, com questões de conhecimentos
gerais, conhecimentos específicos e conhecimentos

especializados (esta última apenas para técnico).

INAUGURAÇÃO
,

A administração municipal inaugura, no próximo dia 10,o ,

Centro de Educação Infantil do Loteamento Ouro Verde.
A solenidade de inauguração está marcada para acontecer

às 15h30, com a presença da secretária de Educação, Íris
Barg Piazera, e do prefeito municipal, Irineu Pasold.

ENCONTRO
No próximo domingo, Dia dos Pais, a Divisão de

Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria'de Educação,
Cultura e Comunicação promovem o 'jaraguá do Sul se
Encontra Dia dos Pais": O evento está programado para
acontecer a partir das 10 horas, com uma série de atividades,
e ainda distribuição de 300 cartões de almoço, grátis.
Também está previsto declamação de poesia, passeios de
trole, apresentações de danças folclóricas, capoeira, pagode
e, às 19horas, show com a Banda Tribo da Lua. Sem
contar com a feira de arte e artesanato, café colonial,
churrasco e outras atrações gastronômicas.

COMUNICADO
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA,
torna público que requereu junto à
FATMA a Licença Ambiental de

Operação-LAO, para extração de
Saibro e Argila, no local de Guarani

Mirim, no município de Massaranduba,
se. Procasao DNPM nO 815.399/02.

ê;J!1!:ftQ.�,;:s;;ll Marte lhe dará o

di o que precisa para
sua conta bancária,

m esbanjar dinheiro, A
:JlIIdo apaixonado virá

à tona,

Câncer - Se depender de força
de você estará feita!

á tomar' decisões
for preciso, Insinue

dia para lidar com
icidade e viagens
xime-se de irmãos,
rabalho ou estudo.
rá se declarar a você:
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IBENFEITORIAS: COMUNIDADE ESCOLAR DA REGIÃO É BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS E ESPAÇO FíSICO

Secretária de Educação faz

entrega de material na região
]ARAGuA DO SUL - A tor de educação da rede esta- Kirikue Nhemboe tem 10 Duarte Magalhães, que pos-

secretária de Educação do dual. ''A inclusão das mino- alunos. Ao todo, 23 alunos sui oito deficientes auditivos;
Estado,MiriamSchlickmann, rias e o avanço na direção da indígena� serão diretamente' ValdetePiazera Zindars, com
esteve ontem emJaraguá do autonomia das escolas, tanto beneficiados com os equipa- oito deficientes auclitivos;Ju-
Sul e Guaramirim para inau- financeira quanto pedagó- mentos, que consistem em lius Karstens, com sete defi-

gurar obras físicas nas escolas gica, representam um grande geladeiras, fogões,mesas, ca- .

cientes auditivos; General
da rede estadual de ensino e orgulho para a educação. deiras e todos os utensílios Rondon, em Massaranduba,
também para entregar ele- Temos consciência que não usados em uma cozinha para que possui nove deficientes

trodomésticos e utensílios de pudemos fazer tudo o que a produção da merenda auditivos e três visuais; Emilio
cozinha para as três escolas

,

as comunidades necessitam, escolar. A secretária salienta da Silva, em Schroeder, com

indígenas em funcionarnen- mas sabemos que não fomos que, ainda no mês de se- sete deficientes auditivos, e ao
to nas localidades deAraqua- omissos", afirma a secretária. tembro, deve iniciar o curso Centro de Educação Espe-
ri e São Francisco do Sul. Os eletrodomésticos fo- - de formação de professores cial de Corupá, com seis de-

Também foram entregues, ram .entregues ao cacique da indígenas para atuarem nas ficientes auditivos e um visual.

ontem, kits pedagógicos escola indígena Kirikue escolas das aldeias guaranis.
'.

Também foram entregues
, adaptados com a linguagem Nhemboe, da aldeia Pindoty,

-

O curso será ministrado em kits para o Centro de Edu-

cl sinais e braille a. escolas Félix Brisuela, que represen- Florianópolis, cação de Jovens e Adultos,'
que atendem alunos comne- tou as outras duas escolas: Ca- Já os kits pedagógicos que tem 72 deficientes au-

cessidades especiais, como ciqueWeráPukú, também de adaptados na linguagem de ditivos e dois visuais, e ainda

portadores de deficiências Araquari, e que tem 8 alunos, sinais e, braille foram entre- aoNaes (Núcleo de Estudos
auditiva e visual. e a Escola Indígena de En- gues para as escolas Rolando a Distância), que abriga oito

Na avaliação da secretá- sino Fundamental Laranjei- Dornbusch, que tem sala portadores de deficiência

ria, o momento é um dos ras, em São Frap.cisco do Sul, especial com dez deficientes auditiva.

mais importantes para o se- com cinco alunos. A Escola visuais e seis auditivos; José (MARIA HELENA DE MORAES)

Quadras esportivas cobertas são inauguradas em clima de festa
]ARAGuA DO SUL/GUA

RAMIRIM - A construção de
uma quadra coberta de es

portes na Escola de Ensino

BásicoJulius Karsten foi co
memorada com inaugura-'
ção oficial e presença da se

cretária de Educação do Es
tado, Miriam Schlickmann.
A quadra, segundo a direto
raGuiomarSchunke, é uma

J

das antigas reivindicações da .

comunidade escolar, profes-
.
sores, alunos e comunidade.

.A obra, de 878,92 metros

quadrados, teve um in

vestimento de R$ 99.468,65.
Ainda ontem, também foi

inaugurada oficialmente a

quadra esportiva coberta

da Escola de Ensino Básico

Lauro Zimmermann, com

.

Teo Bogo/CP
Escolas Lauro Zimmermann e Julius Karsten inauguram quadras esportivas cobertas

878,92 metros quadrados e

investimentodeR$105,895,47.
De acordo com a diretora do
estabelecimento de ensino,
Rúbia Simone Schiodini, a

dade em geral. ''A escola fica

aberta aos finais de semana,

para os alunos e outros ado

lescentes que queitam praticar
esportes", enfàtizaRúbia. (MHM)

esar da tendência em

seus desejos, você
as suas decisões. Ao

n
buscar nos outros,

encon� dentro de si as

respostas.
Vir em - Marte acenderá os

s. Amplie o seu círculo
e se concentre em

o prazo. Na paixão,
ow de simpatia.

construção da quadra es

portiva' coberta é uma ne

cessidade da escola já hámais
de cinco anos.Aquadravai be-

. neficiar os alunos e a comuni-

suas ambições. Tra

rtigos femininos,
ecor alimentos estarão

�o�rpaixõo por alguém
Influente.

ião - Dedique-se a

físicos e evite distrações
s. Planeje uma viagem,
tudo para dar certo.

s desejos no namoro.

�9\,q,�t�� - Não faltar'

íJ�q.i)!9;âêU>ara conduzir toda

aSf\ud1J.?ttf(efas profissionais
�s��piJra quem lida co

artigos femininos. Paixão moi

forte por um colega.
Peixes - 'Conquistará o qu

to eja: invista nos seu

medo. O amor ser'
nce do dia. Deixe flui

Mostrará

para esperar o

oisas. Mas tomará
ra melhorar a sua

Ç2� financeira. Vida sexual

eSfaque.
Capricórnio - Terá vantagens em

ião comercial; mas evite

ulsivornente. Se trabalha

� r ponto para você.
.

ada ao seu par.
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I DESTAQUES: COMISSÃO SELECIONA TRABALHOS PARA EVENTO, EM SETEMBRO

Salão Schwanke divulga
resultados para a fase final

]ARAGUA DO SUL - o

10 Salão Luiz Henrique
Schwanke de Arte Con

temporânea, promovido
pela Scar (Sociedade Cul

tura Artística), de ]araguá
do Sul, divulgou, sábado,
o resultado final do pro
cesso de seleção e premia
ção. Todos os 24 artistas

e 41 obras pré-seleciona
das foram mantidas na se

gunda etapq de seleção.
Na primeira etapa, foram
analisadas obras de 238

artistas inscritos, através da
análise de fotografias e

dossiês. A segunda etapa
se deu na presença das

obras, com o salão mon

tado especialmente para
essa finalidade. A maioria

das propostas aprovadas
é de obras não conven

cionais, como instalações,
videoinstalações e inter

venções urbanas.
Franklin Pedroso (R]),

Ricardo Resende (SP) e

Paulo Reis (PR) foram os

I
r

[

n

te

J

iTJ

C

I:

li

Ü

o

3.1

Is
,

IL responsáveis pela seleção

�i
e premiação, com a par

a ticipação do .curador
G Charles Narloch (SC).
E Franklin é o curador da re
rt presentação brasileira da

próxima Bienal do Mer-
11 cosul, que acontece em
I �

2003, em Porto Alegre.
Ricardo Resende é cura

dor do MAM (Museu de

Arte Moderna), de São
I,
1

� Paulo, e Paulo Reis é cu

S radar independente em

Curitiba.
TI.
T Em vez de premiar
S três artistas, como previaSI

o regulamento, a comissão
iTil resolveu dividir os R$ 15
SI mil entre cinco artistas:

o Aline Dias, Ivane Car-
., neiro, Raquel Stolf, Veram

Bagatoli e Zé Lacerda irão
rtr receber R$ 3 mil cada.

Aline Dias ainda recebeu

como distinção o direito

a uma individual no Cen

tro Cultural da Scar, em
2003. Todos os seleciona-

Salão Schwanke .seleclonou 41 obras de 24 artistas .catarinenses
Téo Bogo/CP

dos receberão um pró
labore de R$ 300,00.
As obras, totalmente coe

rentes às vertentes con

temporâneas, prometem
chamar a atenção dos

visitantes. Paredes btàncas,
vídeos, ratos de borracha,
pingos rosa espalhados
pelo ambiente, cascas de

ovos e fios de lã são al

guns dos materiais inusita

dos utilizados pelos artis

tas. Além de obras no in

terior do Centro Cultural,
inúmeras propostas inter
ferem na área urbana da

cidade. Uma delas insta

lou narizes de madeira em

troncos de árvores das.

praças de ]araguá do Sul.
- A qualidade das obras
inscritas pelos artistas,
aliada aos cuidados na

adaptação e adequação
dos espaços por parte da

Scar, possibilitou a seleção
de propostas que exigem
esse tratamento profissio
nal -'-, afirma Charles

Narloch, curador-coorde
nador do salão. Informou

que o salão não vai se re

sumir à mostra, mas de

ve ser' repensado com

novas propostas curato

riais para o ano que vem.

A idéia é trabalhar com os

artistas selecionados nas

principais capitais bra

sileiras.

Para o salão, que abre

em 19 de setembro, está

prevista também a mon

tagem de salas especiais
com obras do artista

joinvilense Luiz Henrique
Schwanke, considerado'
um dos maiores nomes

da arte contemporânea
catarinense e brasileira, e

que neste ano completou
10 anos de morte.

Segundo Denyse Zim
mermann da Silva, vi

ce-presiden te de artes

plásticas da Scar; o salão

não é um mero evento,
mas uma proposta de

um programa concreto.
v

"Queremos estabelecer

aqui em ]araguá do Sul

um sólido programa de

artes plásticas, com efeito

multiplicador, que reflita

a produção 'contempo
rânea de nosso Estado e

se integre à necessidade

de ampliação dessa área

de conhecimento por

parte da população, espe
cialmente através dos

jovens e crianças", conclui
a coordenadora.

Selecionados - Aline

Dias (Florianópolis), Fo
tografia (premiada e in

dividual em 2003); Ana
3,14 (Ana Paula Pissatto
- Florianópolis) In

tervenção; Bianca Scliar

(Florianópolis) Foto-

grafia; Clara Fernandes

(Florianópolis) Instalação;
Elisa Noronha (Florianó
polis) Instalação; Franzoi

Qoinville) Instalação; Ivane
Carneiro Qoinville) Insta
lação (premiada); ] ane
Brüggemann 00inville)
Instalação; ]orge Leirner

Lindote Schwanke Ferro e

quem mais vier 00rge
Ferro - Criciúma), Inter
venção;]ulia Amaral (Flo
rianópolis) Intervenção
Urbana; Letícia Cardoso

(Florianópolis), Video
instalação; Lu Renata Q0-
inville), Instalação; Meg
Tomio Roussenq (Rio do

Sul), Pintura; MériHélen
(Rosimeri Cunha e Helen

Rampinelli - Criciúma),
.

Instalação; Patrícia Ca

ramelo, (Florianópolis),
Gravura; Raquel Stolf
(Florianópolis), Instalação
(premiada); Regina Melim
(Florianópolis), Vídeo
instalação; Roberto Freitas

(Florianópolis), Instalação;
Susana Salles (Blumenau),
Instalação; Tatiana Rosa

(Florianópolis), Instalação;
Tito (j araguá do Sul),
Instalação; Traple-V (Ro
berto Moreira] r. - Flo

rianópolis), Ins talação;
Vera Bagatoli Qaraguá do

Sul), Desenho (premiada);
Zé Lacerda (Florianó
polis), Vídeo (premiado).

Apolitec amplia ofertas d

qualificação profissional
]ARAGuA DO SUL -

Com o início das ativida

des do Centro Politécnico

Geraldo Werninghaus, a

Região Norte do Estado

ganha novas possibilidades
de qualificação profissio
nal. Mantida pela Associa
ção Politécnica de ]araguá
do Sul, a nova unidade de

ensino abre inscrições, de

hoje a sexta feira, para o

curso de Informática -

Habilitação em Sistemas de

Informação, ampliando a

oferta de ensino profissio
nalizante no Vale do Ita

pocu.
A construção do Cen

tro Politécnico materializa

um projeto antigo da co

munidade de contar com

uma estrutura capaz de

atender o crescimento da

região, especialmente quan
to ao ensino técnico em

nível médio. As obras ti

veram início em 15 de ou

tubro de 2001, e se encon

tram em fase [mal, enquan
to os equipamentos para os
laboratórios serão licitados

ainda no segundo semestre

deste ano. Com área total

de 3.714 metros quadra
dos, distribuídos em dois

blocos com três pavimen
tos cada, a escola contará

com dependências admi

nistrativas, apoio peda-

gógico,
-

miniauditório, 1

salas de aula e outras 1

salas, destinadas aos lab
ratórios. O projeto envoh
recursos da ordem de ce

ca de R$ 1.997 milhão, i
cluindo as obras civis, eqw
pamentos de laboratório
acervo bibliográfico e ca

pacitação de professare
O Centro Politécnic
Geraldo Werninghaus i

mantido pela Associaçã
Politécnica, formada peli
Unerj (Centro Universitá

rio de ] araguá do Sul),
Prefeitura e Cejas (Centro
Empresarial de ] araguá
do Sul), representando OI

setores de comércio, de

serviços e indústria. Esta

parceria possibilita que a

comunidade seja beneficia
dacom 50% das vagas por
meio de bolsas de estudo,
como contrapartida ofere

cida ao Ministério da Edu

cação. "O formato do

Centro Politécnico' é ino

vador porque permite que
a comunidade participe
diretamente da sua ma

nutenção, numa gestão sem

interferência do governo e

visando atender aos inte

resses da região", avalia

Alfeu. Informações, entre
em contato através do tele

fone (47) 371-0983 ou no

e-mail: reitoria@unerj_br.
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Malwee jogaamanhã ànoite,
contrao time de SãoLudgero
]ARAGuA DO SUL -'

Depois de empatar contra

o Curitibanos, de Videira,
na partida realizada no fim
de semana, nà casa do ad

versário, por 2 a 2, o grupo
, J

da Malwee prepara-se

para entrar em quadra,
amanhã à noite, pelo cam

peonato estadual da mo�
dalidade. Desta vez o con

fronto será contra a equipe
da Incoplast, de São Lud

gero, última colocada na

classificação geral da com-

tem, par,a ga,rantir um
J

ponto que a Federação
Catarinense de Futsal reti

rou do time como forma

de punição, depois que o

goleiro Jorjão, que estava

no banco, invadiu a qua
dra e evitou um gol do .

Chapecó. "Se a Federação
manter a posição e o Co

legial perder este ponto, �
-Malwee segue em primei
ro lugar na classificação
por ter -sofrido menos

gols (19), em 13 jogos",
petição. Marcado para co- diz.

meçar às 20h30, o jogo vai Sem Fernando Ferreti

ser disputado no ginásio de
'esportes do Parque [Mal
wee e os ingressos podem
ser adquiridos a partir de

hoje, na Rede de Postos

Mime, no valor de R$
3,00.
Na classificação do

Estadual, a Malwee está

com 27 pontos, um a me

nos que o Colegial, de

Florianópolis. O supervi
sor técnico do grupo, Kle

ber Rangel, explica que o

time da capital do Estado

entrou com recurso on-

e os jogadores Manoel,
Tobias e Franklin, a partida
será comandada pelo
preparador de goleiros,
Flávio Cavalcante. AMal

wee entra em quadra
amanhã com os atletas

Paulo, James, Leco, Xoxo
.

e Júnior. "Apesar de estar

em último lugar, este vai

ser um jogo difícil, já que
a Incoplast vai atuar pra
ticamente atrás, 'aprovei
tando-se de/ contra-ata
ques", considera Caval

cante'. (FR)

ristas deslocaram-se até o

local para prestar atendi-

- . I �
,

.

I
ICOLlSAO: GOL BAlE DE FRENTE COM UMA F-250 E OCASIONA A MORTE DOS QUATRO INTEGRANTES DO CARRO'

PRF registrou cinco mortes na!
,

I

BR-280, este fim de
GUARAMIRIM - Entre

os acidentes registrados
pela PRF (poliCia Rodoviá
ria Federal) neste final de

semana, na BR-280, três
deixaram vítimas grave
mente feridas e ocasiona

ram cinco mortes. Na noite

de sábado, quatro jovens se

envolveram em uma colisão

frontal violenta, que tirou a

vida dos quatro passageiros
, do carro. O fato aconteceu

no Km 47, próximo ao

Shopping União. O con

mutor do Gol, placa LYB-
1628, de Guaramirim,
Almir Odelli, 22 anos, foi

politraumatism'o e diver

sas fraturas pelo corpo. O

Corpo de Bombeiros Vo

luntários de Guaramirim

compareceu no local com

seis homens e três viaturas,
sendo duas ambulâncias e

\

e fratura no braço es-

querdo.
Informações da PRF

apontam que o ponto em

que o condutor do Gol

foi efetuar ultrapassagem
era perigoso por tratar-se

um carro de resgate pró- 'de um aclive éom faixa

prio para remover vítimas

, das fertagens. O quarto

passageiro do Gol, Rafael
Teixeira Chaves, 23 anos,

foi encaminhado ao Pron

to-socorro do Hospital
.

SãoJose, deJaraguá 'do Sul.

Ele apresentava fratura no

'quadril, suspeita de hemor
ragia interna, além de fra-

dupla e contínua. "As

pessoas precisam termais.
cautela ao dirigir na ro

dovia, principalmente
porque o fluxo de veícu

los tem aumentado cada

vez mais", diz o policial
de plantão.

Na sexta-feira à noite,

por volta das 19h30, no
fazer ultrapassagem e bateu turas nas duas pernas e Km 50, próximo à Weg
de frente com a F-250, de

'

braços. Chaves não resistiu Química, aconteceu coli-

Taxista leva tiro à queima-roupa no sábado à noite

Massaranduba, conduzida

por Mauro Bramorski, 35.

anos.

Na colisão, Odelli e os.

caroneiros Suelen Eloá

Noembergem, 17 anos, e

Elizandro Escaburi, 19,
morreram na hora, com

ROY�
Vendas ou loca ão

• Lojas e Salas Comerciais
(CI diversas metragens)

• Pra�a de Alimenta�ão
• O pi Eventos

3.080m2
(com Goroqem]
LOCALlZACAO:

Rua Marechal Oeodoro
da Fonseca I 972 - Centro

MASSARANDUBA - Mais

um taxista foi vítima da

violência na Microrregião
do Val� do Itapocu. Há dez

anos trabalhando no Mu

nicípio, no ponto da Rua 11

de Novembro, esta foi a

primeira vez que o taxista

Osnir Buzzi enfrenta uma

situação de perigo.\

Na noite de sábado, por
volta das 22h30, ele foi

chamado para efetuar uma

aos ferimentos e entrou em

óbito na manhã de do"

mIngo.
O condutor da F-250

saiu ileso. A caroneira de

Bramorski, PatríciaRibeiro;
32 anos, apresentava sus

peita de fratura na costela

são entre a carreta Fiat,
placa MEK-0370j de Rio

Negrinho, conduzido por
Antônio Antunes Branco,
e, o Escort, placa LYE-

7754, deJoinville, condu
zido por Fabiano Leonar- "

do, 24 anos. Os socor-

veículo de Buzzi e, ao � da", diz. Ela destaca que

chegar ao destino soli- os agentes da agressão
citado, dispararam quatro
tiros contra a vítima, que
foi atingida nas costas, per
furando a costela e pul-

'

mão.
A mulher do taxista,

Maria Sueli Buzzi, relata que
depois que os 'dois homens

"f
fugiram do local, Buzzi

passou a gritar por socorro,
apertando a buzina do

corrida na direção €lo carro. "Ele ficou cerca de

Bairro 7 de Janeiro. Dois uma hora sangrando, sen-
homens embarcaram no -tindo dor, até receber aju-

não levaram dinheiro nem

objetos pessoais do mari
do. "Não entendo o que

aconteceu, ele não tem

rixa com ninguém aqui na
cidade, nunca se envolveu

.corn briga, nem nada

nesse sentido", indaga.
O Corpo de Bornbei

ros Voluntários de Guara

mirim prestou atendi

mento à vítima, que foi

.encaminhada ao Hospital
São José, de Jaraguá do

semana
I

mento ao motorista do

.

veículo, que apresentava
fraturana perna, cortes no

rosto e no, corpo. Leonar-I
do foi encaminhado ao

Pro?to-socorro do Hospi-
tal SantoAntônio, de Guara
mirim. Branco não apresen- �
tava ferimentos. 1

Domingo à noite, foi re- �
gistrado um atropelamento, :
com vítima fatal. O ciclista

Valderei Aparecido da Silva

Ribeiro, 22 anos, estava circu
lando nas margens da BR-

280, no Km 51,8, próximo
à Breitkof, quando perdeu o I
controle da bicicleta e caiu na ·1
pista de rodagem. Ao levan-

I :tar-se, o ciclista foi atingido ,

I

pelo Uno, placa FAB-1207, I:de São Paulo, conduzido porll '

Davi Kondrasovas, 27 anos.' .:
A vítimamorreu na hora, com ,I

traumatismo craniano. Il'll,(FABIANE RIBAS) II .

I I
Sul, onde está em recupe

ração.
A Delegacia de Polícia

da cidade abriu inquérito II

policial pata' investigar o
I :

caso.
. IH', .

d
I

a aprox1ma amente,
um mês, o taxista jara- i'

guaense Guilhermino Za- :
pelini, 49 anos, foi assas

sinado com 'uma pedrada,
na cabeça, depois de efetuar
um� corrida até Joinville.

Ele foi encontradomor- ,

to no meio de um bananal, ,

na cidade de Schroeder. (FR)

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 384 concurso: 237 concurso 03660

24 _ 28 _ 40 _ 47 _ 50 _ 52 03 - 06 - 12 - 1 3 _ ·1 ° - Prêmio: 71.681
-,

14 - 1 7 - 19 - 20 _ 2° - Prêmio: 25.612
Quina -t 26 � ·32 - 44 - 45 _. 3° - "Prêmio: 71.869

concurso: 1027
[; 50 - 51 - 58 - 62 _ 4° - Prêmio: 12.909

30· - 38 - 48 - 50 - 64 �

83 _ 84 - 92 - 93 5°'_ Prêmio: 24.108
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• FUTSAL: ORGANIZADORES DA COMPETiÇÃO CONSIDERAM EQUILIBRADO O NíVEL TÉCNICO DAS EQUIPES

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais dois jogos do Cam

peonato Aberto de Futsal
- Troféu Wizard Idiomas

foram realizados neste final
, de semana, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller. As

J disputas aconteceram no

sábado, no período da tar

de. Na oportunidade, a

� equipe da Eletropol entrou
em quadra para enfrentar

o Posto Cidade e conse

guiu garantir a vitória, mar
cando 6 a 3 no adversário.

)

O time do Baurnann jogou
contra o Acaraí /Soletex

,

Malhas e foi derrotado por
7 a 3.

Apesar da diferença no

placar ser grande, a diretora
,de Esportes da FME (Fun
,dação Municipal de Espor
,tes), Cleide Mosca, diz' que
as seis equipes que estão

( .

,disputando a competição
têm nível técnico semelhan-

'te e' que os jogos têm sido

bastante equilibrados. ''AI
disputa estámuita acirrada,
I .

Eletropol e Acaraí vencem os

I I adversários no fim de semana

Téo Bogo/CP

Baumann (camisa azul) jogou com o Acaraí/Soletex Malhas, e foi derrotado por 7 a C'
. ,

os atletas são bons e os jo
!Sos estão transcorrendo

bem, dentro do previsto",
considera, enfatizando que
o número de pessoas que
está acompanhado as par
tidas também tem surpre
endido os organizadores.

Até o momento, o arti

lheiro do campeonato é o

jogador Vanderlei Gomes
de Oliveira, integrante da

equipe da Kiferro, que

.

marcou déz gols. Dois ti

mes estão empatados na

defesa menos vazada. Tan
to a Eletropol quanto o

Acaraí contam corri nove

gols sofridos, em quatro
jogos disputados.

A próxima rodada vai

acontecer neste sábado, no
ginásio de esportes da Ar

sepum (Associação Recrea-

tiva dos Servidores Públicos

Municipais). Às 16 horas, o
Acaraí/SoletexMalhas entra
em quadra para jogar com
o 2000 Auto Center, e, às 1 '7
horas, será a vez da Kiferro

enfrentar a Eletrópol. O

campeonato está progra
mado para encerrar no dia

30 deste mês. Os vencedo

res vão receber troféus e

medalhas. (FABIANE RIBAS)

:Bar do Prates é .çampeão da Copa Fiat Javel de Bocha
por 2 a 1.

Os. campeões recebe
ram um boi de 16 arrobas,
troféu e dez medalhas. O

grupo que ficou em segun
do lugar levou um boi de

14 arrobas, mais troféus e

medalhas; o Bar do Wilson

ganhou um suíno de 90 qui
los, troféus emedalhas, e o quar- ,

to colocado recebeu Um

suíno de 75 quilos, além de

troféus=e medalhas. Ao

todo, 20 equipes se inscre
veram para participar da

competiçao, reunindo

aproximadamente 200 atle

tas. Foram realizados mais

de 35 confrontos, sornan
'do cerca de 110 partidas. (FR)

Língua &
Gramática

POS·GRADUAÇÃO UNERJ

neste final de semana-naAr

sepum (Associação Recrea

tiva dos Servidores Públi

cos Municipais). O grupo
enfrentou o Bar do Soneca e

venceu o adversário por 2
a O. Na briga pelo terceiro

lugar, o Bar do Wilson dis

putou com o Bar Copo
Cheio e conseguiu superar"

ua e Gramática:
.omove a formação
qualificação dos
eas afins.

isto: 20 de setembro de 2002

7) 371 0983 r. 233 posgra@unerj.

Unerj /Duas Rodas Mirim
vence no fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL -

Mesmo desfalcada de sua

principal jogadora, a'arma
dora Jucinéia, a equipe
Unerj/Duas Rodas/FME
Mirim feminino venceu

seus dois compromissos
pelo campeonato catari

nens�, disputados neste fi

nal de semana, na capital do
Estado. Jogando na tarde
de sábado, no Ginásio da

Udesc, as meninas de Ja
raguá do Sul derrotaram. o

Sest/Florianópolis, por 58
a 19. Na manhã de do

mingo, jogando no mesmo
local, foi a vez de vencer o

Adiee/Florianópolis, por
65 a 13.

N a avaliação do téc
nica Julio Patrício, a sólida
defesa foi o ponto forte de
sua equipe nos dois jogos,
não dando chances aos ad-

versários. Segundo Patrício,
a equipe está treinando há

pouco tempo, o que Oca·

siona uma falta de ritmo de

jogo nas atletas, compensa.
da pela habilidade e técnica.
O grande destaque da

equipe foi a capitã Jéssica,
que anotou 50 pontos nos

dois jogos (média de 25

pontos por jogo). Jéssica
também se mostrou muito
eficiente na defesa, rou
bando bolas e armando di
versos contra-ataques. Agora,
a equipe lidera o Estadual
Mirim com 4 vitórias em 5

jogos, e a expectativa 'é de
classificar-se para o quadran
gular final. A e_quipe volta à

quadra nos dias 22 e 23 de

agosto, quando enfrenta o

Vasto Verde/Blumenau e o

Bandeirante/Brusque, jo·
gando em Jar(lgUá do Sul.

ESPORTIVAS
VARZEANO
APME (FundaçãoMunicipal de Esportes) vai promover
na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, a reunião
de avaliação do 20° Campeonato Varzeano de Futebol
"Raul Valdir Rodrigues", Troféu Posto Mime. O evento

será realizado no auditório da Wizard Idiomas e todos
estão convidados a comparecer e expressar suas

respectivas opiniões sobre a competição. Diferente das

edições anteriores, este ano foi efetuada transmissão de
uma partida, por rodada, pela Rádio Jaraguá, além de

contar com patrocínio oficial da Rede de Postos Mime.

FUTSAl DE SCHROEDER
A equipe Pré-mirim (até 10 anos) vai fazer a final do sétimo
Campeonato Regional de Futsal Menor, que acontece no

"Galegão", em Blumenau, neste finai de semana, dia 13-

O grupo está treinando forte para enfrentar o time da

Apama, que está entre os melhores da categoria, assim
como as equipes de Chapecó e Florianópolis.

WWW·unerJ·br

t: ]ARAGUÁ DO SUL - O

CBar do Prates garantiu o tí

F tulo de campeão da Copa
p FiatJavel de Bocha ao dispu
ptar a final da competição

mI Divulgação

�ljGrúpo que disputou a �ocha no fim de semana e garantiu o título de campeão

CIRCUITO DE FUTSAl

A equipe Mirim de futsal iniciou bem a primeira etapa
do CircuitoMirim da modalidade, que conta com cinco

times, sendo dois de Itajaí, Piçarras, Sã� João Batista e a

CME de Schroeder. Cada cidade vai sediar uma etapa.
A etapa final está programada para os dias 15, 16 e 17 de

, novembro, em Schroeder.
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