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Cleusa Martins Koman e as alunas do curso Técnico em Enfermagem do Senac (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial) comemoram uma vitória importantíssima com o desenvolvimento do projeto

.

Projeto Obesidade é sucesso
'A
Marisol

As oito alunas do cursoTécnico emEnfermagem
do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial), orientadas pela professorá Sandra Lu

cia Isabel Silva e Silva, desenvolveram o Projeto

www.marisol.com.br

Aproximadamente 1,2 mil idosos participaram da
Festa de Natal, realizada ontem. Página 10

Obesidade, no Posto de Saúde Agostinho Luiz

Bianchini, situado à Rua Maximino Beber, em Três

Rios do Norte, com a participação de 36 pessoas.
PÁGINA 5

og

A BR-280 foi palco de acidente entre uma moto e

um veículo, ontem, perto do Portal de JS. Página 11

r.ce um col.gio a
v
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• ÓTIMA LOCAI.'IZAÇÃO E ESTRUTURA rfSICA
• ESPAÇO EXCI.USIVO PARA A EDUCAÇÃO INrANTl1.

• INVESTIMENTO CONSTANTE NA '_'UALlrICAÇÃO DOS PROFESSORES E ATUALIZAÇÃO PEDAI3ÓmlCA
• EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ENRI'_'UECIDA 'PELÓ CARiSMA DAS IRMÃS DA DIVINA PRDVIDtNCIA

, OS E 06/12/2002 - ALUNOS DO COLÉGIO
MATRICULAS: 09 E 10/12/2002 - ALUNOS Novos

RESERVAS E INFORMAÇÕES NA SECRETARIA ou 371-0779

Alunos dos cursos Técnico em

Estilismo e Técnico em Vestuá
rio, do Senai, fazem exposição
dos seus trabalhos. Página 4

Mais de 600 atletas, entre 13 e

15 anos, reuniram-se ontem na

última atividade dos pólos de
vôlei de 2002. Página 12

Moradores querem
mais atenção aos

problemas do bairro
PÁGINA 10

Cotação de ontem (4)

Comercial

Paralelo

Turismo

Compra venda

3.7100 3.7200

3.60003.6800

.
3.5500 3.7500

COLÉGIO DMNA PROVlD!NélA
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JOÃo .ARNOLDO GASCHO - Professor no Centro Universitário
de Jaraguâ do Sul - Unerj. E-mail: gascho@unerj.com.br

Negros: a lei elimina o preconceito?

A Lei Áurea não. garantiu, de forma efetiva, direito.s iguais aos negro.s,
embora concordemos que tenha sido, historicamente, uma proclamação. de
justiça e verdade; e a lei valeu mais po.r essa questão. de princípio. do. que po.r
qualquer efeito. prático, pois se corno escravos tinham comida e moradia,
embora precárias, "libertos", até isso. lhes foi negado, Assim também a

Declaração. Universal dos Direitos Humanos, de 1948, proclamando que
todos .os homens nascem iguais em dignidade e direitos, embora justa e

verdadeira, permanece um discurso no. deserto, Ou alguém tem dúvida que,
no. contexto. dos po.vo.s ou nações hegemónicas, entre um cidadão. norte-

"

americano, do. gêneromasculino, branco, ascendência européia, cristão, e urna
mulher negra, africana da etnia tutsi,muçulmana, o. americano ê "mais igual"
em dignidade e direitos? E não. é po.r falta de lei e de discurso, Devemos ficar .

de sobreaviso quando. se proclama o. fim de problemas sociais po.r decreto:
A superação. da exclusão. e do. preconceito. Jamais se 'fará po.r lei ou por

decreto, É uma questão. social complexa e, co.mo. tal, tem av{r com princípios,
valores e posturas, A sociedade é resultado. do. que pensamos, é fruto. das
nossas cabeças. Então. é preciso. entender que não. ternos o. poder demudar a
sociedade; o. que conseguimos é, apenas?, mudar as nossas cabeças e o. que
pensamo.s.

Faço. esta reflexão. aproposito da idéia, defendida inclusive pelo. presidente
recém-eleito, de se estabelecer, po.r decreto, uma co.ta de vagas para pesso.as
negras na universidade. Temo. que este decreto, querendo. diminuir a exclusão,
apenas reafirme e cristalize uma situação. social de inferioridade, Ora, elas têm
direito. de acesso. à universidade não. po.r serem negras, mas po.rque, como
seres humano.s estão, sem qualquer ressalva, no. mesmo. nível de direito. de
qualquer outra etnia. Alguém dirá que na teoria é assim, e todos concordam,
mas a realidade está distante. No. entanto, esta pro.po.sta passa também a idéia
de compaixão. ou paternalismo de um grupo. que se con�idera hegemônico
em relação. a outro visto. como subalterno, Isto. é doloroso, excludente e

agressivo..
,
Não' SQU ingênuo. nem simplista imaginando. que a exclusão. e o. préconceito

não. existem e que, wna vez que aprópriaConstituição é explícita em afirmar
a igualdade' de todos, nada se po.ssa ou se deva fazer. A

dignidade e os direitos dos cidadãos não. são. concessões de ninguém, mas
conquistas que requerem atenção. e luta permanente. A dignidade e os direitos
se efetivam através da educação. de qualidade para todos, de oportunidades
de trabalho, de políticas de distribuição. de renda, de serviços públicos
competentes. É nesta direção. que devem fluir as políticas públicas e o. esforço
do. cidadão. de boavontade. Compreendo e respeito. as pesso.as e organizações
que,defendem a política de cotas; penso. no. que disse alguém: "Quem usa o.

sapato. sabe onde ele aperta". Não. desejo. confrontar; apenas questiono se

esta política não. seri� um tiro no. pé dos que dela deveriam se beneficiar. Se
dermos aos negro.s as mesmas condições de acesso. a uma educação. básica de
qualidade, como. é de direito, falar em cotas perde o. sentido,

,_,
Além disso, a propo.sta traz questões bem práticas a serem resolvidas.'

Entre outras, po.r exemplo: o. percentual que define as cotas seria o. mesmo.

em Salvador, Bahia, onde os negro.s e pardos representam 80% da população,
q!le em outras cidades onde a proporção. é inversa?

,

Dia 20 de novembro comemoramos o. Dia da Consciência Negra, em
• memória de Zumbi dos Palmares. Gosto da expressão: consciência negra .

•
..Sugere viver a raça com orgulho, Passa � idéia bonita, rica e genero.sa da

"diversidade: somos iguais corno espécie e únicos, singulares e diferentes
. como. indivíduos. Somos uma nação. privilegiada po.r essa diversidade étnica

,

"e cultural. Quanto. à afirmação. da etnia negra neste contexto, parece-no.s que
: mais co.nsciê�cia teve Zumbi dos Palmares do. que a princesa Isabel. Não.
'-,duvidamo.s daboa vontade da princesa: nem afirmamos a inutilidade da Lei

·�Aurea. Zumbi, dois séculos antes, proclamara a verdade com ação, sonhando
.com seu po.vo. livre e igual nos Quilombos.
". Dos tempo.s de Zumbi e da princesa Isabel, até hoje evoluímos e somos

, mais abertos como. sociedade.A discriminação. e o. preconceito, ainda existentes,
não. atingem apenas o. negro,mas o. pobre em geral, o. favelado, o. sem-terra,
amulher, o. indígena... Posso estar errado, mas penso que a lei das cotas faz
uma discriminação. invertida. Essa lei poderá ser apenas declaração de culpa
ou alívio. de consciência do. grupo. que se coloca corno hegemônico ou, talvez,
apenas um ato. df C;o.mpaixão. que nenhum ser humano.merece po.rque é, da
mesma fo.rma, pr9fUndamente discriminatório. e preco.nceituo.so.. O negro
não. precisa'entrar na universidade pela po.rta do.s fundo.s. Ele tem amesma

capacidade e dignidade para entrar pela po.rta da frente.

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.
jornal se ,reserva o direito de sinteti,zar o texto e fazer as correções ortogtáficas e gramaticais necessárias.

Espírito' de solidariedade
I

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�
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Com a proximidade dó
Nat;U aparecem, em' número
cada vez maior, as campanhas
de arrecadação de brinquedos

_

e alimentos para as famílias

carentes. A solidariedade,
nesta época do ano, deixa de

ser apenas um sentimento pa
ta se transformar em realida
de. É como se o tal do.espírito:
natalino tomasse conta das

pessoas, que pass,am a de
monstrar preocupação com a

triste realidade dos necessi

tados, daqueles que não têm

condições de sequer comprar
um presente para os filhos e

tampouco levar para a casa

uma ceia de Natal digna.
As demonstrações de soli

dariedade, escassas durante o
ano todo, aparecem revigora
das quando chega o final de
ano. É como se o pessoal, ao
fazer uma retrospectiva das

próprias atitudes, chegasse a

conclusão que, para agradar a
Deus e a si mesmo, é necessá

rio doar um pouco de tudo o

que foi conquistado durante
o ano.

\

A fome, um dos maiores

problemas, se não o maior

ro importante, neste
final de ano, é refletir
sobre o que se está

fazendopara impedir o
crescimento dapobreza e

do desemprego

problema social que o Brasil

e o planeta têm enfrentado,
não é decorrente da falta de

comida, mas sim damá distri

buição de renda, que permite
a poucos terem muito e a

muitos terem pouco ou até

mesmo nada. Nesse sentido,
as campanhas de Natal em

prol dos carentes são iniciati

vas louváveis porque. de
monstram a preocupação do
ser humano com o seu se

melhante.

Mas apenas as campanhas
de época não servem para
minimizar as dificuldades

dos desassistidos. É necessá

rio que o governo crie políti
cas públicas eficientes que

garantam aos menos favore

cidos o mínimo necessário e

as condições para seu desen

volvimento profissional e,
, conseqüentemente, pessoal.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmockel

...I

A principal e mais impa
tante proposta do presiden
eleito Luiz Inácio Lula da Sil

é a de acabar com a fome.

origem humilde, ó novo pm
dente da República já sen

na pele o sofrimento dos
- cessitados, dos desempre
dos e dos marginalizados s

ciais. Embora em Jaraguá a

Sul a situação seja consideram

satisfatória, com índices bi

xos de miséria e fome, o prt
blema também existe e mere

atenção da administração p:
blica, que tem demonstre
sensibilidade ao tratar do prl
blerna, oferecendo ajuda a

.

vés dos mecanismos, legais
projetos de construção de ,"

sas populares no sentido de

minuir o déficit habitaciofl,l
O importante, neste fin

de ano, é refletir sobre o que
se está fazendo para impe&
o crescimento da pobreza e

desemprego. O importante
que: os novos governant
cumpram suas propostas
trabalho e pelo menos tente

criar políticas públicas que ai
dem a solucionar o proble
da fome e do desemprego. I
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A correção do IPTU (Imposto Predial e Territorial

Urbano) para o próximo ano será de 8%. O projeto
de lei com a proposta está na Câmara de Vereadores.

O índice, segundo o prefeito Irineu Pasold (PSDB), é
inferior a inflação deste ano. Outro projeto em análise

modifica a cobrança da taxa do Alvará, que não será

mais automática, mas sim cobrada por ocasião da

prestação de algum serviço por parte da muni

cipalidade. O prefeito também anuncia, para o início

de 2003, as obras de rebaixamento do Calçadão e a

fiação subterrânea. Também garante recursos para
ajardinamento e iluminação do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul.

RECEPÇÃO
O governador eleito de

Santa Catarina, Luiz Hen

rique da Silveira, será re

cepcionado no dia 9 des-

?Ol te mês, às 20 horas, no
en Clube Atlético Baependi.

O jantar, por adesão, está
sendo organizado pelas
entidades empresariais de
Jaraguá do Sul, com o

objetivo de apresentar ao
futuro chefe do Executi

'eg
vo estadual as priorida

>S� des rezionais. O presiden-
á a b�

te da Acijs (Associação
�ra& Comercial e Industrial de
bf Jaraguá do Sul), Paulo
p� Luiz da Silva Mattos, dis-
er se que se tratam de reivin

dicações do conhecimen
to de Luiz Henrique, pois
foram discutidas nas'

) p
laa

pn
ati

reuniões do Eixo de De-
senvolvimento.

,ais
,

REUNIÃO
A Executiva do PFL

marcou para a próxima
segunda-feira (9), uma
reunião ampliada com as

bancadas estadual e fede

ral, os prefeitos, vice-pre
feitos, vereadores, candi
datos nas últimas eleições,
supervisores, coordena
dores, presidentes de dire
tórios e líderes pefelistas.
A reunião será entre 14 e

18 horas, no auditório da
Acil (Associação Comer

cial e Industrial de Lages),
e tem o objetivo de pre
parar as convenções mu

nicipais do ano que vem
e eleições de 2004. Cerca

de mil pefelistas de todo
o Estado são esperados
em Lages. O deputado
Antônio Ceron é quem

organiza o evento.

le

I ENTRE ASPAS _

on

fio "Não farei assistencialismo." (A frase é do

) que deputado estadual eleito pelo PT Dionei Walter

lpe& da Silva, ao referir-se ao funcionamento de seu
gabi nete)

ae

Dr. Pedro Chuji Nishimorl
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

. Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

ernbros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia é Traumatologia

I PLANEJAMENTO: DEPUTADO ESTADUAL DO PT ORGANIZA SISTEMA DE TRABALHO NA ASSEMBLÉIA

Dionei pretende integrar
Comissão de Educação da AL

.

]ARAGuA DO SUL - O

deputado estadual eleito

DioneiWalter da Silva (P1)
deve integrar a Comissão

de Educação da Assem

bléia Legislativa. Hoje ele

participa de uma reunião,
às 14 horas, em Florianó

polis, justamente para dis

cutir, junto com a bancada

do PT, os trabalhos que
deverão ser realizados a

partir do ano que vem e a

organização das comissões.
.

Dionei também pretende
integrar a Comissão do

Orçamento. Também será

discutida a possibilidade de

um deputado petista assu

mir a Presidência da As

sembléia, idéia que tem

sido defendida, inclusive

publicamente, pelo gover
nador eleito Luiz Henrique
da Silveira.

De acordo com Dio

nei, o PT vai concorrer

com um nome. "Temos

três candidatos: Afrânio

Boppré, Francisco de As

sis e Volnei Morastoni.

O deputado anuncia

ainda, para o próximo do

mingo, reunião com mili-

Arquivo/CP

Dionei pretende fazer parte da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa

tantes do Partido dos Tra- Dionei. do Sul para atender a re-

balhadores e outros sim- Durante a reunião, deve gião, mas frisa que não vai

patizantes para, juntos, dis- ser definida a formação de realizar um trabalho assis-

cutirem as linhas de tra- um conselho, que deverá tencialista, mas sim de for-

balho que serão adotadas discutir as prioridades de mação política.
durante o mandato do trabalho e as formas de Quanto aos nomes que

deputado eleito. A reunião organização e planej a- vão fazer parte de sua

acontece das 9 às 17 horas, menta. equipe de trabalho, Dionei
no Sindicato dos Traba- De acordo com Dio- informa que nenhum no-

lhadores nas Indústrias do nei, ,o conselho vai definir me ainda está definido. ''Até

Vestuário de Jaraguá do as prioridades, fiscalizar e o final do ano eu anuncio

Sul e Região. "Estamos sugerir o que pode e o que os nomes das pessoas que
convidando todos os que deve ser feito. Dionei adi- farão parte da equipe",
tiverem interesse em dis- anta ainda que vai instalar afirma.

cutir o mandato", afirma um gabinete em Jaraguá (MARIA HELENA DE MORAES)

Assembléia aprova concessão de título a Corupá
CORUPÁ - o Municí

pio foi reconhecido como

a "Capital Catarinense da

Banana". O pr«jeto de lei

que previa a concessão do

título, de autoria do depu
tado estadual Ivo Konell

(PMDB), foi aprovado
por unanimidade pela As
sembléia Legislativa, na
terça-feira.

O município de Coru

pá é considerado o maior

produtor de banana do Es-

tado e um dos maiores

produtores do Brasil, tanto
que a Associação dos
Bananicultores de Corupá
tem 500 associados. ''A de

nominação de 'Capital
Catarinense da Banana'

destaca Corupá em uma

das atividadesmais expres
sivas da região. O título re

presel1.tá. o reconhecimento
que faltava ao Município,
pelo volume e qualidade de
sua produção", avalia o

deputado. Ele lembra que
a qualidade da banana pro
duzida em Corupá está

possibilitando inclusive a
, ,

exportação do produto.
A banana representa

cerca de 75% da produção
agrícola de Corupá. Por
ano, são produzidas mais

de 100 mil toneladas da

fruta.

O Município produz e

comercializa banana des

de sua emancipação políti-

ca, em 1958.

Nessa época, o trans

porte era feito por trem e

os depósitos de banana se

espalhavam ao longo da

linha férrea. Corupá possui,
hoje, 3,5 mil hectares de

área cultivada com tecno

logia moderna, desenvol
vida com o apoio e a par
ceria da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária
e de Extensão Rural de

Santa Catarina).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPETÊNCIA: SENAI TRABALHA A QUESTÃO DA PRÁTICA DOS ALUNOS EM SEUS CURSOS

Exposição das coleções
de roupas criativas

]ARAGuA DO SUL- o

Senai (Serviço Nacional

de Aprendizagem Indus

trial) disponibilizou, até o

dia de ontem, a exposição
dos trabalhos desenvolvi

dos pelos alunos do se

gundo módulo do curso

Técnico em Estilismo -

Confecção Industrial, na
cantina da instituição,
como conclusão da disci

plina Desenho de Estam

paria, orientada pela pro
fessora Anjeeri Luiz Sad
zinski,

As coleções, cujo te

ma ficou a critério dos

próprios alunos, foram
confeccionadas com di

versos tipos de materiais,
tecidos e malhas, privile
giando cores fortes e de

sign moderno. Foram

aplicadas, as técnicas de

estamparia industrial, de
maneira artesanal, aliando
os conhecimentos teóri

cos obtidos em sala de au

la, com a demonstração
prática de resultados.

De acordo com a co

ordenadora do curso de

Vestuário e Estilismo, Ar-,

Cesar Junkes/CP

Exposição mostrou trabalhos dos alunos do curso Técnico em Estilismo, do Senai

lete Ehlert de' Souza, o

mais interessante destas

exposições é a utilização
de outras disciplinas do
curso para a conclusão

dos modelos, tais como

modelagem, costura, de
senho de moda, desenho
técnico e estamparia, de
maneira a revivenciar co

nhecimentos adquiridos
no decorrer da aprendiza
gem.

Paralelamente, 17 alu-

Celesc mantém um alto

índice de eficiência
I
]ARAGuA DO SUL - o

consumo de energia elétri
ca nos 16 municípios da

Regional da Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa

Catarina) deJaraguá do SUl

chega a 49.234.869 kWh

por mês, e o faturamento

a R$ 9,2 milhões, pagos
pelos 53.562 consumido

res, de todas' as categorias,
'afirma o gerente Luiz de

Freitas Melro Neto, na

reunião semanal da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul).
De acordo com ele, os

consumidores residenciais

são a maioria e correspon
dem a 41.826, e o indus

trial, 2.716. "Considerada

como a mais eficiente no

Estado, com índice de 905

consumidores por empre
gado, muito acima da
média recomendada pela
Aneel (Agência Nacional

de Energia Elétrica), a re

gional é responsável por
4,2% do faturamento da

empresa, em Santa Catari

na", completa.
A Celesc tem um pro

grama permanente de fis

calização para o combate

,

ao furto de energia.
De janeiro a outubro,

1.776 pontos foram fiscali

zados, o que resultou no

encontro de dez fraudes no

Município, de maneira que
possibilitou recuperar
86.495 kWh. (JE)

nos do curso Técnico em

Vestuário apresentam as

construções das peças de
,

roupas com _a aplicação
dos ensinamentos em mo

delagem e costura indus

trial, com destaque ao

acabamento das roupas,
aplicando as habilidades
do curso, sob a super
visão das professoras Jo
siani Monn e Ignes Des

champs.
- Engana-se quem

imagina que todos os alu

nos já possuem experiên
cia na área, levando-se em

consideração os belíssi

mos trabalhos apresenta
dos. Um exemplo de que
esta afirmativa não proce
de é a alun� Talita Salo

mam, que evidenciou seu

talento para a moda so

mente com os ensinamen

tos difundidos dentro do

curso", enfatiza a coorde

nadora. (JULIANA ERTHAL)

Unerj promove mostra

de cinema espanhol
]ARAGuA DO SUL - A

, partir desta segunda-feira,
dia 2, a Unerj (Centro Uni
versitário de Jaraguá do

Sul) está proporcionando
à comunidade da' Região
do Vale do Itapocu um

programa imperdível. Até
amanhã, acontece no Cine

Shopping (Shopping Cen
ter Breithaupt), uma Mos
tra de Cinema Espanhol.

De acordo com a pro
fessora do curso de Rela

ções Internacionais, Cláu
dia Cruz, o projeto tem

apoio da Aeci (Agência
Espanhola de Cooperação
Internacional), com o ob

jetivo de divulgar produ
ções daquele país. As exi

bições acontecem se!llpre

às 10 horas e a entrada é

gratuita.
As pessoas que deseja

rem assistir poderão con

tribuir tom um quilo de ali
mento não perecível ou um
brinquedo, que será repassa
do pela Unerj a entidades
beneficentes.

A programação reúne

cinco filmes, e hoje será

apresentado o filme "O

Bola" (88 minutos, diretor
Achero Manas), e, amanhã,
''As Fugitivas" {98 minutos,
diretor Miguel Herrnoso),
que conta a história de duas

garotas que lutam deses

peradamente para sobrevi
ver entre pessoas e paisa
gens desconhecidas para
elas. (JE)

SENAI
o curso Superior de Tecnologia em Eletroeletrônica,
convênio Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial) e Unerj (Centro Universitário de Jaraguádo
Sul), promove hoje, com saída às 19 horas, na sede do
Senai em Jaraguá do Sul, a viagem de 20 alunos da 5'
fase à Usina Hidrelétrica de Itaipu e à Furnas Centrai�
Elétricas. O objetivo da visita técnica é verificar in-loco
sistemas de geração e de distribuição de energia de

grande porte, como forma de contextualizar o

aprendizado da disciplina de Sistemas de Distribuição
de Energia Elétrica, ministrada pelo professor Danilson
Agnaldo Mendes Wolff. Também acompanharão o�

alunos o coordenador técnico do curso, profes
sor AdemirJosé Eleutério. O retorno está previstopara
o próximo domingo.

I)NERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) e a

Unidavi (Universidade para o Desenvolvimento do Alto

Vale do Itajaí) realizam; amanhã e sábado, seminário de

gestão de Ciência e Tecnologia. Após o cerimonial de

abertura, dia 6, às 19 horas, acontece o relato de ex·

periência do Núcleo de Desenvolvimento Integrado de

Incubação; pelo diretor da Apevi, Marcia Manuel da

Silveira, em seguidamesa-redonda, com o tema "Ciência

e Tecnologia: Relação universidade x empresa". No dia

7, às 8h30, a programação continua com o tema

"Educação Científica e Tecnológica", debatida em mesa

redonda.' Com a coordenação do professor-doutor
Pedro Guilherme Kraus (Unerj), haverá a participação
de muitos expositores ao evento. Contatos através dos

telefones 371-0983, ramais 232, 207 e 233.

(),9lJ'I/�g8. j/�I' CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

l\lédico ()ftallllologista
Especialização: H0&1)ital detlínkas Estado do Rio de Janeiro

e Cursona Sociedade Brasileira deOftalmologia do Rio de Jancin

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala 12 • Ed. Maximunn Cenler,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA

ASSEMBLÉIA GERAL ,ORDINÁRIA
o Presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas

Prestadoras de Serviços Asseló e Conservação de Jaraguá do

Sul e Região, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os .trabalhadores, na base de sua representaçãO,
sindicalizados ou não, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 12 (doze) de Dezembro de 2002
às 19:00hrs em primeira convocação com o quorum qualificada
e as 19:30 hrs, em Segunda e última convocação, com OS

presentes tendo como local a sede provisória da entidade, sito
à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 - Centro - Jaraguá dO

Sul/SC, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

12) Discussão e deliberação sobre a pauta de

reinvindicações, com vista a celebração da Convenção Coletiva
de Trabalho 2003/2004, com as entidades sindicais patronaiS;

22) Outorga de Poderes para a diretoria da entidade de

primeiro grau promover negociações coletivas, celebrar
Convenções Coletivas de Trabalho e frustradas as negociações,
instaurar instâncias de dissídio coletivo.

Jaraguá do Sul, 5 de Dezembro de 2002.

Salete Szostak
Presidente.

�-------------------------------------�
�
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I OBESIDADE: ALUNOS CRIAM ESTRATÉGIAS MAIS FLEXíVEIS E INVESTEM EM MUDANÇAS NA CASA PARA DRIBLAR AS TENTAÇÕES

Faleceu às 13:30 ho

ras em 2/12 o Senhor

JOSÉ BORTOLOTII com
idade de 62 anos,
deixando enlutados ª

esposa. filhos. noras.

netos e demais paren
tes e amigos. O sepul
tamento foi realizado
em 3/12 às 9:30 ho

ras, saíndo o féretro da

Capela Mortuária .da
Vila Lenzi seguindo
para o cemitério da Vila
Lenzi.

Faleceu às 11:40 ho
ras em 3/12 a Senhora
ADA FURLANI PANOCH
com idade de 58 anos,

a deixando enlutados º
o esposo. 2 filhos. 2 gen
le ros. 2 netos e demais
le parentes e amigos. O
x, sepultamento 'foi reali
le zado em 4/12 às
la 10:00 horas, saíndo o
:ia féretro da sua residên
lia cia - Garibaldi - seguln-
1a 'do para o cemitério
iâ-

Santo Estevão.
orlL=======---_j
ão_---------�
os Os classificados

doJornal
CORREIODOl

�l
I mais lidos e

� fortes da Região
C1l do Vale do
�,

POVO são os

Itapocu.

J Ligue para o 371-

1919, e confira!
l�

.

Mulher emagrece 28 kg em três meses
]ARAGuA DO SUL - Aos 32

anos, a auxiliar de corte Cleusa

Martins Koman, que pesava 106

quilos, modificou seus hábitos

alimentares e comemora, sem a

ingestão de remédios, o resultado
dos três meses de tratamento, com
a perda de 28 quilos.A lamentação
da silhueta arredondada cessou,

depois de participar, juntamente
com mais 35 pessoas com excesso

de peso, do projeto desenvolvido

por oito alunas do curso Técnico.
em Enfermagem do Senac

(Serviço Nacional de Aprendiza
gem Comercial), coordenado pela
professora Sandra Lucia Isabel Sil
va e Silva e apoiado pelo Profae.

O programa foi desenvolvido
no Posto de Saúde Agostinho
Luiz Bianchini, situado à Rua

Maximino Beber, em Três Rios do

Norte, durante alguns meses, e

uma das principais constatações é

a de que as pessoas têm dificuldade
em entender o que é recomenda-

Horst 8aümle

Cleusa modificou hábitos alimentares e emagreceu 28 kg, em 3 meses

do. ''Apartir desta premissa, as alu
nas redesenharam a forma de lidar
com as esperanças e limitações de

quem pretende emagrecer", diz.
Sandra explica que, através de

palestras, foi mostrada às pessoas

a importância da modificação do

cotidiano, demaneira a criarmedi

das para qué o ambiente favoreça '.

a dieta, orientada pornutricionistas
e a atividade física, acompanhada
pelas próprias alunas, sem radica
lismos. "O projeto consistiu em

avaliar o peso e acompanhar dire
tamente os resultados", completa.

Cleusa agora se sente uma ou

tra mulher, mais alegre e rejuve
nescida. Ela afirma que a ansiedade
era a principal vilã da tentação de

comer exageradamente. Sentia-se
indisposta, sem perspectivas, com
baixa estima e com freqüentes do
res pelo corpo. "Eu estava cansada

de ouvir: 'não coma fritura, não

exagere nos doces'. De tanto ou

vir, nãome senti atraída justamente
pelo o que é proibido. Sugiro, en
tão, que aqueles que se encontram

com dificuldades em perder uns
quilos a mais, modifique, em pri
meiro lugar, amaneira de pensar",
desabafa. (JULIANA ERTHAL)

Valor arrecadado na 7a edição Jaraguá se Encontra será doado
]ARAGuA DOSUL-O prefeito

Irineu Pasold enfatizou, em en

trevista coletiva realizada na última

segunda-feira, na sala de reuniões

da Prefeitura, 'o convite para a co

munidade participar da sétima e

última edição do ano do 'jaraguá
se Encontra", que acontece neste

domingo, a partir das 1Oh15, e pre
tende atrair mais de 1,5mil pessoas
na Praça Ângelo Piazera.

De acordo com a chefe de

promoções do setor de Turismo,
Rosilene Koch, além da tradicional

participação das lanchonetes,
haverá almoço (churrasco, pão e

pepino), ao preço simbólico de R$
1,00, e a verba arrecadada será re

vertida à Rede Feminina de Com-

Arquivo/CP

Prefeito Pasold convida comunidade a participar do 'Jaraguá se Encontra'

bate ao Câncer. O cartão pode ser

adquirido antecipadamente no

setor de Turismo, Despachante

Cilo, Igreja Evangélica e Igreja Ca
tólica ou através do telefone 372-

8093. Para as crianças, o Sesc (Ser-

viço Social do Comércio) vai reali
zar brincadeiras com cama elástica,
perna-de-pau, pintura facial, ofi

ciras de pintura, bijuterias, balão,
massa demodelar e jogos lúdicos.
Na oportunidade, haverá também
a comercialização de artesanato e

sorteio de brindes.

PROGRAMAÇÃO - Celebra

ção ecumênicanatalina, apresentação
da Liga de Grupos Folclóricos,
Grupo Folclórico Húngaro, Grupo
Infantil CTG Do Trote ao Galope,
início dos passeios de trole e das brin

cadeiras infantis,. Luisella Castellar

(MPB), Sandro Luiz e Clóvis, banda
"Os Verticais" e o lançamento do
CD da cantora Franciele, com parti
cipação da duplaOóvis eOeovir. (JE)

PJ,
RÁDIO JÂQÂGUÁ:.:

ai sem fome
é mais Natal

S�p�rÍ1i�I'��ª�I�i<>; :
.

Sede do CORREIO DO POVO;

Academias Corpo e Mente; Rua Cel.Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, defronte ao Restaurante Tio Patinhas - 371-1919

CORREIO DO POVO
f'�""'1919

Prefeitura Municipal
de. Jaraguá do sur
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icro informatica. com
• , p • � t • I I • � 4. ... • I •• 4 ., • n , I

Rua Vcniindo da Silva Porto, 21
89252·230 Jaraguá do SUl· se

Fone: 1471275.1968 Fax: 47 37!.64lJ6
E-mail saC@icroinformatica.com

www.icroinfonnatica.com

,.

� ?@)$(l@}
pcl.0Té0

Nesta sexta-feira (6), inaugura
o Bar do Téo, na praia de
Ubatuba, em São Francisco do
Sul.

O bar tem bem o estilo do
verão, música boa, petiscos e, Icomo não poderia deixar de ter, I
muita cerveja gelada. ",��i6iii�""""�IIiIíII""illlllliIiiL�

Destilados, coquetéis, sucos e

refrigerantes também fazem i

parte do cardápio.
Então .... Estão
convidados para marcar

presença nesse bar durante o

verão inteiro, ou seja, até
depois do Carnaval ...

Uma música do Blur será
levada a Marte, pela' es
paçonave British Beaqle 2.
Junto com a canção, uma

pintura do artista britânico
Damien Hirst, irá ao espaço. A
obra será utilizada para checar
se' as câmeras a bordo do veí
culo espacial estarão fun
cionando apropriadamente
quando chegarem ao local. A
música criada pelo Blur servi
rá como sinal para informar
quando a nave aterrissar em

Marte. A idéia foi do baterista
Dave Rowntree e do baixista
Alex James, que deram a

sugestão ao cientista

responsável pela missão es

pacial, Colin Pillinger.
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veículos
R$ 3.200,00. Aceito móveis no nego
Tratar: 372-3061.

CHEVETTE-vende-se, 82. R$
2.200,00. Tratar: 370-1161.CARAVAN - vende-se, 77, modelo

81. R$1.500,00. Tratar: 273-6242
horário comercial. CORSA - vende-se, 98, azul perorado,

cf ar quente, limp. e desemb. traseiro,
alarme, película e protetor de Carter.

R$ 10.500,00. Tratar: 372-6728 ou

372-2803 cf Marcelo.

CHEVEnE - vende-se, 91, Dl, cor
grafiti. R$ 4.600,00. Tratar: 371-0993.

CHEVEnE - vende-se, Sl, 89,
rodas 14. R$ 4.500,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 horário comercial.

CORSA-vende-se, MPSI, 99, prata. Ou
troca-se por terreno. Tratar: 371-2545.

CHEVEnE-vende-se, 80. R$
1.900,00. Tratar: 273-6242 horário
comercial.

CORSA � vende-se, 97, 4p, prata,
super. R$11.500,00. Tratar: 373-3001.

CORSA WIND - vende-se, 01, 4 p.,
branco, cf vidro, trava, som e alarme.

R414.500,00. Tratar: 371-7148.
CH�EnE-vende-se, 93, 1.0,
excelente estado. R$ 3.300,00 + 14
x R$ 210,00 ou R$ 5.800,00
�. Tratar: 273-1001.

CHEVEnE-vende-se, 87, preto.

CORSA WIND - vende-se, 96, bordo,
t.e., desemb. tras., banco bipartido
manual. R$ 9.300,00. Tratar: 273-1001.

CORSA WIND-vende-se, 98, cinza,
pneus novos, revisado. R$
10.200,00. Tratar: 376-0049 ou

9902-2718 cf Valdemir.

CORSA WIND - vende-se, 96, trava
elét., banco bipartido, desemb.
trasejro. R$ 9.200,00 à vista ou

financiado. Tratar: 273-1001.

KADETT - vende-se, GSI,
conversível, ou troca-se por carro no

valor de R$ 12.500,00. Tratar: 273-
6242 horário comercial.

KADETT - vende-se, Lite, 94,
impecável. R$ 8.500,00. Aceita troca.
Tratar: 273-6242 horário comercial.

ElBA-vende-se, 86. R$ 2.300,00.
Tratar: 370-1161.

FIAT 147 - vende-se, 86. R$
1.600,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 horário comercial.

FIORINO - vende-se, 91, turgão,
branca, gasolina. Tratar: 370-3320.

PALIO - vende-se, 99, prata .. R$
12.500,00. Tratar: 371-6864 cf Carlos.

PALIO - vende-se, 02, branco,
completo", 2p. Entrada 5000 + parcelas
de R$ 650,00. Tratar: 9965-1347.

PALIO - vende-se, El, 1.5, 96, cf
trava elét., Iimp. e desb. traseiro,
roda liga leve. R$ 5.000,00 +

prestações. Tratar: 9124-0828.

PALIO - vende-se, 1.5, 4p, limp.
tras., vidro elét., branco. R$
10.900,00. Tratar: 373-3001.

PALIO WEEKEND - vende-se, 99f
99, ElX, completo cf ar, d.h., e
trava. R$ 18.700,00. Tratar: 371-
4006 cf Paulo ou Silvana.

TEMPRA - vende-se, 92, completo.
Aceita-se troca. Tratar: 9979-0120.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p"
completo. Financiado cf parcelas R$
270,00. Tratar: 371�7542.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, cinza
metálico, completo menos ar, cf
roda esportiva. R4 5.500,00 + 14

pare. R$ 256,00. Ou troca-se por
carro no valor e assumir parcelas.
Tratar: 9975-2765.

I

UNO - vende-se, EP, 96, vidro e

trava elét., 4p.Tratar: 370-2714.

UNO - vende-se, 91, 1.;;, 2p, álcool.
R$ 5.900,00. Tratar: 373-3001.

BELlNA-vende-se, 84. R4.2.000,00.
Financio direto. Tratar: 9979-9970.

ESCORT - vende-se, Gl, 93,
gasolina, cinza. Tratar: 371-7520.

ESCORT - vende-se, 97, 16v, 1.6,
gas. R$12.900,00. Tratar: 373-3001.

FIESTA - vende-se, 98, 4p.,
vermelho, som, alarme, rodas,
película, cf emplacamento até set.
2003. Tratar: 9903-5885 cf Sérgio.

FIESTA - vende-se, 98, 4p, branco,
película, trava elét. R$ 11.000,00
negociável. Tratar: 275-3900 ou

9113-0906.

OPALA - vende-se, Diplomata, 86,
álcool, 4 cil. R$ 2.500,00. Tratar:
276-0397 após às 19hs cf �orival.

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
371-7542.

PAMPA - vende-se, 93f94, 1.6L.
R$ 7,000,00. Tratar: 9993-6303.

VERONA - vende-se, 90f90, prata
metálico, completo. Trtar: 371-9852.

BRASíLIA - vende-se, 81. R$
2.800,00. Tratar: 370-7481.

FUSCA - vende-se, 78, motos
1.300, cf jogo de aro de 3 pontas,
cf reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 76, bege. R$
3.200,00. Tratar: 9102-2092 cf Everton.

FUSCA - vende-se, cf aro de liga leve

e motor novo 1.500. R4 2.300,00. Ou
aceito carro financiado. Tratar: 9992-
2738 cf Oliveira.

FUSCA - vende-se, 74. R$
1.700,00. Tratar: 376-1566.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.

R$ 2.000,00. Tratar: 276-3075 cf
Áurea de tarde.

FUSCA-vende-se, 83, álcool, motor
novo, branco, roda de liga leve 14. R$
3.000,00. Tratar: 273-0050.

FUSCA - vende-se, 71, ·branco. R$
1.600,00.Trata: 37060690u 9103-0628.

GOL - vende-se, 83, bom estado.
R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 horário comercial.

GOL - vende-se, special, 00, branco.
R$ 10.000,00. Tratar: 373-2563.

GOl-vende-se, 86, motor refrigerado
à água. R$ 3.800,00. Aceito troca por
Titan. Tratar: 275-0777.

GOL - vende-se, Cl, 89, prata, IPVA

pago até dez.f03. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-3581 de manhã.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, Iimp. e
desemb. traseiro,ar quente, aerofóleo.
R$ 7.500,00 + 27 x R$ 316,00 ou R$
13.700,00. Tratar: 273-1001.

GOL - vende-se, 94, 1.6, a
gasolina, cf rodas esportivas e

sistema de trava carneiro. R$
7.000,00. Tratar: 371-3845.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p,
opcionais. R$ 1:3.500,00 ou R$
7.600,00 + 27 parco R$ 316,00.
Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se, 98f99·, 16v, 4p,
CD, roda esp., alarme, limp. e
desernb. traseiro. R$ 14.200,00.

.

,Aceito troca. Tratar: 372-8039.

KOMBI - vende-se, 00, furgão. R$
11.500,00. Tratar: 373-2563.

MARAJÓ - vende-se, 88, azul. R$
4.000,00. Tratar: 273-6242 hor. comI.

COMPRO
CONSÓRCIOS

MONZA - vende-se, 89, azul, v.e.,
porta mala elét.,gás. R$ 6.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 370-5892.

MONZA - vende-se, 88, SlE, 2.0,
álcool. R$ 2.500,00. Tratar: 275-
0309 ou 275-1072 cl Mauro.

MONZA - vende-se, 91, SlE,
trioelétrico;marron metálico. R$
7.000,00. Tratar: 376-2585.

OMEGA - vende-se, GlS, 94,
completo, grafite. R$ 16.900,00 cf
guite gás (GNV). Tratar: 370-0965.

OMEGA - vende-se, GlS, 94,
completo, bordo. Negocia-se cf
chácara em Jaraguá e proximidades.
Tratar: 9124-2381 cf Adriana.,

5-10 - vende-se, 99, dupla, completa.
R$ 39.000,00. Tratar: 9112-0591.

5-10 - vende-se, 96, picape. R$
14.000,00. Tratar: 9952-7926.

5-lO-vende-se, 96, preta, capotamarítima.
R$14.2oo,00. Tratar. 376-1772.

VECTRA-vende-se, CD, 94, completo,
azul mel. R$14.200,00 ou R$ 4.300,00
+ 36 pare. Tratar: 273-1001.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE :15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951·3905

JAIME MOTO PEÇAS TEM:

Toda linha completa de peças e acessórios para motos.
-,

Serviços de mecânica em geral
Multtrnarcas (novas semi-novas e usadas)

,

ATE DEZEMBRO DE 2002,
- ,

EM COMEMORAÇAO AO 40 ANIVERSARIO,
NAS COMPRAS ACIMA DE R$ 35,00 A VISTA •

A TI\OCA DE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

Capas de Chuva Delta

Kit Relação KSD

Capacete HGF

R$ 33,90 a vista

R$ 25,00 a vista

R$ 33,90 a vista

(100 peças)

(300 peças)

( :1 00 peças)
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Regulagem filtro combustível Li f'rlPClE....... ....

Cabo' embrêagem ': [[i ['['['[![[[[[[[['[[',[,[mm::[[l::[;:'[[: '[/[[11[1[['[['11[[[·:·.·.·····.,,,.:: 'Yerificarl/Ájustar
Foco do farol Ajustar

.

mm[mm[[[[m'1Fluidofreio. dianteiro (cq." "·":[[l'n·Yedficar nível
Desgaste da pastilha de freio Verificai

::, ":";;:C'Tambor do freio ' ·.;[limpQr
Cabo freio dianteiro' Verificar

;"[mm '['[[[mm'ü''Fr'êio

""-",n",,, transmissão
:::. [[';':[:[' [['["Suspensão dianteria

Óleo da suspensão
':["[[i11lntEJrruptor / lnstrumento

Rolamento coluna direção
,

. Sistema iluminação / sinali?:aç'ão::
Parafusos, porcas e fixação

'.Verifitár· .

Verificar
funcionamento

Verificar / Ajustar
", ",::::;'Werificar / Reopertor

Verificar
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370-3113

..

COMPRA· ....EfIIOE • TROCA E FlNANCfA
-NOVOSEIJSAOOS-

Gol MI1.8 97 branco
Palio 4p· ar 99 vermelho
Parati CL 1.6 89 marrom

Parati GL 1.6 89 prata
Parati CL 1.6 ss verde

Opala Comodoro + dh 82 branco
Uno IE 1.0 se vinho
Vectra GLS 2.0 98 branco

Buggy et amarelo
Verona 1.8, cornpl. 90 preto
Voyage 83 branco
MotoCG 125 89 vermelha
Moto DT 180 frt branca

gas.
gas.
alc.

gas,
gas.
gas.
gas.
gas,
gas.
gas.
gas.
gas,
gas.

Rua Waldemar Grubba, 2322· Vila Lalau . a 371-7212 ou 9963-7641

Uno 1.5 R A Vermelha

(47) 376-1772/ 273-1001

�_._ C LT�""
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CAJ HO..Irr..
MODELO COMB COR ANO

vw

Caminhão 8.150, cl baú
Gal MI Plus

Gol CU 1.6

Santana GU 1.8 dir efi

Apolo GL 1.8

Fusca 1500

Saveiro
Gol S 1.6

Gal MI 16V, 4p

D

G

G

G

G

G

Azul

Branco

Branco

Cinza

Cinza

Bege

2002

1997

19�6
1994

1991

1985

1998

1985
,
1999

<$G Branca

A Cinza
G Branco

FIAT

Palio 1.6 16V

Uno ELX
Tipo 1.6 IE

G

G

G

Vermelha

Azul

Cinza

1�j:J7
1995

1995

GM

S·10 Deluxo 4x4, cornpl,
5-102.2

Vectra co
Omega GLS, cornpl, 2.0
Chevette Junior

Chevette SL 1.6

D

G

G

G

G

A

Azul

Preta

Azul

Prata

Vermelha

Dourado

Escort GL 1.6 V ar + dir

Taurus Sedan LX 3.8 V.G.

F·l000

Pampa 1.6 AP

FORD

G Branco

G Branco

Gas/GNV Prata

A Prata

IMPORTADOS
G BrancaDakota Estendida V.G.

Bernardo Dornbusch,
Rua' Joinville, 41'70

próx.
próx. trevo

Clube Atlético Baependi
de Schroeder

1988

2000

1996

1994

1993

1993

1984

1998

1997

1995

1993

1999

QUINTA-FEIRA, 5 de dezembrode1
�

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Corsa Wagon. 1.0
Corsa Wagon. 1.6
Astra Sedan. 2.0
Veetra CD 2.0

Kadett Lite 1.8

Monza SlE. 2p
Monza Sl/E. 2p
Opala Diplomata
Opala l 4Ce. 4p
Lumina, 7 pessoas
Saveiro ci. 1.6

Logus Cl 1.6
Parati 1.0. 4p
Gol! GTI 2.0
Passat Vilage
Gol Cl 1.8
Fiesta 1.0. 2p
Ranger 4Ce

Ranger XlT 4Ce

Eseort SW, 4p
Eseort Hobby 1.0

Eseort Hobby 1.0

Eseort Ghia 1.8

Fone: (47)
370-8622

99 Versailles, 4p 92
98 Verona GlX 1.8 91
99 Palio 1.0, 2p 00
97 Palio 1.0, 4p 98
95

,
Uno Mille. 2p 97

90 Uno Mille, 2p 96
87 Uno Mille, 2p 94
88 Tempra 4p, 2.0 96
87 Tipo 1.6, 4p 95
91 Tipo 1.6, 2p 94

99 Fiorino 1.0 94
94 Honda Bis 01
99 Scooter 50Ce 97
94 Peugeot 5040 95

84 . Jeep JPX Diesel 95

91 Mazda C. Dupla 94

00 Cordoba 1.8, 4p 95

98 Maverick 75
95 . Mercedes 74

98 Opala,4p 70

96 Aero Willys 68

94 Gordini 68

94 Ford "A" 29

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2002

�
I

acessórios automotivos

I
�
I

I
�'

IC#ICO
ACESSÓRIOS

azul
vermelha
vermelha

prata
vermelha

TITAN KSE
WEB 100
WEB 100
TITAN ES
TITAN KS
TITAN KS
XT600
TITAN
Palio 50
CBX200
BRANDY

CBX200
TITAN

azul
vermelha

preta
vermelha

vermelha
roxa

vermelha
azul

azul

ANO
02
02
02
02
00
00
00
00

00/99
97
97
96
9S
9S .

CORREIO DO POVO 5

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �
c _ .•.................... Poças do toda linha • fORO .. GM ·IEEP -WlllVS • 'OVOTA ,

MARAJÓ - vende-se, 88, a álcool.
Tratar: 3.500,00 à vista. Aceito carro

no nego Tratar: 273-0779.

BESTA - vende-se 01, cl 16 lugares,
ar cond., cornpl., cadastrada em

agência, toda regulamentada, pronta
pI trabalhar. R$ 24.000,00 + financ.
Aceita carro atê R$10.oCio,00. Tratar:
371·3087 ou 9133-B902.

L200 - vende-se, GLS, 00, dupla.
R$ 47.000,00. Tratar: 275-4081.

VAN - vende-se, Hl00, 97, cor azul,
12 passageiros, diesel, cl d.h, R$
24.000,00. Ou troca-se pI carro menor
valor até R$ 10.000,00 ou nego por
casa em Jaraguá. Tratar: 371-3042.

'IMÓVEIS E.
-

CAMINHOES
CRÉDITOS DE

R$ 20.000,00. À
R$ 450.000,00

para novos e usados,
compra ou hipoteca.

Tratar: (43) 3323-4085
ou 9112-7082

PARATI - vende-se, ct., 1.8,
gasolina. Tratar: 9979·1437.

PARATI - vende-se, -92, álcool, roda
esportiva, isofilm, impecável.
R$ 7.000,00. Tratar: 9979-0605.

PASSAT - vende-se, 84, Village,
ótimo estado. Aceito troca no nego
R$ 3.000,00. Tratar: 273-B242
hor. cornl.

SANTANA - vende-se, Quantum,
GLS, evidence 2.0, 96, completo.
R$ 13.000,00. Tratar: 275-4081.

VOYAGE-vende-se, 89, 1.8.
Tratar: 376-0290 cl Marias.

CYT CRYPTON' 3.710,00 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,OQ 51,95 98,92
C1 C-1()O BIZ 3.73(),OO 51,98 98,97
CBS C-100 BIZ ES 4.120.00 57,41 109,32
YBI< YBR 125 K 4.150,00 57,83 r 110,12
61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
YBE Y.SR 125 É 4.550,00 63,40 120,73
C1+ -C�100 BIZ + 4.580,00 63,82 121,53
KSE CG 125 KSE 4.740,00 66,05 125,77
YBD '('SR 125 ED 4.770.00 66,47 126,57
CGS CGTITANES 4.980,00 69,39 132,14
XL XlR 125 5.250,00 73,16 139,31
XlS XLR 125ES 5.590,00 77,89 148,33
63 CBX 200 6.250,00 87,09 165,84
TOM TOM 225 6.590,00 91,83 174,86
64 XR200R 6.910,00 96,29 183,35
XT2 XT225 7.490,00 104,37 198,74
CBT CBX 250 TWISTER 7.550,00 105,20 200,33
XRT XR 250 TORNADO 8.280,00 115,38 219,70
NX4 NX4FALCON 10.530,00 146,73

.

279,41
VRG VlRAG0250 10.890,00 151,74 288,96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 7QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2002

FORD

MORETTI Ranger XL 99/00 prata D·

Seu
.

com jeito de novo
Mondeo 94/95 prata G

semmovo

Pampa 94/94 cinza G

FIAT

Palio EDX, 5p 97/97 verde G

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina Lista de veículos Particulares
,., ,

VERIFIQUE CONDIÇOES IMPERDIVEIS Fiesta/5p 98/99 vermelho G

80, carroceria, turbo. Tratar:
9979-1437.

AGRALE - vende-se, 87, 27.5,
pronto pi trilha. R$1.200,00: Tratar:
273-6242 horário comercial.

CB 450..., vende-se, DX, 88,
impecável. R$ 3.200,00. Tratar:
9979{)605.

CG TODAY - troca-se, 90,
documentada, placa 7800, R$
1.600,00 por NX 150 ou NX 200,
pago diferença. Tratar: 376-0283 ou

9104-2336.AGRALE - vende-se, 94, motor
mwm, cl baú longo, emplacado. R$
21.800,00. Tratar: 372-1817.

MERCEDES BENZ 1.1/:13 - vende-se,
86, toco, baú. Tratar: 9979-1437.

Rolamentos -

Reieriiores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

CBX250TWISTER-vende-se,02.
Ent. R$ 2.500,00 + presto R$ 282,00
fixa. Tratar: 9123-5930. cl Fernando.

AGRALE - vende-se, 87, Baú, motor
morro, revisado. R$ 13.000,00.
Tratar: 9963-5665.

4
� .

BSú1.[rast
rotementosx;

.�

MERCEDES BENZ 1.1/13 - vende-se,
trucado, carroceria graneleira.
R$ 20.000,00. Tratar: 371-3845. CG TITAN - vende-se, 00, vermelha,

modelo novo. Tratar: 9104-3040 ou

275-3248.

DT 200 - vende-se, 94, pronta pI
trilhar, motor novo, pneu novo, 2

paraiamas de circuito. R$ 2.800,00 .•
Aceito troca por som automotivo.
Tratar: 273-6242 horário comercial.MERDECES BENZ 1.1/:13 - vende-se,

trucado, pneumático, turbinado,
cara preta. R$ 16.000,00. Tratar:
37&2585.

VENDE-SE-Volkswagen, 7.9, ano
87, cl carroceria e mecânica em

I

ótimo estado. Tratar: 9975-2183.

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

CG TITAN - vende-se, 01, 10.000km
rodados. Tratar: 275-3268 hor. comI.

cl Emily ou 9955-9085 a noite.

GARELLI - vende-se, Sundown, 97.
R$ 500,00. Tratar: 273-6242.

F350-vende-se, 62, motor Mercedes,
cl reparos na lata, excelente mecânica.
Aceito carro no nego R$ 5.500,00.
Tratar: 372-039:). ou 9965-8875. KAWASAKI - vende-se, 94, Ninja ZX

11. R$ 25.000,00. Tratar:
9973-8871.MERCEDES BENZ 608 - vende-se,

CG TITAN KS - vende-se, 01/02, 8
meses de uso. Tratar: 276-0639.

-
-c-,�

SSANQG�O�NG �
CO�CESSIONÁRIA5sANGYONG

I,hNC,��EICULOS MULTIMARCAS
Powered by Mercedes·Ben, NÀCIONAIS E IMPORTADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

vw
Gol Specíal
Gol 1.0 16V 4p, Power
Polo 1.0
Parati 1.0 16V Tour

R$ 14.100,00
R$ 20.800,00
R$ 27.000,00
R$ 23.100,00

02/03
02/03
02/03
02/03

FIAT
Uno Frre 2p R$ 12.900,00 02/03
Palio Flre 4p R$ 14.890,00 02/03
Brava SX 1.6 compl. R$ 28.500,00 02/03
Palio W. ELX 1.0 D.H R$ 22.900.00 02/03

QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro de2002

GM
Corsa Sedan Class.
Corsa 1.0 básico
Corsa sedan 1.0
S-10 2.8 cabo Dupla

R$ 16.900,00 02/03
R$ 19.500,00 02/03
R$ 20.400,00 02/03
R$ 55.800,00 02/03

FORD
Fresta GL 1.0 4p R$ 15.500,00 02/03
Fresta Super 1.0 4p. R$ 23.500,00 02/03
Fiesta Sedan Street 1.0 R$ 18.400,00 02/02
Ran er XL Cabine Dupla R$ 53.9500,0002/03

* PREÇOS ACIMA, VENDA SEM TROCA .* TEMOS TODA LINHA OKM À FATURAR

AV. PREFEITOWALDEMAR GRUBBA, 3691· JARAGUÁ DO SUL· se- 370·2044· 370-23&

TITAN - troca-se, 96, por um lote
em João Pessoa, Figueira ou Barra.
Tratar: 9991-9829.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
, não contemplada já foi pago
R$3.000,00, mas quero somente

R$l.700,00 + parcelas de

R$180,00. Tratar: 9992-2738 cl
Oliveira.

MÓDULO PI CARRO - vende-se,
marca Stetsom, 500w, 4 canais,
seminovo. R$ 250,00. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

XLR 125 - vende-se, 02. R$
4.900,00. Tratar: 373-3001.

LAMBRETA - vende-se, 68,
restaurada, original. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-0409.

RODAS - vende-se, cl pneu 13', 3
pontas. R$ 250,00. Tratar:
371-7260. 'CONSÓRCIO - vende-se, em

andamento cl 10 parcelas pagas
de R$200,00. R$ 1.800,00 e

assumir restante das parcelas.
Tratar: 9992-2738 cl Oliveira.

SCOOTER-vende-se, 97, 100cc,
vermelha, partida elét, R$ 1.750,00
ou finan. Tratar: 273-1001.

RODAS - vende-se, marca IBR,
diamantada, 14'cl pneu Yamoto.
Tratar: 371-0204.

MÓDULO - vende-se, amplificador
pi carro, 900w, marca Pyramid. R$
200,00. Tratar: 370-9422.

VENDE-SE - módulo, sub 12, 6
pares de 69. Tratar: 370-2365 ou

9953-6121. ,

1I-���1
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



..;iii_" AUTOMÓVEIS
lill 373-0131
Rorino IE 00 branca G

Parati compl. 4p, 1.6 01 cinza G

Parati 1.6 89 branca G

Parati 1.6 85 vermelha A

Santana 2.0, comp. 92 branco G

Saveiro CL1.6 92 branca G

Cheve 1.6 92 branca G

Uno Mi11e EP 96 vermelho G

Eseort 1.6, 94 cinza G

Kadett 1.8 95 vermelha A

Eseort Xr3, comp. 91 vermelho G

Gal MI 98 branco G

Eseotrt 93 Vermelho G

,�

eJEI9J!! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol 16V, 4p vermelho 00

GolG11I branco 00
Saveiro CL 1.6 branco 99

GoICL,4p branco 99
Corsa Sedan Super verde 99

Corsa,4p azul 99

EscortSWGLX cinza 98
Parati CL 1.6 vermelho 98
KadettGL prata 97

Pick-up Corsa GL branca 97

Escorthobby prata' 96
Santana <;1 completo preto 96
Uno EP4p prata 96
Uno EP, 4p vermelho 96
CorsaWind roxo 96
Tipo 1.6 LE. Prata 95
Tempra16V branco 95
EscortGL, cf ar azul 93
EscortGL prata 91
EscortXR-3 branco 89
Peugeot 205x51 vermelho 96
Peugeot 405 SLI cinza 95
NX Falcon 400 cinza 01

Gal Special vermelho 2001 R$ 12.300,00
Resta GL branco 2000 R$ 11.600,00
Corsa Wind prata 2000 R$ 12.600,00
TOYota Hllux 4CD Sr5 cinza 2000 R$ 45.000,00
Corsa Sedan cinza 2000 R$ 14.800,00
0lMI4p branco 1999 R$ 12.800,00
rsa Wind Sedan branco 1999 . R$ 13.800,00
0lMI2p 'branco 1999 R$ 11.500,00

EL
branco 1998 R$ 12.800,00

a 2000, MI Evidence vermelha 1998 R$ 16.500,00
COrt GL bordõ 1998 R$ 15.500,00
rsa Wind branco 1997 R$ 10.300,00

alio EDX 4p 'verde 1997 R$ 11.500,00
COrt L

azul' 1994 R$ 8.500,00
arati CL

vermelha 1990 R$ 6.800,00
onza SLE 1985 R$ 2.600,00 + Parco

370-2227/9975-1804
Rua Preto Waldemar Gr,ubba 3841 - Jara uá do Sul - se

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jor�e Lacerda, SfN - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993-5854

F-lODO 89 Ipanema 96

F-lODO 78 Parati 92
Saveiro 91 Parati 84
5-10 96 Golt 95
Chevy 92

GoIGIII16V 00
Fiorino 86 I'

Calibra 95 Gol 99

Omega 94 Gol 96

Vectra 95 Escort 98

vectra 94 Escort 94

Corsa, cf ar 01 Escort 89
Corsa 1.0, cf ar 96 Escort 88
Corsa 96

Escort 87
Corsa 94

86
Logus 94

Escort

Kadett 93 Prêmio 89

Quantum 95 Chevette 87

Ipanema 91 Opala 80

Verona LX 4p 94 Sportege D. , 97

Tempra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Bràsilia 78
Monza 87

'lol GIII 4p 16V conip 01

."VotOl'8ntim I finanças

VEíCULOS

Gol 1.0, 16V, GIII, 4p, cornp,
Gol 1.0, Speeial
Gol1.0, Speeial
Gol 1.0, Speeial el ar
Saveiro 1.6
Saveiro 1.8, el ar + vd.,
Palio EX, el vidro + trava
Gol1.0
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6"ale.
Gol CL 1.8
Corsa 1.0 Wind
Monza SL 1.8, ale.
Monza SLE, gas.
Monza SL/E 1.8
Kadett SL/E 1.8
Chevette SL, ale.
Uno, ale.
Eseort L, ale.
Ranger XL, eompl.
F-1000, cornpl.
Titan
VBR
GolBX

373-1881

00
00
00
00
99
98
98
94
89
88
93
99
93
89
86
89
85
85
85
97
94
95
01
84

Corsa Wind 98 verde Gas.
Gol GIII, 4p, 16V 00 bege ' Gas.

Go14p,16V 99 branco Gas.

Corsa sedan super 99 branco Gas.

Fiesta Class, cornpl. 99 azul Gas.

Corsa super, 2p 98 verde Gas.

Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, cornpl. 97 cinza Gas.
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
Escort Hobby 96 prata Gas.

F-l000 S Turbo 89 preta die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.

Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.

Santana CL 1.8 4p. Dh/ar 93 azul Gas.

Voyage GL 89 cinza Alc.

CB 400 84 azul Gas.

Faça aqui o melhor negócio!JGI 371·1711

prata
branco
azul
azul
verde
vermelho
vermelho
vermelho
branco
vermelho
branco
branco
azul
prata
prata
prata
branco
dourado
vermelho
preta
preta
vermelha
prata
cinza

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:
Or501a: 9979-0113
Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,S de dezembro de 2001

NTHAL
VOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR:,
Carpetes
Tapetes
Sofás

A Ambienthal faz isso para você ...
Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras.
Mão de obra qualificada,Estofamento de Automóveis

Bancadas LIGUE E FAÇA SEU ORÇAMENTO:
D 372-1765 D 372-3707 _D 91211452limpeza em Geral

Você ainda vai ler esla marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777 Homologada �810
Site: www.usagas.com.br "I_INMETRO

O,· ...••t4 70%
��,�

'(iQi';seu.veí.;b/o
1 g Convertedora do Estado

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas .

• Temos financiamento.

r-----------------,
,

I
APRESENTE ESTE

RECORTE

II E GANHE 5" OESC. EM
PROOUTOS '

I IS" NOS SERViÇOS ..iii'�rr

: AV. PREF. WALDEMAR GRUBA,1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL I

I' FONE/FAX: 370-1614 J
�---------�-------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ENCICLOPÉDIA - vende-se, de 12
e 22 grau. Tratar: 9117-3774.

por carro. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-2931.

91.04-5510.
Lavanderia

�� e Hlgienlzaçilo

CARRINHO DE
BEBÊ - vende

se, marca

Galzerano,
excelente
estado. Tratar:
275-0663 ou

9975-6315.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende

se, marca Halter, completa,
digital. Aceita-se televisão na

troca. Tratar: 371-7060.

iMPRESSORA - vende-se,
matricial, pI impressão de

.

nota fiscal. R$ 100,00.
Tratar: 370-3320.

diversos
FITAS DE VíDEO - vende-se,
310 fitas. Valor a combinar.
Tratar: 9117-1083 cl Luiz

JET SKI - vende-se, 400cc,
Suzuki Nacional, 97. R$
2.800,00. Troca-se por moto.

Tratar: 276-0397 após às
19hs cl Lorival.

.Locação. hlglenllaçiio de toalhas e capas
para ulõe. de Cllbelelrell'O$

elocação e higienização de lençol,. Jaleco, roupão e

upatll1hos para Clinicas de E$tétlces e Medica

.Htglonlzação de roupas
de cama e bànhà pam Hotele

• HtgI"nlzação de to"I"", de "",se, guaràdanapos
e capas de cadelms para Re&taumntes

eHlglenlzação de Edredàns e Cobertores

Prndutes utilizados
para Iligí(nização

somente da:

CELULAR -

vende-se,
Nokia 3320, 3
meses de uso.

R$ 380,00.
Tratar: 9903-
1900.

FOGÃO - vende-se, marca
Oako, 4 bocas. Tratar: 275-
2140 ou 370-1516 cl
Viviane.

MÁQUINA DE COSTURA -

vende-se ou troca-se, marca

Kansai, cl 4 agulhas, cl
todos aparei hos pi rebater
elástico. Tratar: 392-3705 ou

373-1828 cl Maricéia.

CACHORRO - vende-se,
Pincher, R$ 80,00. Tratar:
370-7481 a noite.

ANTENA - compra-se,

barabólica cl controle. Tratar:
376-0283. FREEZER - vende-se, balcão

cl 2mts de compr., cl estufa
quente e fria + pia de inox,
marca gelopar. R$ 600,00.
Tratar: 376-1971 após 10hs

cl Vera.

BABÁ ELETRÔNICA - vende-se.

Adquira e durma tranqüilo. Tratar:
275-0663 ou 9975-6315

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller. Tratar: 9992-
4205.

COMPUTADOR
- vende-se,
micro 486.

R$ 300,00.
Tratar:
275-0065.

f)JJ I R.\!:! U-, I /{

Rua Aldano Jose Vieira, 770 ;G.uaramlrim • se
Fone: (47) 3734614· Fax: (47) 373-3529 .

.
, e-mail: Im@neblOO,com.br-'· '��Ir

MÁQUINA PI MINI-PIZZA
vende-se, nova. Tratar: 372-
2432 Ou 9104-2499.BARRACA - vende-sé, pI 5

pessoas, + fogareiro +

liquinho + mesa pI camping.
R$ 400,00 negociável. Tratar:

370-8271 ou 9953-0413.

CACHORRO - vende-se, filhote
de schnauzer miniatura cl
pedlgree. Tratar: 372-0452.

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica industrial cl 2
cestinhas. R$ 250,00. Tratar:
376-1699 cl Clóvis ou

Helena.

MESA - vende-se, cl 8
cadeiras + balcão. R$
500,00. Tratar: 371-0750.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller, vacinados. R$
200,00. Tratar: 275-2949.

COMPUTADOR - vende-se,
AMO Ouron cl lGHZ, HO 20G,
placa de vídeo e som -oss

bord, gravador de CO e OVO

player e monitor 15', tela
semi-plana. R$ 2.000,00.
Tratar: 376-1235.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller cl 2 meses, por
motivo de mudança.
Procedência garantida. R$
150,00. Tratar: 371-1244.

BICICLETA - vende-se, Calai

10, pneu fino. R$ 80,00.
Tratar: 376-0157.

MOCHILA DE COURO - vende

se, R$ 40,00. Ou troca-se por
balança até 5kg. Tratar:

.

276-3206.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, desmontado,
medindo 200m2. Ou troca-se

CACHORRO - vende-se, filhote
de Micro Toy. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pincher n201. Tratar: 370-6068.METALÚRGICA KVLTOA.

CENTRíFUGA - vende-se ou

troca-se, marca Arno, por TV
colorida 14'. Tratar:
372-1817.

PLANET GAM;E
t VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206

CADEIRA PI BEBÊ - vende-se,
pi mesa, marca Burigoto. R$
30,00. Tratar: 371-7733.

FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,
GRADES, PANTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,

PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL • PLAVSTATIOH 2
*X80X
* PLAYSTATION ONE
• DflEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

CURló - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.
CAPOTA - vende-se, em bom
estado, para Pampa.
R$500,00. Tratar: 376-0190.'il(47) 275-1540

OVO - vende-se, seminovo.
Valor a combinar. À vista ou cl
cheque. Tratar: 9121-4179.

CARRINHO DE BEBÊ - precisa
se, pI gêmeos, doado. Tratar:

Rua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOTEBOOK - vende-se, marca
Toshiba, 1.2 GHZ, 256 RAM,
tela 14 ativa, DVD, CD RW.
Tratar: 275-0018.

PIA Cf TAMPO - vende-se.
Tratar: 275-2140 ou 370-
1516 el Viviane.

PÔNEI - vende-se. Lote de
20 animais à escolher.
Tratar: 275-3901 horário
comercial ou 370-0763.

PORTA - vende-se, pI Lanchonete,
el 2mts alt. por 1,5mts larg. R$
200,00. Tratar:376-1971 após
10hs el Vera.

SACO Pf CONFE.ITAR - compra
se. Tratar: 276-3206.

SOFÁ - vende-se, 2 jogos.
Tratar: 273-0779.

RÁDIO COMUNICADOR -

compra-se, marca Motorol!a,
SM50 ou similar. Tratar:
376-0283.

TAPETE - vende-se, 2,30 x

1,60. R$ 30,00. Tratar: 376-
2412 el Rosangela.

TELEFONE - vende-se, prefixo
372, por R$ 200,00. Tratar:
372-1632.

TELEVISÃO - vende-se,
marca Philips 21', tela plana.
Tratar: 9111-1709.

TELEVISÃO - vende-se, 29 pol.,
Philips, el 3 anos de uso, em

perfeito estado de
funcionamento el controle. R$
750,00. Tratar: 9104-4842.

TíTULO BAEPENDI - vende
se. R$ 400,00. Tratar:
372-2419.

FERRAMENTAS
& MAQUINAS
275 ..1769

TíTULO BEIRA RIO - vende

se, patrimonial. R$ 400,00.
Tratar: 9103-9530 el
Rodrigo.

VIDEOGAME - vende-se, play
station II, destravado.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, el 5
jogos originais, 1 memory
eard e 2 controles orig.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, el 4 controles.

R$ 300,00. Trtar: 372-3164.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, el controles
fita e memory eard. R$
200,00. Tratar: 9992-9928.

VIDEOGAME - vende-se,
Super Nintendo el 2
controle e 1 fita. R$ 50,00.
Tratar: 372-8440 ou

370-5609.

VIDEOGAME - compra-se,
Play Station ou Dream Cast

el CD. Tratar: 276-0476.

WAlKMAN - vende-se,
digital, marca Aiwa. R$
30,00. Tratar: 376-0157.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em
folha s/ consulta SPC ou

Serasa, demais assalariados
empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planinscheck,
293, s/6. Tratar:

370-6261ou 9991-6366

. , .

Im'ovels

AMIZADE - vende-se, eonst.
Nova, 2 suites, 1 quarto,
banhrio social, sala, eoz.,

garagem e ehurraqueira, lot.
Behling. Tratar: 371-5303 ou

370-0114 ou 9121-6129.

ANA PAULA V - vende-se, de

madeira, lot. Firenzi, el 8x13m.
R$ 23.000,00 + pare. de R$
270,00. Tratar: 9101-4807.

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado el 80m2• R$ 34.000,00.
Aceito contraproposta.
Tratar: 370-2995.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria el 130m2• Aceito
carro ou caminhão na troca.
Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado. R$ 50.000,00.
Aceito casa de menor valor.
Tratar: 276-3206.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quartos mobiliadcs, próx.
Apae. Tratar: 370-3567.

COMPRA-SE - �té R$
29.000,00, de preferência no

Amizade, Vila Rau ou Vila
Lenzi. Tratar: 370-6646 após
14:30hs.

COMPRA-SE - casa de

alvenaria, próx. Centro. Entrada
até R$ 30.000,00 e assumo

financiamento. Tratar: 371-
2999 ou 9973-5175 el Paulo.

COMPRA-SE - até R$
25.000,00. Tratar: 370-

6646, após às 15hs c'; Lenir.

ou R$ 1.300,00 + 143 pare.
de R$ 273,00. Tratar:
373-3865.

INDAIAl - vende-se, de
alvenaria, el 3 quartos, 2 .

salas, e demais
dependências, ótima
localização. R$ 45.000,00.
Tratar: 276-3071.

NEREU RAMOS - vende-se, el
150m2 e terreno el 670m2• R$
27.000,00 + financiamento.
Tratar: 276-3206.

POMERODE - vende-se, prédio
de material el 2 pavimentos,
área eonst. el 180m2 e terreno

el 360m2• Escritura, tudo legal.
R$ 6.500,00. Tratar: 387-1269
ou 387-4656.

PROCURA-SE - moças pI dividir
aluguel, casa mobiliada, próx.
Trapp. Rua Carlos May. Tratar:

371-1864 ou 9952-1491.

PROCURA-SE - para alugar.
Tratar: 372-1817.

RAU - vende-se, (Cohab) el
86m2 e tudo legalizado. R$
28.000,00. Tratar: 371-9852.

UBATUDA - vende-se, de

alvenaria, nova, el 2 quartos,
sala, eoz., banheiro, garagem pI
2 carros, murada. Trota-se por
casa em Jaraguá, Tratar: 275-
2130 ou 9112-0509 el Carlos.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quitinetes Rua Fidelis Stinghen,
64. Tratar: 370-3561.

CENTRO - aluga-se, quartos na

Rua Domingos da Nova para

moças. Tratar: 372-1488.

CHICO DE PAULA - aluga-se,
quitinete pi casal sem filhos
ou solteiros. Tratar: 370-
7703 el Nilton.

CZERNIEWICZ - vende-se, el 2
quartos, suíte, sala, eoz., e

demais dependências. R$

ARTIGOS PARA CAMA MESA E BANHO

GUARAMIRIM - vende-se,
terreno de 390m2 el 2 casas

de alvenaria, uma el 60m2 e

outra el 80m2, muradas.
Tratar: 373-2651 el Luiz

após às 18hs.

GUARAMIRIM - vende-se, el
80m2, + área de serviço,
próx. Fameg. R$ 32.500,00

Trabalhos sob medida
pI Cortinas, Camas Redondas

e Persianas

S'. (47) 373 ..426.4 Rua 28 de Agosto, 201 � Guaramirim se
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as, Grades
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Manutenção Reforma

:;ODe: 372-1183
Travessa Ermelina Trentini Menel- Nereu Ramos - Jara uá do Sul.se

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto· frente ao mar· cj 3 suítes, 2 gar., novo· R$ 350.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelia Buratto- Rua 500, n2 400:Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte) + dep. empre., gar., situado nó Centro - R$125.000,OO.
Outras ofertas na internet: www.mellm.comj-buraUo
Zelia Buratto - Rua 500, n2 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar - R$ 95.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj;"buratto
Zelia Buratto - Rua 500, n2 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

48.000,00. Tratar: 370-2714. BAEPENDI - vende-se, c/
3000mts, próx. Churrascaria
Pavanello. Aceita-se apto ou

casa no nego Tratar:
275-0423.

PROCURA-SE - moças pi dividir
apto no Ed. Menegotti, Centro.
Tratar: 275-2979 el Pilar.

PROCURA-SE - advogado
procura o/ alugar, apto el 1
quarto ou quitinete, mobiliado
ou semimobiliado em Jaraguá.
Tratar: 9967-8888 ou 363-
6666 el Arnaldo.

BARRA - vende-se, lot. Papi,
100m posto Km7, medindo
17x35m. R$ 33.000,00.
Tratar: 9101-4807.

CENTRO - vende-se, el
622m2, el galpão de 135m2,
murado. Tratar: 371-9157.PROCURA-SE - apto ou casa,

na Vila Lalau ou Centenário.
Tratar: 9121-1758. CORUPÁ - compra-se terreno

ou casa, próx. ao centro.
Tratar: 9123-7207 el
Rodrigo, hor.ário comercial.

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS
1Q andar - 1 suite, + 1 qto casal + 1qto + bwc,
cozinha americana, ampla sala, área de serviço,
área aberta, 1 vaga na garagem, 20m da rua

principal80m do mar, sacada coberta, c/
churrasqueira de frente - 130m2 da área si
condômínio - água própria - mobiliado.

Tratar: (47) 345-2668/9993-3638.

ABANDONE O ALUGUEL
PODENDO UTILIZAR SEU FGTS

Credito

20.000,00
32_000,00
ao.ooo.oo
48_000,00 ,

56_000,

120X

215,00
343,00'
429,00
514,00
600,00

Temos outros valores, Consulte.

(47) 322 7387

Plantão Sábados,Domingos e Feriados
(47) 222 2007

Horário Comercial
Com Guilherme

Trabalhamos com autorização
do BACEN pI consórcio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARDIM SÃo LUIS - vende-se,
c/430m2, atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 371-9157.

RIO CERRO II - vende-se.

Preço a combinar. Tratar: 392-

3052.

VENDE-SE - cl 800m2 + lagoa
iOOOm2 cl casa em construção
c/88m2• R$ 40.000,00. Tratar:
276·3353.

VENDE-SE - terreno c/
chácara, cl 40.000m2 sendo
iO.000m2 área plana, 2

riachos, lagoa, caminho pI
Pomerode, 12 km do centro.

- R$ 35.000,00 Tratar: 370-
8928 cl Marcus.

VENDE-SE - próx. ÁDV Aurora,
14x28m. R$ 13.000,00.

Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Oarplrueiro

Pintura em geral
Encanador

Aceita-se carro até R$
7.000,00 monza I Kadett de

9,1 acima. Tratar: 376-0283
ou 9104-2336.

VILA LENZI - vende-se, de
esquina Rua Epídio Martins,
cl 567m2, rua asfaltada. R$
22.000,00 negociável. Tratar:
275-3900 ou 9113-0900.

ACARAí - aluga-se, sala cl
100m2, pi profissional
montar academia. Tratar: 275-
2066 ou 9975-4764.

CENTENÁRIO - aluga-se, de
frente pi asfalto. Tratar: 370-
3561.

CENTRO - vende-se, Bazar e

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

i Fone/Fax: (47) 275·1858 II RUll.l'r1l1J.'!':.��.�.o... ����lra! . .2Ii_tl... �•. lIl).lacll) .. tIa.I)�II1l�r.�.,yI1a .. L!'IlIu .. :.JlI!�lIiÍ.cl.O ..�....

COMUNICADO
Cia. de conhecimento nacional no ramo de gás, ne
cessita de DISTRIBUIDOR/REPRESENTANTE PARA
JARAGUÁ DO SUL. Necessário capital inicial para
prospeção de negócio.
Enviar curriculum/cadastro demonstrando interesse,
para posterior resposta.
Araucária - PR - caixa postal 65, a/c Ger. Comercial

Papelaria Marechal cl
estoque completo. Tratar:
371-0452.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria, toda
equipada. Aceita-se carro ou

moto no nego Tratar: 275-3056
de manhã ou 370-6099 de tarde.

LOCADORAS:'" vende-se, 2

locadoras, uma na Nova
Brasília e outra no Shopping.
Tratar: 275-3937.

OFICINA MECÂNICA.- vende
se, om todos equipamentos,

,

elevador, pronta pI trabalhar.
Ótimo ponto de loc. clientela.
Aceito carro no nego Tratar:

371-4284, cl Rubens.

Vende-se - Chácara cl
65.000m2, a lkm do Frig.
Theilaker, cl casa de alvenaria
240m2 cl piscina + casa pI
caseiro, contém linha telefônica,
luz e água, com escritura; R$
120.000,00. Tratar: 372-3922
ou 9122-4198, com Walter.
CRECI 9238

JARDIM SÃO LUIS - vende-se,
próx. CAIC, cl 448m2• R$ VIEIRAS _ vende-se, cl 2
22.000,00. Tratar: 370-7331.. casas completas ou troca-se

por apto no centro. Tratar:
370-3073.

CORREIO DO POVO 13

Para compra de imóv.eis, construção ou reforma
.

de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundoum temos créditos para caminhões e automóveis.

Autorização BACEM

VENDE·SE LOJA

! VENDE-SE: o ponto comercio!, estoque e os equipamentos da laia. '

.

ALUGA-SE: a sala cl 70,OOm2, cl carência de três meses para o P pagamento!
l,-"",,_�_,_���_,�_, __ �_,�, "

ti 376.07ºª/

.: MASSOTERAPEUTAi
Massagens em Geral

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

BRINCANDO NAS FÉRIAS

DATA: 09/12/2002 à 13/12/2002 HORÁRIO: 13h30 ÀS 17h30
{

Para crianças de 06 a 12 anos

Nas férias, traga seu filho para se divertir com o SESC III

PRQGRAMACAÕ

2Q, 3Q, 4Q e 5Q feira: Gincana cultural, Musical e Esportiva. Jogos (futebol, �ôlei recreativo)
Oficinas: Bijuteria, Brinquedos, Capoeira, Massa de Modelar, Contos com Participação de Idosos.
Estação de Estafetas, Cama Elástica, Pernas de Pau, e muitas surpresas.
Local: COLÉGIO EVANGÉLICO JARAGUÁ

.

6Q feira: Passeio a CASCATA DO ENCANTO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Horário: 8h às 18h - Saída: SESC
Atividades: Recreação, lazer e esporte. Trilhas, Jogos de mesa, piscina e outras atrações.
O passeio será feito de ônibus com seguro de viagem.

Cada criança receberá: 01 camiseta do evento, alimentação balanceada, acompanhamento demonitores,
durante os 05 dias do evento, passagem para o Passeio a CASCATA DO ENCANTO.

VALOR DA INSCRIçÃO:
Filhos de funcionários do Comerciário: R$ 35,00
Filhos de Conveniado (Sinte/Sinsep) e Dependentes de Empresário: R� 40,00
Usuário - comunidade em geral: R$ 45,00

As vagas são limitadas
Inscrições no SESC - Informações pelo fone: (47) 3718930

Rua:Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
Obs.: Mais de 03 crionços inscritas pela mesma pessoa, desconto de 107e,

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

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

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

cursos

CH PERfODOCURSO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Etiqueta Social eProfissional 08S: Aoflnal do cursoWorkshop
c.omoseVestircomElegãncia 15h 09f12a13/122"a5" 19hàs22h 1+1 R$80,OO

, .

roximos cursos

Banco de'Dados Access

Decoração de Ambientes
Desenvolvimento de Lideres
Digitação

".

Internet

Instrumentador Cirúrgico
Legislação Tributária
Matemática Financeira com HP 12c
Oratória

-

Oratória Nfvelll

Operador deMicrocomputador
Qualidade no Atendimento
Vendas Externas

Janl.2003
Mar/2003
Mar/2003
Jan/2003
Jan/2003
Mar/2003
Fev/2003
Fev/2003
Jan/2003
A Definir

Jan-Fev-Mar/2003
Mar/2003
F'ev/2003

QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro de2002

empregos
AUX. ADMINISTRATIVA -

admite-se, cl experiência na

área administrativa e em

informática. Tratar: 370-

2192 cl Milton.

CABELEIREIRA - Salão na

Vila Lenzi, com grande
clientela, precisa de uma

cabeleireira cl experiência,
ótima remuneração. Tratar:

372-0938.

DIARISTA - precisa-se, de

moça pI trabalhar. Tratar:

276-1101.

PROCURO PESSOAS - pI
trabalhar a partir de casa.

Uma nova tendência de

mercado. Tratar: 376-3822.

PROGRAMADOR - procura

se, de sistemas, cl
experiência em Genexus.
Tratar: 370-2192 cl Milton.

REPRESENTANTE - precisa
se, pI o Oeste de SC, que

trabalhe em área de

confecção. Tratar: 273-1177

ou 273-1520.

SECRETÁRIA - precisa-se,
com boa aparência, acima

de 18 anos. Tratar: 370-

8237 ou 372-2112.

VENDEDORES - precisa-se,
com experiência, na área de

consórcio, ótima

remuneração e prêmio.
Tratar: 371-8153 Consórcio

União.

VENDEDORES EXTERNOS -

Racco cosméticos admite.

Tratar: 370-6866 cl Rosita,
horário comercial.

VENDEDOR EXTERNO -

admite-se. Tratar: 9905-.
2663. Ou Rua Erich Sprung,
218 - Água Verde após
19:30hs,.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
corno pedreiro e carpinteiro.
Tratar: 9903-1870 cl Juca.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
cl moto. Possui moto.
Tratar: 9991-9829.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como aux. administrativa,
secretária ou recepcionista.
Faço faculdade de

Administração em Recursos

Humanos, possuo
conhecimento de informática
e experiência em escritório.
Também estagio. Tratar:
37'2-3922.

PAIS - eventos, reuniões.
Onde deixar os filhos

pequenos? Eu cuido, com

Iii ';13 f;hlGJ
Estamos cadastrando
estudantes do Ensino

Médio, Técnic-o e Superior,
Comparecer a Destramed,
Av. Getúlio Vargas, 99,
sala 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

responsabilidade,
competência e amor, em sua
casa. Tratar: 9133-6541 cf
Margarete ..

VIGILENTE - rapaz se

oferece pI trabal har de

vigilante ou recepcionista.
Possui curso de vigilante:
Tratar: 276-0062 ..

CASA PROPRIA
Últimas vagas

CRÉDITOS
R$ 19.000,00
R$ 25.500,00
R$ 32.000,00
R$ 57.000,00
R$ 76.000,00

PARCELAS

R$159,00
R$ 209,00
R$ 369,00
R$ 477,00
R$ 699,00

Para comprar, construir, reformar,
etc. Autorlz. Bco Central.

(47) 222·1152 ou

9981·3627, ,cf Paulo

acompanhantes I

Você quer vivermomentos de prazer1

Venha desfrutar uma
Loira e duas Morenas

7�, a'Uueu e 7�
Somos Meigas, Carinhosas, Iniciant�sf

Safadas, Divertidas e Sedutoras

iiii:;j ii jiijJii:i51
Sua Melhor oP9ão de prazer
."".'MlII'O •• IIORAI

Atendemos Eles. Elas e Casais
Oespedidas de Solteiro, massagens erótj�as

i JlIfllgmi do Sul ti região

I�,, �._._. __<!���.�!� . ..!��()�l,,��?! ..º"��!.""ª�º _,_�
,

...............
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POR

Téo Bogo

, l-feUtor opçso da.-ci.da<!e-
• Diariamente à partir das 10 horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado
Fotos

Thiago Markiewicz/Lookhere

Ig3 iI� a=!k[J CW @J ,Ad.,,-
Quinta-feira -

Big Bistrô: Shaw com a banda Mr. Jocker, de' Floripa

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo com Toninha
Bahia

Sexta-feira -

Bar do Téo: Inauguração

Big Bowlling: Casarão Verão 2002/2003, com Os
Chefes e Magnólia
Gervéjaria. Bierkrug: Música ao'vivo com Ricardo.
Gomes

Sábado ..

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo com Ricardo
Gomes

Reservas 170.5266

A diva Celine Dion revelou

que deseja apresentar seu
próximo shaw, nua. A
cantora ainda 'completou
dizendo que também
gostaria que todo o público
fosse à apresentação, sem
roupas. "Gostaria que
meus espectadores es

tivessem pelados
também", disse. "Sempre
acreditei que o que está
por baixo é o que conta",
completou.

\
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8 CORREIO DO POVO GENTE & INFORMAçÃO
Por Franciene Fagundes'

FESTA)

Aniversaria dia 9/12 Bárbara Diemon. Quem deseja felicidades é seu

marido, Evaldo, seu filho, Francys, e a Suelen

Aniversaria hoje Anne Elise Deretti.

Parabéns e fel icidades de todos os

seus familiares e amigos

Aniversariou ontem Elci Neri
Pedroso. Parabéns e felicidades é o

que desejam todos os seus familiares

No último dia 30/11, a aluna Bruna Duarte, da 3a série matutino da
Escola Valdete Ines Piazera Zindars, ao lado das professoras Giane
B. Pereira (E) e Cristina Pretti, ganhou o prêmio de 2a colocada no

concurso prevenção do câncer de pele: "Salve sua pele", promovido
pela Regional de Santa Catarina da Sociedade Brasileira de
Dermatologia (ASO).

FLASH DO CAFÉ NATALINO BENEFICENTE, PROMOVIDO PELA
CASA DA AMIZADE, REALIZADO NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA NA

RECREATIVA DAS DUAS RODAS. A CASÁ DA AMIZADE
AGRADECE A TODOS QUE COLABARARAM COM O EVENTO!

Fotos: Horst Baümle

QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro�

!A SER Aliança, do Rio Cerro II, pro
move neste sábado, com início à<
22h30, Festa de Rei, com animação do
Musical Hannover.

BAILE
Acontece neste sábado, a parti r das 2�

horas, no CTG Laços de Família, err

Schroederj o baile Chama Campeira.

RIFA
A Paróquia Senhor Bom Jesus, ds
Guaramirim, promove neste sábado c

sorteio da rifa (2 carros Gol e 3 moto<
CG 125). Haverá Churrasco no local é
R$ 7,00. Prestigie!

NATAL
Rosinha promove o 12° Natal

iSoJldário,. As doaçÕê$ pode,rão Sê
entregues até o dia 22/12, na RuaJoão
Carlos Stein, 8Ql Jarª9uá Esquerdo,

) ou entrar em contato pelo telefone
B70-9582.

,

PARABÉNS!
lAniversariou, na segunda-feira últi
Maria Helena de Moraes. Parabéns e

felicidades de toda a turma

Elídia P. Pereira
Iracema Colle

2iJ.2'=__=====i====i=m;;
"Patrícia lJewerenz
Solmar Meseh
Caroline·Nau
El'ivald Máier
Olinda Konradt
Adriano Gaisler

3Ll2
Larissa H. Leutpreeht
Norberto E.E. Baade
Alevorli Xavier Ribeiro
Leonardo Celoin

�Q2-=�==========
Sérgio Paeker
Hercílio Adriano
Darci Volkmann

!ia.2..===�__�
I1ze Schmidt
Katla Schulz
Dalton Clebér Mohr
ManY Mary Duwe

Juliana Aline Alves
Maria Helena Feldens
Gerhard H. A. Briese.

/

\

Homenagem

\
\

Duas Rodas, há 77 anos

colaborando para o

desenvolvimento

de Jaraguá .do Sul
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� QUINTA-FEIRA, 5 de dezembro de 2002

A Prefeitura de Guaramirim e o Conselho Municipal
de Turismo apresentaram, na segunda-feira desta

semana, o Projeto de Pesquisa Turística, Hist6ri�a e

Cultural doMunicípio e lançaram o novo guia turístico
do Município. Na oportunidade também aconteceu

a apresentação do Projeto Turismo nas Escolas:

"Embarque nessa", da Embratur. O evento aconteceu

na Aciag (Associação Comercial,Industrial e Agrícola
de Guaramiriin).

FESTA
A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança, localizada
no Rio Cerro II, �ealiza neste sábado a tradicional Fest;
de Rei da sociedade, com baile a partir das 22h30 e

animação do Musical Hannover. A Sociedade

'Recreativa Aliança também promove, todos os anos,

Festa do Colono, com expressiva participação popular.

DOAÇÃO
A Plásticos Zanotti, atendendo solicitação do Corpo
de Bombeiros Voluntários de Massaranduba, está

entregando dez' novos coletes para utilização dos
bombeiros em atendimentos de emergência. Os
coletes são confeccionados em modelo e material

especial e têm a função de proteger e uniformizar os
bombeiros durante a realização dos atendimentos,
tendo inclusive fitas refletoras para identificação

.

noturna. O comandante do Corpo de Bombeiros

\ Voluntários� Josias da Silva, destaca a importância
Y destes equipamentos.

CIPA
ACipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
da Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
empossou recentemente sua nova diretoria. O

professor Mauri Ferrandim, do curso de Sistemas de

Informação e coordenador do Núcleo de In

formática, assumiu a presidência pelo período de um
ano, substituindo na função a Renato Zanandrea, do
curso de Engenharia. O novo presidente afirma que
pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido
por Zanandrea.

.

CAMPANHA
,

Acontece neste final de semana em todo o Brasil o

Dia Mãos-à-obra, campanh� que marca o �n
cerramento do tema do ano da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil. Os 720 mil membros
da igreja vão utilizar o sábado e o domingo para refletir,
produzir e distribuir igual número de pães a quem
necessita. O ato será um símbolo do que foirealizado
pelas 1,8 mil comunidades luteranas no País. Cada
grupo define as famílias ou entidades que receberão a

doação.

GERAL CORREIODOPOVO 9

I MOBILIZAÇÃO: SCAR .fNICIA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIZAR CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO

Pessoas físicas e jurídicas
podem contribuir com a obra

]ARAGuA DO SUL - A .

diretoria da Scar (Sociedade
Cultura Artística) marcou
para abril do próximo ano

a inauguração do Centro

Cultural, obra considerada
ummarco para a Região do
Vale do Itapocu. Para isso, a
entidade busca sensibilizar a
classe empresarial para con
seguir, 'até o dia 31 deste

mês, a captação de R$ 1,5
milhão, valor necessário para
a conclusão da obra e insta

lação de iluminação, sonori
zação, equipamentos de

multimídia, ajardinamento,
elevador, ar-condicionado e

dependências administrati
vas.

- Temos pouco tempo
para captar das· empresas

.
tributadas com lucro real e

pessoas físicas os incentivos
concedidos pela Lei Roua

net, para dedução no Im
posto de Renda -. Depois de

dezembro não há mais co

mo conseguir recursos atra
vés dessa fonte, por isso é

Cesar Junkes /CP

Centro Cultural de Jaraguá do Sul será inaugurado em abril do ano que vem

necessário que haja um en

gajamento total da comuni
dade-, ressalta a presidente
da Scar, Monika Hufenüs

sler Conrads .

A presidente lembra que
os investimentos na cultura

têm reflexosnamelhoria do
nível cultural da comunida
de e na melhor qualificação
damão-de-obra dos setores

ligados à arte, além de bene-

ficiaras empresas investido

ras, que podem associar suas
marcasà produçã.o cultural.
"Esta ação cria um vínculo

muito forte entre a empresa,
que se tomamais conhecida

pela sua ação social respon
sável. "É oportuno lembrar

que, das cem melhores em

presas para se trabalhar no

Brasil, segundo a Revista

Exame, a maioria possui

projetos na área cultural",
afirma Monika.

Na doação e patrocínios
para .a cultura, as empresas

que são tributadas pelo Im
posto de Renda pelo lucro

real podem contribuir com,
até 4% do imposto devido
e lançar como despesa ope
racional. As pessoas físicas

podem deduzir até 6% do

imposto de renda.'

\

Guaramirim intensifica pavimentação asfáltica
GUARAMIRIM - A

Prefeiturado Município en-,

cerra o ano com um sàldo

positivo no que se refere à

pavimentação asfáltica nas

ruas da cidade. Somente em

2002, foram pavimentadas
dez vias públicas, as primeiras
com asfalto em toda aHistó
ria de Guaramirim. Segundo

.

o prefeito Mário Sérgio Pei

xer, a administração vem

realizando obras importantes.
"Estamos quebrando para
digmas e provando que,
apesar das dificuldades finan

ceiras, é possível executar o
que apopulação deseja. Para
isso, basta vontade política",
analisa o prefeito.

Rua Ezídio Carlos Peixer está sendo asfaltada

Semana passada, ainda
segundo o prefeito, foram
concluídas as obras de pavi
mentação nas ruas Agos
tinho Valentim do Rosário,
José Motta Pires, Waldir

Marcelino e Atiradores, no
centro da cidade, e Luiz Ba
listieri, no Bairro Imigrantes.
Esta semana começa a pavi
mentação das ruas Aldano

José Vieira, no Bairro Avaí e

COMUNICADO
WINTER COM. DE MAT. DE CONSTo LTDA,
torna público que requereu junto à FATMA
a renovação da Licença Ambiental de

Operação pj extração de Areia e Seixos;
.

em Nereu Ramos, Jaraguá do Sul e

CorupájSC. Fatma nº minj485jCRN

BoaVista, paralela àBR-280.
As ruas Henrique Fried

mann, João Borges Cordei
ro da Silva, também localiza
das no Centro, foram as pri
meiras a serempavimentadas
pela Prefeitura, e com recur

sos próprios do Município.
Estão em fase de conclusão
as ruas Cláudio Tomaselli, no
BairroRecanto Feliz, eEzídio
Carlos Peixer, na Ilha da

Figueira.
Est;ão em análise para

liberação de recursos os

projetos para a pavimentação
das ruas Garone Tavares de
Mira e OlímpioJosé Borges,
o que deve ocorrer no início
do ano que vem.

COMUNICADO
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS - TRANSPORTES
E REPRESENTAÇÕES PEDRI-SCHLlNGER LTDA. CNPJ

00.059.750/0001-39 e I.E. 252.770.889, comunica
o extravio dos seguintes documentos fiscais:
Conhecimento de Transporte Rodoviário série única
do nQ 326 a 350 todas em branco, conforme boletin
de ocorrências 53/02.
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Urbanismo discutido em S I
I INDIGNAÇÃO: COMUNIDADE DA TIFA DOS MARTINS RECLAMA QUE LOCAL ESTÁ ABANDONADO

Moradores 'da Rua das Flores
reivindicam limpeza da via

]ARAGUA DO SUL - Os

moradores da Rua das

Flores, naTifa dosMartins,
estão indignados com o

descaso da administração
pública e com o desleixo
de outros habitantes do lo

cal, que não estão contri

buindo com a limpeza das

ruas, em especial das vias
localizadas no conjunto
habitacional da Cohajas.
"O nome da nossa rua não
condiz com a realidade",
observa a moradora ]ancli
ra da Cunha, 60 anos. Ela
comenta que já perdeu a

conta das vezes em que ela
mesma roçou o mato e re

colheu o lixo. "Iá pensamos,
inclusive, em fazer urn mu
tirão entre os moradores,
mas antes estamos contan
do com a Prefeitura", afir-

,
Fotos: Cesar Junkes/CP

Moradora mostra local onde são jogados entulhos

ma]andira.
- Mato, buracos nas

ruas e sujeira. Esta é a nossa

realidade -, afirma a mo

radora Clarice Martim. Se

gundo ela, a associação de
moradores deveria pedir
para que a Prefeitura reco

lhesse o entulho que osmo
radares têm nos fundos de

<'

Idosos têm Festa de Natal
]ARAGuA DO SUL -

Com um culto ecumênico
que emocionou os convi

dados, teve início, na tarde
de ontem, a Festa de Natal
dos Idosos, promovida
pela Secretaria de Desen

volvimento Social, através
do Centro de Convivência
da Terceira Idade.

Ontem, participaram
14 dos 28 grupos de ido
sos assistidos pela Prefeitu
ra de]araguá do Sul. Hoje,
a festa se repete mas é

dirigida aos outros grupos.
"Tivemos que dividir para
dar mais espaço pára
todos", explicou a coorde
nàdora do centro de con

vivência, Natália Petry.
AC-

,

Segundo 'ela, a festa, que
aconteceu no Parque Mu

nicipal de Eventos, faz

parte da programação diri
gida aos idosos que fre

qüentam os grupos de ter

ceira idade do Município -,

"A confraternização é o

principal aspecto deste
\ ,"
evento , assegura a co-

ordenadora.

Como presente de

Natal, os convivas recebe
ram uma maçã.um pacote
de bolo de mel e um lan
che salgado. A festa tam

bém marca o encerramen

to oficial das atividades
desenvolvidas pelo Centro
de Convivência da Tercei
ra Idade, neste ano. (MHM)

Kanigoski diz que gosta de participar de todos os eventos

casa. "Eu mesma não sei o

que fazer com o entulho.]á
liguei para a Prefeitura mas

me informaram que teria

que contratar os serviços de
uma empresa especializa
da", comenta Clarice.

Além dos 'problemas
das ruas, os moradores
mostraram ainda o uso de

um ribeirão, localizado às

margens da Rua Afonso

Benjamim Barbi, como de

pósito de lixo. O local está

send() usado por pessoas de
outros bairros, segundo
]andira, "Eles chegam e

descarregam tudo o que é

tipo de entulho, desde bici
cletas a sofás. Até urn fogão
já jogaram no local, que
deveria estar bem cuidado,
pois até urna nascente existe
no local", afirma Jandira.

Outro problema apon
tado pela moradora diz res

peito ao parquinho de brin

quedos, usado pelas crianças.
"Até cobra a gente jámatou.
É urn perigo para as crian

ças", lamenta]andira. Segun
do ela, todo o bairro está

em estado de abandono.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Scar prepara exposição
]ARAGuA DO SUL - Os

artistas plásticos de ]araguá
do Sul terão uma exposi
ção exclusiva no ano que
vem. Trata-se da "Perspec
tiva 2003", uma mostra

coletiva organizada pela
Scar (Sociedade CulturaAr
tística), que deve fazer parte
da ampla programação de

inauguração do Centro
Cultural de ]araguá do .Sul,
prevista pára acontecer no

mês de abril.

De acordo com a artis

ta plástica Denyse Zim

.

mermann da Silva, vice
presidente de artes plásticas
da Scar, o objetivo é valori
zar a produção artística lo

cal, especialmente nestemo
mento de inauguração, em
que as atenções estão volta
das para]araguá do Sul.
"Temos grandes valores
entre nossos artistas, alguns
ainda pouco conhecidos

pela população local e da

região. Agora é hora de tra
balhar e mostrar a todos es
sa capacidade criativa",
concluiDenyse.

A exposição deve ocor
rer anualmente. Assim co

mo o recente Salão de Arte

Contemporânea Luiz Hen
rique Schwanke, a "Pers

pectiva 2003" será organi
zada de forma profissional,
valorizando as obras, os'

artistas e, principalmente, o
público. Um catálogo deve
ser impresso especialmente
para o evento. Entretanto,
diferentemente do Salão, a

"Perspectiva" será mais fle
xível em relação às diferen
tes linguagens, reunindo
diferentes obras em salas

exclusivas, das contempo
râneas àsmais conservadoras.

Outro aspecto diferen

ciado em relação aos salões
e coletivas é que os par
ticipantes serão convida
dos por urna equipe de CUj
radares, após visita aos

ateliês. São os curadores que
definirão quantas e quais
obras participarão da mos
tra. Essa função será de

sempenhada conjunta
mente pelo curador Char
les Narloch, Reinhard
Conrads e Paulo Roberto ,

Schroeder. O interessé em

participar pode partir do
próprio artista, que deve
solicitar a visita dos cura

dores.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS

Entre os dias 9 e 12 deste

mês,Santa Catarina recebe
autoridades do mundo

todo, no Eco Urbs 2002
- 4° Congresso Interna

cional sobre Planejamento
'

e Gestão Ambiental em '

Centros Urbanos.
Além de estudar as

alternativas para o meio

ambiente urbano, o evento
vai discutir temas especí
ficos como turismo susten

tável, recursos hídricos nos
centros urbanos, Trans
porte Urbano e Meio Am

biente, Problemas Am

bientais, Suinocultura e a

Qualidade das Águas, en
tre outros, que abrangem
a melhora do padrão de
vida ambiental das cidades.

A falta de um planeja- I

menta urbano adequado
'

pode gerar grandes impac
tos socioambientais nas ci-

dades. O aumento �� (
tesco da produção der
duas sólidos e a dific '

de em administrar ár e

para o seu escoamento
enchentes e �s prejuí; �
que a poluição causaà, 2
de, são alguns destes· d
pactos.

SI
Além da participali li

de especialistas e cientil f
de vários institutos bras�

E
ros, autoridades gover
mentais de vários paí

SI

como o' ernbaixadou c

Canadá para o Meio d

biente, Gilbert Parenrs F

rão propiciando discusi c

e debates direcionada U

planejamento e à gel' s

ambiental urbana, eov c

vendo políticas, diretriz s

ações setoriais nas áreas I

saneamento ambiental] I
bitação, transporte, turis
e energia nas cidades! t
mundo. t

t
(

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N2 147/2002

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execuçOO
das seguintes obras, a serem realizadas junto à Escola
Municipal de Ensino Fundamental Albano Kanzler, situada na

Rua Lourenço Kanzler, esquina com Rua HeinzMahnke·- bairro
Vila Lenzi - no município de Jaraguá do Sul:
a) Construção de Pré-escola, com área de 692,08m2;
b) Construção de Passarela Coberta, com área de 229,53m�
c) Fechamento e-conclusão de Ginásio de Esportes existente,
com área de 487,70m2;
d) Paisagismo (inclui muro, calçadas, pátio de estacionamento,

. vegetação, etc.), com área 2.816,04m2•
TIPO: Menor Preço Global
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

08:30 horas do dia 20 de dezembro de 2002, no Setor de

Protocolo desta Prefeitura.
'

ABERTURA dos ENVELOPES: 09:00 horas do dia 20 de

dezembro de 2002 na sala de reuniões .

DISPONIBILIDADE DO EDITAL:':O edital estará disponível na
Internet no seguinte endereço: wwvv.Jaraguados�/.sc.gov.bl
RETIRADA DO EDITAL: O Edital e Anexos poderão ser retiradoS
na Divisão Gle Compras da Prefeitura Municipal de JaraguádO
Sul, no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nº 1.111-
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC, mediante pagamento
de taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser

obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47)
370-7253, ou ainda pelo e-mail côntratos@jaraguadosul.com.tJ

Jaraguá do Sul (SC), 04 de dezembro de 2002

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

CORREIODOPOVO
Aqui tem informação!

Ligue e confira: 371-1919
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POLÍCIA/EsPORTE CORREIODO POVO 11

Equipes paulistas na

decisão do Brasileiro
o Corinthians entrou

em campo ontem à noite

para enfrentar
o Flumi

nense e venceu, por 3 a

2 de virada, no Estádio
,

do Morumbi. Com o re-

sultado, o alvinegro pau
lista garantiu sua vaga na

final do Campeonato
Brasileiro, em busca de

seu tetracampeonato na

cional. A equipe coman

dada por Carlos Alberto

Parreira também tenta fe

char com chave de ouro
. um dos melhores anos de

sua história. O Timão já
conquistou, no primeiro
semestre, o Torneio
Rio--São Paulo e a Co

pa do Brasil. O Corin
thians joga por dois em

i pates contra o Santos,
por ter feitomelhor cam

panha na fase inicial.
O time santista está de
volta a uma decisão na-

- cional. Ontem, o time da
Vila Belmiro perdeu por
1 a O para o Grêmio, no
Estádio Olímpico, em

Porto Alegre, garantindo
sua vaga na final do

Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, o Santos
havia vencido por 3 a O.
A última vez que o San
tos decidiu o Campeona
to Brasileiro foi em

1995, quando perdeu o

título para o Botafogo. O
time gremista, apesar da
eliminação do torneio,
pode comemorar a clas

sificação à Copa Liberta
dores, já que o Corinthi
ans tem vaga conquista
da na Copa do Brasil.
A decisão do campeo
nato terá dois times pau
listas. O adversário san

tista na final será o time
do Corinthians, que eli
minou o Fluminense.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA·GERAL ORDINÁRIA

o Presidente do Sindicato dos Vigilantes e Empregados em
Empresas de Segurança Vigilância de Jaraguá do Sul e Região,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os

a trab�hadores, na base de sua representação, sindicalizados
o

ou nao, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a

realizar-se no dia 12 (doze) de Dezembro de 2002 às 18:00hrs
em primeira convocação com o quorum qual ificado e às 18:30
hrs, em Segunda e última convocação, com os presentes tendo
como local a sede provisória da entidade, .síto à Rua Presidente
Epitácio Pessoa, 345 - Centro - Jaraguá do Sul/SC, para tratar
da seguinte ORDEM DO DIA:

. �2) Discussão e deliberação sobre a pauta de

relnvlndicações, com vista a celebração da Convenção Coletiva
,

deTrabalho 2003/2004, com as entidades sindicais patronais;
.

22) Outorga de poderes para a d[retoria da entidade de
pnmeiro grau, promover negociação coletiva, celebrar convenções
�oleyvas de trabalho e frustradas as negociações, instaurar
Instancias de dissídio coletivo.

Jaraguá do Sul, 5 de Dezembro de 2002.

Ademir Edson Fernandes
Presidente.

.1 LOTERIAS
Megasena
concurso: 4 1 9

09 - 16 - 41 - 42 - 52 _ 53

Quina
concurso: 1079

05 - 07 - 45 - 48 - 68

wtomania
concurso: 272

03 - 06 - .1 5 - 22 _

23 - 42 - 44 - 50 _

51-55-63_65_
69 - 70 - 90 - 93 _

94 - 95 - 97 - 99

Loteria Federal
concurso 03691

1 ° - Prêmio: 31.482
2° - Prêmio: 58.483
3° - Prêmio: 44.277
4°_ Prêmio: 07.921
5°_ Prêmio: 26.213

I FERIDOS: CONDUTOR DA MOTO E CARONEIRA FORAM ENCAMINHADOS AO HOSPITAL SÃO JOSÉ

BR-280 registrou ontem mais
uma colisão entre moto e carro

GURAMIRIM _ A

BR-280 foi palco de um

acidente entre moto e

veículo ocorrido na tar

de de ontem, por volta
das 16h45, próximo ao

Portal de Jaraguá do Sul.
O fato foi registrado

pela PRF (policia Rodo
viária Federal) e pelo
Corpo de BombeirosVo
luntários de Guarami

rim, que deslocaram-se
até o local para prestar
atendimento às vítimas.

A colisão foi entre a

moto, placa COM-2029,
de Guaramirim, condu
zida por Jair da Silva, 32
anos, e o veículo Escort,
placa LXU-7081, tam
bém de Guaramirim,
conduzido por Sebastião

Teo Bago

Vítimas do acidente foram encaminhadas ao Pronto-socorro do São José, em JS

Dorezeti Nunes, 35

anos.

Informações dos S9- I

carris tas apontam que o

motociclista sofreu feri

mentos leves e a caro-

neira, Ivete Terezinha

Berwig, 32 anos, apre
sentava suspeita de fra

tura na perna esquerda
e na região da bacia.
Ambos foram encami-

nhados ao Pronto-socor
ro do Hospital e Mater
nidade São José, deJara
guá do Sul. O motorista

do carro não sofreu feri
mentos. (FABIANE RIBAS)

Mulher acusa companheiro de atear fogo contra residência
,GUARAMIRIM _- o tarde de terça-feira, por ro e a lavanderia eram de contra o companheiro,

Corpo de Bombeiros Vo- volta das 13h10. Para alvenaria), teve 70% da Claudemir Leffer de Liz,
luntários do Município conter as chamas, os so- estrutura destruída pelo acusando-o pela autoria

foi acionado para prestar carris tas utilizaram um fogo.Nomomento do in- do incêndio. Hoje pela
atendimento num caso caminhão, seis homens, cidente não havia nin- manhã, Liz vai apresen-
de incêndio ocorrido nu- aproximadamente seis guém na casa. tar-se à polícia, acompa-
ma lateral da Rua Gui- mil litros de água e le- O caso foi registr'ado nhado de advogado, para
lherme Tomelin, no La- varam cerca de 30 mi- na Delegacia de Polícia prestar depoimento. Se-
teamento São José, pró- nutos. Civil de Guaramirim. gundo a comissário da

ximo ao Bar do Roque, A residência de ma- Lurdes dos Reis compa;- delegacia, o acusada ale-

no Bairro CaixaD'Água. deira, de 50 metros qua- receu à DP no mesmo gou que a intenção dele
O fato foi registrado na drados (apenas o banhei- dia para prestar queixa era se suicidar. (FR)

Após conquistar a Copa
Estadual de Futebol de
Salão Fernlnino do Sesi

(Serviço Social da
Indústria), disputada em
Chapecó, a equipe da
Malwee - formada
'exclusivamente com
funcionárias daempresa -
vai participar da Copa Sul:"
brasileira de Putsal.que
'começa amanhã, na.cidade
de Guarapuava, no Paraná.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I REPERCUSSÃO: PROJETO VÔlEI DOBROU O NÚMERO DE ESIlJDANTES E JÁ RENOVOU PATROCíNIO PARA 2003

Atletas dos pólos se reúnem
na última atividade de 2002

]ARAGuA DO SUL -

Mais de 600 atletas, entre
13 e 15 anos, reuniram-se

ontem, no Ginásio de Es

portes da Arweg (Associa
ção Recreativa Weg), num
evento que registrou o en

cerramento das atividades
dos pólos de vôlei deste
ano. Ao todo, 75 equipes
(45 no feminino e 30 no

masculino) entraram em

quadra e realizaram 105

partidas. Responsável pelo
Projeto Vôlei, o professor
Benhur Sperotto diz que 15

professores estão traba

lhando em 15 pólos espor
tivos distribuídos peloMu
nicípio e atendendo apro
ximadamente 1,5 mil estu
dantes, número que -do

brou este ano, visto que em
2001 apenas (í00 crianças
estavam envolvidas neste

trabalho.
-- Não imaginava que

ordem, disciplina, aprender
a perder e vencer, além de

manter uma atividade físi

ca, mantendo um hábito

de vida saudável--, expli
ca Sperotto. Ele destaca

que, para o próximo ano,

a intenção não é mais a

quantidade de atletas -

visto que a cidade não apre
senta estrutura suficiente

Cesar Junkes/CP
Número de atletas do Projeto Vôlei dobrou em 2002

a repercussão deste projeto
seria tão boa. O patrocina
dor está contente também
e já confirmou a renova

ção do contrato para 2003.
Este trabalho tem como

objetivo principal a parte
social, atender as crianças,
tirá-las das ruas e inceãtivar
a prática esportiva como

forma de aprender a ter

Duas RDdas Industrial,
77' anos com aromas!

Homenagem

INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

para atender número maior
de estudantes. ''Agora va

mos focar atenção na qua
lidade desses treinamentos.
Vamos encaminhar os pro
fessores para cursos de ca

pacitação e estágios para
aperfeiçoar os conheci

mentos, de forma a me

lhorar o nível técnico dos

atletas. Estou negociando
um intercâmbio com a

equipe do Rexona, de Cu
ritiba, pata a realização de

estágio com eles,. além de

times de outras cidades", diz.
Como o número de

atletas é grande, para o

próximo ano o professor
pretende realizar competi
ção entre os pólos, sepa
rando por regiões. ''Vamos
e�timulá-Ios através de

torneios, para que desen

volvam o lado competitivo
também", explica.
(FABIANE RIBAS)

Os jogadores da equipe Malwee mantêm o ritmo I

treinamentos no ginásio do Sesi, emJaraguá do Sul, vis
as duas partidas da final do Campeonatõ Catarinense
Futsal-Divisão Especial, contra aAnjoQuímica, de Criei'
Os dois jogos estão programados para o dia 7 de dezemb
no Sul do Estado, e dia 13, na cidade jaraguaense. A eq

.

deJaraguá do Sulnão possuinenhum desfalque para a de ..

Os atletasManoel Tobias, Franklin eMarcel, além do téc
.

Fernando .Ferreti, retornaram 'esta semana doEgito, o

participaram de um torneio internacional. \

(

DOW
� .

QUIMICA
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