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·Músico jaraguacnsc foi morto
. .

\

com tiro desferido na cabeça
o corpo do músico jaraguaense Max Bier, 34

an()s, desaparecido desde o início do mês, foi
localizado no sábado pela manhã, por volta do

meio-dia, a aproximadamente 200 metros da BR-
101, próximo à curva do arroz, na cidade de

Joinville. Um agricultor passava pelo local

quando avistou o músico e comunicou a Polícia

Militar. A vítima foi assassinada com um tiro

na cabeça. O caso está sendo investigado pela
Delegacia de. Policia Civil de Araquari. Fa

miliares do jaraguãense dizem queMax não' tinha

rixa com ninguém e acreditam tratar-se de
latrocínio.
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Fotos: Cesar Junkes/CPI

A missa celebrada domingo pela manhã, em comemoração aos 50 anos de atividades da Igreja Nossa Senhora
do Rosário, reuniu centenas 'de fiéis, a maioria moradores (antigos e novos) de Nereu Ramos. Página 48

Jipe Raid envolveu
mais de \80 pilotos'

Este'fim de semana, foi rea

lizada a sétima etapa da Copa
Catarinense de Jipe Raid, em
Jaraguá do Sul, Mais de 80 ji
peiros participaram, divididos
nas categorias Graduados, Ju
nior e Turismo.

PÁGINA 7

A P Feira Regional de Artesa

nato, realizada no Parque Mu
nicipal de Eventos, reuniu ar

tesãos de cerca de 20 cidades de
Santa Catarina, que aproveitaram
para mostrar toda a sua criati-
vidade. Página 5

.

o Desfile das Sociedades foi um
. dos pontos fortes da 7a Festa da
Amizade, realizada no final de se

mana, com a participação de

adeptos da cultura germânica de
todo o Vale do Itapocu. Página 48

Famílias carentes
,..., .".

terao assistencia

APrefeitura deJaraguá do Sul,
através de convênio com a Funasa I

(FundaçãoNacional de Saúde), vai
construir 86 módulos sanitários

em casas localizadas nos bairros
mais carentes do Município.

PÁGINA 4
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OPINIÃO TERÇA-FEIRA, 20 de 'ag'ôsto de 20�1

r'

Drogas e criminalidade

ENIVOLTOUNI -DeputadofederalpeloPPB (w'WW.voltolini.com.br)

r, '

Crimiaalidade não é apenas problema de polícia. Isto já está demonstrado por
estudos realizados em todo o mundo por cientistas das mais diversas áreas do

pensamento. Crime é conseqüência da falta de educação, da falta de envolvimentó
integral de todas as forças da comunidade, da falta de emprego e - também,mas não
só isso - da falta de uma polícia treinada, bem equipada e numerosa.

Os crimes contra pessoa são os que mais chocam e revoltam. Assassinatos,morte
no tránsito, latrocínios, estupros, abuso contra crianças e tantos outros alimentam a

lista crescente de vítimas. Este espaço é reduzido para tratar com profundidade a

questão tão complexa, mas suficiente para uma proposta: vamos fazer alguma coisa. ,

Vamos reagir, Vamos deter esta escalada.
Considero que as drogas, seu uso e comércio respondem por uma fatia imensa

dos delitos. Logo, é necessário deter o Criminoso, tratar o viciado e evítar que nossos

filhos, irtnãos, amigos e parentes se tomem presa ealimentadordeste nefando comércio.
,

Uma antiga lei comercial diz que onde existir uma pessoa desejando comprar
�ma coisa certamente aparecerá alguém para vender. Os Estados Unidos é o país' ':
que mais sofre com as drogas apesar dos bilhões de dólares investidos anualmente
com a repressão, Isto acontece não é porque lá os Criminosos são emmaior número.
Acontece porque os americanos têm mais dinheiro e interesse no consumo.

Temos que atacar este problema em todas as suas vertentes. Duas medidas que
requerem implementação imediata é: primeiro - 'adequar a polícia com recursos

técnicos modernos, um eficiente servíço de informações e especialização constante.
&ri segundo lugar temos de investir de forma intensiva no comprometimento de pais
e educadores para que eduquem, vígiem, protejam e cuidem das crianças para que
não tenham sequer curiosidade sobr� drogas. Sejam elas de uso permitido ou as

ilícitas.
Isto requermedidas simples como os próprios pais evitarem o cigarro e a bebida

alcóolica. Falarem franca e constantemente sobre os riscos de quem consome estas

substâncias. Apontar as desgraças que acontecem por causa das drogas ..Comentar as
noticias que lêem ou vêem nas televisões para que as tragédias não se banalizem.

Deve�os estimular a criação de clubes e associações voltadas para a discu�s�o,
combate e repressão: Disseminar estes movimentos por todas, as cidades" por cada
bairro, cada rua. 'Denunciar os crimes ou atividades de elementos suspeitos. Temos
direito de viver em paz, criar nossos filhos em segurança. Não temos o direitode nos,
omitir, de nos acovardar: É sobre a nossa covardia qu�,os criminosos se fortalecem.
Nossa omis�ão condena, aleija e mata nossos filhos, nossos irtnãos, nossos amigos.'
Sempre qJJepermitimos a um traficante agir impunemente estamos fornecendo a ele
toda a munição necessária para assassinar o futuro de nossa sociedade.

{,

"Festa do interior
MOACIR BOGO - Presidente daAcij (Associação Comercial iJ
IndustrialdeJoinoille)

A redução das despesasdoEstado é fundamental parao efetivo sucesso de qualquer
proposta de ,reforma tributária, aliás, é fundamental para qualquer proposta que tenha,
por objetivo viabilizar o País, ecoriomicamente. A lição de casa ainda não (oi feita pelo
governo federal e pormuitos Estados emunicípios, que já caminhatarhum pouco nessa.'
direção, com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

" -
,

No Brasil, porém, a redução da despesa pública ainda está no campo das utopias.A
'

cada momento, novas despesas são criadas, diante de tantos privilégios qUe os nossos
políticos produzem em beneficio próprio ou em beneficio de algumasminorias, Não é

por acaso que os servídores públicos aposentados recebem emmédia oito vezesmaisdo
que �s aposentados da iniciativa privada, sem terem contribuído para isso.,'

Contra essa linha de pensamento, os deputados estaduais de Santa Catarina (a
exceção foi o deputado joinvilense Nilson Gonçalves) derrubaram o veto do,
governadorao projeto que facilita as emancipações de novosmunicípios, com aprovação
em plebiscito de somente 15% dos moradores do município de origem, e não mais
50% mais um do total de moradores da área a ser emancipada.

No dia 1 de julho, já havíamos nos manifestado contrários à criação de.novos
municípios, no artigo intitulado "Festa do Interior", onde, entre outras coisas, pedíamos.
o veto do governador, o que, de fato, ele o fez., ,

O que temíamos de fato deveráacontecer: com a nova lei, que avilta a democracia,
já que não obedece o pressuposto da vontade da maioria, é o surgimento de pelo
menos 50 novos municípios, o que significa dizer 50 novos prefeitos, e mais de mil
cargos públicos, entre secretários; vereadores e funcionários. Todos eles passarão a

dividir O bolo, reduzindo mais uma vez os escassos recursos para atendimento às
necessidades básicas da população. Novos investimentos, então, nem pensar.

Outro absurdo, que também teve o veto derrubado, é a lei que permite ao poder
público convocar policiais civís e militares inativos para a prestação de servíços
públicos . Ou seja, privilegia aposentados que estão inativos com salário integral; em
detrimento de milhares de desempregados.

'

Depois de todo esse "trabalho" que contribuiu para enterrar ainda mais as

finanças públicas, os deputados estaduais entram novamente em recesso e retomam

somente nos dias 3 e 4 de setembro, outro absurdo sem explicação. Mas, pensando
bem, se é para aprovar leis assim, seriamelhor manter o recesso pormais tempo.
Artigos para Carta do leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, '1,180, ou pelo e-mail:

, cp,redacao@jomalcorreiodopovo,com,br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato,
O jomal se reserva o di reito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.

"Pólítica correta'
É animador saber que 'o r- (", '

,

,

nistrativo, passíveis de serem

Hospital Municipal Santo An: "Serra ipcoficebível que' completamenteafastados, com
tônió entregou para a comuni-: uma estrutura d() porte do

a vigência da nova Lei d� Res,
dade de Guaramirim as me- hospitillguaramirense ponsabilidade Fiscal.

"lhorias feitas nó Centro Óbs-. fica"'ss� fa/i({à e ,relegáda. A'boa estraturação do Cor·
tétrico e tem outros investi- sem-receber a atenção: po de BombeirosVoluntária

, rnentos previstos em, obras para' devido. do .pôder jJúblic� .somada A reeql,lir'agem do
reforma de instalações, e na

, bóspital1élcal� podem dar a

" aquisição de eqllipamento; quê passando sé�ías di�cuI�ades '�uarafuifirP �Osição privile·
, ihclúirão.o Centro Ó1Úr�éq.o. fihanceitâsérhM�ssatit1diibae" giadad�;p(>�t()d�yi$tadáprês,
,', govemo do prefeito Matü;; CbrGpá Ca' pOntôd� cessat�p1 fação elos; sertiçh>s�d'é sÓê:orro
',Sérgio Peixerprocede acertada- atividades), yeio, valorizar es- "'�"P�SS?�s. Pát�'�to"é ?ec�s,
mente quando ,1faz nq,vbt irl�·, trateg1�amente o .hospitaLde �ári9 quê � giteçã6 tIb'hôspital
vestimentos no hospital, dáJ1do" ,

Gt;íaratriiFn� l'�lo simples fato
"

••
' sãibá,agir' coll1>ô::,mru§ •

elçvãdo
seqüência ao que seu �te,tés.. a� que é' itripqssíyel concentrar <'grau, de', iespbhs�bi,lidacle; ,pri·
sor, (ex-prefeitoArttoruoGarlos ' '):oda: a 'demanda tegibrt;àl; de mando' pelo bbili fuí1cióna
iúbmermann)iruciou, vhlorii' padbntijs �ós hospi,tàis dejá-, , Jileritq do'pr6ntd-�0cbrtó, aSsim
zando imp��te patrirriôrub raguá do Súl.

:'

<:úm?::tlos ,dernai1 serviços
'público já irisWadb, �, pr!nbi'- '

"

,É importitlt:e' que (f govér- , �dàqtlele 'esia.beledtrlêniô)or
:pªlÍrtente, criando" condiç<')es' no"''Acetta'Guaramirim'' ap.os.:'" óuttp.iad0".� riecessárlo queas
pata"que a comunidade 'tenha

'

te' tà,mbém 1}a �ódérniz'àção 'lider�nçàs1eveiI1 em' conta 'que
ate6dimerttç:> rrI(!clico�hospit:a-' administrátivá' do hospital, ".os próhlé�às Hó hQ�pit�: de
l�"adequado.' além do reequipamento já ini- vemser'sóluéjon�tl�� com. a

Seri� inconcebível que uma dado; condição fundamental" p�Stu# :âdeqUa:a�,', ou seja,
estrutura do porte do hospitál para 'o bom funcfÓnamertto agirtqotécrucaeopjecivàinente,
guaramirense 'ficasse falida e destes estabelecimentos, mima evitando�seá téinsforrr_iaçaode
'relegada, sem receber a aten- época enl que .é grande a de- tãôimportàn!e'estabelecirr1#rtto
ção devida do poder público, manda de serviços através do, de saúde em objeto de C?rts·
quando exist� tanta premência SUS (�lstel:naÚrlico de Saúde). .fantes ,polêmic,as nos

,',drêülos
entre a população porbons ser- Duran te .m tii�� {empo, .o � da política local. Que, em úlri·

viços, rio setor da saúde. A Hospital SantoAntônio foi ins- ma análise, só depôe contia a

.própria transformação sofrida" trumento' do,dientelisrrió po- 'boa imagem de uina'instituição
pela distribuição desses servi- líticolocal,comvisíveisproble:':' que,temtód�sas C6hdiç�esde
ços na regiã�, com hospitais mas do ponto de vista admi- \ ser bem.-sticedida.

",

.os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos do� autores, não' refletindo, necessariamente, a opinião do jornal�
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o deputado estadual Ivo Konell e candidato à

reeleição pelo PMDB começa, a partir desta semana,

a realizar o trabalho denominado de corpo a corpo,

em busca de votos. De acordo com a Assessoria de

Imprensa do candidato, serão visitados, durante a

campanha, moradores de 3'3 bairros do município
de Jaraguá do Su!. O objetivo desse trabalho é,

)egundo a assessoria, mostrar aos eleitores quem é o

candidato Ivo Konell e divulgar o trabalho realizado

por ele em suas duas legislaturas e lembrar das obras

realizadas durante o período em que foi prefeito de

Jaraguá do Sul.

CONFIANÇA
O presidente do diretó

rio do PMDB de J�5aguá
do Sul, Ronaldo Raulino,
está confiante na reelei

çãodo deputado estadual

Ivo Konell, Segundo ele,
as mais diversas comuni

dades da região estão

avaliando, de forma posi
tiva, o desempenho do

deputado na Assembléia

Le�slativa. Raulino afir

ma que o deputado é res

ponsável pela destinação
de R$ 3 milhões para os

municípios da Amvali

(Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapo
cu), além de ter ajudado
inúmeras instituições, es-.

colas, associações, socie
dades esportivas e cultu

rais, entre outras.

ENTRE ASPAS

CAMPANHA
\

O deputado federal Vi-

cente Caropreso passou

o final de semana per
correndo as festas da re

gião em busca dos votos

e dos eleitores. De acor

do com a Assessoria de

Imprensa, Caropreso es

teve, sábado, em Araran

guá, onde participou de

um almoço para 3 mil

pessoas, a convite do pre
feito da cidade, Primo

Menegalli (PSDB). Nb

domingo, Caropreso fi
cou em Jaraguá do Sul e

região, onde aproveitou
par� reforçar sua candi

datura na Região do Ita-

. pocu. Domingo, ele e seus

assessores estiveram na

Festa da Amizade, cum

primentando o público.

"O médico, hoje, está ausente e distante da

Comunidade." (A afirmação é do candidato a

deputado estadual pelo PPS médico Luiz Felipe
Martins Cavalcante, ao referir-se ao atendimento

de saúde prestado na região e no Estado). .

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
Rua Dr: vva IdeTiro . rylazur�chen/ ..

42 �. Jara9Há
,

Fónê (4'')!*371!9�409

I PALESTRA: UNERJ E UDESC PROMOVEM ENCONTRO COM CANDIDATO E "ESCOLA DE GOVERNO"

Cavalcante é convidado para

falar de Direitos Humanos
]ARAGuA DO SUL - O

candidato a deputado esta

dual pelo PPS Luiz Felipe
Martins Cavalcante foi

convidado pela Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) para parti
cipar de uma palestra so

breDireitos Humanos; que
será realizada amanhã, na

'Unerj. O candidato vai

falar aos alunos que fre

qüentam a "Escola de Go

verno", projeto que existe

desde o ano passado, na

Unerj, e que tem por obje
tivo formar e orientar poli
ticas e demais pessoas inte

ressadas em- aprofundar
seus conhecimentos na área

política.
Cavalcante, que é mé

dica, afirma que vai falar

sobre os diretos humanos

relacionados à questão de

saúde. "O importante é

entender qu-e a saúde é um

dos primeiros direitos do
.

homem", afirma o mé

dico. Ele ressalta que a saú

de está sendo tratada de

forma elitizada na região e

está muito distante do que

prega o Estatuto dos Di

reitos Humanos. "Essa

situação precisa mudar, e

Teo Bago/CP

Cavalcante fala amanhã para alunos da Unerj

logo", afirma Cavalcante.

Na avaliação do candi-
'I

dato, que tem com? ban-

deira de campanha a insta

lação "efetiva" do Progra
ma de Assistência Familiar, _

o profissional da saúde não

pode estabelecer um valor

pelo.seu trabalho baseado

nas necessidades da popu- .

lação. Segundo ele, é uma

afronta ao juramento ex

plorar o paciente estabele

cendo valores. "O que se

pode fazer é trabalhar na

base da troca", argumenta

o médico. Ele afirma que,
como profissional da área

médica, tem tido sucesso

financeiro sem, no entanto,
. deixar de cobrar consultas

sociais.

.

Outro problema apon
tado pelo candidato é a fal

ta de informação por par
te da maioria da população
no que se refere aos seus

direitos, especialmente na

área da saúde. Cavalcante

afirma que uma de suas

atribuições será justamente
esclarecer os eleitores sobre

esses direitos e enfatizar a

necessidade de igualdade
no atendimento aos usuá

rios do SUS (Sistema Úni
co de Saúde).

Ontem, Cavalcante te

ve um encontro com o

prefeito Irineu Pasold

(PSDB), e, à noite, partici
pau da reunião da Câmara

de Vereadores de Corupá,
a convite do presidente da

Casa, Herrmann Suesen

bach. Ele aproveitou a

oportunidade para falar

sobre as negociações para
a aquisição do hospital e

futuros projetos adminis

trativos.

. (MARIA HELENA DE MORAES)

1 S<4by do'j + ll<a.po + 1 S,urpreso.

. Final de semana foi proveitoso para Moacir Bertoldi

]ARAGUA DO SUL - O A propaganda ostensi- Rua Max Wilhelm. As pe- progran;as de televisão da

final de semana foi bastante va tem sido a grande apos- ças mostram a' imagem, o propaganda eleitoral gra-

proveitoso para o candi- ta da campanha de Moacir número. do candidato e o tuita. Serão nove inserções,

dato a deputado estadual Bertoldi. Desde o dia 17, slogan: "O melhor para a de 13 segundos cada uma,

pelo PPB Moacir Bertoldi. estão nas ruas os outdoors nossa região". Também com informações sintéticas

Ele comenta que encontra- da campanha, colocados foram impressas 50 placas do candidato.

ram uma boa receptivida- em cinco poptos estratégi- para distribuição aos elei- A estratégia é reforçar

de ao longo das ruas cen- cos sorteados pela Justiça tores de Bertoldi. Já para a a imagem de Bertoldi junto

trais, sábado pela manhã, Eleitora!. Contam com distribuição massiva, fo- aos eleitores da micro r-

quando saiu para fazer propaganda de Moacir ram feitos 250 mil santi- região. No rádio, foram

campanha na rua e distri- Bertoldi pontos da Rua nhos, além de praguinhas, gravadas inserções de 15 e

buir santinhos, impressos Fritz Bartel (Vila Baependi), adesivos e camisetas. 30 segundos, mas _ainda

de apresentação do can-
. AvenidaMarechal Deodo-' RÁDIO E TV - Moacir não está definido o núme-

didato e outros materiais. ro, Rua Epitácio Pessoa e Bertoldi já grav�u seus ro a serem veiculadas.

.�

ii
................................ - I
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IINICIATIVA: PODER PÚBLICO SE RESPONSABILIZA COM O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUíMICOS

Saúde assume

atendimento a

programa de

dependentes
]ARAGuA DO SUL - A ainda não se reconhece co- fazer sua própria escolha CAPS - Além do Pro-

Secretaria Municipal de mo dependente", explica a entre as alternativas dispo- grama de Saúde Mental em
. Saúde implantou, no início chefe de Saúde Mental, níveis para ajudá-lo a per- Dependência Química, o

I

deste mês, o Programa de Daniele Pasold Riboldi. manecer na abstinência. Serviço de Saúde Mental
Saúde Mental em Depen- O programa conta Mônica afirma que é difícil também coordena o Pro-

dência Química, anterior- com uma equipe formada dizer quantos usuários de grama de Saúde Mental In-
mente coordenado pela por psicólogo, assistente drogas se utilizam do pro- fantil e o Centro de Aten-
Secretaria de Desenvolvi- social, terapeuta ocupacio- grama, mas informa que, ção Psicossocial, que atende
menta Social. A transfe- nal, auxiliar de enferma- entre os adultos, 80% dos aos psicóticos e neuróticos
rência amplia o atendi- gem e recepcionista. Em casos são de alcoolismo, graves, sendo que, confor-

I'
menta aos dependentes breve, passará a ser inte- enquanto que 90% dos jo- me a gravidade do caso, o,

químicos - pessoas a grada ainda por um mé- vens que procuram o pro- serviço dispõe de trata-

quem o álcool. ou outras dica, e engloba todo o tra- grama estão envolvidos menta intensivo, semi-in-
drogas passaram a desem- tamento dos dependentes com maconha, cocaína e tensivo e não intensivo. Pa-

penhar papel central na sua químicos, da desintoxica- crack. ra este atendimento, que
organização biológica - e ção à prevenção de recaí- A chefe de Saúde Men- atinge uma média de 300

oferece, além de encami- das, tudo em Jaraguá do tal explica que 'o programa pessoas por mês, oeCaps
nhamento para internação Sul, evitando assim de en- é destinado apenas a pes- (Centro de Apoio Psicos-
em comunidades terapêu- viar os pacientes para ou- soas que moram em Jara- social) conta com uma

ticas, assistência social e su- tras cidades, como vinha guá do Sul e não há neces- - equipe multidisciplinar inte-
porte psicológico ao de- ' acontecendo até então. sidade de encaminhamento grada por psicólogos, psi-
pendentes e aos familiares. O objetivo do Progra- médico para fazer uso do quiatras, terapeuta ocupa-
o programa também pas- ma de Saúde Mental, ainda mesmo. O atendimento cional, enfermeiro, auxiliar
sou a oferecer psicoterapia segundo Mônica, é dar deve ser solicitado das 7h45 de enfermagem, assistente
de grupo, oficinas laborais suporte a@ paciente para às l1h45 e das 13 às'17 ho- social e educadora especial.
e terapêuticas, grupo, de. que ele possa se recuperar ras,na Casa da Serenidade, Para fazer uso deste servi-

prevenção à recaída e gru- física e psicologicamente, localizada na Rua Bertha ço, o usuário precisa ser en-

po de orientação familiar, resgatando a auto-estima e Kassner, Bairro Baependi, caminhado pelos postos
"inclusive para as famílias a autoconfiança, até que local em que o programa ,

de saúde, Conselho Tutelar
que 'convivem com quem esteja em condições de é desenvolvido. e Promotoria Pública.

Vigilância instala módulos sanitários no Município
]ARAGuA DO SUL

Com o objetivo de atender
as necessidades de sanea

mento de famílias carentes
e de prevenir doenças rela
cionadas ao saneamento

domiciliar, como diarréias,
hepatite e esquistossomose,
a Secretaria de Saúde, Es
porte e Lazer, através da
Divisão de Vigilância Sani

tária, vai instalar 86 módu
los sanitárids, constituídos
de banheiros com chuvei

ro, vaso sanitário, lavatório,
tanque séptico e filtro anae

róbico.
Este programa é desen

volvido entre a Funasa

(Fundação Nacional de

Saúde) e a Prefeitura deJa
raguá do Sul, que é respon
sável pela construção e ins

talação dos módulos sani
tários e pelo trabalho edu
cativo com as famílias be- ,

neficiadas. A Funasa vai su

pervisionar e fiscalizar a

instalação dos módulos e

o trabalho educativo.

;

I

Prefeitura instala sanitários em diversos bairros, para prevenir doenças
Para instalar os módu

los serão investidos cerca

de R$ 145 mil. A metade
desse dinheiro vem da
União e os 50% restantes

di,correspon e a contrapar-
tida da Prefeitura. Os mó
dulos serão instalados nos

bairros Chico de Paulo

(duas famílias), Estrada
Nova (uma família), Nereu
Ramos (quatro famílias),
Braço Ribeirão Cavalo

(duas famílias),Vila Macha
do (nove famílias), Ribei
rão Grande do Norte (qua
tro famílias), SantoAntônio
(três famílias), Três Rios do
Norte (uma família), Lo
teamento Souza (15 famí

lias), Santa Luzia (quatro fa

mílias), João Pessoa (duas
famílias), Vieiras (duas fa

mílias), Vila Lalau (uma fa
mília), Ilha da Figueira (cin
co famílias), Boa Vista (dez

famílias); Rio Molha (duas
famílias), Barra do Rio

Molha (duas famílias), Bar
ra do Rio Cerro (duas fa

mílias), Rio da Luz (três fa
mílias)' Tifa da Mosca

(uma família), Jaraguá Es-.
querdo (uma família), Alto\
da Serra (uma família), Vila
Lenzi (uma família), Chico
de Paulo (uma família), Ga
ribaldi (sete famílias) eJara
guá 84 (uma família).

TERÇA-FEIRA, 20 de agosto de��

ANA
MAURICI ZANGHELIN! - Presidente

Associação Comercial, Industrial e Agrícola
Guara-mirim (zanghe@terra.com.br)

Qual é o significado disto e para que servirá no

organização sobre meio ambiente brasileiro?

AANA (AgênciaNacional deÁguas) foi criada a

do momento em que cientistas começaram a no

mudanças climáticas no mundo inteiro, com relação
agressividade do homem ao ecossistema ou ao mci
ambiente no seu todo.

Abre-se jornais, observa-se naTV que o mundo int�
está sofrendo o revés ocasionado pelo homem à na

Castigo? Não!

Desequihbrio? Sim!
Muitos de nós ainda não acreditam que os 6 bilhões

seres humanos existentes na face da Terra, de urna fo

ou de outra, estão contribuindo para este desequilib'
Ouvimos e observamos as enchentes, secas, incêndirn

derrubadas, queimadas e outras tantas formas G

agressividade ao meio ambiente.

Neste momento, pelo menos cinco países da Europa
Leste europeu estão sofrendo amaior enchente desde l�l

Áustria, Alemanha, Eslovênia, República Checa e parte�ili
Polônia.

Qual o motivo destas catástrofes?

Ocupação pelo homem das margens dos rios, rodoli!
às margens dos rios, desmatamento, entre outros moril�

que não deixam mais os rios correrem livres por causa�

assoreamento dos mesmos e sem poder dragá-los.
ElNino, LaNina e tantos outros fatores climáticos es�

provocando todos estes fenômenos, estes cataclismaspí
culpa de nós, homens.

Falemos de Brasil, também!
Em 1850, d. Pedro II assustou-se ao ver a seca ��

Nordeste, e já queria desviar as águas do ''Velho Chico'

(Rio São Francisco) para irrigação.
Abro o jornal neste domingo e vejo uma nota: "Amarre

do 'Velho Chico»'.

Emais, teremos novamente, nos próximos meses,se�
maiores ainda para o Sudeste brasileiro e, por conseguill�
o fantasma do racionamento.

Acordemos, e comecemos a nos preocupar como cl�

(população local), que estão exigindo do Comitê da�
a proteção do ''Velho Chico", e salvemos os nossos aqJ
do Sul.

Uma coisa é certa para a economia, nossos Estados�o
Sudeste sofreram muito e. muitas empresas migrarão parI
outras regiões que receberão estas empresas e, por

conseguinte, herdárão os problemas.
Cuidemos dos nossos rios, florestas, mananciais, fauna,

•

e desfrutemos de urna vida compartilhada com o meio

ambiente, onde deveremos explorar a natureza para o

sustento de alguns, e, talvez, desgraça de outros, mas, sefur
feita com equihbrio, tudo será mantido porque a nattJlfTl
levou anos para ser construída e devemos usá-la com

sabedoria, inteligência e conviver em duplicidade com ela

Especialitação: Hospital deClínicas Estado do Río de J
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de

I Fone: (047) 275- 1150 le
Av. Mal. Deodoro, 776 - Sole � � - Ed. Maximunn Cen

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POR: EGON JAGNOW

SEJA CO,MPETITIVO NESTE MERCADO GLOBALIZADO

FAÇA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
/

No dia 15 de agosto de 1952, foi inaugurada a atual

Igreja Nossa Senhora do Rosário, de Nereu Ramos. Levou

praticamente 5 anos para ser construída pela co

munidade, cujo trabalho de construção foi feito em

rnuti rão. A antiga capela situava-se distante do núcleo

urbano, na primeira colina à direita da antiga estrada

que vai a Corupá, após se atravessar o Ribeirão Cavalo.

Ao se concluir a nova igreja, a antioa foi demolida. Nas

fotos vemos a capela em detalhe e um procissão
(provavelmente, de Corpus Christl), vindo da capela e

indo em direção ao centro da localidade. Estas fotos

são de 1932. No dia 18 último, a comunidade festejou
os '50 anos de inauquraçáo da nova igreja.

[
,

l
r
e

l
I·

I

Rua Donaldo Gehring, 135 - Cx. Postal- CEP 89251-470 - Fone (47) 371-75 li !Fax: (47) 275-1820 - Jaraguá do Sul- se - Home Page: www.cassuli.adv.br - e-mail: cassuIi@cassuIi;adv.com.brAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

CURSO
DESENVOLVIMEN�O

DE �IDERANÇAS
ATRAVES DE PRATICAS

E DINÂMICAS
VIVENCIAIS

�

�Jll!'
do Potencial Humano

OBJETIVO: Desenvolver nos participantes, o conceito de que o novo I1der tem como desafi�
formar novos líderes; não apenas seguidores.

PÚBLICO ALVO: Profissionais que exerçam cargo de liderança na empresa e que estejam em

busca de seu autodesenvolvimento tanto quanto de sua equipe. Gerentes, supervisores,
líderes de áreas industriais, comerciais, hospitalares ou de prestadoras de serviços.

PROGRAMA:
O ENSINAR-ACOMPANHAR-COBRAR-DELEGAR
O CONCEITOS DE LIDERANÇAS
O EQUIPE - UMA VISÃO COMPARTILHADA
O O PORQUÊ DAS MUDANÇAS
O FLEXIBILIDADE - QUANDO; QUANTO
O ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
O SUAS RESPONSABILIDADES
O ACEITANDO AS DIFERENÇAS E TRABALHANDO COM ELAS
o PLANEJAMENTO - UM EXERCíCIO
O ESTILOS DE LíDERES
O DIFERENTES PERSONALIDADES
O COMUNICAç:ÃO
APRESENTAÇÃO: JANICE HAFERMANN BREITHAUPT; Mestranda em Administração de Empresas pela
(Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC), Pós-Graduada em Administração de Empresas pelo
ISAD (Instituto Superior de Administração) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e

Pós-Graduação em Administração de Recursos Humanos pelo Instituto de Pós-Graduação (ISPG)I
Universidade de Joinville (Univille). Formada em Pedagogia pela UNERJ. Cursos de Especialização na

área Humana. Aperfeiçoamento no SAIT-Southern Alberta Institute of Technology, Calgary - Canada.
Mais de dez anos de experiência em Administração na Área de Recursos Humanos.

DATA: 30 109 a 03/10 (segunda à quinta-feira) CARGA HORÁRIA: 12 horas
HORÁRIO: 18h:30min às 22h:30min INVESTIMENTO: R$ 180,00 ou

LOCAL: JHB - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO 1 +1 de R$ 95,00
RUA: Presiçlente Epitácío Pessoa, 836 - Jaraguá do Sul - SC.

Garanta sua Vaga - Faç� já sua Inscrição com Nlvla
372-0138 ou e-mail -lhbconsultorla@lhb.etç.br

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADÉS DE JARAGUÁ DO SUL

SESC TRAZ A JARAGUÁ DO SUL
O ESPETÁCULO "OS CAMARÁDAS"

Neste próximo dia 27 de agosto (Terça-feira), às 20 horas, no

Museu Histórico Municipal - Emílio da Silva (antiga prefeitura), o

SESC traz a cidade o espetáculo teatral "OS CAMARADAS", com
a Cia. Carona de Teatro.

O espetáculo foi escolhido para integrar o projeto
"EMCENACATARINA - Circuito Catarinense SESC de Teatro e

Dança", que incentiva grupos de teatro e dança do estado de
SC, que tenham um trabalho diferencial e conseqüente.

Os ingressos podem ser adquiridos no SESC, ao preço de R$
5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). A sugestão é que os ingressos
sejam adquiridos antecipadamente, pois o espetáculo é para

público limitado.
Informações e Reservas podem ser feitas pelo fone:

(47) 371-9177.

I [j
I I

. ,

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

/'

RIO MOLHA - Vendo chácara ecológica cl área de 20.
850m2. R$ 130.000,00 ou de 40.850m2• R$160.000,00,
À 6km do centro perto de tudo que vc precisa. Local cl toda

infra-estrutura, chalé e edícula no estilo suíço cl gar.,
chur., escr., telefone, circuito de tv, aquecimento à lenha e

parabólica, rede sanitária septica, rede hidr. direto. da
nascente, rede elétrica cl iluminação externa, galpão cl

quitinete, canil, lagoa, e mais terrenos prontos I construir.
Tratar: 370-8563 I 9975-0102.

BOA NOTíCIA
Empréstimos pi se;;;'
públicos estaduais, feu

ativo ou inativo, cl deSConl
folha de pagamento, SI c�.
ao SPC ou SEFjASA, liber
i�ediata. Também finanCia'
veiculas. Atendemos Jari!,-

Sul e toda a região.

RuaJoão Planinscheck, 293�'
Trarr.370-626I ou9991�
anligo ZonlaMal. Cons�.

20f .

COMPUTADOR - Conce�
micro e impressoras. TI.
276-1476, cl Eloi.

DIARISTA - Ofereço·ml
trabalhar, ou mensall
Tratar: 371-8081, cf ela

DIARISTA - Ofereço-rns �I
trabalhar, ou empr.
doméstica, cl ref. Trata�
9902-7378.

ENTREGADOR - Ofereço
pI trabalhar, farmácias"
Tratar: 376-0888, cf
Wagner.

MOTORISTA - ofereçen
para trabalhar cl exp. ou

Contino. Tratar: 9902-0

cl José.

MOTORISTA - procuro sen

possuo curso de mo�
direção. Tratar: 276·333!,

SERViÇOS JARDINAGEM·
Tratar: 9104-5332, cf
Inésio, das 12 às 13h30,
à noite.

CURSOS TÉCNICOS
* Técnico em Comércio Exterior

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul- �

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

,

TECNICOEM
,

COMERCIO EXTERIOR

ÚlTIMAS VAGAS
INíCIO DAS AULAS: 12/08/02

-

MAIORES INFORMACOES
,

FONE: 370-0251

E-MAll.ioroguodosul@sc.senoc.bI

empregos
TELEMARKETING - cl
experiência em vendas, sexo

fem., idade mínima de 20
anos. Tratar: Consórcio
União, R. Barão do Rio

Branco, 627, próx. Angeloni.
Tratar: 371-8153.

Ofama

COBRADOR - precisa-se cl
experiência e que tenha moto.

Tratar: 273-5144 ou 275-1174.

DESENHISTA - precisa-se, cl exp.
Em Photoshop. Tratar: 370-8237.

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

IMPRESSOR - pi máquif.a
Dry-off-set, sexo masco Tratar:
275-3388.

VENDEDORES - Precisa-se, cl
experiência, pi Jguá do Sul e

região. Consórcio União.
Tratar: 371-8153. Rua Barão
do Rio Branco, 627, centro.

PANFLETOS - precisa-se
pessoas para entregar, período
integral. Tratar: 370-3320.

VENDEDORES - Precisa-se,
autônomos cl carro, pi venda
de pronta entrega nas resid.,
produto inédito e de ótima

aceitação. Tratar: 99.18-4077.

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

.senac

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em
r

recruta e seleciona para admissão

imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS

'pi
• AUXILIAR CONTÁBIL (4371-S) - Experiência em Escritâ

er:

fiscal/Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais,

� lará a emissão do Relatório e do GIA.

• CAlDEIREIRO (4415-E) - 2º grau completo ou cursando.

• CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-
HIi [J - Sexo masculino, segundo grau completo, ter veículo

�róprio, autônomo e experiência como vendedor externo

(�e preferência no área de seguros). Pode ser aposentado
'fNGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência
em Tratamento de Águo, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os

sexos.

• MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau

completo ou cursando. Idade o partir de 22 anos. Experiência

wmprovada.
• M,ECÂNICO ELETRICISTA (4690-E) - Experiência mínimo

�eum ano.

'SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho,
solda mig e experiência em serralheiria e caldeiraria. Todo

o trabalho é feito com alumínio.
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior.
Desenvolverá produtos de segmento Frigorífico.
• FRESADOR - E
• SERRALHEIRO - E
• CALDEIREIRO
• TORNEIRO MECÂNICO

/

VAGAS BREITHAUPT

• ATENDENTE DEFRIOS (4352) - Primeiro grau completo
ou cursando o segundo grau. Sexo masculino, primeiro
turno.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO '(4695)- primeiro grau ou

ru��Q
-

• PADEIRO (4395) - Vogo poro Guaramirim. Primeiro

Grau cOlllpleto ou cursando e experiência no área.

r.
..

RuaJorge Czemiewia, 1245 (RuadoHospitalJaraguá).
Cx.Postal 200 - ap 89.255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091 �

recrufamenfo@humana.com.br www.humana.com.br

o
veículos
_Chevrolet .1
C-10 - Vende-se, caminhonete,

70, die. R$ 8.000,00. Tratar:

374-2011.
.

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.

CHEVETTE - Vende-se, 79,
verde meto R$ 2.300,00. Tratar:
9903-3526 ou 273-0454.

CHEVETTE - vende-se, 78,
moo. 82. R$ 1.600,00.
Tratar: 9111-7033.

CHEVI - vende-se, 90, gas.,
protetor, caçamba, 2º dono.

R$4.800,00. Tratar: 273-1001

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, pick-up compl. ,

(-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 sEDAN - vende-se

Pick-up, 96, GL, prata, acento

,
de couro, em ótimo estado.

R$ 10.500,00. Tratar: 371-

6651 ou 9977-4913.

CORSA SUPER - 4p, bordô,
cornpl., ar; 96, troca-se por

Corsa, 4p, 01 ou 02. Tratar:

370-6360, c/ Nivaldo.

CORSA SUPER - Compra-se,
96 ou 97. Tratar: 370-5400

ou 372-6209, c/ Charles.

D-10 - 76, branca, die. Tratar:
371-7212.

DIPLOMATA - 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, 90,
impec. R$ 6.000,00. Tratar:

9979-0605.

KADETT - Vende-se, 96/97,
Sport, compl., doc. paga até

03. R$ 12.000,00 ou troca-se

p/ menor valor. Assumir
financ. Tratar: 275-2860, c/
Sandro.

KADETT - Vende-se, Sport,

96, compl., ou troco por

caminhonete 608, ou F4000.

Tratar: 373-1137.

MONZA -'vende'se 87, SLE,

compl. (-ar) e d.h. R$
4.500,OÓ. Tratar: 276-3355.

•MONZA _ vende-se 88

hidramático todo elétrico

compl. R$ 5.200,00. Troca-se

por carro de menor valor.

Tratar: 273-0601.

MONZA _ vende-se 88, SLE,

álc. Tratar: 371-72i2 ou

9963-7641.

OPALA - Vende-se, 87,
grafite, 4Cc., alc., em ótimo

estado. R$ 2.800,00. Tratar:

373-4018.

OMEGA - vende-se 93, GLS,

compl., teto c/ comp. de bordo.

R$ 8.500,00 + 19 x R$

275,00. Tratar: 371-8432.

volante escam., 4p, insufilme,
doc. pg até julho/03, aceita
carro 1000 na troca. Tratar:

370-4622, c/ Edivino.

VECTRA _ vende-se GLS, 97,

azul, único dono, c/ 56.000 km

orig. Tratar: 273-0994 part.

Fiat

ALFA ROMEO - vende-se 164, ano

95, hidr., cinza, chumbo, com

27.000 km, oríg. novo. Tratar:

275-3044 ou 9993-5946.

FIAT 147 - vende-se 86, R$

1.600,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9111-7033.

FIAT 147 - vende-se, 80. R$
900,00. Tratar: 9117-7030.

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.

FIORINO - vende-se pick-up,
93, álcool, prata met., oferta.

R$ 5.950,00 ou financio.

Tratar:273-1001.

MAREA - Vende-se, HLX, 98/99,

cornpl. R$ 20.000,00. Tratar:

9979-1437, c/ Giovani.

PALIO - vende-se 2000/2001,

vidro, trava, limp., desemb.,

4p. R$15.500,00. Tratar:
370-4208 c/ Ademir.

db' Especializada

D��lln Couro em estofamento

automobilístico
I

OMEGA _ vende-se OLS, 93/
93, compl., ótimo estado,
carro de parto R$ 10.000,00

+ 6x R$ 400,00. Tratar: 372-

0745 ou 370-0404.

OMEGA _ vende-se, GLS,

cornpl. R$ 13.500,00. Tratar:

373-2563 -,

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

5-10 - Vende-se, 97, compl.,
c/ lona marítima e protetor de

r
caçamba. Tratar: 373-2563.

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

376-1772, c/ Nei.

5-10 - vende-se, 95, prot. de

caçamba, cap. Marítima, V.E.,
O.H. R$ 14.900,00. Aceito Troca

e financ. Tratar 275-0777 .

VECTRA - Vende-se, 97, GLS,

cornpl. Tratar: 3,71-97'30.

VECTRA - Vende-se ou troca

se, 96, por terreno. Tratar:

371-9616, cl Lídia.

VECTRA - Vende-se, CO, 93/
94, c/ d.h., ar, t.e., v.e.,

PALIO - vende-se 98, 1.6, c/
v.e., trv., 4p, prata. R$
12.800,00. Tratar: 373-

1026. Após 17h.

PALIO - compra-se, branco, 4p,
99 a 2002. Tratar: 376·0081.

PALIO - vende-se 00/01, azul

met., gas., ar quente/frio, trv. e

ar-cone. Aceita troca de m nor

valor. Tratar: 370-4810

PREMIO - Vende-se ou troca

se, CSL, 92, 4p, cornpl. Valor

a comb. Tratar: 371-1335.

TEMPRA - vende-se 93, azul. R$

8.500,00 (R$ 2.000,00 entr. +

restante). Tratar: 376-2890.

COMPRO
CONSÓRCIO

Contemplado ou não

contempladó,
mesmo em atraso,

pago à vista, em dinheiro

(OXX) 47522-0256 ou

9968-0588

p, compl. (- ar), c/ rodas de

liga. R$ 8.700,00. Tratar:

27,5-3248 ou 9102-8213.

UNO - vende-se Mille, 93, c/
limp., desemb., e ar qte. R$
6.300,00. Tratar: 373-2563.

UNO - Vende-se, 1.5 R, 89,
v.e.idesemb. tras., àlcool. R$

4.000,00. Tratar: 273-0651.

c/ Marlon ..

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

I
UNO - Vende-se, 94, 4p, limp.,
desemb., ar qte. R$ 6.000,00

+ 7x R$ 246,00. Tratar:

373-2563.

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

prata, muito bem conservado.

Tratar: 376-1772.

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

UNO - Vende-se, ELX, 4p, 95,
verde met., compl. - ar cond.,

,único dono, c/ NF e manual já
licenciado até 03. R$
8.700,bo. Tratar: 371-6056.

UNO - Vende-se, 96, 4p.,
compl. Tratar: 373-2563.

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, somente o

motor, 94, 1.6, valor a comb.,

c/ NF. Tratar: 371-2117, c/
Charles.

UNO - vende-se, 1.5R, alc., 89.

R$ 4.200,00 + 9x R$ 130,00

a pg., Tratar: 275-3344, c/ Ivo.

BELlNA - vende-se, 79, em
ótimo estado. R$ 1.800,bo.
Tratar: 370-3643 (manhã) ou

9965-9069 (a tarde).

CORCEL II _ vende-se, 81,

gas., bege. R$ 2.000,00.

Empl. até 03. Bom estado.

Tratar: 370-9108.

CORCEL II _ vende-se, 81,

,
valor a comb. Tratar: 9965-

---------- 9318 c/ Leandro.

COURIER _ vende-se 99, CLX,

1.3, azul. Entrada R$
7.800,00+ 22x R$ 280,00
fixas. Tratar: 273-0994.

DAKOTA _ vende-se, 99,
vermelha, SOT. R$
21.800,00. Tratar: 376-1772

DEL REY _ vende-se 86,
prata, 4p, álcool. Aceita-se

'carro menor valor R$
3.800,00. Tratar. 376-3004

ou 9975-7785.

UNO _ vende-se, CS, 1.5 IE,
95, ar cond., v.e., t .. e., alarme.
R$ 7.850,00 'ou financio.

Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se 01, 4p. R$
12.50'0,00. Tratar: 373-2563.

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

UNO, vende-se ELX, 1.0, 96, 4

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTOMOVEIS
iQIIRIIIIIIIR'WI "TUDO EM MÁRMORE E GRANITO

NACIONAIS E IMPORTADOS"

A RCB Inlormática pode oferecer os melhores vantagens
poro o seu computador nõo lhe deixar no mõo.

Tudo em acessórios, manutenções e peças em geral.
Gostou? Ent60 ligue e laça o seu orçamento, nós garantimos o suo SOlisfocõol '

Falou em computadores, ligou poro RCB Inlormcíticil.
. .

Pensando no seu bem estar, sempre ...

Celta cl opc. 01 prata
Gol 16V,4p OÓ branco

Gol Special 00 branco

Corsa Sedan Super 99 àzul
Gal MI, 4p 99 branco

Corsa Wind, 4p 98 prata
5-10 Deluxe, 4.3, cornpl, 97 azul

GolMi 97 branco

Vectra GLS 97 verde

Uno Mille, SX, 4p 97 azul

GollPlus 96 branco

Escort Hobby 95 cinza

Saveiro CL 94 bege
Santana GLS, 4p 92 verde

DX 450 89 Azul

Rod. BR-280 km 58 s/n· - Guaramirim-SC - � 373-0504

Ruo: Barão do Rio Bronco, 320 solo 04 . (entro· Joroguó do Sul- S(Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

se, 97, 1.0, GL. R$
10.700,00. Tratar:

376-1854.

R$ 18.500,00. Tratar:
373-2563 ..

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

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

APOLO - vende-se ou troci
se, 91, 1.8, álcool, cj aro i!
liga, em perfeito estado.
Tratar: 370-0277 ou

9121-1320.

MONOEO - troca-se, 00, por
apto ou casa em Jaraguá do
Sul. Tratar: (011)6976-
944g.

FIESTA - vende-se ou troca

se, 97, 4p. R$ 5.700,00 +

21x R$ 206,00 ou R$
9.300,00, a vista. Tratar:
374-2016.F-250 - Vende-se, XL, 00,

50 mil originais. Tratar:
373-0263.

MONO.EO - Vende-se, 96,
GLX, cornpl. .R$ 13.500,00,
aceita-se veículo de menor

vaiar. Tratar: 370-7542
(res.) ou 275-2990 (com.).

APOLO - vende-se GLS, 90.
R$ 3.500,00 + financ. Ou
troca-se entro por CG 2001.
Tratar: 370-228b após 15�

FIESTA - Vende-se, 98, 4p,
verde limão,
c/ alarme,azul petróleo, gas., 2" dono,

pers. Tratar: 370-9172 ou

9975-0102.

Ford

ÁGUIA rodas,
insulfilme,

>11 • .'}C.i i·I--J todo revisado .

R$ 8.900,00
MOTOS NOVAS E USADAS + 22x R$

Veículo Ano C.r 172,00.
RF 600 93 Vermelho

Aceita-se Unon 600 96 Branca
Iníruder 9B Prelo 96 ou 97 c/
XT 225 00 Azul 4p, brancv, deNX 200 9B Verde
NX 350 96 Vermelha preto EP.
(BX 200 98 Vermelha Tratar: 9122-
DT 200 95 Preta
DR 800 95 Preta 2093.
KDX 250 95 Verde
XLX 250 89 Preta

FIESTA -

Titon 00 Praia
Iltna 99 Roxo vende-se 00,
Titon 97 Verde

c/ ar. R$Tilon Ks 00 Vermelha
DT 180 84 Azul 6.500,00 +
(G 83 Bronco 36x R$(B 450TR 87 Bronco
Titon KSE Okm Verde 275,00.
VBR J 25 Okm Prelo Tratar: 9963-
Biz 98 Vermelho'

5287.

BRASILlA - Vende-se ou ti
se por moto, 81, branca.
R$ 2.000,00. Tratar: 9122·
0795, c/ João.

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

RANGER - Vende-se, pick-up
XL, caçamba p/ 1.100 kg,
4Ce, gas., carro imp. R$
10.000,00 + 36x R$
384,00. Tratar: 372-3499

c/ Volnei.

ESCORT - vende-se, 84. R$
2.000,00. Tratar: 276-0478.

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

BRASILlA - vende-se, 79 �J

troca-se por moto CG ou m&
de eonstr. R$ 1500,00.
Tratar: 376-3666 el Paulo.

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

RANGER - Vende-se ou troca

se, 01, XLT, 4x4, preta, top
de linha. R$ 50.000,00.
Tratar: 379-1342.

F-1000 - Vende-se, 81,
motor novo, carroceria de
mad. R$ 14.500,00. Tratar:
370-7481.

BRASILlA - Vende-se, 81,
imp., 2" dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481.

ESCORT - vende-se Hobby,
96. R$ 8.000,00. Tratar:
373-2563. VERONA - Vende-se, 90, ale.,

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

F-1000 - Vende-se, 86, '

branca, c/ d.h., die, motor
rnwrn-turbo. R$ 17.000,00.
Tratar: 371-5343.

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

ESCORT - Vende-se, XR3,
eonv., am are lo , 88. R$
6.300,00, ou aceita carro de
maior valor tinane. Tratar:
379-1571 ou 9121-4703.

VERSAILES - vende-se GL,
92, álcool, 4 portas, prata
met., impecável.
R$ 5.600,00. Tratar:
273-1001.

F-1000 - ve�de-se, gabo pI
6 pessoas, motor mwm,
turbo na garantia.

, FUSCA - vende-se, 80, lindo,
impe. R$ 2.300,00 (somenle
a vista). Tratar: 9979·0605.

BR 280 Km 57, n·1149 - Próximo ao Trevo de Guaramirim
Fax: (47) 373-0917 j373-1381-Guaramirim-SCESCORT - yende-se, L, 93, KA - Vende-

Biz+ OIlIS· tão bonita, que Iodo mundo querj
I
I
I

I
I
I
I
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda" locação" Conserto" Montagem

SCA - Vende-se, 72, modo

0, ótimo estado.

$1.450,00. Tratar:
9991·6637.
jO,._-------

FUSCA - vende-se 73,
, reformado, motor e caixa na

J� garantia, Tratar: 373-2563

FUSCA - vende-se 81 em.ótimo

estado aceita moto. Tratar:

372-0391 ou 9965-8875.

-

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

FUSCA - vende-se, 67, bege,

cf doe, em dia, em ótimo

estado (motor 1300) todo

ong, R$ 2.800,00. Tratar
370-9134 ou 9122-7341.

e, FUSCA - Vende-se, 94,
dourado met., insulfilme,
ótimo estado. R$ 5.600,00.

1- Tratar: 376-1772.
o,

Ile
5,

(I
Con, 6, c I o

UNIAO

(I
Con, 6 f C r o

UNIAO

(I
Co n 5 Ó r c r o

UNIAO

(I
Co n a 6; c I o

UNIAO

(I
Con'órClo li

UNIAO I'
.'
·

I
·(I

UNIAO

·

r

881,IIIHltt"
* Assistência 24hs
vvwvv.irmaquinas.cib.net

irmaquinas@uol.com.br

FUSCA - Vende-se, 85, motor

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

FUSCA - vende-se, 80, impee. R$

2.300,00., Tratar: 9979-0605.

FUSCA - Vende-se, 81, bege,
ótimo estado. R$ 2.200,00.
Tratar: 9965-8875.

GOL' vende-se ou troca-se,

94, 1.6 AP, gas. R$ 4.500,00

+ 17x R$ 290,00. Tratar:

276-3056 à tarde.

GOL - vende-se 99/00, compl.,

4p., valor a comb., troca-se por

carro de menor valor. Tratar:

372-0804, c/ Claudete.

GOL - vende-se 94, 1.6, AP,

gas., R$ 4.500,00 + 17x R$

290,00. Tratar: 276-3056, a

tarde c/ Valdecir.

GOL - vende-se 99, c/ar, GNV,

branco, 2p, insulfilme, 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.

.

t

CORREIO DO POVO 5

*Ma�sag�m Terapêutica
*Depllaçao

,

*Manicure

ir (47) 275-0279
* 9963-6820

GOL - vende-se, 86, Plus, 1.8,
ale. Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se 92, 1.6, álc.

R$ 3.000,00 + fino Tratar:

371-6916.

GOL - vende-se 96, 1000, I.

Tratar: 371-5343.

GOL - vende-se ou troca-se CU,

95/95. Tratar: 370-4810.

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:

370-8579 c/ Marcelo.

GOL - vende-se CU, 1.6, 96,

financ., QU quitado, aceito

carro de menor valor. Tratar:

3701199, 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, c/ Hélio.
I

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

GOL - Vende-se, 1000, special,
branco. R$ 13.000,00. Tratar:

379-1342.

GOl- Vende-se, 85, BX, branco,

ale., c/ aros de liga, 3 pontas.

R$ 2.600,00, troca-se por

moto. Tratar: 370-2275.

GOL - Vende-se, 99, Special, em

ótimo estado. Valor a comb.

Aceito carro de menor valor.

Tratar: 275-3730 ou 370-1184.

GOL - Troca-se, 1.6, MI, 97,

branco, motor todo revisado,

por carro de menor valor.

Tratar: 275-3191, c/ Romi,

após 18hs, ou 9111-7012 ..

GOlF - Vende-se outroca-se,

96, cornpl., consorciado.

Tratar: 371-8153 ou 9122-

6233, c/ Elsio.

GOlF - Se o seu sonho é Ter

um Golf, não perca essa. 1.6

Mi, 99/00, c/ IPVA 02

quitado. Tratar: 9973-8707.

Consórc

UNIAO
o

DISPOMOS DE CRÉDITOS R$ 3.795.,00 A.TÉ· R$ 76.300.,00

li' Centrais Telefônicas PABX

* Telefones * Fax
* Identificador de Chamadas

* Atendedor Automático
* Espera Telefônica personalizada

* Soluções em equipamentos

para televendas
* Monitoração de imagem

Vendas e Serviços

., IntelbraJ'
111111 HDL
�.-
11'"11

Fone/Fax: 275-2992

Rua Barão do Rio Branco, 353 - Sala 01 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: si'nerot@netuno.eom.br - Site: www.sinerotel.gb.net

ICEK2!
AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO E' CONSERTO

,

AUTO ElETRICA
FONE/FAX (47) 371-4354

Automotivo - Som
Alarme

Travas. elétricas
\.

R�aEpitácioPessoa, 607,próx CoI. Jangada -Jaraguádo
Sul-se

GRUPO ESPECIAL

MOTO/CARROS

RS
RS
RS 92;22

RS 103,63

RS 11 7,35
RS 140,36

RS 154,05

C100 Biz

CG 125

YBR 125

XLR 125

CBX 200

76,37
80,42

�,.. - ... ,... .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.._ .._ .._ .._..._ .._ .._ .._ .._.._.._..-.

.
..

.

.

.

\

{
O QUt VOCÊ ESrÁ ESPERANDO?

FAÇAJÁ <9 SEU!

Twister
Tornado

R$ 8.591,00

R$ 9.702,00

R$ 10.296,00

R$ 10.788,00

R$ 11 .394,00

R$ 12.1 78,00

R$ 12.348,00

R$127,79
R$ 144,31

R$ 153,15

R$ 160,47
R$ 169,48
R$ 18L 14
R$ 183,67

�----------------------------�/

Rua Barão do Rio Branco, 627 ..,. centro Jaraguá do Sul - se

\ Fones: (47) 371-8153 / 9122-6233 ":" E":"m�ii1. silverconsorcio@ig.com.br .l
••

..

i

� .._ .._ .._.._ .._.._ .._ .. - .._ .._ .._ .._ .._.._ .._ .._ .._ .._ .._.._ .._ .._ .........._.._ .._.._.._ .._ ..'

(t
Consórcio

UNIAO

(t.
Consórcio

UNIAO

(t
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
ConsórcIo

UNIAO

(t
c o n s o r c t c

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

(t
ConsórcIo

UNIAO
-------------------------------------�--------------_._--�------------'
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GM
Corsa Milênio, 4p 02 Branco G

R$ 9.300,00 Monza Sle, compl., 4p 90 Bege G

R$ 11.300,00 Vectra GLS compl., 4p 94 Bege G

R$ 14.500,00 Corsa Wind, 2p 96 Bordo G

R$ 10.300,00 Go11.6 93 Branco A
R$ 19.500,00 FORD
R$ 17.500,00 Fiesta,4p 97 Branco GR$ 14.800,00
R$ 7.500,00 Escort GLX, 2p 95 Branco G
R$ 7.200,00 Escort Hobby 1000 94 Cinza G
R$ 6.400,00

F-1000 gabo 95 Bordô
�

DR$ 9.800,00
R$ 6.800,00 FIAT
R$ 12.900,00 Mille Smart, 2p 01 Branco GR$ 7.800,00 ,

R$ 6.900,00 Uno Mille SX,4p 98 Cinza G
R$ 14.500,00 Uno Mille SX, 2p 98 Bordô G

FINAJaIU
VVotoran:tim I finanças

Corsa 96 Preto Gas.
Fíesta.Ap 99 Azul Gas.
Escort GL 99 Cinza Gas.
Palio 98 Vinho Gas.
Ranger 98 Azul Gas.
Ranger, compl. 97 Cinza Gas.
S-10 95 Bordô Gas.
Goll.6 94 Branco Gas.
Uno 4p. 94 Cinza Gas.
Goll.0 93 Gas
Logus compl. 93 Preta Gas.
Uno Mille 93 Cinza Gas.
Omega, compl. 93 Grafite Gas.
Pampa 93 Azul Gas.
Parati 2p roda esp. 91 Branco Ale.
Ç-20 88 Bege GasjGnv.

Compr'a
'

y,el1'cje' Trôca

Veículos, peças e serviços

Fone (47) 371-2111
Fax: (47) 275-2076
e-mail: javel@netuno.com.br

* Uno Mille EX, 2p,
,

pC)rR$�.900,OQ
*Ul1oMllleSX;Lj.p,

$10.800,qo
lIIe�P,4'
<>porR

" O IlIe
;:01/Ô2:'DeR$13.0Ó

"'" ",','" "'" o.oo.'
'" Uno Mille EP, 4P,'1.c);ê2)imp.,"desemb . .E ar qt
De 9.500,00 por R$ 8.'700,()O "'"

""
* Uno Mille EP, 4p,:1..d,/ê;limp., desemb., ar qt
vermelho, 96/96. De R$ 9:$(10,00 por R$ 8.700,00 ,

* Uno Mille Smart, 2p,'1:Q,'Cjlimp., desemb. e ar
,OOIOl.pe R$ i1�9óo;QÓl)<JlR$11.200,00

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUaA, 3809 -_ BAIRRO VIEIRA - JA'RAGüi\ rh SUl. ,
..•............. ., ._ ••. ,.:. ••••• _ •.••..••••••••• o •• o.. , ......•.... 0.0 .. ,_ ...•..•.••

__ ...•. '.

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

vw

Goll.0, rodas liga leve, 15, para-choque pers. Aerof6lio 96
Kombi Stander 1.6, envidraçada 95
Parati Cl, 1.6, gas, 91
Santana Quantum 1.8, 4p., D. H. 86
GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, dir. hidráulica, único dono 00
Vectra 2.0, GL, compl. cf película, gas. 97
Kadet Gl, 1.8, Trio, para-choque pers, 96

Logus Cl1.6, desemb., ar quente 94
Kadet si. 1.8, desemb., ar cond., ar quente 93
Chevette DL 1.6, gas., ar-quente, desb. tras. 92
FlAT
Uno Mille, EX, 1.0, 4p, limp. e desb. tras., ar qte, compt.. ar 98
Uno Mille, SX, 1.0, v.e., tv. e., Ip. e desb.t., gas., ar quente 97

Tipo cornpl., 4p, 95
Uno ElX, 1,0, 4p" ar completo 94

Pick-up Aorino aberta 1.0, longa 94
FORD

'

Escort GU, 1.8, llrnp, desemb., ar-quente, dir. hidr. 96
Escort ll.6, alarme, desemb., ar quente 94
Versales Gl 2.0, 4p, bordô, ar cond., d.h. + abs 93

F·l000, motor MWM, Turbinado, hidr. 86
PEUGEOUT
Plck-up peugeout aberta, 5041, diesel 95
MOTO

'

Kawasaki 50 Cc, Okm, 2002· R$ 2,500,00 02
CG Titam 125 ES, cl P.E. 01

prata
branca

prata
Azul meto

verde meto

branco
bordô
verde meto
cinza
dourado

bordô
bordô

preto onix
azul met.
branca

azul meto
cinza
bordô
branca

bordo

azul

370·7986
.

Rua Walter Marquardt, 2166
Jaraguá do Sul· se

Kalibra 2.0, 16V 95 Vermelha G R$ 21.500,00 R$ 30.000,00
Vectra GLS 2.0 95 Azul G R$ 14.500,00 R$ 17.500,00

97 R$ 10.000,00 .

Gol 1.6, gas., R$ 7.200,00
97 R$ 8.900 Escort Sedan 16V 98 Bordô G R$ 13.000,00

R$ 13.500,0097 R$ 9.900,00 Gol4p 16V
95 R$ 8.400,00

Uno 1.0 Faire 02 Branca G R$ 12.700,00 Monza Class 2p Cornpl. R$ 8.500,00
95 R$ 9.500,00 Pick-up Corsa 96 Bordô G R$ 10.700,00 Monza 4p Menos ar R$ 8.500,00
95 R$ 8.700,00 ·Chevette, ale., 88 R$ 4.000,00
94 R$ 8.400,00 Escort GL 1.6 96 Bordô G R$ 10.300,00 Uno Mille 2p 95 R$ 7.500,00
94 R$ 6.900,00 Uno ELX, 4p 94 Bordô G R$ 7.500,00 608 el Baú Seco, 78 R$ 18.500,00
94 R$ 8.400,00

Uno 2p., 93 R$ 6.300,0094 R$ 28,000,00 Monza Classic 90 Marron G R$ 6.500,00
R$ 3.300,00:1 Fusca ale., 94 R$ 6.500,00 Voyage, 83

Verona 92 R$ 6.500,00 XR3 Conv. 1.6 89 Preto A R$ 6.800,00 Gol, 4p. Vermo CI roda 16v 99 R$ 14.000,00
II Gol 91 R$ 5.900,00 Passat Village 1.8 89 Azul A R$ 5.150,00 Saveiro fechada, 99 R$ 15.000,00

ti
Opala Diplom., 4p 91 R$ 8.500,00 Gol CLI 1.6 95 R$ 9.500,00
Uno 90 R$ 5.000,00 Monza SLE 1.8 85 Prata A R$ 4.450,00 Gol 1.8 CLI 95 R$ 9.500,00
Chevette SE 86 R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

I'
Corsa Wind 1.0 95 Azul G R$ 9.000,00 al,1.6 90

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

Rua: Angelo Rubini, 780 • Barra do Rio ê'�rro • Jaraguá do Sul,
(47) 376-1772 - 273-1001

vw
GoICU1.6 G Prata 1�
Gol Mil Plus G Branco 1995
Santana CL 1.8, ar, dlr. G Branco 1995
Saveiro CL 1.6 G Cinza 1995
Fusca1.600 G Cinza 1994
Santana CL 1.8, dlr1. G Verde 1994
SantanaQuantum GLS 2.0 G Prata 1900
AploGL1.8 G CinZa 1991
GoICL1.8 G Marrom 1900
Varlantll G Cinza 19&0

FlAT
Uno CS 1.5, 4p G Prata 1996
Uno CS 1.5, 2p G Verde 1995
Aor1no1.5 G Prata 1993
UnoCS A Dourado 1989

GM
S-102.2 G Preta 1996
0.20Conquest, compt-ar O Branco 1995
Omega CO 30 compl. G Verde 1993
Omega GLS 2.0 G Prata 1993
ChêvySL1.6 G Branco 1900
CllevetteSL A Dourado 1987

FORD
Cour1erCLX G Azul 1999
KaGL G Vennelho 1998
Versalles GL, trio A Prata 1993
Verona LX1.8 A Dourado 1991
EscortGL 1.6 A Azul 1988
Escort GL 1.6 A Azul 1984

9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Financiamos
seu v'eículo!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CIRURGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
Dr, AÚ'" f. Osorio-Dorvxeiles
Fone/Fax: 371-7235 - Sala 804
E-mail-drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
Dr.V�?vICU'"cclo-We:lnw SílNC'L'

Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

ENDOCRINOLOGIA

V�CUwev�S�
Fone/Fax: 275-3786 - Sala 801

CIRURGIÃ-DENTISTA - PERIODONTIA
VVCtl.C�T�

-

Fone/Fax: 371-8743 - Sala 705

Rua Guilherme Weege, 50 - Jaraguá do Sul - se
'-------_._---�------------

álc. Tratar: 9963-7641 ou

371-7212.

lOGUS - Vende-se, GLI, 94,
prata, compl. R$ 2.500,00 +

financ. Tratar: 379-1342.

PARATI - Vende-se, Cl, 95. R$
9.000,00. Tratar: 275-0927.

PARATI - Vende-se, GIII, 1.6,
00, confortline, compl., ar/
d.h., v.e., t.e., alarme.
38.000km, supernova,
revisada. Tratar: 275-0405 ou

- 9993-3206.

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.
valor. Tratar: 370-1161 c/
luís.

PASSAT - Vende-se 84,
vilage, preto, álcool. R$
3.000,00. Tratar: 9903-3450

c/ Gilmar pela manhã.

PARATI - vende-se Gl, 89, PASSAT - Vende-se, 1.8,87,

prata, alc. Valor nego Tratar:
9963-8002 ou 370-5504.

SANTANA - Vende-se, Quantum,
93, CU, c/ ar cond., e d.h., R$
9.800,00. Tratar: 9973-8955.

SANTANA - Vende-se, 97, MI,
compl., a GNV. Ótímo estado. R$
15.500,00. Tratar: 373-2563.

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

-

,

SANTANA - vende-se GLI,
94, 4 portas, dir. hidr.,
chumbo met, financio. Tratar:
273-1001.

SANTANA - Vende-se, MI, 1.8,
97, vermelho per., c/ manual,
NF, compl. - v.e. R$ 15.500,00.
Tratar: 371-6056.

-

.'outrâsmarcas'l
CARONA - vende-se, 86, álc., 5
marchas, motor 4Cc, branco.
R$ 2.800,00. Tratar:' 9123-
0513, c/ Cris.

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

DOGE - vende-se, Polar, 79.
R$ 5.500,00. Tratar: 9111-
7033.

JEEP - vende-se, 65,
reformado, em ótimo estado.

Tratar: 9902-7378, c/
Marcos.

LADA LAIKA - vende-se, 93,

Do you want to

speak English?
50 call me at

9902-0732.

Private English
classes with

teacher Junior.

4p, branco. R$ 2.000,00.
Tratar: 371-6238.

PICK UP WILLYS - vende-se,
traçada com carroceria orig.,
em ótimo estado. Valor:

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

CRÉDITOS

CORREIO DO POVO 7

SANTANA - Vende-se, 89, 1.8,
gas. R$ 5.500,00, aceito
troca por menor valor. Tratar:
371-6238.

.

SAVEIRO - Vende-se, 99,
verde. R$ 13.800,00. Tratar:
376-1116 ou 9118-0160, c/
Valdir.

SAljElRO - Vende-se, cl, 1.8,
mi, 98, verde, c/ 50.000km.
R$ 13.200,00. Tratar:
9979-1524.

VARIANT II - vende-se, 80, 2º
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.

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

l"lti'Fl temos créditos para
caminhões e automóveis.

Autorização BACEM
7

(47) 322-7505 ou

9121-6142, cf Máurício

RURAL

WILLYS -

vende-se, 75,
motor 6Cc,
mecânica
exc .. Valor a

comb., pronta
p/ trilha.
Tratar: 276-
0031 ou

276-0544.

TOYOTA -

vende-se
Hilux SRW,
99, 4x4,
prata, bco

couro, 5.800
km orlg.,
superconservado,
equipada.
Tratar: 372-
2339 ou

9993-5946.

TURUNA - vende-se, 83. R$
1.000,00. Aceita proposta.
Tratar: 9117-7030.

VARIANT - Vende-se, azul, 76.

R$ 700,00. Tratar: 9112-9033.

.1Ô1Pc)rtãd�
ÁSIA TOWNER FURGÃO -

Vende-se, 97, branca, pneus
seminovos. Ótimo estado de

conservação. R$ 8.250,00.
Tratar: 371-7842, 275-0435
ou 372-0136, c/ Edilene.

CALIBRA - vende-se 2.0, 16v,
95, vermo Ferrari. Impec. R$
2.100,00. Tratar: 370-7986.

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

7378 c/ Marcos.

MERCEDES - troca-se, compl.,
trucado, por chácara. Tratar:
372-0108, não importa a loc.

MITSUBISHI - Vende-se, l200,
95, Turbo, 4x2, diesel, compl.
(- vidro), aro esp., cap.
marítima. R$ 30.000,00.
Tratar: 371-4446, c/ Vilson.

PEUGEOUT - Vende-se, 96,
compl., verde met. C/ 77.000
km orig. R$ 13.500,00. Tratar:
372-0560 ou 9112-4950.

PEUGEOUT - Vende-se, pick-up
504, die., 95, bordô. R$
14.000,00. Tratar: 371-5343.

TOBATA - compra-se em ótimo
estado de cons. Tratar: 276-0264.

VOLVO - Vende-se, 94, preto,
cornpl., dramático. Tratar: 373-2563.

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

CONFIRA

11 370-5999
VBR 1251< OI<1VI

Planos em até -60 meses

com 4 contemplações todo mês

MOTOS OKnu partir
60x R$ 77,00

CARROS USADOS a parti,
60x R$ 182,12

T:ODA LINHA-OKM
FINANCIAMEN�O 200/0

.

ENTRADA E SALDO 36x -FilAS

Aceitamos seu consórcio na troca - Rua Waldemar Grubba, 3449 - em frente ao DG da Weg
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR,

REFORMAR SUA CA�A, SÍTIO APTO, ETC.
I

CRÉDITO PARCElA SI SEGURO
18.000,00 t; •••••••••••••••.•• R$140,00

.

24.000,00 R$ 185,00
30.000,00 R$ 235,00
36.000,00 R$ 280,00
41.600,00 : R$ 325,00
48.000,00 .< •••••••••••• R$ 375,00
53.700,00 R$ 420,00
60.000,00 R$ 465,00
65.000,00 R$ 5.13,00
71.000,00 : R$ 555,00

"
..
Q.
"'

Oi
CHEVROLET - vende-se, 78
com guincho de 45 T. R$
16.000,00 aceita-se carro

menor valor. Tratar: 373-
2563

I

DOGE - vende-se, d 400, 77,
vermelho, c/ baú e 5m. R$
10.800,00, aceita-se Corsa
nà troca. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

L'a n C h e Si

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

Porçõe5
24) FILÉ
25)CALABRESA
26)CORAÇÃO
27) MISTA
28) FRANGO A PASSARINHO

29) FRITAS
30) FRANGO E FRITAS

31) POLENTA FRITA

32) AIPIM FRITO

3:3) AZEITONA
34) PICANHA AO ALHO E OLEO

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

Tradlclonale

12)MISTO QUENTE

13) XCBURGUER
14) XCEGG

F-4000 - Compra-se, 608 ou

volkswagem. Paga-se a vista.
Tratar: 9121-4061

MERCEDES - Vende-se,
1113, trucado, carroceria

granel eira. R$ 24.000,00.
Tratar: 9973-8839.

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

_:Motociéletâs:j CG TITAN - compra-se, 97.
Tratar: 276-3206.

moto de maior valor. Tratar:
373-0335 ou 9992-6016,

Frutoe do mar

35) CAMARÃO AO PALlTÔ
36) CAMARÃO AO ALHO E OLEO

37) ISCA DE PEIXE A MILANEZA

38) 'BOLlNHO DE BACALHAU

39 CASQUINH�lDE(CIRI

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

,

Tratar: 374-1529 (rec, Vanderlei).

DAELlNG - 50Cc, amarela,99,
c/ 690km. Tratar: 9122-
7311.

BIZ - compra-se, acima de 98,
ou moto Honda CG 125 acima
de 88, pg a vista. Tratar:

9104-2336, c/ Wilson.
DT - vende-se 180, 89. R$
1800,00. Tratar: 370-1161.

c/ Luís no 370-1161.

CG TITAN - vende-se, 125, 01
·c/ partida eletr. e freio a

disco. R$ 4.000,00. Tratar:
373-2563.

BIZ - compra-se, usada. Paga
se a vista. Tratar: 370-7189,
c/ Gisele.

DT 180 - 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 9975-0117.

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

, Alciomar.

CBX - vende-se, CBX, 150cc,
88 P.E., freio a disco. R$
2.200,00. Tratar: 273-0241.

CG TITAN - vende-se,
consórcio, partida elétr., cl 10
pare. Pgs, faltando 26 pare.
Tratar: 376-3034 (manhã).

CG - vende-se, 88. R$
1.350,00. Tratar: 9979-0605. 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.

tele entr
8«&»®Z?®Cl@@21éD

CG 125 - vende-se, 97, ótimo
estado. R$ 2.500,00. Tratar:
275-3344, c/ Wanderlei. CG TITAN - troca-se, 96 por

FAÇA-NOS··UMA VISITA E
CONFIRA- NOSSOS P.REÇOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



iFI_1IA
'I" VOforantim I finanças

AUTOMÓVEIS.
373-0131

93 cinza G

00 branco G

96 cinza G Hyosung 125 98 vermelha gas. VEíCULO ANO COR COMB.
95 preto A Gol 16v,4p 98 prata gas, Gol GIII, 4p, 16V OI Azul Gas.

Gal Mi 1.8 97 branco gas, 'Gol GIII, 4p, 16V 00 Bege Gas.95 verde G Corsa Sedan, cornpl. 97 branco gas, Gol 16Y, 4p 99 Branco Gas.
00 prata G Corsa 1.0 96 branca gas.

Corsa Sedan Super 99 Branco Gas.
96 preto G Uno 2p, 1.0 96 bordô gas.

Corsa Super, 2p 98 'Verde Gas.
Gol CU1.6 96 verde gas.

Silverado, DLX 4.1 98
.

Verde Gas .96 vermelho G Gol CL, 1.6 94 bege alc.
Palio ED, 4p 98 Azul Gas,96 bordô G 0-20 Cabo Dupla, compl, 93 branca die,
Fiesta,2p 97 Verde Gas,

96 branco G Voyage, GL 1.8 93 verde . gas,
Vectra GL, compl. 97 Azul Gas.

Escort GL 1.6 92 branco gas,
Vectra GL compl. 97 Branco Gas,95 branco' G 91 prata gas.Gol CL 1.6
UnoSX,4p 97 Cinza Gas.96 azul G Escort 1.6 L,_ 89 azul alc.
MondeoCLX 96 Preto Gas.

97 verde G Parati CL 1.6 89 marrom meto alc.
TempraSX 96 Preto Gas,

Monza SL 1.8 88 vermelho ale,
GolCIi 1.6 96 Branco Gas,89 branco G

Voyage 87 marrom met gas.
Vermelha Ale.Saveiro GL 1.8 9586 branco A Escort 1.6 84 azul alc.

Uno ELX, 2p 95 Verde Gas.0-10 76 branca die.84 vermelho A
Kadett GL 2.0 95 Vermelha Gas,

Fusca 78 branco gas.
VeetraCD 94 Prata Gas.86 amarelo G

Fusca 79 bege gas,
Ale.VoyageGL 89 Cinzaok vermelha G

Av. Wa demar Grubba, 2322- Vila Lalau - '* 371·7212 ou 9963·7641 CB400 84 Azul Gas,

325 IA

16V
ettGL 1.8

ettGL 2.0
SLX 2.0

Mille 1.0
.

SR 1.0

EP 1.0

I Rey GuiaR$

I nza 1.8161.
e Angra

I" RYamaha
lha, L �

R$
entro
371

��r;- '370·31 13
entro v,Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul • se

VOLKSWAGEN
Branco 97

GolfGL, campl. Roxo 95
Santana GLI compl. Azul 95

Logus GL, campo Prata 94
flAT

Palio ELX cornpl. Cinza 01
Strada 16V compl. Cinza. 99
PaloED Vermelho 98
PalioElx BEGe 98
Palio Weekend Branca 97
UnoELX Vermelha 95
FlOrino Bege 91
"a1147 Branco 85
FORD
KaGL Dorado 00

1emp,a 16V Branco 95
Verona GLX Prata 94

CHEVROlET
Co�a Sedan Super 16V Branca 00

Co�aWind Prata 99
Monza SLI Venmelho 91
Chevette Verde 89

P"'.01205 Vennelho 96
MOTOS. Honda Biz Azul 99

Financiamos
seu veículo!
9981-5840
9979-0113

Operadoras Maga e Orsola

Arduíno
371·4225Veículos Gol GL 1.8 92/92 G Cinza

Gal, 2p, MI 97/98 G Vermelha

Financiamos Gal, 2p, MI 1.6 97/97 G Branca

Gal, 2p, MI 1.6 97/98 G Bordô

Gal, 2p, MI 1.0 97/97 G Branca

Gal, 2p, MI 16V 99/99 G Branca

veículo! Gol, 2p, cu 1.6 96/96 G Azul

seu Vectra, cornpl., 2.0, 98/98 G Prata

Gol Plus, 16V, 4p 98/98 G Prata
&10 CS, 2.8, MWM 00/00 D Prata

Gol, 2p, 1.01 96/97 G Branca

9981-5840 Tempra Ouro 16V 94/95 G Preta

Fusca 1.300L 78/78 G Branca

9979-0113 &10 AR d.h., 2.2, 95/95 G Cinza
Kadett SLE dir. e trio 93/93 G Branca
Kombi 1.6 871-87 G BrancaOperadoras Maga e Orsola Gal MI 16V, 2p 98/98 G Cinza
Escort compl., GL 1.8 94/94 G Azul

Silverado DLX 6Cc 97/98 D Branco

0-20 Custon cornpl, 93/94 D·. Bege
0-20 Conques compl. 93/93 D Branca
F-250 XLT CD compl. 00/00 D Branca

Ranger CD cornpl. 00/01 D Cinza
F·250 XLi 99/00 D Preta

Ranger 4x4, XLT, CB 99/99 D Prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FALCON - vende-se,
consórcio, el 31 pare. pagas.
R$ 193,34 + 29 pare. R$
4.000,00. Tratar: (47) 392-
3050.

HYOSUNG CRUISE - 125; 97,
bordô. R$ .2.800,00 ou R$
800,00 entro + 24x R$
135,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

KAWASAKY - Vende-se, ZX7,
amarela, 97, R$ 24.000,00.
Tratar: 370-2227, el

'

Anderson.

.'
LAMBRETA - Vende-se ou

troca-se. R$ 500,00. Tratar:
371-1335.

LAMBRETA - Vende-se,
relíquia restaurada, orlg., 68.
R$ 3.000,00. Tratar: 376-
0409, el Rubens.

NX -:- compra-se 400 faleon,
00 ou 01 de parto Tratar:
9902-0033.

RDZ 135 - vende-se, 86. R$
1.000,00 .. Aceita proposta.
Tratar: 9117-7030.

SCOOTER - Vende-se, 97,
Palio, toda revisada el motor
feito. R$ 1.400,00. Tratar: ,

370-9134, 9122-7341 ou

275-0051, el Jussara.

SCOOTER - vende-se, 97,
verrn., doc. em dia. R$
1.200,00. Tratar: 9903'3691.

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

9133-0560.

I'éditos

STRADA - vende-se, 200, 99.
R$ 2.500,00 + 24x R$
173,00. Tratar: 9111-5630'.

&tki\�?JMais

TENERÉ - vende-se 600, 88,
ótimo estado. R$ 4.500,00.
Tratar: 9103-1611 ou 275-
1204.

APARELHO CD - Vende-se,
ploner; el controle, 6

cornetas, 2 super tuíter, 2
sub de 12' e bateria de 100

ampér. R$ 2.000,00. Tratar:
----------� 376-1854.
TORNADO - vende-se, Azul,
02. R$ 7.000,00 el tanque
cheio e capacete. Tratar: 373-
3001 el Mara h/e;

VIRAGO - Vende-se, 250, 01,
3000km, super inteira.
Tratar: 371-7390 ou 9125-
2722.

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

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

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

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

XR 200 - Vende-se, 1/2,
1.000km, branca. Tratar: 370-

. 9357 ou 9104-2775.

XT 225 - Vende-se, 01, verm.,
el 19.000km. R$ 3.500,00 +

21x R$ 164,10. Tratar: 372-

3673, após 15hs.

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

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

>ti Comprar sua casa

>ti Comprar um terreno

v Reformar sua casa

Conclui r sua construção

Seu e, da sua esposa

Ainda poderá utilizar seu FGTS

AROS CI PNEUS - Vende-se,
4 aros 13, el pneus liga c/
Fusca. Tratar: 370-0670, el
Paulista.

BESTA - vende-se GS, 99, el 12
lug., a mais eompl. Tratar: .

371-9464.

CAPOTA FIBRA - Vende-se,
pI Pampa. Tratar: 370-0670,
el Paulista.

CAPOTA FIBRA - Vende-se,
pI 0-20. Torro, R$ 800,00.
Tratar: 276-3223.

CARRO DO ANO - Compra-se,
acima de 95 pi frente, 4p, eompl.,
pref. finae. Tratar: 371-0695.

CARRO - compro financiado,
entrada Caravan Diplomata,
84, eompl. Tratar: 9117-7030.

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

ENGATE PARA CARRETINHA -

vende-se, R$ 50,00. Tratar:
372-1817.

PÁRA-CHOQUE - Vende-se, 1

par, pI Uno turbo. R$ 150,00.
Tratar: (47) 9105"9172.

RODAS - Vende-se, esportiva,
de Opala 5 furos, ou troca-se

por orlg. de Diplomata. R$
200,00. Tratar: 370-1225,
el Robson.

REPRESENTANTE

EMMENDORFER CONSÓRCI()
Moacir F. Fagundes

.
.

Te r, 371-3655-9102-1674-370-0187

Consórcio de imóveis

50
diversos Tratar:(47) 372-3943

Cf Marlos

ACARAí - vende-se, título Eleg. R$ 150,00. Tratar: Nokia 5180, da global
do clube. R$200,OO. 370-8615 telecom, pré-pago. R$
Tratar: 9979-4455. 150,00: Tratar; 9111-1691,

BERÇO - Vende-se marca

ALUGUEL - precisa-se de Habe, branco, (madeira) cf CELULAR - vende-se,
moça pf dividir. Tratar: colchão. R$ 300,00 aceita pronto da Tim. R$ 100,00,
9103-8378. Cf Joana proposta. Tratar: 9903- Tratar: 371-0002. Cf
ápos 19h. 1898. Fabrício.

APARELHO DE FAX - BOXER - Vende-se filhotes CELULAR - Vende-se,
compra-se, novo ou 45 dias. R$ 100,00. Tratar: pronto, 25 de crédito. Valor
seminóvo. Tratar: 370-3062 ou 9122-1830 a comb. Tratar: 275-1676,
372-1131.

CACHORRO - vende-se, CHAPA ELÉTRICA - vende,
APARELHO MUSCULAÇÃO filhotes de Poodle. Tratar: se, portátil, cf duas bocas,
- vende-se. R$ 3.500,00. 373-3787. ideal pf camping ou pj
Tratar: 379-1207. quem gosta de cozinharem

CARTA DE CRÉDITO- pequenos espaços. R$
BAEPENDI- vende-se,

e vende-se contemplada. R$ 130,00. Tratar: 370:0464,
título de Baependi. R$ 11.500,00, cf 5 parcelas
350,00. Tratar: 373-0263 pagas. R$ 2:000,00 + 55x . CLUBE BAEPENDI-

R$ 223,00, Tratar: 9123- vende-se (torra-se) título R$
BALCÃO P/BANHEIRO - 7514 cf Matheus. 350,00. Tratar: 9965-1347
80X55cm, creme, cf cf Osnildo.
espelho. R$ 500,00 ou CALCULADORA - Compra-
troca-se por esteira elét. se, HP, usada. Tratar: 371- COMPRESSOR - vende-se,
Tratar: 371-7060. 8242 ou 9953-1398. Tratar: 376-0971.

BARBEADOR - vende-se CELULAR - troca-se, Ericson COMPRO - Ouro, pulseiras,
elétr. cf 3 lâminas, Philips. ks 788, por um par de 69. correntes, aliança, etc.
Tratar: 372-1870. Tratar: 274-8103, cf Cristiano. Tratar: 9979-0605, cj Adir,

BARRACA - vende-se

infantil, "bananas de
pijamas". Tràtar: 371-6707.

CELULAR - vende-se

Ericson, de cartão. R$
180,00. Tratar: 9903-3526
ou 273-0454.

BATERIA - vende-se pf
criança RMW. R$ 70,00.
Tratar: 370-8221.

CELULAR - Vende-se,
Samsung SCH-Nl05, Voicer
Fashion, com 8 meses de
uso. Tratar: 372-7507 ou

9102-2954, cf Suelen.
BAZAR - vende-se, estoque
e mobília no Amizade. R$
9.000,00. Tratar: 370-6624.
CREC18844. CELULAR - vende-se,

Global, Nokia, 1 anso de
uso. R$ 80,00. Tratar: 370-
0075 ou 9975-0601 cf
Andreson.

BAZA� - vende-se, compl.,
no bairro São Luiz. Tratar:
376-0330 ou 9902-5620.

BÉBÊ - Aceita-se doação
de roupas, carrinho, andador
etc. Tratar: 370-9367.

CELULAR - vende-se,
Nokia. Tratar: 371-5133
comI. ou 370-6613 apôs
2Óh cf Lígia.

BEBE CONFORTO - Vende

se, da Burigotto, cf alça e

balanço. R$ 50,00, seminovo.
Tratar: 376-1933.

CELULAR - vende-se,
Nokia 6120, pronto. Valor a
comb. Tratar: 9903-9567.

BEBEDOURO - vende-se CELULAR - vende-se,

17ROCA-SECASA
NÂ VUAoLÉNll:'

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

Tratar: 370-0817, com �Iessãndra ou
seão, após as í8hs.

CONSÓRCIO - vende-se de

moto Honda, NX4, Falcon,
Valor pg R$ 5.200,00,
vendo por R$ 4.500,00+
60 x R$ 193,34. Tratar:
392-3050.

DIVISORA - pf pães
francês R$ 800,00. Tratar:
376-1090 cf Zuleica ou

Adima.

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

ESPINGARDA - vende-se,
de pressão, marca urca cf
NF. Valor a comb. Tratar:

9118-2880, cf Guil�erme.
FARMÁCIA _:_ vende-se cf
clientela e convênio
formado. Tratar: 376-1949,

FILMADORA - compra-se,
Tratar: 372-0108.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Consórcio Nacional

91.

ESC:CJlh� AgCJr�'
SIA� C�rt=�, de Crédit=CJ!!!

�CC�DOII
PLANOS 32 E 43 MESES

_ ......,_,_

MOTO-S E " _.liOS
PLANOS 37 á 60 MESES

ESCOLHA A MARCA E O MODELO DE SUA PREFERÊNCIA

* Portas abertas para você e. sua família
* Sua casa própria sem complicação

\ ,

* Construir - Adquirir mais um imóvel ou realizar sonho da sua

.

casa ou apartamento na cidade, campo ou praia, com o
.

PANAMERICANO você terá benefícios. especiais.
<:Consulte' sem comp-_rornisso

27S�047S/997S�7602
Rua Jacob Buck, 120· Centro • Ao lado do Besc • Jaraguá do Sul • se

Anexo à PLUS CQMPUTADORES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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marca Brotter. R$ 600,00
nego Tratar: 275-0616.

MAQ. SACOLAS - vende
se pj fazer sacolas
plásticas. Tratar: 376-1042-
ej Lurdes.

MORÇA N2 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.

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

MESA DE SOM - Vende-se,
ej 6 canais, 1 amplificador,
1 retorno WR 12, 3 vias.
Valor a eomb. Tratar: 371-.
9099, ej luiza ou Prieila.

MODELADORA - vende-se

pj pão francês, Sulpan. R$
800,00. Tratar: 376-1090

\ ej Zuleiea ou Adima.

MOTOR - vende-se, die.,
10 hp, marca Yamaha.

Mania de Vendei Barato

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

MANGUEIRA - vende-se

pj látoaria, Oxieorte, eompl.
(ej bico e mamômetro).
Tratar: 370-9062.

MAQ. CORTE - vende-se
industrial, semi-nova. R$
1.200,00. Tratar:
275-0616.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 1 dorm., mob., gar., situado no Centro - R$ 35.000,00.

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cf 2' dorm., mob., gar., situado. no Centro - R$ 60.000,00.

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apto cf 3 dorm., cf suíte, mob., gar., sacada, quadra pf Mar -

R$ 95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou

367-1993.CRECI296

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

FREEZER - vende-se

vertical, prosdóeimo, 180l.
R$ 300,00. Tratar:
371-6409.

GABINETE - vende-se de

computadorà'I. R$ 30,00.
Tratar:9952-7337.

GRAMPEADEIRA - vende
se de ar (na caixa). R$
150,00. Tratar: 276-3256.

HD 20GB� compra-se
estragado marca Quantum ..

Tratar: 376-0811 ej Rafael.

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

GATO - vende-se, Siames. IMPRESSORA - vende-se
Tratar: 373-3787. Cj Noeli. .Epson 480. R$ 200,00.

Tratar: 276-3256.
GELADEIRA� vend�-se
Duplex, Consul, em ótimo
estado. R$ 460,00. Tratar:
9975-1936 ej José Carlos.

GIBIS - vende-se, coleção.
Tratar: 370-3561.

GRAMPEADEIRA - vende
se 14x50 (na caixa) e uma
caixa de grampo 14x50. R$
850,00. Tratar: 276-3256.

Mesa Zamarchl
1,10 Padrão Mel
A Vista R$ 65,90

LIQUIDIFICADOR - Vende
se, valor a cornb. Tratar:
373-3787 ej Noeli.

LIXADEIRA - vende-se
Orbital (treme-treme). R$
100,00. Tratar: 276-3256.

LOJA - vende-se de roupas
ej estoque e móveis. Tratar:
371-9116 ej Caeilda.

MÁQ. COSTURA - Vende

se, Inteloehe (Yamaha) e
tricô (Elgin Brother

Eletronie). R$ 3.000,00 as

duas ou troca-se por moto
de menor valor. Tratar:
375-1080.

MÁQ. COSTURA - Vende

se, modo reta, Yamata.
Valor a eomb. Tratar:
9113-7636.

MÁQ. COSTURA - Vende

se, reta e overloque ej
cobertura. Preço a eomb.
Tratar: 9993-4340 ou

370-5547.

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

MÁQ. COSTURA'- Vende-

se, 1 corte de trabalhar
Kamer R$1.300,00 (pacote
ej todos tem dese. ou

avulsa). Tratar: 275-0616.

MÁQ. COSTURA - Vende

se, overloehe, sequinha, ej
mesa. R$ 150,00. Tratar:
371-6238.

MAQ. COSTURA _:_ vende

se, vigorél!i. R$ 70,00.
Tratar: 371-6409.

MAQ. DE MONTAR PNEUS
-vende-se, marca
Autoffieine A 210. R$
1.500,00. Tratar: 370-
7942, ej laéreio.

MAQ. DE FAZER ESPUMA
,-vende-se. R$ 900,00.
Tratar: 376-2279.

MAQ. LAVAR -vende-se
Enxuta, 3 anos de I.lS0
modelo novo. R$ 300,00.
Tratar: 371-1044 ej
Solange.

MÁQ. REBATER ELÁSf!CO
- Vende-se, 4 agulhas, marca
Hansai. R$ 3.500,00 à vista
ou entro R$ 2.000,00 e o

resto pare. Tratar: 9975-

4-523, ej Rosa.

MAQ. RETA - vende-se,

NATÁLI
* MASSAGEM
* PROGRAMA

* ATENDE ELE�
ELAS E CASAI
2 9953-114

Aceito carro ou moto na
troca. R$ 1.200,00. Trat�
372-0391ou 9965-8875,

MÓVEIS - Vende-se, de
lanchonete. Tratar: '9121-
f,2362, ej Joilee.

PAPELARIA - Vende-se
saldo em geral. R$
1.300,00. Tratar: 274-83
ou 274-8264, ej Simone.

PASSAGENS AÉREAS
Vende-se, para o nordeste
ou qualquer outro país
dentro da América do Sul,
com 20 dias antes da data
da viagem, Valor 60% do
valor da passagem ofereci�

pela empresa. Tratar:
9973-3358.

PEDESTAL - Vende-se, 16
canhões de luz ej catraca e

40m fio. R$ 900,00. Trata�

372-3598, ej Ane.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUCESSO TOTAL
•

,;;;....�_D I_�_"_
acessórios automotivos

A GANGORRA INSTALADA NA

MARANGONI
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
FOI UMA DAS GRANDES ATRAÇÕES DO

DO 129 JEEP RAID - JARAGUÁ DO SUL.

Peças mecânicas para pick-up
e caminhões das linhas

FORD, GM, JEEP WILLVS e lOVOlA
* Aplicação de película automotiva
* Faixas refletivas para caminhões

oi

O aCeSso aos enca�tOs automotivos

) ,
�

l1li

P'ARA-CHOQUE DE IMPULSAOESTRIBO- 2000 STYLE

q,APOTA MARÍTIMAENGATE DE REBOQUE

CarWin
Acessórios

.IC.IC�
ACESSóRIOS

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- e-mail: marangoni.autopecas@terra.com.br - Tel. 372-2900 Tel./Fax: 372-0170
-

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

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

'

...

BSf,I./rast
rolameíiU{S,

"""
Rua Bernardo Dornbusch,) 155 - Vila Baependi

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

Graxa

PIA� vende-se balcão cf
3p. e cuba inox.R$ 80,00,
nova. Tratar: 9119-0444, c/
Rogrigo.

7080. c/ Elemar.

PNEUS - Vende-se, 4
Miehelin, c/ aro de ferro 16
- 215/75, p/ pick-up, aro
c/ 6 furos. R$ 1.100,00.
Tratar; 372-4492, ej Zigue
ou 372-1693, ej Zieo.

PIA - vende-se Inox, 2
cubas. R$100,00. Tratar:
371-B409.

'

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

PORTAS (4) - Vende-se,
mad. Maciça (cedro), c/
almofada e canto superior
em meia lua. R$ 400,00 ou

1 por R$ 120,00. Tratar:
91044588.

PINCHER - vende-se, n2 O.
Tratar: 276-3206.

I

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

275-2229.

PRANCHA-vende-se, pj
cabelo. R$ 40,00 +

transformador. Tratar: 370-
6650.

PISTOLA - compra-se
.

Taurus 6.35. Tratar: 370-
PRANCHETAIAQUITETURA
- vende-se ej 1,20xO,90,

ej regulagern e cadeira.
Tratar: 370-9172 .

�RODUTORA DE GELO -

vende-se de gelo em cubos

ej depósito e uma maq. De

gelo em barra ej 50 formas
de inox. Tratar: 376-1496
ou 9873-8743

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

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

TECIDO - vende-se, pj
eonfeeeionista (ponta de
estoque). Tratar: 370-3561.

·TECLADO - vende-se,
Cassio CT 655. Tratar: 275-
2125 ej Taís.

TECLADO - Vende-se,
Cassio, modo CTK 500,
seminovo. Tratar:

370-1462, até 19hs, ej
Flávio ou Miriam.

TELEFONE - vende-se,
370 milhar 4000.

R$ 400,00. Tratar:
37O-B687.

TV 14' - vende-se, semp.
R$ 200,00. Tratar:
376-3434.

TíTULO - vende-se,
Baependi. R$ 350,00 em

2x, Tratar: 392-3050.

VESTIDO DE PRENDA
vende-se R$ 80,00. Tratar:
9991-9940.

TUOO EM 5x
SEM dUROS
.. Móveis sob medida;

G'I-
.. Inclusive móveis de

i".....�
� Gramado;

��,.;;.:;:.J" tJ:r:J� >
.. Cozinhas planejadas, :

SOLICITE ORÇAMfHTO

VIDEO lOCADORA
vende-se ej 9000 fitas e

DVD'S ej loja de
conveniência. Tratar: 9993-
5946.

QUADRA DE TÊNIS DE
CAMPO - Aluga-se por hora,
1� hora grátis. Tratar: 371-
9603 ou 9104-2393.

RElÓGIO PONTO - vende

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

ROUPAS -" necessito de

roupas pj crianças de 10, 7
e 5 anos. Tratar: 273-5086,
ej Marcia.

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

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 16/1 - Centro
(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - se

super Nintendo ej 3 fitas!
um controle. R$ 110,00,
Tratar: 376-2767.

VIDEOGAME - vende-se

Play Station 2, destravado
ej 6 ed's. Tratar: 376·
2206.

VIDEOGAME - vende-se
Nintendo game cubo ej 4
ed's, 2 controles e memory
eard. Original. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se

super Nintendo ej 9 fitas,l
controles. R$ 120,00. t
Tratar: 37/3-0391 ej Kiko,VIDEOGAME - vende-se

�'T��() para construção, reformas e projetos 'i
PERFLEX

- PersIanas
- Box para banheiros
- Esquadrias

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

IMPI Madeireira \ Flórida Ltda.

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

Rua Adolf Püttjer, 444 - Rio Molha

(��J\I�T
. I ='arqUlfeturaLJ·d e s I 9 n

Rua Augusto Mielke, 120 - Baependi

Classificados Mais completos,
Mais dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

2
7
5

:3
5
4-
7

CORREIO DO POVO

�CORTILExiJf.lllL OORTINAS - PERSIANAS - DECORAÇOES I
, Padmo-ll/q�pCl-t'"�.IeW��

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

Rua Reinaldo Rau, 520 .:Jaraguá do Sul - SC

x//_
.. " ,.

� VI.��

vidraçaria I

Wille'
Nós queremos vender! Você quer Comprar?, q

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

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

PAIXÃO DAS MINÚCIAS (201)
Raimundo Correia nutria, no meio dos seus

tos cuidados de juiz e homem de letras, a

gênua paixão das minúcias. Às vezes, quase

e eio século após o acontecimento, subia ele as

cadas do Jornal do Comércio, e pedia a um dos

datores conhecidos:

_ Manda-me ver, por favor, a coleção do

ornai de 1874.

E, sentando-se a uma cadeira, à espera:

- Quero ver como foi que vocês noticiaram a

erte de Castro Alves ...

Dão Luso - "Elogios", página 42

QUE SE FALA NO SENADO
Morte de Chico Xavier recebe

voto de pesar
Ao defender a aprovação de requerimento di pesar
a morte de Chico Xavier, vítima de parada cardíaca, o

sidente do Senado, Ramez Tebet, ressaltou que o líder

iritual fará grande falta aos brasileiros. Além da inserção
o, ata do voto de pesar, o plenário decidiu apresentar

ndolências à família, à Prefeitura deUberaba e ao Estado

Minas Gerais.
- É um requerimento do pesar que abate todos os

ileiros, no instante em que perdemos, passando desta

I
da para outra, a figura de um'homem extraordinário,

e demonstrava paciência, tolerância, que pregava a

ndade e transmitia fé.

Tebet ressaltou que Chico Xavier, que morreu aos 92

os, fará falta, sobretudo àqueles que encontraram nos

us ensinamentos de fé e força para enfrentar a vida.

mbrou também que, tendo sido o mais respeitado
ptesentante do espiritismo no Brasil, Chico Xavier deixa
ais de 400 obras literárias, "psicografadas ao longo de

_
vida cheia de realizações em benefício daHumanidade".

ORNAL DO SENADO, edição 1.530, página 2.)

Agradecimento
Em nome do Centro de Cultura Alemã, exter

namo-lhes os nossos agradecimentos pela divulgação
damatéria referente à inauguração de nossa biblioteca.

Adivulgação desta matéria demonstra o elevado nível

e o interesse deste Jornal em parricipar e divulgar os
nossos eventos culturais. Podendo contar com o ele

vado espírito empresarial de V Sa., e com o apoio
que sempre nos tem dado, certamente a nossa cidade

e região se beneficiará � crescerá, cada vez mais, na.

cultura e na arte.

Destamaneira, teremos uma cidade mais feliz. Com
estima e apreço,

ADOLAR LUEDERS

Presidente

Jornal

CORREIo DO povo

Aqui tem
informação!

Rua Reinoldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul

Telefones: 371-5531 - 982-0710

Rua Paraíba, 256 - Blumenau

Telefone/Fax: 240-2393

Ao ensejo dos 50 anos da LJF (5)
Outra foto tomada do

salão do Clube Atlético

Baependi, na antiga sede,
da comemoração dos 10

anos de existência, em

10/6/1962. Os sentados

do lado de fora dasmesas,

foi possível identificar os

presentes (da esquerda à

direita): Lauro Braga,
AdolphoMahfud, dr.Mu
rillo Barreto de Azevedo,
o sr, Clemenceau doAma

ral e Silva (orando), Eu

gênio Victor Schrnôckel

(fazendo anotações), o promotor dr. Ary Flaviano de Catarinense de Futebol, José Giuliari e a mulher, ele

Macedo, JúlÍo Zacharia Ramos, Getúlio Barreto da presidente dá LigaJoinvillense de Futebol, e, no canto

Silva, Osny Mello e a mulher, ele da Federação '.

da mesa, o coronel Leônidas Cabral Herbster.

Para refletir...

ARNo GENÉSIO ZIMERMANN - Vice-presidente da Comissão de Proteção Ambiental e Social da Região

da Tifa do Funil

Saindo do centro deJaraguá do Sul, subindo pelo
Rio Itapocu, a nove, dez, 11 quilômetros, encon

tramos três ribeirões afluentes deste rio, todos à

margem direita.

O primeiro ribeirão, da Tifa do Funil Grande,

des�mboca no Rio Itapocu, nas propriedades das

famílias Rusch e Becker. Subindo por ele, dentro'

das propriedades de Aristides Anacleto Garcia e

Nilton Lafin, passando ainda por todo o Loteamento

Santo Antônio
.

(com 802 lotes, quase todos edi- _

ficados), mais acima irriga as terras de Dário Garcia,

das famílias Lux, Rusch, Volpi e da Metalúrgica

Tupy. Tendo sua nascente na Serra do Funil, com

diversos afluentes vindo de todas as direções, num

raio de mais de três quilômetros, passando por

matas nativas, muitas ainda não exploradas.
Outro ribeirão; a dez quilômetros da cidade de

Jaraguá do Sul, desemboca no Rio Itapocu, nas

terras de Celso Alquini. Subindo por ele, en

contramos o mesmo banhando as terras de Celso

Alquini, herdeiros da família Atílio Uber, Ernani

Doubrawa,AlcirMoretti,Arno Zimermann, Eduar

do Marquadt, José Trentini, Alindo Moretti, Imo

biliária Marcatto, Edemar Roback, Afonso Cunha,
família Dornbusch e outras mais. Este ribeirão é o

da Tifa da Serra do Funil, com inúmeros córregos
afluentes, visto que só perto de onde' ele nasce, num

raio de um quilômetro, encontram-se 14 nascentes,

todas contendo água pura e cristalina, por estarem

dentro das matas que encobrem a serra. Nesta serra,

ainda podemos ouvir cantar de jacus, inhambus,

urus, arapongas, tucanos, araquãs, não contando

ainda com mais de 50 espécies de pássaros pe

quenos, como sabiás, tiés, sanhaçus, papagaios, tiri

vas, saíras e tantos outros.

O outro ribeirão, não menos importante, que de-

semboca também no Rio Itapocu, a 11 quilômetros
da cidade, banha as terras de Nivaldo Schwartz e

Rubens Hellert e -alimenta com suas águas as fa

mosas lagoas da Recreativa Marisol. Este ribeirão

também tem sua nascente na Serra da Tifa do Funil.

É muito importante saber que a nossa Serra da

Tifa do Funil é uma reserva tão importante que só

não foi explorada ainda, para construções de hotéis

e recreativas, por não ter estradas transitáveis em

todas as épocas do ano. Como é importante' saber

que ainda temos matas que produzem oxigênio para

o nosso tão ameaçado planeta" Com estes e tantos

problemas de destruição ambiental e poluição de

nossos mananciais de água (nosso mais precioso
líquido).

Reflitamos junto com a população da Comu

nidade Santo Antônio (que se apresenta com seu

histórico e magnífico santuário fundado em 1907),

juntamente com a população dos bairros Três Rios

doNorte (Loteamento SantoAntônio e Loteamento

Souza) e com toda a população do progressivo Bair

ro Nereu Ramos.

Persistamos juntos, a quem quer que seja de

responsabilidade, o porquê da instalação de um

CRDR (Centro de Reciclagem e Destino de Resí

duos) nesta magnífica Serra da Tifa do Funil, ponto
turístico vjsitado por todo o Estado. CRDR só pre

tende reciclar o plástico e material sólido, o restante

do lixo doméstico será aterrado, contaminando to

do o lençol freáti�o e, desta forma, tornando a nossa

água captada pelo SAMAE de Jaraguá do Sulmuito

suspeita para nossa população. Pensemos juntos e

procuremos convencer estes poucos que ainda são

favoráveis à implantação do falso CRDR, que a Serra'

do Funil e seus mananciais jamais poderiam ser

agredidos por nós, seres humanos responsáveis.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Festa das Etnias acontec
I

no final deste mês em JS

.INTEGRAÇÃO: CULTURAS ÉTNICAS DA R�GIÃO VALORIZADAS EM TARDE CULTURAL NA MALWEE

,'Mês do Folclore comemorado
com festa em .laraguá do Sul

JARAGuA DO SUL -

Centenas de bailarinos dos

grupos folclóricos de Jara
guá do Sul, de todas as et

nias presentes na região,
compareceram, sábado, no
Parque Malwee para parti
lharem, juntos, da Tarde

Cultural, evento promovi
do pela coordenação do

Grupo Folclórico Regen
walde Tanzgruppe, da Ar
malwee (Associação Re
creativa Malwee). Além de
comemorar o Mês do Fol

clore, o objetivo do evento,
segundo a coordenadora
do Regenwalde, jornalista'
Évilin Fritzke, 22 anos, foi

o de festejar o aniversário

de 12 anos do grupo. "Es
tamos aproveitando a mes-

ma oportunidade, e ainda

para incentivar a integração
e o intercâmbio entre os

grupos e as etnias", explica
a coordenadora.

Ainda na avaliação de

Évilin, são eventos como

esse que servem para mos
trar as tradições ainda culti
vadas na região e a impor
tância do folclore na manu

tenção e produção da cul
tura local. Ela pertence à 5"

geração de imigrantes ale

mães que se instalaram na

rdgião e faz parte do grupo
que atualmente coordena,
desde os 12 anos de idade.
"Paixão pela dança, pela
história e oportunidade de

fazer novos amigos", afir
ma Évilin, ao justificar seu

envolvimento com o fol

clore.

ÉviEn salienta que o

Regenwalde é um dos mais

antigos grupos de danças
folclóricas fundados em

Jaraguá do Sul. "Quando
entrei éramos poucos e

apenas uma categoria. Ho
je, estamos com 60 inte

grantes e categorias Mirim,
Juvenil e Adulta", exem
plifica a coordenadora.
Além do Regenwalde, se

apresentaram na Tarde

Cultural outros grupos fol- ,

clóricos de dança alemã,
'italiana, gauchescas e africa

nas. O Grupo Dunantul,
de danças húngaras, não
�ompareceu. Também es

teve presente a Orquestra

de Gaitas de Blumenau,
num total de nove apre
sentações artisticas. Para a

coordenadora do Movi

mento de Cultura Negra,
Sandra de Oliveira, o even

to representa uma oportu
nidade de marcar presença,
e mostrar que o negro tem

história e presença étnica

em Jaraguá do Sul. "Nosso

diferencial não é só a cor,

JARAGuA DO SUL -

Está programado para o

dia 31 deste mês, a 3" Festa
das Etnias, a partir das 20

horas, no pavilhão B do

ParqueMunicipal de Even
tos. De acordo com o pre
sidente do Centro de Cul

tura Alemã, uma das enti

dades idealizadoras do

evento, Adolar Lueders, as
fntidades estão se organi
zando para o evento. Parti

cipam da festa as etnias ale

mã, italiana, húngara, e, pela
primeira vez, a etnia afri-

cana.
mas a nossa cultura", exem- Lueders explica que o

plifica Sandra. Ela espera, objetivo é mostrar que é
a partir de agora, "que se

, possível o entendimento en
comece Um processo de hu-

. _ ." tre todos os povos que for-
manlzaçao entre as etf.llas .

J' ,

d S 'I
.

maram aragua o u e m-
O grupo apresentou uma .

'
_

dan h Z·" centrvar a manutençao das
çaem omenagerna um-

di
-

h d d 1
bi d Palm

. tra içoes er a ás pe os
1 os ares, com a partl-
cipação de dez bailarinos.

(MARIA HELENA,DE MORAES)

Restos mortais do padre Equimeyer foram trasladados e levados para a sepultura na Igreja, NS do Rosário

Festas tradicionais .movimentaram o final de semana

Jaraguá do Sul-- No

final de semana que passou,
o jaraguaense pôde escolher
onde ir. Festas em todos os
cantos da cidade marcaram
o. final de semana de alegria
e descontração, além de re

forçarem o espírito religio
so e a manutenção das tra

dições étnicas da região.

Uma das mais movi

mentadas festas foi a reali

zada em Nereu Ramos', em
comemoração ao aniversá
rio de 50 anos da Igreja
Nossa Senhora do Rosário.
A festa, que aconteceu do

mingo, reuniu milhares de

pessoas, a grande maioria

da própria comunidade e

Fotos: Horst 8aümle

Missa celebrada pelo bispo dom Orlando e .padre Klann

ex-moradores. A confrater

nização teve início às 5 ho

ras da manhã, com uma

procissão de fiéis, que car

regaram os restos mortais

do padre Antônio Equi
meyer para serem sepulta
dos dentro da igreja. Às 6

horas foi rezada umamissa,
celebrada pelo bispo .dorn

Orlando, de Joinville.
A Sociedade Desporti

va e Recreativa Amizade

também promoveu a 7"

Festa da Amizade, qu� reu

niu, no sábado à noite e

domingo, o dia tO?O, apro
ximadamente 3 a 4mil pes
soas.

A festa é 'uma das mais

tradicionais de Jaraguá do
Sul e tem como ponto for
te a culinária, tipicamente
alemã, e também as com-

petições de tiro e bocha.'O
presidente da sociedade,
Mauro Minelli, destaca o

envolvimento da comuni

dade na realização da festa

e a solidariedade de outras

sociedades da região, que
prestigiam o evento parti
cipando do desfile, ocorri
do no domingo pelamanhã.

O forte espírito religio
so da comunidade do Rio

Molha mais uma fez foi re

ferendado com a 31" Festa

da Gruta, em homenagem
� Nossa Senhora de Lour-

,

des, que começou já na

quarta-feira da �emana
passada, com missa e pro
cissão ao longo daEstrada

Geral do Rio Molha, onde
existem grutas que repre
sentam o calvário de Jesus
até a sua crucificação, (MHM)

antepassados, imigram'
alemães, italianos, hún
e 'africanos. Lueders infw.
ma que a expectativa é
vender os 1,5 mil carto
de ingresso, ao preço
R$ 12,50 com direito

'

participação ao baile e

jantar tipico. "Cada etnia '

tará oferecendo se�s pra
tipicos mais tradicionail"
ressalta.

Além da culinária, a Ft:
, ta das Etnias também l'

brindar o público co
r

,.... , ,

apresentaçoes art1st1cas,c�
mo dança e canto, Deve

participar o coral do Cen
tro de CulruraAlemã.cs
do Círculo Italiano, Grup
de Dança Húngara e ainill

danças africanas do MoIÍ

menta de Cultura Negraul,

Jaraguá do Sul e região,

Aluna Marista conquista 1°

lugar em festival da canção
A aluna da 6". série do

Colégio Marista São Luís,
Daniele Teixeira Rocha,
classificou-se em primeiro
lugar na CategoriaNacional
até 12 anos, no Fescati (Fes
tival da Canção de Timbó),
que aconteceu no dia 16 de

agosto.
Daniele conquistou o

título cantando amúsica ''A

gente leva o que viver", in

terpretada pela cantora San-

dra de Sá.

Esta é a segunda vezqut
Daniele participa dessele

tival, a primeira foi no ano

passado onde conquistou o

Prêmio Revelação, DI

Categoria Nacional Adulta
Daniele canta desdeol

quatro anos de idade e ii
coleciona mais de 20 tro'

féus e medalhas conquista'
dos em festivais pela re�ào
e\estado.

IvvgaíÓi

Oaniele Teixeira Rocha foi a i a colocada no Fescati
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FEIRA DO LIVRO
Milhares de pessoas prestigiaram a 7' edição da Feira do

livro, que encerrou neste final de semana, no pavilhão A

do Parque Municipal de Eventos, com a participação de

livreiros deJaraguá do Sul eApeijas (Associação de Poetas

e Escritores Independentes de Jaraguá do Sul). A feira,

que começou
na quinta-feira última, fez parte da

programação relativa ao Projeto "Agosto de todos",

promovido pelaPrefeitura e FundaçãoCultural deJaraguá
do Sul, que ofereceu ainda a 1a FeiraRegional deArtesanto,
l' Exposição de Carros Antigos e 12° Concurso de

Declamação, tudo no Parque Municipal de Eventos.

Paralelo a isso, também aconteceu o 4° EncontroEstadual

deMonitores e Secretários de Turismo, no CPL (Centro

Integrado de Profissionais Liberais).

POESIA
Nesta quinta-feira, o Instituto Educacional Jangada
promove o lançamento do livro de poesias dos alunos

de 5' a 7' séries. O lançamento está marcado para as

19h30, com a presença de alunos, pais e professores e

outros convidados. A iniciativa visa divulgar o trabalho

pedagógico praticado pela instituição de ensino e

especialmente valorizar o talento dos alunos.

PESQUISA
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
responsável pela execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar, encomendou pesquisa onde foram
identificados os principais pontos positivos e negativos
da merenda escolar. O objetivo foi verificar aspectos do

processo de transferência e regularidade dos recursos,

aquisição dos produtos e cobertura do programa. A

pesquisa foi realizada em 320 municípios brasileiros e 3,8
mil escolas. Em cada uma delas foram entrevistados um

aluno, um diretor e uma merendeira. Também estiveram

envolvidos 320 pais de alunos, membros dos conselhos

de Alimentação Escolar, entidades que acompanham e

fiscalizam a execução do Programa Nacional de

Alimentação Escolar. O resultado apontou que, de modo

geral, as escolas públicas de Ensino Fundamental e da

Pré-escola parecem ter se adaptado melhor às exigências
do programa, em relação aos anos anteriores.

PREVENÇÃO
No sábadoúltimo, aSecretaria de Estado daSaúde realizou,
em Lages, a primeira etapa do processo de capacitação de

profissionais sobre a transmissão do vírus HN e da sífilis

demãe para filho. Amaioria (93,3%) das crianças infectadas
pelo vírus em Santa Catarina foi contaminada pelas mães,
durante a gravidez.A secretaria está alertando aos médicos

que peçam para suas pacientes realizarem os exames para
detectar os vírus no organismo, o que possibilita a adoção
de medidas preventivas de contaminação dos filhos.

chance de fazer
melhor notícia

_�lI<\ Lua convida você

. Curto o lado mais

gre do vida. Sorte com

ro conquistar quem
SIlus desejos.

Câncer - Assuntos familiares

vão ocupar o seu tempo.
Apr

.

9(0 decorar a caso

tn�ras. Uma
ra seró bem-

GERAL CORREIO DOPOVO 5

ICRIATIVIDADE: ARTESÃOS DE VÁRIAS CIDADES MOSTRAM PRODUTOS EM JARAGUÁ DO SUL

Variedade de técnicas foi o

forte da Feira do Artesanato

� I

ra uma excelente oportuni
dade de mostrar o quanto a

téc nica do mosaico pode
ser explorada. Ele vende

porta-copos, espelhos e

outras peças, todas com o

acabamento irrepreensível.
Marisa disse que apreciou
muito a forma como foram

organizados os estandes e

destacou o uso do bambu,
usado para montar os

estandes.

(MARIA HELENA DE MORAES)

sãos e para mostrar o que
se está fazendo. "Infeliz

mente o meu trabalho está

sendo considerado um

pouco caro, mas quem pc:::n�
sa assim não percebe o tra

balho que dá e o sistema co

mo é feito", explica.
A artesã de Florianópolis

Marisa Guimarães trouxe

para a feira produtos feitos

emmosaico. ''A maioria das

peças é utilitária", afirma a

artesã, que considerou a fei-

Cesar Junkes/Cf'

Wilma (O) mostra xales e mantas tingidos com vegetais, como uva e cebola

Exposição de filhotes teve público expressivo

Lua 'iluminaró o seu

omunicação e você

r as suas idéias. Seu
ró em alta,

fav a paquero.

Virgem - Atividade que exijo
concentração e criatividade

lucro. Compras
Jó no amor, estaró

as um pouco

Sagitá io - A Lua cjudoró você

a reali us sonhos. Bom

dl har em equipe.

rEt�1lP
'€1fPI
avisam que poderó ter uma

ão. Por isso, não
ize o seu talento nem o

ia. Puro sedução
Leão.

]ARÁGuA DO SUL - A dade, há alguns anos, e por cães, gatos e pôneis, e ainda scharpei, foi vendido por

Exposição Nacionai de outro promotor, que aca- a participação especial do R$1,2 mil.

Filhotes, realizada neste final bou vendendo animais sem macaco "Hulk", de pro- Este ano, para evitar os

de semana, no segundo piso condições perfeitas de saú- priedade do criador paulista contratempos ocorridos na

,

do Shopping Center Brei- de, esta feira foi considerada Douglas Filho. feira realizada ano passado,

thaupt, teve um público de satisfatória por Nelson. Ele O macaco, de 20 anos os promotores firmaram

aproximadamente 4 mil afirma que chegou com 300 de idade, foi usado como convênio com a Clínica Ve-

pessoas, segundo estimativa filhotes (aproximadamente "garoto-propaganda". Para terináriaPetCenter, deJara-

do promotor do evento, 30 raças diferentes), e no fi- cada foto tirada com ele, o guá do Sul, que vai prestar

Nelson Serra Correa. Ape- nal da tarde de domingo res- dono do animal recebia R$ atendimento aos filhotes

sar dos problemas gerados tavam aproximadamente 10,00.A foto, feita com Po- vendidos na feira, por até 1 ° I'

por ocasião da última feira uns cem exemplares. Esta- laroid, fica como lembran- dias, após a comercialização.

de filhotes realizada na ci- vam à disposição filhotes de ça. O filhote mais caro, um (MHM)

tecidos por ela mesma, em

tear artesanal e fuso, tal qual
o sistema usado na antigui
dade. Como se não bastas

se, ela usa vegetais e frutas

para o tingimento do tecido.
"Para conseguir o lilás uso

suco de uva. O amarelo já é

com casca de cebola", exem

plifica a artesã, quemora em

Canoinhas. Na avaliação de

Wilma, as feiras são muito

importantes para a troca de

experiências entre os arte-

Lua brilharó em seu

er.

]ARAGuA DO SUL -

Uma grande variedade de

estilos e técnicas marcou a

1 a Feira Regional de Arte

sanato, que aconteceu de

quinta-feira a domingo, no

pavilhão B do ParqueMuni

cipal de Eventos, e integrou
o projeto da Prefeitura de

nominado ''Agosto de to

dos", realizado com o

apoio da Fundação Cultu

ral. Participaram da feira ex

positores de aproximada
mente 20 cidades de Santa

Catarina, todos dispostos a

encarar o desafio de fazer

do artesanato uma profis
são com fins lucrativos e va

lorizada no mercado de tra

balho como uma atividade
.

viável economicamente.

Embora o artesanato

ainda seja considerado uma
atividade paralela para mui
tas pessoas, para outras é

meio de vida em tempo in-
.

tegral. É o caso da tecelã

Wilma Ruppel Pilati, que,
junto com a colega Mara

Regina Garret, trouxe para
a feira suas obras (xales e

mantas) em fios de algodão

Os astros anunciam

tranqüilidade.
Çori!9t<í�om..pessoas diferentes ou
���l�eixoró você mais feliz.
Clima de gronde sintonia no amor.

P�ixes - Deveró obter bons

amento com os

lima de sedução vai

romance.
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I HOMiCíDIO: MÚSICO FOI ATINGIDO COM BALA NA CABEÇA E ESTAVA EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO

Encontrado corpo do músico

desaparecido há quinze dias
]ARAGuA DO SUL - o

corpo do músico jara
guaenseMax Bier, 34 anos,
desaparecido desde o

início do mês, foi loc�li
zado no sábado pela ma

nhã, por volta do mei�
dia, a aproximadamente
200 metros da BR-l 01,
próximo à curva do arroz,

na cidade de Joinville. Um'
agricultor passava pelo lo

cal quando avistou o mú

sico e comunicou a Policia

Militar. A vítima foi assas

sinada com um tiro na ca

beça e estava em estado de

putrefação. O corpo de

Max foi encaminhado para.
,

o IML (Instituto Médico

Legal) de Joinville e, ainda

na noite de sábado, foi
I

liberado para'seJ; enterrado.

Familiares do jara
guaense dizem que Max

não tinha rixa com nin

guém e não estava envolvi

do corri drogas. O irmão

do músico, Marildo Bier,

Corpo de Max foi encontrado próximo à curva do arroz

acredita que Max tenha que os agentes do crime le
sido vítima de latrocínio, já varàm cerca de R$ 200,00

que estavam com o rapaz.

"Agora a Polícia vai tra

balhar para descobrir os

responsáveis por esse cri

me e puni-los conforme a

lei", diz.
O caso está sendo ih

vestigado pela Delegacia
de Polícia de Araquari,
onde foi localizado o carro

utilizado por Max. No dia

em que o músico desapa
receu (domingo, dia 5 de

agosto), ele havia empresta
do o veículo da irmã; o

o
Astra LXE-3388, de Jara-
guá do Sul, para ir atéJoin
ville assistir ao show de um

primo. Desde então, não
fôra mais visto:O Astra foi

encontrado abandonado

nas margens da BR-I01,
em Araquari, com os ban

cos de trás molhados de

sangue.
Max era gêmeo e tinha

mais 12 irmãos, sendo que
quatro ainda residem c�m
os pais. (FABIANE RIBAS)

SSP convoca classificados em concurso para Polícia Civil'
FLORIANÓPOLIS - A desconsiderara caráter eli- agosto, do Diário Oficial

SSP (Secretaria de Segu- -rninatório do teste físic�. do Estado.

rança Pública) está convo
cando 334�andidatos clas
sificados no concurso para

ingresso à Policia Civil para

que façam, no período de

19 a 23 de agosto, novas
matrículas aos cursos de

formação ministrados pela
,

Acadepol (Academia da

Policia Civil). As aulas terão
início no mês de setembro.

O concurso estava sub

judice desde abril, quando
candidatos, que se sentiram

prejudicados em uma das

etapas do exame, conse

guiram liminares em man

dados de segurança impe
trados no TJ (Tribunal de
Justiça) e na Vara da Fazen

da Pública. Esta semana, o
Poder Judiciário decidiu

que foram válidas as etapas
do concurso, mandando

Desta forma, -a classifica

ção do proc;esso seletivo

foi feita com base na média

obtida na prova escrita e

no psicotécnico. Dos 334

candidatos classificados, 30

Ribeiro, a partir da decisão
judicial a Acadepol já está

MAT!ÜCULAS - Os preparada para receber os

candidatos classificados no. alunos, que ficarão em re-

concurso deverão procurar
a Gearh (Gerência de Ad

ministração e Recursos

Humanos - '10 andar

são delegados de policia; 91" SSP), munidos de doeu-

escrivães; 22 técnicos cri

minalístico; 5' químico
legistas; 13 médico-legistas;
16 peritos; 151 investiga
dores; 4 peritos criminalís
tico contábil, e dois mé

dico-legistas (psiquiatra).
Com base na decisão

judicial, a SSP tornou sem

efeito a portaria publicada
no Diário Oficial, de 26 de
"-

março; e expediu novo do-
cumento homologando o

processo élassificatório,
através da Portaria n?

0004/Acadepol/200, pu
blicado na edição de 16 de

mentação solicitada em

edital, para que efetuem

suas matrículas.

Àqueles que já se ma

tricularam e cuja classifica
ção foi mantida precisam
apenas confirmar essa

condição pessoalmente, na
Gearh; via fax (048 251-

1028) ou no site WWW.s

sp.sc.gov.br, onde deverá

preencher formulário-mo
delo que estará à dispo
sição dos candidatos.

De acordo com o se

cretário de Segurança PÚ

blica, Antenor Chinato

gime de semi-internato

durante o período de du

ração dos cursos de for

mação.
Entre os 334 can

didatos, nove são portado
res de necessidades espe
ciais e deverão se submeter
a exame médico a ser rea

lizado na Gerência de

Saúde do Servidor, locali
zado na Rua Major José
Augusto de Faria, 113 (es
quina com a Rua Fernando

Machado), no centro de

Florianópolis, nos dias 20,
21 e 22 -de agos to, no

horário das 8 às 10 horas.

A matrícula destes can

didatos somente poderá
ser efetuada após a emis

são de laudo de aptidão.

TERÇA-FEIRA, 20 de aqosto de 2001
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Malwee vence Unoese e

consolida-se na liderança
]ARAGuADO SUL-Seis

pontos disputados, seis

pontos ganhos. Esta foi a

perfomance da equipe
Malwee na rodada nos três

últimos jogos pela Divisão
Especial do Campeonato
Catarinense de Futsal. Se

rio sábado aconteceu a

goleada por 7 a 2 sobre a

AABB/Tozzo, de Chape
có, a vitória por 5 a 4, so
bre a Unoesc, na noite de

ontem, em São Miguel do
Oeste, foi mais difícil ape
nas no último minuto,
quando o time do Oeste

de Santa Catarina encostou

no marcador, fazendo

dois gols.
O primeiro tempo da

partida' entre Malwee e

Unoesc foi marcado pelos
erros de marcação e de

passe de bola dos dois ti

mes. Fernando Ferreti ten

tava fazer com que a Mal

wee jogasse de acordo

com as dimensões da qua
dra (28 metros). "Estamos
jogando um futebol do

tamanho dela", ironizou o

treinador no pedido de

tempo. Aos 13'45", Xoxo
abriu o placar para a equi
pe de Jaraguá do Sul, ao

completar um passe de

cabeça do fixo Chico. Sen

tindo a falta do ala James,
suspenso cóm o terceiro

cartão amarelo em Cha- '

pecó, a Malwee recebeu

uma forte pressão do ad-

, versário, que acabou empa,
tando aos 19'46", atravel
de Messias.

O segundo tempo co.

meçou e com ele a fab
impressão de que a Unoe!c
viria para abafar qualquer I

reação da Malwee. Ao!
4:40", Jaime chutou ra!.

teiro uma jogada de Me!. ai

sias, e virou o marcador
em 2' a 1. O time de Ja.
raguá do Sul somente recuo

perou o equilíbrio a partir
dos cinco minutos, quando
obrigou o goleiro Faqui.
nha a realizar boas defesa
o novo empate saiu

aos 10'45", quando Júnior
aproveitou uma bola rou

I

bada por Marcel em sua

quadra defensiva. A virada (

da Malwee aconteceu três

segundos depois, com Ma· e

noel Tobias acertando o

ângulo esquerdo do golei·
ro da Unoesc, num chute

forte do meio da quadra.
Menos de dois minutos

após, Marcel chutou quase
sem ângulo na ala esquerda,
para fazer 4 a 2. Aos 16'30",
Manoel Tobias aproveitou r

uma bola enfiada para tirar
r

o goleiro Faquinha da joga·
da e servirMarcel para este

fazer o quinto gol. Quando
tudo parecia decidido, a

Unoesc quase chegou ao

empate, no último minuto.

Rodrigo fez o terceiro gol
aos 19'14", e Messias fez o

quarto, aos 19'51".
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araguá do Sul ficou em 4°

geral nosJoguinhos
]ARAGUA DO SUL -

o désenvolvimento da

gramação do sábado,

inville chegou a 126 pon-
la. !Com o terceiro lugar no

!� 'lei feminino. Florianó

!( Iis somou 120 com o

e artolugar no basquete
! 'nino, quarto no fute

!. leterceito no handebol
IS· asculino. Os 128 pontos
r

os campeões foram al

çados com o titulo no

uete feminino, o quinto
r no handebol mascu-

o e o segundo no vôlei
,

'no. Ano passado, em
'0 Bento do Sul, Floria

ópolis quebrou a hege
Dr

onia de Blumenau, tam-

ém com diferença de

a ois pontos.
Naopinião do superin

endente de Esportes da

(FundaçãoMunicipal
e Esportes), Luderitz
nçalves Filho, esta foi a

.

elhor colocação do Mu
S icípio em competições

os Joguinhos. Jaraguá do
ui ficou em primeiro
lugar nas modalidades de

natação,xadrez feminino e

masculino, e tênisde mesa

kmininó, além de ganhar

troféu de segundo lugarno
handebol feminino e atle

tismo masculino.

Joinville perdeu o titulo
no último dia, mas termi
nou os Joguinhos igualado
em número de troféus de

campeão com Florianó

polis: 5 a 5. Blumenau, cam

peão geral, somou quatro

troféus, mesmo número

de Jaraguá do Sul, outro

destaque deste evento em

Tubarão, na quarta coloca

ção no geral. Joinville ficou
em primeiro no quadro de

medalhas, com 67 no total:

28 de ouro, 20 de prata e

19 de bronze. Florianópo
lis ganhou 21 medalhas de

ouro, 14 de prat,a e 16 de

bronze. Jaraguá do Sul fi

cou em quinto lugar no

quadro de medalhas, so
mando 23, sendo 12 de

ouro.

Os Joguinhos Abertos
do próximo ano estão

programados para Joaça
ba, embora existam pedi- '

dos de sede de outros mu

nicípios. Tubarão já garan
tiu a sede da Olesc (Olim
píadas Estudantis de Santa

Catarina) para 2003.

Roy�
Vendas ou loca ão

• Loias eSalas Comerciais
(CI diversas metragens)

• Prasa deAlimenfa�ão
• Espaso pI Eventos

3.080m2
((:om Garagf!m)
LOCALlZA(AO:

Rua Marechal Oeodoro
da Fonseca,972- Centro
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IPERCURSO: TRILHA PASSAVA PELOS BAIRROS PEDRA BRANCA, RIO MOLHA E RIO CERRO, EM JS

Mais de 80. pilotos correram

na sétima etapa do Jipe Raid
]ARAGuA DO SUL -

Mais de 80 pilotos partici
param da sétima etapa da

Copa Catarinense de Jipe
Raid, realizada neste final

de semana. Muita habili

dade e velocidade nos 60

quilômetros de trilha

que percorreram os

bairros Rio Cerro, Rio
Molha e Pedra Branca, em

Jaraguá do Sul. Na classifi

cação da categoriaGradua
dos, primeiro lugar para a

equipe de gaúchaClaudinei
Rocha e Tiago Perreira da

Silva, que tiveram 20 pon�
tos psrdidos. Na Junior, o
piloto Orlandó Dallmann

e o navegador Rui Carlos

Doege, de Pomerode,
conquistaram a primeira
colocação, com 23 pontos

perdidos; e, na categoria
Turismo, primeiro lugar
para Francisco Maurício

Jauregui, Vilson Ferreira e

Edson Fajardo, que tive

ram 67 pontos perdidos.
.;_ Nossa vitória foi

surpreendente, se tivésse

mos nos inscrito na.catego
ria Graduados, consegui
ríamos uma colocação me

lhor -, diz o navegador
Vilson Ferreira, que consi

derou a prova bastante tra

balhosa, com uma planilha
densa e muitas referências.

Entre as dificuldades natu-

Fotos:Cesar JunkeS/CP

Percurso da prova percorreu os bairros Pedra Branca, Rio Cerro e Rio Molha, em JS

rais do percurso, os adep
tos. desta aventura tiveram

de enfrentar trilha com bu

racos, erosões epontos lisos.

Na opinião do navega
dor Ronald Junkes, que
disputou no evento pela
categoria Graduados, a

prova foi muito boa, mas
se tivesse chovido, teria de

ser adiada. "Se o tempo
não tivesse colaborado, não
teria como acontecer o

Jipe Raid, porque tinham

certos pontos que estavam

muito lisos, e com chuva

seria impossível continuar",
-

diz. Ele e o .piloto Dênis

Lunelli acabaram a prova
em sétimo lugar. ,

(FABIANE RIBAS) Pilotos participaram de prova de equilíbrio em gangorra

Clube de .Atiradores Jaraguá é campeão estadual

]ARAGuA DO SUL -- O

Clube de Atiradores Jara
guá confirmou o primeiro
lugar por equipe da Chave
B, na 10' etapa do Cam

peonato Catarinense de

Carabina Apoiada, realiza
da neste final de semana,

na cidade de Blumenau...,

Commais essavitória, a 10'

consecutiva, o clube con

quistou o titulo de cam

peão estadual de Carabina

Apoiada, com três roda

das de antecedência. O

objetivo da entidade é

manter a boa pontaria e fe

char o ano de forma iné-

dita, como campeão em

todas as 12 etapas. Os des

taques de Jaraguá do Sul

foram: Rafael Siewerdt,
com 209,2 pontos na ca

tegoria Júnior, e Ademir

Siewerdt, com 209,0, na

Sênior.

Na disputa dos troféus

os destaques foram Jef
ferson Eischtadt, com

104,1 pontos na categoria
Infanto, e AldinaMarquar
dt, com 105,5, na Sênior.

Outros cinco atiradores

de Jaraguá do Sul rece

beram medalhas nesta 10'

etapa.

LOTERIAS

Megasena Lotomania Loteria Federal

concurso: 388 concurso: 241 concurso 03664

23 • 36 - 48 - 52 - 53 - 58 07 - 08 - 10 - 24 - l° - Prêmio: 13.983

25 - 28 - 29 - 32 - 2° - Prêmio: 51.875

Quina 34 - 35 - 39 - 54 - 3° - Prêmio: 41.013
concurso: 1033

55 - 56 - 58 - 73 - 4° - Prêmio: 62.751

10 - 30 - 41 - 56 - 69 .

83 - 87 - 88 - 98 50 - Prêmio: 47.288
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Futsal Infantil de Schroed i
destaca-se em competição

,

IREVEZAMENTO: ATLETAS PARTICIPARAM DE �ROVAS DE NA1AÇÃO, CICLISMO E CORRIDA

Primeiro Triathlon Impulso
envolveu mais de 70 pessoas

SCHROEDER - A -

tense.

equipe de futsal Infantil de Na classificação
Schroeder sagrou-se ca1?
peã da primeira etapa do

10 Circuito Infantil de Fut

sal Menor. .Os confrontos

foram realizados no fim de
, semana passado, na cidade
de São. João Batista. O

time schroedense empatou
com a Adiee, de Floria

nópolis, por 5 a 5; goleou
o grupo de Balneário

Camboriú, por 19 a 3; ven
ceu a Planor, de São Bento

do Sul,por 7 a 6, e derro
tou a Estrela Batistense,
time da casa, por 3 a 2. O

artilheiro da competição
foi o jogador Vinícius, da
Adiee; a defesa menos va

zada foi do goleiro Zilton,
\ ,

também da, Adiee, e o

atleta destaque foi o

Tarcísio, da Estrela Baris-

primeiro lugar está

Adiee, com 1 ° ponto!�
gols sofridos, seguido
CME/S'chroeder, t'

bém com 10 gols, m�

sofridos,

A próxima etapa
realizada nos dias 4ej
outubro, na ddade
Florianópolis.

MIRIM - Neste'
de semana será a vez

equipe Mirim entrar

quadra e conquistar
um título para Sehroe
O grupo vai participa
de outra fase do primo
Circuito Mirim de Fu

que será realizado em!
'

O confronto vai envol

times de São João Balli

Santa Catarina, Olímr�
Japa's, de Piçarras.

]ARAGUÁ DO SUL - A

Academia Impulso pro
moveu, neste final de se

mana, o primeiro Triathlon
de Revezamento. O even

to envolveu 72 atletas -

60 homens e 12 mulheres

-, entre 10 e 54 anos, divi
didos em 24 equipes, que
participaram das provas de

natação, corrida e ciclismo.
Na classificacão geral, os

\
'

atletas Alberto João Mar-

catto, Édio Carlos de Bor
ba e Cláudio Scheuer con-

, quistaram a primeira colo
cação, completando o de

safio com o tempo de

28'44 ',' 62. Eles receberam

prêmio de �$ 200,00, tro
féu, camiseta exclusiva do

evento, além de uma via

gem para .Balneário Cam

boriú, com direito a acom

panhante. O segundo lugar
ficou com o trio Luciano

Richter, Joni Cozzarin e

Emerson de Oliveira, e,
em terceiro, fitou G grupo
Márcio Carlos de Freitas,
Ricardo Ramthun e André

Tckocz.
- O Triathlon é uma

atividade esportiva que está

crescendo muito, por isso
resolvemos promover um

aqui em Jaraguá do Sul, e

perceber o grau de aceita

bilidade do público. O
evento do fim de semana

Fotos: Cesar Junkes/CP

Depois de correr seis quilômetros de bicicleta, atletas correram 2,4 mil metros

superou nossas expectati
vas, pois, além de ter OCO(
rido com total sucesso,
muitas pessoas estão ligan
do para nos cumprimentar
e questionar quando have
rá nova edição -,-destaca
a coordenadora de Nata

ção da Academia Impulso,
Marlise Klernann, Ela en

fatiza que a intenção da com
petição era divulgar esta

atividade e promover a in
tegração entre os partici
pantes, já que 31 pessoas
envolvidas não fazem par
te da academia. Marlise

comunica que a academia

vai organizar outra edição
do triathlon no próximo
ano. (FABIANE RIBAS) Participantes tiveram de nadar cerca de 600 metros

Resultado da 1 a rodada do

Campeonato de Amadore
]ARAGUÁ DO SUL -

Este final de semana, foi

realizada a primeira rodada
do Campeonato da Pri

meira Divisão 'de Amado
res, promovido pela LJF
(!.-iga Jaraguaense de Fu

tebol). Nos jogos dos titu

lares, acontec�u empate en
tre as equipes do Vitória e

Flamengo, por 1 a 1; entre
,

Caxias e Cruz de Malta, por
2 a 2, e o Cruzeiro, de Mas-

'

sarand�ba, que entrou em

campo para enfrentar o

Juventus, e venceu por 4 a

3. Nos aspirantes, o Vitó
ria ganhou do FÍamengo,
por 4 a 3; empate entre Ca

rias e Cruz de Malta, por
2 a 2, e oJuventus derrotou
o Cruzeiro, por 3 a 1.

Na op}nião do presi
dente da LJF, Rogério To-

mazelli, os jogos trans

reram bem e os destaq
foram os times do Cr

.zeiro e Caxias, que ar,
sentaram ótimas jogador
"Os times estão comni

semelhante, estão se r'

parando e ficando fo

A surpresa foi o desel

penho desses dois ti

que estavam há quase I

anos sem participar
I

campeonatos e agora Y

taram à ativa, com !TI

vontade de jogar e lev�

título da competição",
,

Ele destaca a participa:'
do público, que prestl
os jogos, e agradece
apoio da Polícia Militar,�
'comparece aos est:í&
para proporcionar se�

rança aos atletas e to�e

dores.

NOTAS
MARATO�A
Hoje é o último dia de inscrição da 2a Maratona de Flo

rianópolis, ao preço de R$ 35,00 e R$ 12,00. De 21 de

agosto a 31 de agosto, o valor cobrado para a maratona

será de R$ 50,00, e a rústica, R$ 20,00. Crianças de 10 a 15

anos poderão participar gratuitamente da maratoninha, as
inscrições serão aceitas até o dia 31 de agosto. A prova será

realizada no dia 8 de setembro, com laigada às 8 horas, na
Avenida Beira Mar Norte, em frente ao trapiche.

FINALíSSIMA
A semifinal da 4a etapa do CampeonatoMunicipal de Futsal
Infanto�juvenil foi disputada neste final de semana, em

Schroeder. O Aliança enfrent�:)U a Loja Jacy e conseguiu
garantir a vitóri�, por § a 2. O grupo doAutoposto Salomon
derrotou o Açougue do Zinho, por 5 a 4. A final será neste
final de semana. A Loja Jacy vai jogar com o Açougue do

Zinho, às 15 horas, e o Aliança vai confrontar com o

Autoposto Salomon, a partir das 16 horas.

ua e Gramática:
.omove a formação
qualificação dos
eas afins.I

i_ isto: 20 de setembro de 2002

r. 233 posgra@unerj,
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