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A ausência de critério e análise dos comerciantes para a liberação do crédito corresponde o principal
motivo deste prejuízo. Os lojistas devem estar orientados em como realizar a cobrança

Cheques devolvidos trazem

problemas aos comerciantes
As transações mal efetuadas no final do ano

passado já começaram a aparecer, deixandomuito
comerciante de cabeça quente. O SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito) revela que houve um

I

acréscimo de cheques pré-datados devolvidos em

12% nos quatro primeiros meses deste ano, em

comparação com omesmo penado do ano anterior.
PÁGINA 4

telefonia e segurança
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:RllEê I"� �f;;r. IIf,fT,;y;j'r,;- "_,.. �") c,l!l \\ \tJ �,�!.J::�j Bombeiros de Guaramirim e de Jaraguá do Sul deslocaram-se até o Bairro Amizade para combater incêndio,

na tarde de ontem. Uma residência de 60 metros quadrados foi totalmente destruída pelas chamas. Página 10
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Nesta edição
circula

especial
sobre o

Dia das Mães

Atirador Samuel Lopes foi COI7IVO

cado a integrar a seleção brasilei
ra que vai disputar a Copa do
Mundo de Munique; Página 11

Vereadores aprovam
instalação da CEI

para Cartão JaragUá
PÁGINA 3

\

Exposição resgata a

história da 'Vali Voigt' ,

A partir de hoje f até o dia 1 de

junho, a comunidade de Jaraguá do
Sul tem a oportunidade de conhecer
um pouco da escola multisseriada

ValiJorck Voigt, de Schoreder, e de
sua patrona, no Museu Municipal
Emilio da Silva.

PÁGINA 9

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.9688 2.9696

Paralelo 2.91003.0100

Turismo 2.9700 3.0700
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2 CORREIODOPOVO

\Reajuste dos benefícios

previdenciários
DARC;Y SCHULTZ - Jornalista aposentado

A propósito do próximo reajuste de aposentadorias e pen

sões, pagas pela Previdência Social (INSS), aos segurados que

percebem acima de um salário mínimo nacional, previsto para 1

de junho próximo, convém lembrar ao senhor ministro Ricardo

Berzoini, e porque não aos senhores deputados e senadores, de

que essa medida deverá observar os critérios legais e constitucio

nais.

O artigo 201, párágrafo 20 da Constituição Federal, determi

na que "os benefícios previdenciários deverão ser reajustados da

forma que mantenham, permanentemente, o seu'valor real, con-

soante índices estabelecidos em lei".
'

A Lei na 8.213/91 estabelece em seu artigo 41, originaria

-mente, que:

Artigo 41 - O reajustamento dos valores de benefícios obe

decerá as seguintes normas:
I - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preser-

,
�

var-lhes em caráter permanente, o valor real da data de sua con-

cessão.

II -

...

AMedida Provisória na 1.415, de 29/4/1966, posteriormente
convertido na Lei na 9.711/98, instituiu o IGP-DI como fator

de preservação do valor real dos benefícios; com vigência a con

tar de maio de 1966, sendo que daquela data em diante não

houve a definição de outro índice, sendo posteriormente deter

minados tão somente percentuais fixos, através de medidas pro

visórias ou via decreto, sem especificação de quais os critérios e

dados utilizados para defini-los,

Tais percentuais de reajuste foram efetuados de maneira alea

tória, não estando atrelados a qualquer indexador que represen

tasse a elevação de 'preços, sendo inclusive inferiores aos índices

de variação do IGP-DI, que era o índice oficial de correção dos

benefícios.

Aposentados e pensionistas, seriamente preocupados com a

inxorável diminuição de seus benefícios previdenciários,

inconformados, têm recorrido à Justiça, visando a reparação
desses danos. Juízes federais de 1 a instância e, mesmo Turmas do

40 Tribunal Regional Federal e também do Superior Tribunal de

Justiça, têm acolhido a tese e o entendimento de que o índice

oficial a ser adotado no reajuste de aposentadorias e pensões

pela Previdência Social é o IGP-DI, condenando o INSS não só

a reajustar esses proventos, mas também a pagar aos litigantes

diferenças resultantes da não aplicação do supracitado IGP-DI.

Atualmente, porém, tais sentenças em grau de recurso 'pelo
INSS estão paralisadas na JuntaRecursal, em Florianópolis. Esse

órgão é a instância judiciária que delibera sobre decisões toma

das pelos juízes federais dos Juizados Especiais (p�quenas Cau
sas) de diversas comarcas do Estado.

Segundo se ouve nos meios advocatícios, a Junta Recursal/

Revisional só vai resolver sobre recursos depois que o Supremo
Tribunal Federal julgar e decidir sobre a aplicabilidade ou não do

IGP-DI como índice de correção dos benefícios previdenciários.
Decisão esta que tem tido freqüentes adiamentos pela nossa mais

alta corte de Justiça.
Se essa decisão demorar muito tempo, com certeza alguns

aposentados ou pensionistas só ficarão sabendo depois de mor

tos...

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessárias:

OPINIÃO

Considerada a terceira eco

nomia do Estado, Jaraguá do

Sul, que possui aproximada
mente 100 mil habitantes, tem

como atrativo turistico uma

natureza exuberante, propicia
para a prática de ecoturismo,

grandes potências empresari
ais nos setores metalmecânico

e têxtil, e uma educação mo

delo no Pais. É com muito

orgulho podermos estar inse

ridos neste contexto que ofe

re�e subsidios para o desen

volvimento da cidadania.

Uma sociedade participativa
é aquela na qual os seus mem

bros participam, individual e

ativamente, na determinação
do seu próprio destino. É uma

sociedade que se caracteriza

pela discussão, pelo aprendi
zado, pela experimentação. e
pelo crescimerito.

É necessário, portanto, que
a administração municipal

, continue a investir em educa

ção para que a comunidade'

passe do conhecimento do sen

so comum, ou seja, do conhe

cimento do dia-a-dia, da exp.e
riência não refletida, não sis-

QUINTA-FEIRA, 8 de �aio de 20�

r
Aprender a ler e a
escrever; hoje em

dia, não basta
maispara

usufruir de plena
cidadania

tematizada, para um conheci

mento aprofundado e critico,
desmistificando o real vivido,
desassociando-se das defor

mações de informações, a

petrificação de valores.

É preciso estimular o

envolvimento dos alunos

com a comunidade para até

mesmo reduzir os indices

crescentes de criminalidade

apontados nos últimos anos.

O trabalho comunitário em

organizações sociais deve fa

zer parte �o curriculo das es-,

colas. Educar pata a cidada

nia significa preparar nossos

joveps para participar na
_

construção de uma socieda

de mais justa.vdemocrática e

solidária, capacitando os jo
vens para o f�turo emprego,

tão necessário e cada vez

mars escasso.

A liberdade de escolha

governantes é garantida à

pulação pela democracia. A

berdade existe quando sep

optar. E é através da infot

ção que se tem capacidad
optar pelo caminho qut
considera conveniente. M

ante projetos pe�agógic
comunicacionais altams

responsáveis e eficientes i

se pode proporcionar à c

ça o embasamento prático
dispensável à sobrevivên

oportunizando caminhos

quais terá plena liberdade

criar uma sociedade civil

solidária.

A cidadania é compree
da corno uma condição,

pendendo do lugar em q

pessoa es�á inserida no con

to social. Significa, port
�"O acesso aos bens cultur

participação das decisões
.. ,

dizem respeito à coletlV1°

e ao real exercicio das p

bilidades humanas. Apre
a .ler e a escrever, hoje em

não basta mais para usul
de plena cidadania.

Plena cidadania
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o lider do FP na Assemb éia Legislativa, Joares Ponticelli,
encaminhou pedido de informação ao governo do Estado

sobre as notícias que o Executivo iria reavaliar o Programa
Rodoviário BID IV Joares disse estranhar a decisão do gover
no, já que o programa encontra-se em franca execução, depois
de prolongadas gestões junto à sociedade catarinense, e gran
de parte das obras, inclusive, está com os necessários recursos

alocados no orçament? do Estado para o presente exercício.

Joares estranhou também o fato de que outras obras, já com
suas licitações realizadas e com a respectiva dotação orçamen
tária, estão simplesmente paradas, sem que o governo dê qual
quer explicação a respeito, como é o caso do trecho Tubarão a

Gravatal, de nove quilômetros, já licitado e sem a ordem de

serviço.

LICITAÇÃO
O vereador Ivo Petras Konell

(PMDB) quer que os respon
sáveis pelas licitações públi
cas da Prefeitura de Jaraguá
do Sul compareçam a uma

sessão do Legislativo para que
expliquem quais os critérios

utilizados para a elaboração
delicitaçães públicas e respon
derem indagações dos verea
dores. Também serão convo

cados os representantes da
Construtora BTN, de

for oinville, responsáveis pela
�adt construção do túnel da BR-

I 280, na Estrada Nova, que
qut agora alegam falta de rccur

i
11 sos para o término da obra.

gico Na avaliação do vereador do

lmt' PMDB, as empresas que par
I ' ticipam da licitação deveriam
es e

passar por uma investigação
là c ar parte da administração
lrico unicipal para que se tenha

ivên certeza da idoneidade da rnes

I a, Petras Konell reforça que
os r é necessário mais atenção ao

lde ontratar empresas de fora,

CAMPANHA
A consultora daAcij s (Associ
ação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), Geovana
Aparecida Fusihe, e o coorde
nador do núcleo,Ramon Salai,
apresentar.am aos vereadores,
na última sessão da Câmara de
Vereadores deJaraguá do Sul,
a ação voluntária "De olho na
construção das grandes obras
da vida", que tem como obje
tivo contribuir para a constru

ção da sede do Irevi (Instituto
de Reabilitação Encontro com
aVida), entidade voltada para
a prevenção e tratamento de

(dependentes químicos, A
campanha teve início em no

vembro do ano passado, e ter
mina dia 30 de junho, Os re

cursos arrecadados serão rever

tidos em carta de crédito para
aquisição dematerial de cons
trução da obra. O terreno, com

cinco mil metros quadrados,
em Nereu Ramos, foi doado

pelo vereador Paulo Floriani,
doPP.

I INVESTIGAÇÃO: VEREADORES PEDEM INSTALAÇÃO DE UMA CEI PARA CONTINUAR A PESQUISA NA CÃMARA

Comissão que integra a CEI
será conhecida na segunda-feira

}ARAGuA DO SUL - Na

próxima segunda-feira, serão
nomeados os vereadores que
farão parte da CEI (Comis
são Especial de Inquérito)
que terá a incumbência de

seguir com as investigações
sobre as possíveis irregulari
dades do Cartão Jaraguá,
empresa concessionária do

serviço de estacionamento

rotati-vo em Jaraguá do Sul.
A CEI, que será formada na

sessão ordinária da Câmara

de Vereadores, na segunda
feira, deverá ser amesma que

integrou a CE (Comissão
Especial), e dará continuida
de aos trabalhos, que, duran
te 72 dias, apurou as possí
veis irregularidades, chegan
do à conclusão que existem

muitos fatos a serem apro
fundados.

Na decisão de dar conti
nuidade às investigações atra
vés da instalação de uma Co
missão Especial de Inquérito

I
Cesar Junkes/CP

Scarpato imagina que os integrantes serão os mesmos da CE

aconteceu na sessão ordiná

ria da segunda-feira desta se

mana, quando assinaram a

favor da CEIas vereadores

R,<_que Bachmann WSDB),
Marcos Scarpato (PI), Jean
Carla Leutprecht (PTB),José
Pendiuck dos Santos (PI),
Orlando Gilberto Gonçalves
'(PP), Carioni Pavanello (pFL
e presidente da Câmara de

Vereadores),MaristelaMenel

(PFL), Paulo Floriani (PP),
Rudolfo Gesser (PP), Pedro
Garcia (p11DB) e Ivo Petras

Konell (pMDB).
De acordo com o verea

dor Marcos Scarpato, que foi
o relator da CE, a intenção é

seguir com as investigações
para que não fiquem dúvidas

sobre a atuação dos vereado

res que integraram a CE:

Scarpato salienta que a inten-

ção do Legislativo não é e

nunca foi a de pedir o afasta

mento do prefeito ou de qual
quer outra pessoa ou mesmo

solicitar o cancelamento do

serviço prestado pela empre-,
sa Cartão Jaraguá. "Vamos
enviar o relatório final da CEI

para oMinistério Público e as

decisões serão judiciais, e não
políticas", frisa o vereador.

Depois de instaurada, os

integrantes da CEI terão o

prazo de 45 dias para con

cluir os trabalhos, com possi
bilidade de prorrogação por
mais 45 dias. Scatpato escla

rece que a decisão de segrnr
com a investigação aconteceu
devido ao grande número de

irregularidades detectadas na

primeira apuração, "Vamos
tirar as dúvidas e averiguar as
provas. As dúvidas são em re

lação aos depoimentos e as

provas são relacionadas à.do

.cumentação apresentada na

CE", informa o vereador.

Assembléia aprova requerimento em favor do vôo livre
FLORIANÓPOliS - Rever galização do vôo livre e que o los representantes catarinenses tório brasileiro preenchem os

a legislação vigente e reconhe- documento sirva como instru- naquela ocasião. 'Um deles requisitos doDepartamento.
cer a autonomia da Associa- mento da autonomia da Asso- solicita o reconhecimento da Isso faz com que os espor-
ção Brasileira de Pára-pente é ciação Brasileira de Párapente. associação e de seu campo tistas atuem na clandestinida-
a intenção do deputado esta- A correspondência do de atuação, que é amparado de, pois, em 99,5%, das ram-
dual Dionei Walter da Silva Legislativo Catarinense será pela Constituição e pela legis- pas brasileiras estão irregula-
(PI), que teve requerimento encaminhada ao diretor ge- lação esportiva, O outro re- res, inclusive a deJaraguá do
aprovado pela Assembléia ral do DAC, brigadeiro-do- curso é contrário à legislação Sul, que é ponto de referên-

Legislativa em favor da lega- ar Washington Carlos de vigerite no DAC cia em Santa Catarina.

lização da prática do vôo li- Campos Machado, O depu- De acordo com o presi- Dionei lembra que oBrà-
vre. "Entendemos que o tado Dionei e a senadora dente daAssociaçãoBrasileira sil é um país privilegiado para
DAC (Departamento deAvi- Ideli Salvatti (PT) estiveram de Párapente, Cláudio Con- a prática do vôo livre. "'A
ação Civil) tem condições téc- reunidos com ele, há cerca solo, o DAC interfere de for- geografia e o clima possibili-
nicas para estabelecer as re- de um mês, no Rio de Ja- ma equivocada e arbitrária, tam condições excepcionais
gras do esporte, que não po- neiro, para defender o de- chegando a apreender equi- para a prática do esporte, e

de ser prejudicado por ter Ie- senvolvimento da prática do pamentos emultando os pra- isso deve ser usado para atrair

gislação arcaica, que coloca os vôo livre no Brasil, hoje difi- ticantes do vôo livre. Pelo re- esportistas do mundo todo

praticantes numa situação de cultada por uma série de im- guIamento em vigor do para cá. Precisamos criar con-

semiclandestinidade", argu- pedimentos burocráticos DAC, a prática do vôo livre é dições para que o esporte
menta o deputado, que soli- impostos pela legislação. uma atividade irregular, uma possa se desenvolver sem

cita o envio de correspondên- Dois recursos administrati- vez que apenas cinco rampas barreiras burocráticas", resu-
cia ao DAC em favor da le- vos foram protocolados pe- de vôo livre em todo o terri- me o deputado,

ENTRE ASPAS _

'Não pretendemós pedir o afastamento de ninguém."
afirmação é do vereador do PT e relator da CE que

nvestigou as irregularidades do Cartão Jaragu'á, Mar
os Scarpato, ao referir-se à possibilidade de afasta
ente do prefeito Irineu Pasold (PSDBl, cogitada por
Iguns vereado res de Jaraquá do Sul.

Dr. Pedro Chuj i Niahimori
CRM 2678

Dr. :Ivo Knut Andera Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUlff

CRM 8835
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I PREJuízo: UMA DAS CAUSAS DESTES íNDICES É O EMPRÉSTIMO DE CHEQUES

SPC contabiliza grande
de cheques devolvidos em JS

JARAGUÁ�DO SUL - A

proximidade do Natal
-

atraiu e impulsionou as ven

das do comércio no final

do ano, mas o reflexo das

transações mal efetuadas já
começaram a aparecer, dei
xando muito comerciante.
de cabeça quente: a devo

lução dos cheques pré-da
tados, um acréscimo de

12% nos quatro primeiros
meses deste ano, em com

paração com o mesmo

período do ano anterior.

De acordo com o diretor
do SPC (Serviço de Prote

ção ao Crédito), Waldemar

Schroeder, a falta de crité

rio e análise dos comerci

antes para a liberação do
crédito corresponde o

principalmotivo desta situ

ação, sendo que, em alguns
casos, é Ror falta de plane
jamento do correntista. "O
comércio não é uma insti

tuição de caridade, e preci
sa constantemente profis
sionalizar seus serviços",
lembra.

Schroeder constata, ain-

Fotos: Casar Junkes

Schroeder ressalta a importância da consulta ao SPC

da, que o custo da consulta
- R$ 0,75 - não é o princi
pal entrave da adesão de
mais lojistas ao SPC, e sim
a falta de hábito de não

consultar os cheques, base
ando-se principalmente na

�:>-

relação de confiança com

o cliente. Outro, fator
determinante é o emprésti
mo do crediário e de fo

lhas de cheques para tercei
ros, haja vista que o titular
não tem nenhum controle
do prazo de depósito da

ordem de pagamento.
Waldemar Schroeder es

clarece a todos os associa

dos e à populaç�o que, ao

contrário do que muitos

pensam, pode efetuar a co

brança de valores atrasados

em qualquer local e horário
'com poucas exceções. Ele
obtevemais esclarecimentos
sobre o assunto, juntamente
com outros diretores do

SPC do Estado, no Sim

pósio de Assessoria Jurídi
ca, reali�ado em Florianó-

�

numero

polis, cuja palestra foiminis
trada por um professor da
Escola do Ministério Públi

co que esclareceu todas as

suas dúvidas sobre as for

mas de cobrança aos

inadimplentes. "As cobran

ças dos valores devidos po
dem ser praticadas em qual
quer local e em qualquer
hora desde que seja de for
ma educada, não constran

gedora, sendo pessoa habi

litada para tanto, por exem

plo, solicitar ao empregador I

permissão para realizar a

cobrança junto ao seu em

pregado", explica.
Outra informação per

tinente e passível de orien
tação aos lojistas é que
cabe-lhes o direito de re

querer os dados do

correntista que teve seu

cheque devolvido junto à

instituição financeira, de
maneira que possa facilitar
a localização do titular para
uma nova negociação, ou
para o envio da comuni

cação da inscrição no Spc.
(JULIANA ERTHAL)

Saint Sebastian Flat foi inaugurado ontem

JARAGUÁDO SUL-Foi
inaugurado ontem, às 20

horas, o Saint Sebastian

Flat, projetado pela SPL

Arquitetura, promete ser

referência na cidade. Para
o diretor da rede, Hercílio
Struck, o Saint Sebastião

chegou a Jaraguá do Sul

para completar uma neces
sidade de melhores condi

ções de hospedagem. ''A
criação de um hotel, seja ele
e�onômico ou de luxo, sig
nifica gerar empregos di�
retos e indiretos para a re-

O restaurante e o bar estarão abertos à comunidade

gião, além de disponibilizar
espaços para a �ealização

de eventos", coloca Struck.
O Hotel Saint Sebastian

estará disponibilizando 40

apartamentos superiores
duplex e oito apartamen
tos de luxo, sendo três

adaptados para portadores
de necessidades especiais.
No setor de eventos, o

hotel tem estrutura com

pleta para reuniões, pales
tras, treinamentos e come

morações sociais. Prome

te ser referência da cidade
o restaurante internacional

e o bar executivo, que es

tarão abertos ao público
em geral.

FINEP
As inscrições ao Prêmio Finep (Financiadora de Esru
dos e Projetos) de Inovação Tecnológica 2003 estãú
abertas e as propostas devem ser encaminhadas po
e-mail até o dia 15 de junho. O objetivo do prêmio
estimular o desenvolvimento tecnológico no País
valorizar as iniciativas do setor produtivo. O reguh
mento está disponível para consulta no sir

www.expressao.com.br/premiofinep.Asinscrições sã!

gratuitas. O prêmio traz algumas novidades, com�
por exemplo, a inclusão do segundo e do terceiro lu

gares para as categorias pequena empresa, grandl
empresa e instituição de pesquisa.

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Inda,

trial) de Jaraguá do Sul abriu as inscrições para ove,

tibular do curso Superior de
_ Tecnologia em

Eletroeletrônica, que oferece em parceria com a Une�
(Centro Universitário de Jaraguá do Sul). O curso in

tegra o vestibular da Acafe 2003 e as inscrições p
dem ser feitas até o (lia 13 de maio, nas agências de

Besc ou no site www.unerj.br.·As aulas serão realiza

das no primeiro semestre, no Campus da Unerj, e,1

partir do segundo semestre, no Senai. Mais informa

ções podem ser obtidas no Senai On-Line, pelo tele

fone (0800) 481212.-

\

JARAGUATEC
O Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Incuba

ção OaraguaTec) formou o Conselho Deliberativo,

composto por um membro titular e um membro su

plente das entidades parceiras da iniciativa: Apevi, Acijl
Unerj, Sebrae, Senai e Prefeitura. O pró-reitor Pedro

Kraus, da Unerj, apresentou neste mês, na reunião se

manai da Acijs/Apevi, uma maquete 'de um dOi

módulos da incubadora. A maquete foi desenvolve

pelo arquiteto Carlo Forte, materializando o projeto
do núcleo de incubação. A peça mostra uma das dei

cédulas a serem implantadas, totalizando aproxima
damente 3 mil metros quadrados de área construída

A Ambac (Associação de Moradores do Bairro

Corticeira - Guaramirim) tem a honra de convidar
você e sua família para participar do tradicional CaEiI
Bingo e Jantar e Baile em homenagem ao Dia dai

Mães, no próximo sábado,' dia 'l O de maio:

·14 horas - O Grupo EscolarJosé Dequêch vai prest�
uma homenagem a todas as Mães.
· 14h30 - Café/Bingo (R$1,00 a cartela, joga a tarde
inteira e café com cuca gratuito para as Mães).
· 19 horas - Jantar com completo serviço de Bar e

Cozinha.
• 22 horas - Baile com entrada gratuita, com o Gru

po Aquerenciédo
Prestigie! A festa é da comunidade! A festa é sua!
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SHOW
Neste sábado, a Banda Repulsores, de Schroeder, pro
move show de lançamento de seu último CD. A fes

ta está programada para acontecer a partir das 20

horas, no Grêmio Esportivo Tomaselli, em Schroeder.

Também participam do evento as bandas Fly-X,
Adversor e Kabrones. Ingressos a R$ 3,00. Haverá
venda de CDs e camisetas.

Acontece hoje, a partir das 14h30, no Parque Munici

pal de Eventos, festa em homenagem ao Dia das

Mães. O evento é uma promoção da Secretaria Mu

nicipal de Desenvolvimento Social e vai reunir inte-

grantes dos 56 clubes de mães de Jaraguá do Sul. A

atração principal ficará por conta da dupla de canto-

I resJacira e Ricardo, que tradicionalmente se apresen-'u" ,

ta nos eventos da cidade, sendo bastante prestigiadae" IY

pelo público. Durante a festa será servido um bufê

de frutas e todas ganharão uma lembrança, como
presente. A estimativa é que participem da festa apro
ximadamente 900 pessoas.

CAFÉ
O Núcleo de Turismo da localidade de Jacu-Açu, em
Guaramirim, promove, no dia 17 deste mês, o 50
Café Colonial e Feira de Produtos Artesanais, que será

servido na Sociedade Esportiva e Recreativa Estrada

Jacu-Açu, a partir das 16 horas, ao preço de R$ 7,00.
A iniciativa tem por finalidade mostrar e divulgar os
produtos caseiros elaborados pelos integrantes do

lba Núcleo, criado justamente como alternativa de em

IV, prego e renda aos pequenos agricultores e, com isso,
su colaborar para a manutenção de homem no campo

ciil através do desenvolvimento do Turismo Rural. Mais

ür� informações e reservas para o café através do telefo
ne 392-3645 ou 9957-3374.

PROJETOS
Os Grupos de Melhorias da Duas Rodas Industrial

promove, mo dia 17 deste mês, a 6' Mostra de Pro

jetos dos Grupos de Melhorias, das 13h30 às 17h30,
nas dependências do Ginásio de Esportes da Duas
Rodas Associação Recreativa. Os Grupos deMelhorias
da Duas Rodas Industrial iniciaram suas atividades
em 12 de maio de 1997. Desde então, 854 projetos já '

foram implantados e mais 200 idéias foram cadastra
das no Banco de Idéias para 2003. De acordo com

os organizadores do evento, o envolvimento e o com-'
prometimento de todos os integrantes, supervisão,
gerência', superintendência e diretoria, contribuem de

sta! forma decisiva para a consolidação deste importante

ridr programa de gestão participativa.

CAMPANHA
ln O CPL (Centro de Profissionais Liberais) de Jaraguá
I d? Sul está promovendo campanha do agasalho,
ru' direcionada especialmente às crianças carentes do

rnunicípio de Jaraguá do Sul. De acordo com o pre
sidente da entidade, Hilton José da Veiga Faria, o
objetivo é arrecadar donativos para distribuir em en

tldades beneficentes de Jaraguá do Sul, sendo que
q�alquer doação será bem recebida, porém, o foco

Ptlncipal é a roupa infantil e cobertores. Quem tiver a

IIltellção de colaborar pode entrar em contato com o

CP I ,

L, através do telefone 276-0534, que a entidade se

encarrega de buscar as doações. Quem preferir en
tregar pessoalmente, pode se dirigir até a sede do CPL,
na Rua Donaldo Gehring, na 175, no Centro, de se

rnda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às
7h30. As doações se estendem até o dia 16 de maio.

GERAL CORREIODOPOVO 5

• EXPRESSÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL É ESTIMULADA ATRAVÉS DE PROJETO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JS

Alunos da Escola Alvino Tribess

participam do "Arte no Muro"
JARAGuA DO SUL -

Ontem, os alunos do tur

no da maphã, que cursam

a 7' e 8' séries na Escola

de Educação BásicaAlvino
Tribess (Bairro Vieiras),
usaram suas habilidades

artísticas para pintar o

muro da unidade de ensi

no. Divididos em grupos,
dedicaram seu tempo or

namentando com as mais

diversas formas o muro da

escola. "É mais fácil pintar
,

do que pichar o muro",
afirmou o diretor da

Alvino Tribess, professor
Hermes Dalmônico, Se

gundo ele, os alunos, antes
de iniciarem a pintura do

muro, foram orientados

pela professora de Educa

ção Artística da escola, que
solicitou um projeto para
o trabalho. "Os desenhos

originais foram feitos em

papel. Houve uma seleção
e, a partir daí, começaram
a pintura propriamente
dita", explica o diretor.

Na avaliação da estu

dante da 7' série 'Aline

Girardi, 14 anos, a ativida

de é importante porque
desperta a criatividade e faz

com que as pessoas apren
dam outras coisas. "É inte-

'

ressante porque a gente
aprende a valorizar outras
formas de expressão e tam-

idealizado pela própria
Fundação e foi implanta
do ano passado, com o

objetivo de valorizar e in

centivar o gosto pelas ar

tes plásticas e ao mesmo

tempo despertar o interes
se do adolescente para ou
tras formas de comunica
ção. Paulo César informa

-

ainda que o projeto tem a

adesão de dez escolas da

rede pública, tanto estadu

al quanto municipal, e já foi
efetivado na Cristina

Marcatto, João Romário

Moreira, Helmuth Duwe,
Guilherme Hanemann e,

agora, na Alvino Tribess,
(MARIA HELENA DE MORAES)

Lima e Janaína Danna, to
das da 8' série e com 13

anos de idade, capricha
ram no desenho, que pri
vilegia o vermelho e=r=:
senta flores em um imen

so jardim. O desenho, se

gundo Fabíola, foi inicial
mente feito em sala de aula

e apresentado para a pro
fessora de Educação Ar

tística, que aprovou o

projeto e liberou para fa

z�r parte do "Arte no

Muro".

De acordo com o en

carregado de projetos cul

turais da Fundação, profes
sor Paulo César da Silva, o

Projeto Arte no Muro foi

Cesar Junkes

Alunos de 7a e 8a séries estão engajados no projeto de pintar. o muro da escola

Concurso de Fotografia prossegue até o mês de novembro

bém a fazer uso da pintura
para se comunicar, através
de cartões ou desenhos
menos elaborados", afirma
a garota. Da mesma opi
nião partilha o colega
Djeison Alfen, 13 anos, e

aluno da 7' sétie. Segundo
ele, que optou por usar co
res fortes e variadas, o tra

balho serve como ponto
de partida para o exercício

da criatividade. "Meu tra

balho é uma paisagem de

Jaraguá do Sul, mas feita

com formas geométricas e

muitas cores", explica.
As 'colegas Fabíola

Felhauer, Franciele Lam

pert, VanessaAparecida de

GUARAMIRIM-Valori- as fotos para o julgamen- de inscrição e os negativos Turismo e Conselho Mu-

zar os belos panoramas do to. O assessor de impren- deverão ser entregues se- nicipal de Desenvolvimen-

município de Guaramirim, sa da Prefeitura, Albino paradamente, dentro de to Econômico) irá analisar
traduzindo-os em potencial Flores, informa ainda que envelope pequeno. e julgar as fotos no dia 19

turístico, enfocando as be- as fotos deverão ser entre- Ainda de acordo com de novembro, a partir das
lezas naturais, os esportes gues em envelopes, no 10- Albino Flores, cada parti- 13 horas, na sala de reuni-

radicais e a cultura para a cal de inscrição, acompa- cipante poderá concorrer ões da Prefeitura, sendo o

formação de um acervo de nhadas de breve relato de com, no máximo, dez fo- resultado afixado no mu-

imagens. Estes são os ob- onde foram tiradas, data, tografias, as quais deverão ral da Prefeitura e divulga-
jetivos do concurso foto- número de identificação e ser tiradas na área geográ- do através de jornais, den-

gráfico que está sendo pro- do negativo correspon- fica do Município, com tro de, no máximo,. dez
movido pela Prefeitura de dente. Na entrega, as fo- formato de 15x21 e serem dias após o julgamento.
Guaramirim, desde março tos deverão conter no ver- coloridas. As fotografias Cada participante da Co-

deste ano. De acordo com so apenas 'O número de serão analisadas de acordo missão Julgadora terá o

o prefeito Mário Sérgio inscrição do participante, o com a criatividade. Uma direito a um voto e, em

Peixer, o concurso será re- número da ordem da fo- comissão de sete pessoas caso de empate, será feita

alizado até o dia 7 de no- tografia na ficha de inseri- a serem nomeadas pelos nova votação somente en-

vembro, data em que os ção, a serem colocadas no organizadores do concur- tre os que empataram.
inscritos terão que entregar envelope grande. A ficha so (Conselho Municipal de (MHM)
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icroinformatica. com
e.peciali"do .m alender você

Rua Venâncio da Silva Porto. 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.. 1471 275.1968 Fax .. 1471371.6408
E-mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com
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veículos

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

D.icave

CARAVAN vende-se,
comodoro, 87, álcool, ej teto,
a.c., d.h., R$ 3.650,00. Aeeit
ase carro de maior valor ou

carta de crédito. Tratar: 379-

1448 ej Evanir.

CARAVAN vende-se,
comodoro, 87, 4.1, d.h., teto,
a.c., película, trio. R$ 3.800,00.
Aceita-se carro de maior valor.

Tratar:.379-1448 ej Evanir.·

CHEVETTE - vende-se, 83,
álcool, 5 marchas, 2º dono. R$
2.800,00. Tratar: 275-2092 ej
Jeferson.

CORSA - vende-se, Piek-up, 96,
cornpl.Tratar: 9975-7602.

KADETT - vende-se; GL, 95,
1.8, álcool, aro de liga,
paraehoque na cor,' v.e., t.e.,
aerofólio e alarme. R$
8.300,00. Tratar: 370-8741

ej Carina a noite.

MONZA-vende-se, 87, áícool, ,

R$ 4.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 275-2164.

OPALA-vende-se, 81, modelo

90, aro 15, 'ou troca-se. Tratar:
9111-5630.

OPALA - vende-se, 81,
diplomata, 4 cil. R$ 2.800,00.

Aceito troca. Tratar: 273-6242

ou 9111-7033 ej Mareio.

S-10 vende-se, 00,
gasolina, eompl. cj GNV, lona
marítima, película. R$
13.000,00 + 22x R$ 756,85.
Aceita proposta. Tratar: 371-
3016 ej Luis.

.

VECTRA-vende-se, GLS, 2.2,
98, eompl. Tratar: 371-6709.

.,_'_F_ia_t _

PALlO-vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f.,
v.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para

crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

PALlO\ - vende-se, EX, 98.
Tratar: 370-6638 comI., 372-
2627 res. ej Pedrotti.

TEMPRA-vende-se, 95, compl,
Tratar: 9963-7129.

diversos

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p.
Tratar: 370-7674 ou 9902-

1636 ej Adair.

TIPO - vende-se, 96, 1.6 MPI,
compl. Tratar: 9133-3476.

TIPO - vende-se, 95, 4p. Tratar:
370-7674 ou 9902-1636 ej
Josi.

UNO - vende-se, 98, 2p,
gasolina, vermelho, a.q.,
alarme. R$ 9.000,00. Tratar:
372-0872 ou 371-5424 ej
Edylsom ou Sandra.

UNO - vende-se, Mille, 91.
Tratar: 370-7643 ej Keidy.

Forcl

DEL REY - vende-se, GL, 88.
R$ 1.500,00 + finan. Tratar:

273-6242 ou 9111-7033 hor.

comi.

DEL REV - vende-se, Ghia, 84,

.BLUMENAU
322 ·8800

ITAJAí
348·7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370� 6006
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�tr9s!! 370-3113
Av.Woldemor Grubbo - Joroguá do Sul- se
corsa ap Branco 01
GolGIII Cinza 01
GolG11I Branco 00
Corsa wegon GLS. compl. Cinza 00
MareaWeek ELX 2.0. 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99
Gol.l.6. MI. comol., 4p Branco 99
Ka.l.0, trio elétrico Prata 99
Escort GL Prata 98
Gol.l.0.MI Vermelho 98
Gol LO Vennelho 97
Blaser DLX. GNV Preta 97
Corsa Super. 4p Vermelho 97
SupremaGLS Verde. 96
CorsaSuper Prata 96
UnoELX,2p Verde 95
GolfGL Azul 95
AstraGLS Cinza 95-

UnoRLX.4p Vermelho 94
Escort GL -l; ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93

"ElbaCSL Vermelha 91
Opala 4.1. 4p Cinza 90
MonzaSLE Azul 89

.. A"II'/�iltÂ,1
lIedta����.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- �C

FORD' AAT
F-l000 completa Prata D 1995 Palio Weekend Cinza G 1999
F-l000 completa Prata D 1994 Palio ED 1.0 Preto G 1997

Pampa1.8 Cinza G 1994 Tipo 1.6 Cinza G 1995
Escort Gl 1.8 Prata G 1995 Uno Mille EP Azul G 1995
F·l00 motor MWM Amarela D 1979 Uno 1.3S Preto G 1989

VOLKSWAGEM CHEVROLET
Gol GIII 1.0 8v Vermelho G 2001 Corsa Sedan,l.0 Branco G 2000
Saveiro, 1.8 Vermelho G' 1998 S-10 2.2 cl aceso Bordô G 1996
Gal MI Branco G 1997 Pick-up Corsa Vermelho G 1996
Gol GLi. 1.8 Prata G 1996 Pick·up Corsa Gl Prata G 1996.
Parati Azul A 1994 Corsa Gl 1.4 compl. Azul

, G 1995

logus ci, 1.8 Azul G 1993 Monza Gl, 2.0, 4p Vermelho G 1994

Apolo Gl 1.6 G 1991 D-20 Branca D 1990

Voyage Cl, 1.6 G ,1989

Voyage Cl, 1.6 ' 1�83
Fusca 1300

Escort Wagon
Fiesta 1.0, 4p 00

QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003 Q

Fone: (47)
370-8622

99
00

95
95
94 r
93
92
91

90
88
88
84

99
99
00
95
89
et
00
75

,00
00

Pampa l.8i capota
EscortGl
Resta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 2p
Verona GLX, GNV
EscortXR 3
Escort 1.6 L

Palio 1.0, 4p
Palio 1.0, 2p
Uno LO, 4p
Unol.0,2p
Tempra 4p
Elba 1.5, 2p

Besta GS

Peugeot 106
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Duplo
BMWIA2p
CB 40011
Puma GTB 4.1 78
Maverick
Ford uA"

I'

97
93
93
93
93
92
92
es
ff1

93
93
93
93

I93
92

01
00
93
94
93
82

75
29

''GM
Celta personalizado, opc: 01
Celta personalizado 01
Corsa Wind 4p, c/ opc. 99
Corsa Sedan c/ opc. 99
[Corsa Winâ cl a.q. 98
'vectre GL 2.2 98
Omega ,CD 4.1 couro GNV
9é3
yectra GLS compl.
Omega CO 3.0 autom.

Omega GLS
I
Chevette 1.6 gas.
VW

(Gol GIII 4p 16v c/opc:
:GoFMI16v 4p c/ a.q.
'GolMI 16v 2p
Gol MI Special
Gol CL/1.6
Gõl Rolling Stones 1.6
Kombi Furgãg
'yoyage GL 4p
Fusc«
Gol 1.6 chafera
IFusca
FIAT
Uno Fire 4p clopc. 02

palio EX 2p c/ trio k? 99
'Uno Mille EP 2p clopc. 96
Tipo IE 1.6 compl. 95
FORD

'

Bernardo Dornbusch, próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.0 97
Monza GL 4p
&102.2
Monza GLS, 4p
Monza SL/E, 2p.
Monza SL/E 4p
Kadett SL/E, 91
Chevy 500 DL 91
Monza SL/E, 2p
Opala Diplom., 4p
Monza SL/E, 4p.

Chevette SL

Goll.0, 16v, 4p
Parati 1.0, 16v, 4p
Gol MI,l.0
Goll.0,2p
Gol CL,l.6
Gol CL 1.6
ccr i.s. BX
Fusca 1300

Ka 1.0
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COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS

DE 15 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

a.c., d.t., v.e. R$. 2.100,00.
Tratar: 376-1013 c/ Dionísio.

ESCORT - vende-se, XR3,
I compl., 94, película, engate p/

ln; carretinha. R$ 12.000,00.
Tratar: 371-9992 ou 372-

4237 c/ David.

ESCORT - vende-se, Europeu,
93. R$ 8.500,00. Tratar: 376-
1450 c/ Fernando.

F·250 - vende-se, 01. Tratar:
375-2068 c/ Jean.

SILVERADO - vende-se, 99,
diesel, branca. Aceito outro'

veículo no negócio. Tratar:

9101-4214 c/ Ruy.

VERONA-vende-se, LX, 91. R$
5.600,00 ou entr. + finan.

Tratar: 370-5271 c/ Celso.

VERSAlllES - vende-se, 95,
1.8, GL, 4p, d.h. R$ 8.900,00.

Tratar: 9132·7622 c/ Hilário. PARATI - vende-se, 83,
banco reelinável, rodas

..

esp. R$ 3.900,00. Tratar:
273·6242 ou 9111·7033

hor. comi.

PARATI- vende-se, Cl, 91/92.
Negocio com moto. Tratar: 376·

2512 c/ Francisco.

PARATI - vende-se, 1.6, 16v,
98, branco, eompl. R$
15.000,00. Tratar: 9993·1188

c/ Sandro.

SANTANA - vence-se, GlS,
88, 1.8, álcool. R$ 6.000,00.
Tratar: 9132-7622 c/ Hilário.

VOYAGE - vende-se. 90/91,
Gl, 1.8, licenciamento até 11/
03. R$6.300,OO. Tratar: 372·
3922 c/ Walter

BESTA - vende-se, Khia, 97.
Tratar: 370·7774 c/ Elenise.

CLlO - vende-se, Hatch, 00; 1.6

RT, prata, airBag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle

satélite de som, t.e. 5p, trava
p/ crianças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370·
8928.

CHEVROLET - vende-se, 78,

CORREIO DO POVO 3

FUSCA - vende-se, 65,
relíquia. Tratar: 9953-9966.

GOL - vende-se, speeial,
.branco, 00/01. Aeeita-se troca.
R$ 12.300,00. Tratar: 370-
4810 c/ Amarildo a tarde.

GOL - vende-se, 1.0, 96. R$
8.000,00. Tratar: 9129-0485.

GOL - vende-se, 89. R$
4.900,00 aceito proposta.

,
Tratar: 955-8710.

GOL - vende-se, 87, motor AP,
1.6, álcool. Tratar: (47)429-7591.

GOlF - vende-se, Gl, 96, 1.8,
bordô perolizado. Tratar: 9953-
1007 c/ Valdemar.

KOMBI- vende-se, 92, furgão.
R$ 6.000,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033. Hor. comI.

lOGUS - vende-se, Cl, 93. R$
3.000,00 entro + 25x R$
268,00. Tratar: 9113-4728.

PARATI - vende-se, 83,
bancos oa Reear, rodas. R$
3.900,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033 hor. comI.

motor perques cf carroceria
graneleira. R$ 13.000,00.
Tratar: 370-0164 ou 9981-

4378 cf Vailate.

F-3S0 vende-se,
caminhonete, carroceria

aberta, 'rnod. F-4000, motor
608. R$ 8.000,00. Aceita carro.

Tratar: 370-3279 cf Claúdio.

F-600 - vende-se, 75, motor

1113. R$ 10.000,00. Tratar:

370-0164 ou 9981-4378 cf
Vailate.

F-4000 - vende-se, 82, motor

MWM, carroceria. R$
17.000,00. Tratar: 370-0164

ou 9981-4378 cf Vailate.

MB 608 - vende-se, carroceria,
78. R$ 18.500,00. Tratar: 370-
0164 ou 9981-4378 cf Vailate.

MB 1913 - vende-se, 79,
carroceria, reformada. R$
36.000,00. Tratar: 370-0164

ou 9981-4378 cf Vai Iate.

VW 709 - vende-se, 88, cf baú.
R$ 22.000,00 ou R$
16.000,00 + finan. Tratar:

9973-9292 cf Miguel.

BIZ - vende-se, honda, 01,
vermelha. R$ 3>400,00. Tratar:
9979-0605.

BIZ - vende-se, qualquer ano.
Tratar: 9903-9595 c/ Cani.

FERRAMENTAS

Bc MÁQUINAS

GRAXEIRA MANUAL 7 KG

HIDROMAR

TITAN ES - vende-se, 02/03,
financiado. Tratar: 370-5455

após 15h c/ Elton.

do ano 99. Tratar: 9973-5843.

MÓDULO - vende-se, e

disqueteiraKenwood, toca fita

Sony. R$ 450,00. Tratar:

9121-8528 c/ Henrique.
XlX 250 - vende-se, 90,
branca, c/ 45.000km originais.
R$ 2.600,00. Tratar: 376-

2166 c/ Agenor. RODAS - vende-se, aro 15, de

liga c/ pneu. R$ 650,00.
Tratar: 370-5271 c/ Celso.

RODAS - vende-se, aro 16 para

Opala, Omega ou Ranger. R$
500,00. Tratar: 273-6242 ou
9111-7033 c/ Mareio.

CAIXA DE SOM - vende-se,
Meteoro, c/ distorção. R$
200,00. Tratar: 376-3166 c/
Jaison. SOM - vende-se, 1 sub, 2 auto

falante. Tratar: 9955-2442 c/
Vanderlei.COMPRA-SE - veículo a partir

. ,: Consórcio

···:Regata
'1�tea�'t

COMPRA - VENDA· TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

if 370-5999

TABELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha

WEB 100 Sandow OKm Prata

C 100 BIS ES 03/03 Vermelha
C 100 BIS 00/00 Azul

CG 125 Titan ES 01101 Vermelha

CG 125 Titan KS 01101 Azul

CBX 200 Strada 95/95 Vermelha

CBX 200 Strada 01101 Preta
NX 250 Sahara 98/98 Roxa
NX 4 Falcon 00/00 Azul

CBR450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 Bordo

Jntruder 97/97 Vermelha

I

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço

PEÇAS • ACESSÓRIOS - OFICINA

BiCicle�8'k
•

1Va •

Pe ClOna'Ças e A
IS e Importadas

.

O ceSSõrios
Credi" nCfna

anO 1+ 3x sem juros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

Agora, São' Nunca
tem três motivos

para ser jaraguaense.

·Taxa 0%
ou

·1 ano
de seguro
grátis

+

·Direção
hidráulica
grátis

Novo Fordfiesta 2003

16 Class
11 partir de Cat.l061

..;o...f11'
Fretelnc\uso

-.

4
.L

.

.'

Deixe um Ford surpreender você .

. Moretti
371-1777

Rua Henrique Piazera, 199
Centro - '-'araguá do 'Sul

Promoção válida para. veículos modelo 2003 até 12/05/2003 ou enquanto
durarem os estoques. Novo Ford Fiesta Personnalité 1.0 (Cat. 1005) a partir de
R$ 23.925,00 à vista. Novo Ford Fiesta Supercharger (Cat. 1081) a partir de R$
24.160,00 à vista. Novo Ford Fiesta 1.6 Class (Cat, 1061) a partir de R$ 25.350,00 à
vista. Valores para pintura sólida e frete incluso. As taxas e os preços poderão
ser alterados se houver mudança significativa no mercado financeiro sem

prévio aviso. Fotos somente para fins ilustrativos. Use o cinto de segurança.

Seminovos Moretti
MODELO ANO COR COMB.

Courier 1.6
\ ,

01/01 branco G !'
Fiesta GL 01/01 cinza G
Silverado D20 01/01 preto D
Cherokee Laredo 98/98 verde G
Corsa Sedan Super, 98/98 verde G

-

'Fiesta 97/97 verde G
Escort G_L 16V 97/97 dourado G
Escort GLX 16V 96/97 azul G

Rua Henrique Píazera'l 199
Deixe um Ford surpreender você. Centro - 371 1777

diversos
APARELHO - vende-se, de
abdominal AB Shaper, cl
manual e fita de vídeo. R$
150,00. Tratar: 371-

2257,

BALANÇA - vende-se, de

fOOkg, nova. Tratar: 370-
3561,

BAR, - vende-se, cl jogos,

cancha de bocha, no bairro

Vila Nova, ótima clientela.

Tratar: 370-0548 cl
I Amauri.

BARCO - vende-se, 4.5,
.rn ade ír a, cl carretinha,
motor 4hp. R$ 1.700,00.
Tratar: 9997-5557.

BOTA - vende-se, semi nova,
Geandinis. R$ 28,00. Tratar:
373-3787.

CACHORRO - vende-se,
pequinês. Tratar: 373-

3787,

CACHORRO - vende-se,
poodle grande. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - vende-se,
cocker.ji/ 2 anos, vacinado.

R$ 50,00. Tratar: 370-
I 6317 cl Arleidi.

CACHORRO - vende-se,
cachorra Pastor Alemão, cl
1 filhote. Tratar: 373-

3787.

CARRINHO DE BEBÊ -

vende-se. Tratar: 373-3787.

CELULAR - vende-se, Nokia
5120, pronto. R$ 150,00.
Tratar: 9963-9596 cl
Germano.

CELULAR - vende-se, Nokia
6120, pronto. R$ 120,00.
Tratar: 9963-9596 cl
Germano. '\

CELULAR - vende-se, 2

celulares. R$ 9955-2442 cl
Vanderlei.

CELULAR - compra-se,

Neo, pago a vista. R$
300,00. Tratar: 9121-
8528.

CELULAR - ve nd e-s e ,

Ericsson T18, de cartão.
R$ 150,00. Tratar: 370-

9724.

COMPUTADOR - vende-se.

Tratar: 9963-7128.

CRÉDI-TOS -: vende-se, pI
compra, reforma e

construção, e 15 a 120 mil

reais, prestações a partir de
.R$ 160,00. Tratar: 372-
5509 ou 9121-6142

autorizado pelo Banco

Central do Brasil.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370-

3561.

ESTEIRA vende-se, '

elétrica, Athletic 2000, sem
lona. R$ 200,00. Tratar:

9113-4728.

CORREI

FAX - vende-se, usado, não
precisa ter secretária
eletrônica. Tratar: 9953-

1007 cl Valdemar.

QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003 I

acessórios, em pleno
funcionamento, clientela
formada AO calçad�
Tratar: 9133-0803 cl Ivan.

FILMADORA - vende-se.

Tratar: 9955-8035 cl
Vilmar.

-

LOJA vellde-se, de Illoto
peças, estoque, oficina
compl. Tratar: (47)633-
0529. CI Cláudio.

FILMADORA - vende-se,
Sony. Tratar: 9963-7129. MÁQUINA - vende-se, de
-----------, costura, Industrial, reta, cj I

aparelho pI casear. Tratar:
376-0642.

FITA - vende-se, coleção, do
Roberto Carlos e cd's do

Elvis Presley. Tratar: 370-

3561. MÁQUINA - vende-se, de
cortar grama Garden, a I

gasolina, cl recolhedor,
1I10tor tecUlllseIl3,5I1p-4t
6 horas de uso. R$ 850,00.
Tratar: 371-6370 cl Vilmar I

ou 372-0779 cl Guido
Mannes.

FOGÃO - vende-se, novo,

dako, branco. R$ 150,00.
Tratar: 370-8391.

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica, grande. Tratar:

370-3561.
MINI MERCADO - vende
se. R$ 20�000,OO. Tratar: I

9121-3921.
GELADEIRA - vende-se,
nova, consul, 2401ts,
branca. R$ 350,00. Tratar:
370-8391.

BOA NOTíCIA
GIBI - vende-se, coleção,
com peita. Tratar: . 370-

3561.

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

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

LANCHONETE - vende-se,
no centro. Tratar: 275-3118

cl Sueli.

LOJA vende-se, de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o MONITOR - vende-se,

sansuns 550S, 15pol.,
seminovo, na garantia. R$

300,00. Tratar: 376-1465

cf Cláudia.

MOTOR - troca-se motor

estacionáriode 9hp por

computador antigo. Paga-se
_ a diferença em dinheiro.

Tratar: 372-0391 cj Kiko ou

MÓVEIS - vende-se ou troca

se, móveis novos de loja
e (balcão, casulos,

a manequins). Tratar: 370-

3561.

- precisa-se de

ar móveis usados. Tratar: 370-

o 7597 cj Helena.

_ ÓCULOS - vende-se, de

grau. Tratar: 370-8732 cj
Ir: Andréia ou 9125-4480.

OURO - compra-se, qualquer
peça, mesmo cj defeito ou

quebrada. Tratar: 9979-
0605.

REDES - vende-se, 10 redes

de pesca + 1 tarrafa, de

varias tamanhos e malhas.

R$ 400,00 tudo. Tratar:

9973-9292 cj Miguel.

SALÃO - vende-se, de

beleza. R$ 4.500,00.
Tratar: 370-7774 cf
Elenlse.

SALÃO - vende-se, de

beleza, no centro. Tratar:

370-6317 cj Arleidi.

" SOFÁ - vence-se, novo, cj
3 peças. R$ 160,00. Tratar:
370-8391.

TALHADEIRA - vende-se,
nova, cj nota fiscal. Tratar:
370-3561.

TELAS - vende-se, 300

telas, pj estamparia, cj
Nylon importado. R$

�3 QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003 eLAs.
·

1'0141,1 ,aiS

200,00. Tratar: 275-3708
ou 9909-0502.

VIDEOGAME - vende-se,
'Nintendó Game Cubo, cj 5

jogos originais, 1 memory card
e ,2 controles originais. R$
1.100,00. Tratar: 376-2206.

CORREIO DO POVO 5

VIDEOGAME - vende-se',
Play Station cj 2- controles,

10 cds, 1 rnernory.card. R$
300,00. Tratar: 376-2206.

TELECOPIADORA - vende

se, marca Kenon, C555,
fax, scanner e impressora
colorida no mesmo

aparelho, compatível cj
Mac e Windows, alimentado

cj folha A4. Tratar: 370-
7919 cj Leandro.

VIDEOGAME - vende-se,
Dréarn Cast, cj 2 controles,
20jogos, 1 memory card

VMU + 1 rambol Pac. R$
450,00. Tratar: 376-2206.

Você quer viver
momentos de prazer?

Promoção carro zero

Jave!. Na compra
de qualquer modelo
anunciado o frete
é grátis e você

, escolhe entre

emplacamento ou

uma tv colorido 14"
, tornbém ,grátis�aproveite! II

desfrutar
uma

Loira
e duas
Morenas Fernanda,

Superninfeta do Anal
Mudamos :de loc'alv�,

Jaraguá do Sul c! Local Discreto, Massagens e Acessórios

Rua Francisco FI.ch.r, 100
Centro • Jaraguá do Sul
FONE: 147J 371.2111

Conc.../onátl.

lIDBI1
Automóvel. $.A.
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., VotoranUm I finanças

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Seja
•

<'

parceiroGol GIII Cinza 01
Gol GIII Branco 00
Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00

da BV Financeira Ka1.0,gas. 98 vermelhoMarea Week ELX 2.0, 29V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99 Vectra GLS 2.0 98 cinzaGal, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99

faça ótimos vermelhoKa, 1.0, trio elétrico Prata 99
e Gol MI1.6, gas. 97

,
Escort GL Prata 98

Escort Verona 1.8 gas.16v 97 prata metoGal, 1.0, MI Vermelho 98
Go11.0 Vermelho 97 , • MonzaGL2.0 94 bordôBlaser DLX, GNV Preta 97 negocias EscortGl, gas. 91 azulCorsa Super, 4p Vermelho 97
Suprema GLS Verde 96

neste espaço!
Kadett SlE 1.8 gas, 89 marromCorsa Super Prata 96

Uno ELX, 2p Verde 95 Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco
Golf GL Azul 95

Monza Sl/E, 1.8 87 begeAstra GLS Cinza 95
Uno RLX, 4p Vermelho 94 Monza Sl/E, 1.8, álc. 86 azul met.Escort GL + ar Azul 93

Escort Gl, 1.6, álc. 86 prata met.Uno Eletr. Branco 93
Elba CSL Vermelha' 91

Opala 4cc, relíquia, gas, 78 brancoOpala 4.1, 4p Cinza 90
Monza SLE

. Azul 89 Fusca 1300 78 branco

Kangoo express 01
Gol GIII Plus 01
Gol Plus i 95
Ka 99
Ka 99
Gol Special 00
Gol GL 1.0 95
Golt GL compl. 99
Parati GTI 16v 99
Palio 1.0 4p 00
Santana GLS 91
Pampa 1.8 90
Fusca 1300 80
Tipo SLX, compl. 95
Monza cl CD 93
Escort L - Euro 94
Escort L 89
Escort Hobby 96
Moto CB 450DX 88
S-10 95
BlazerDLX 99
F-4000 cl d.h. 85
F-4000 79
MB 709 93
Gol 1.0 compl. . 97
Corsa Sedan v.e., t.e. 99
O

branco
amarelo
azul
cinza
prata
azul
.branco
azul
vermelho
verde
cinza
verde
vermelho
cinza
prata
vermelho
verde
azul
cinza
preta
branco
bege
branco
vermelho
branco
prata
vinho

R$ 16.800,00
R$ 17.000,00
R$ 9.800,00
R$ 10.900,00
R$ .11.500,00
R$ 12.800,00
R$ 7.800,00
R$ 15.500,00
R$ 22.000,00
R$ 13.500,00
R$ 8.700,00
R$ 6.200,00
R$ 3.200,00
R$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.800,00
R$ 4.900,00
R$ 8.000,00
R$ 3.500,00
R$ 17.500,00
R$ 45.000,00
R$ 23.000,00
R$ 17.500,00
R$ 35.000,00

�� n:8gg:gg
............... R$

1%I::'i

GM
Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
CorsaWind 4p Branco 01 G
CorsaWind cl ar, 4p Prata 01 G
Astra Sedan GL, cornpl. Airbag Prata 99 G
Vectra GLS cornp. Vermelho 98 G
Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
KadettSL/E Preto 90 G
ChevetteSL Verde 89· A

VW
Gol Speclal Branco 03 G
Saveiro, cornpl., top de linha Vermelha 02 G
GOII Branco 97 G
PointerCLI Branco 96 'G
GOll,0,2p Branco 96 G
Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
VoyagePlus Bege' 86 A

FIAT
Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G
Uno Mille Branco 93 G
Uno Mille Branco 91 G

FORD

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

FIAT
Palio EX, 1.0, 2p, l.t., d.t., v.e. 99
Uno EX, 4p, compl. 97 azul mel
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 4p 99 prata
Gal Mi 1.6 2p 98 prata
Goll.0 . 94 azul mel
Gol 5, 1.66 álcool 85 �rataFusca 1.3 O . 78 ege

GM
Astra 5edan GI 2,0 completo branco
Corsa 5edan, 1.0, 4g, a.q., desernb. . 00 branco
Corsa 5eda� GL, 1. ,4P, v.e., t.e. alarme 99 prata
Vectra GL 2. cornpl. . 98 cinza
Corsa Wind .94 prata
Corsa Super, �, v.e., t.e., alarme, l.t, 98 �rataVectra GL5, 2. ,compl. 95 ranco
Corsa Wind, t.e., desemb. 95 branco

�010 1.8 a. q., desemb. 92 bordó
. onza 5LE, 4p, cornpl. 92 branco
Kadett 5L, desemb., Pers.

-

91 verde mi
FORD

Escort 1.8, 16v, �, cornpl, - ar 98 Chumoo
Verona 1.6, a.q., esemb, 92 azul mel
F-lODO, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermellil
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t. 90 dourado
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Toyota Bandeirante mod Jeep pi 5 pessoas 84 vermelho

Clio 1.0, 4 ,com 1.. 01 rata

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

•.•.I:.?c.8rL�81J.9x..1.,'El....... .•.. ar, • •••••••••Çi.\').�\\. • • • ••.•••.••••..•..��••••••......••.••�•.••••..··:'i��·:�!l�f�l'(g WA�P�",AR ÇIlIl�Ài 3ªQ.':; �AIIlIlII "IEJM.+:�AIl.AÇÜÁ DCI $uL:i ..

UnoSX,1.0 97 champagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQFIAT PalioEDX:4p 97 Láranja R$10.950,00
UnoSX verde v.e., t.e., tlmp., desemb. Palio,4p 99 G

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
97

Palio,2p 00 G
Tipo4p, compl, 95 Azul ' R$ 8.600,00 Kadett 97

. cinza cz opc .

Tipo, 2p, cornpl. 94 G
Tempra 2.0 8v 4p 95 . Bordo R$ 8.800,00 Gol 97 verde 1.0 Gol, f2p, 1.0 96 G

VW Gol,4p 99 Branco R$13.800,00 Pampa L1.8 96 branca cl capota de fibra Monza SlE, 2p 88 A

.Monza SlE, 2p 87 AGol ci, M11.6 97 Branco R$10.300,00 Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desernb., a. q.
Uno Mille 96 GKombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$9.000,00+13x R$ 390,00 Vectra GLS 94 bordô completo Fusca 76 GGol 94 Branco R$ 7.500,00 Uno Mille Elet. 94 verde 4p, LT, DT,AQ Fusca 80 G

Santana GLI, 4p 94
.
Cinza R$10.600,00 MonzaGLS 94 bordô compl. Gas. Fusca 76 G

ParatiCL 89 Cinza R$ 5.900,00 I
Kombi, envidraçada 84 G

Gol cí, 1.6, álc. Branco R$ 6.500,00 Logus 94 bordô compl.
Elba 90 G

GM VectraCD 94 Azul R$14.000,00 Escort Europeu 93 cinza cl opc., gasolina. Gol, motor AP 83 A
Kadet cI opc. 94 Branco R$ 7.300,00 Logus 93 . verde 1.8compl. Gol, motor AP 84 A

Gol, motor CHT 91 GChevette, álc. 88 Preto R$ 3.500,00 Parati 1.8 92 bordo álcool.
Gol, motor CHT 92 Glogus GL, ve, te .94 Verdemet. R$ 8.600,00 Go11.8 91 azul l.t., d.t., a.q, Kadet SlE 89 GFORD EscortGL 94 Azul R$ 8.500,00 Parati,1.8 91 marrommet. cz ooc. Buggy 93 G

'Av; P[efeito Wâlderilâr Gruba, 3747: .. Jaraguádó:SUI VeronaGLX 90 champagne v.e., t.e., A.q. Caravan Diplomata 89 G
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sua mãe vai adorar!
Parque Malwee. Reservas: 576-14'5

Armmos, Decorações de Casamentos,
Buques, Coroas, Cestas de Cafda Manhã

e lantar- EnlJrga a domicílio
Av. Getúlio Vargas, 268 • SI. 231 (Shopping
Breithaupt) - .,.1,.,..•••,••4
Rua Epttáclo Pessoa, 175. (Esq. C/ EmHlo Jordan)
lij.l.i_üeoitl:HJ - Centro � Jaraguá do Sul

o Dia das Mães

especial é aqui!!!
Reservas: 376-1084

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 CORREIO DO POVO Dia das Mães QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003

Editorial.

Porque eu
. �

quzs ser mae
Por que eu quis ser mãe? Você mãe já se fez esta pergunta'

alguma vez? E que respostas encontrou? Acreditamos que
inúmeras! Bom, aí vem o filho e agora? Cadê aquele bendito

manual que achei que existisse o qual me ensinaria a criar e a

educar meu filho. Céus ... ele não existe! E a criança está aqui
me requisitando o tempo todo ... e eu não tenho este tempo todo!

Filho precisa comer, ter roupas, estudar, ter saúde, ser educado.
Parece que a mãe de hoje precisa ser uma profissional
multidisciplinar para entender como funciona o filho, quais as

suas necessidades básicas para diferenciá-Ias de seus desejos.
No mesmo ritmo alucinante que o mundo globalizado gira com

sua constante modernização, a mãe parece precisar estar
antenada para compreender o filho de hoje e, além disso dar

conta da sua profissão, da sua casa, do seu marido ...

Então você diria. Eu mãe preciso ter poderes especiais, ser um
ser superior? Não, pois aí você se colocaria como um mito, algo
sobrenatural. A mãe é um humano que também já foi filha, que
erra, acerta, que tem bom humor, TPM <tensão pré-menstrual),
fica doente, xinga, elogia, briga, trabalha, estuda, tem

. objetivos, sonhos ... enfim como dizem os adolescentes...é .

normal!
Na verdade se você mãe tiver paciência e amor, com certeza

contribuirá para construir uma boa estrutura de personalidade
em seu filho. Esta mãe é aquela que acalma, consola,
compreende, protege, orienta, estimula, motiva, cria luz no

caminho daqueles seres que lhes são presenteados e que a

tornam MÃE. Apesar de tudo isto, desta correria ansiosa, desta
loucura que se tornou a vida hoje, que está a nos exigir cada vez

mais pois é feita de muita competição, de mistura de conceitos,
valores, sentimentos, éomportamentos, atitudes, as mulheres

estão guerreiras, continuam procriando ...por que será hein?

Nosso abraço especial no dia das mães!

ESPECIAL CORREIO DO POVO
Edição: Juliana Erthal

Fotos: César Junkes/C> e Horst Baümle

Paginação Eletônica: Vinicius Schane

Fotolito: Cromoart - Criação e Fotollto - 370-0816

Impressão: Gráfica CP - 370-7919

Agende-se.
Grupo de Mães Vocacional
o Grupo de Mães Vocacional, criado há 15 anos, é composto por 45 mulheres

que reúnem-se todas as terças-feiras à tarde, para rezar o terço na Igreja São

Sebastião e participar de uma agradável tarde de lazer, realizando atividades

como tricô, crochê e jogos. De acordo com a coordenadora do Clube das Mães,

Rosmere Terezinha Marcolla, será realizado no dia 13 'de maio bingo
beneficente no salão de festas da Igreja, visando arrecadar dinheiro para as

vocações. "Quem comprar a cartela está concorrendo bicicleta, máquina
fotográfica, rádio relógio, ferro a vapor e liquidificador", afi rrna Rosmere.

Grupo de Mães Vocacional, criado há 15 anos, é composto por 45 mulheres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003 Dia das Mães -
CORREIO DO POVO 3

Esti

Conceitos
e tendências
Neste inverno a aliança inesperada de oposições. O antipurista e a

negação do preestabelecido: Ser "Coai fi, ser "Luxo". Ser momentâneo,
contemporâneo, espontâneo num despojamento particular, e ainda

elegante. Cair na gandaia do New Glamour e-o seu jogo de 'contrastes.
A glamourosidade do carisma da sedução em provocar, do atrevimento

em, na massa, impor sua individualidàde. O inverno I<amisão mistura

estilos tão diversos quanto seus conceitos: o esportivo, glamouroso o

streetwaer. Se inspira também na associação de estilos opostos,
montando um "mosaico fashion" de influências e referências. A

descontração e o estilo I�amisão provêm da moda inspirada nos velhos

aviadores. São bolsas refletas de bolsos utilitários e aplicações de

metais, feitas em sarja. O jeans aparece como base e a malha fica por
conta do jersey, texturas acamirçadas e bloqueadas, lembrando
neoprene, ideais-para o clima tropical. Por outro lado as influências

esportivas chegam implícitas nas linhas aerodinâmicas que sugerem o

corpo.A'silhueta redesenhada com sofisticação por termotecidos,
torna-se dinâmica, sensual e rejuvenescida, Peças esportivas buscam

associações antes impensadas, completando produções de tecidos mais

leves e nobres. As cores rubi, preto, e black blue compõem um visual
street e descornpromissado. Mas o grande protagonista do mosaico
fashion da coleção inverno Kamisão 2003 é mesmo o jeans. Jeanswear
de forma ampla, não valorizando apenas os tecidos, como o indigo e a

sarja, mas também prestigiando novas modelagens em tecidos mais

leves.
'

,

'

. .....

; llS 10

o inverno Kamisão mistura estilos tão diversos quanto seus conceitos

se reali

Maio...
-Mês .das mães, o mês das,noivas
Um mês especialcomo você mulher!

Parabéns!
aluguel de trajes para festas e

.

casamentos

371-3349 �:n�:é=:�
R: Exp. Antônio C. Ferreira, 184 • Centro
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A ENERGIAQUE
você precisa está
em seu interior
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Comportamento.

Reflexão
de Atitudes

Reflexão de atitudes que nosso

bom senso permite colocar em

prática e que contribuirá de forma

positiva no relacionamento mãe

pai-filhos, afirma a psicóloga
Jeanete Miriam Piske. Ela lembra

que a criança de hoje será o

adulto de amanhã, o qual estará
dirigindo um carro, um bisturi,
um julgamento, uma empresa,
uma máquina, uma escola ... e que
mais adiante também será mãe

pai que por sua vez orientarão

seus filhos e assim

sucessivamente. A psicóloga
Jeanete elaborou algumas
questões que devem servir como

uma reflexão a todos os pais:
Interprete os sentimentos, os seus

e os do seu filho;
Respeite para 'ser respeitado. Seu
universo é o trabalho, os amigos.
Q da criança é a escola e os

amigos. Emambos os casos

surgem harmonias ou discussões,
frustrações, competi ções, etc.
Transforme brigas em conversas,

trocas; discursos em diálogos (o
crescimento é mútuo);
Surra estimula rebeldia,
agressividade, é humilhação,
mexe com auto-estima, castigo

freqüente perde o efeito. As duas coisas têm a

conotação de pagamento, desobedeci, apanhei, fui
castigado então posso fazer de novo;
Tenha atitudes que transmitam bons exemplos: dê
bom dia, boa tarde, boa noite, peça por favor, com
licença, diga obrigado, muito bem, força, coragem,
você consegue, parabéns, valeu!
Respeite o próximo, a fila, a natureza, o trânsito (e

por favor, força seu filho sentar no banco traseiro

com sinto de segurança ame seu fi lho);
Converse sobre valores (tão esquecidos
ultimamente), amor fraterno, altruísmo, civilidade,
cooperação, despreendimento, discipl ina,
humildade, lealdade, moderação paciência,
responsabilidade, sentido de vida, sinceridade. São
característlcas saudáveis que o ser humano possui
e pode expandir. Bons cidadãos formam uma boa

comunidade, uma boa cidade, um bom estado, um
bom País. Todos usufruem. Acredito em

transformação e você?

Jeanete Miriam Piske

Psicóloga e

Indoterapeuta

Você acredita no futuro, constrói um caminho

em direção aos seus sonhos, transformando-os em

realizações! Você é muito especial.
Parabéns, mamãe!!!

Gomes Eletromóveis
Venâncio tia Silva Porto,219 - Nova rasília - �arag!!á (lo Sul /Fone:(47�

Um diatado antido já afirma: "De médico

,e de louco, todos nós temos um pouco".
Não raras vezes nos encontramos em

conversas informais onde cada um tem seu

palpite, uma receita mágica para so

lucionar as diferentes situações do co

tidiano. As academias não fogem desta

regra. Comentam-se opiniões distintas e

até mesmo contraditórias que "pro
metem", com "toda a certeza" a solução
dos problemas relativos a atividade física,
O excesso de peso é, freqüentemente, o

maior problema que atinge as mulheres e

mais ainda as que já são mães. Esta

angústia leva muitas a caírem nas receitas

fantásticas. No entanto, a medicina

esportiva e os órgãos internacionais de

saúde e atividade física preconizam antigas e eternas verdades.

Atualmente o termo "emagrecer" tem sido substituído por: Controle do Peso Corporal"
e são inúmeras as maneiras de atingir este objetivo. O que é comum em todas é a

necessidade ser constante, isto é, não basta a redução dos quilos que lhe incomodam é

ideal que esta redução se mantenha controlada, sob o risco de perder-se todo o esforço
feito.
Os exercícios aeróbicos, ou seja, aqueles que aumentam o gasto calórico através do

oxigêncio da respiração, são mais recomendados para a rápida queima de gordura. São

básicos como andar (acelerado), correr, nadar, pedalar. Não esquecendo que a

necessidade de executá-lo de maneira progressiva, não menos de 20 minutos nem mais

de 1 hora (salvo sob a orientação profissional).
Isto não significa que os exercícios localizados não cumpram esta função. Quando se

inicia um programa destes exercícios bem dirigidos, há aumento no gasto de energia em

repouso, o que faz com que organismo, mesmo tendo acabado uma sessão de exercícios,

continua gastando calorias na recuperação do esforço.
Muitas são as maneiras de entrar em forma. Várias são as opções para atingi-Ia, alguns
mais rápidas, outras mais eficientes, talvez amenas ou agressivas, no entnato a regra é:

"A energia tem que vir de dentro!"

Se você tem alguma dúvida procure esclarecimento com ,profissionais especializados,
não caia em armadilhas que, cheias de boas.intenções, pode afastá-Ia do seu objetivo

principal. Seja qual for a sua idade, atividade, condição social, acredite: Exercita-se é a

manei ra de ama-se, respeitar-se e viver mel hor,

Professora Lediane S. Zardo

lesse J_nundg é mais gratificante

�ue um sorriso seu. �arabéns!
Dr. Ricardo DacolOra. Fernanda R. Wagner

Cirurgiã Dentista (CRO-6545)

Emergência: 9993-7726

Tel. 370-6749
Rua João Januário Ayroso, 747 - Sala 2 - Bairro jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul- se

Cirurgião Dentista (CRO-6629)
Emergência: 9993-7126
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Mãe, primeira palavra ...

Mãe, primeiro amor .

Mãe, primeira amiga .

Mãe, primeira conselheira ...

Mãe, primeira em tudo!

Leg�slação •

Sul Projeções Cinematográficas
Reservas para almoço de domingo até dia 10/05/03 garanta já 'a sua!!!!

Telef�nes para Reservas: (47) 275-1995 - 275-3581- 372-0011

reservas@estanciaribeiraogrande.com.br / www.estanciaribeiraogrande.com.br

)

Maristela Hertel,_Advogada na Cassuli Advogados Associados S/C Ltda, Mestre em Ciências Jurídicas
e Professora na UNE RJ

Confira seu Direito
Para as mulheres, o século XX foi marcado por profundas transformações resultantes de uma

luta constante, tanto no aspecto comportamental quanto no campo legislativo.
Atualmente nem se imagina que há 80 anos atrás a mulher não tinha direitos políticos (de
votarou ser votada), sua posição familiar era a de submissão ao chefe da família e, no campo
do trabalho, sua condição era bem inferior a dos homens e suas chances de progresso social

dependiam, na maioria das vezes; da ascensão do seu marido.

Paralelamente, não se pode deixar de registrar, que o avanço científico contribuiu em muito

com as mulheres, na medida em que o planejamento familiar (número de filhos) tornou-se

possível com a uf I ização dos métodos contraceptivos.
Assim, hoje em dia, ao menos em tese, a mulher se encontra em igualdade de condições com o

homem tanto no campo familiar como no trabalho, social e político, estando, muitas vezes,

ocupando postos de trabalho e posições políticas reservadas até pouco tempo atrás pára o

sexo masculino.

Acompanhando esta transformação social, as leis brasileiras se adequaram à esta realidade,
dando sustentação jurídica aos novos anseios.
A Constituição Federal de 1988 foi o grande divisor de águas, pois assegurou tratamento

igualitário entre os sexos, igualdade nos direitos e deveres entre marido e mulher, reconheceu
a união estável como uma das formas de se constituir uma família, vedou qualquer
possibilidade de discriminação entre filhos (nascidos ou não no casamento formal dos pais)
entre tantos outros assuntos que mereceram destaque.
E assim, nesta contínua atualização da lei frente a realidade social, no ano de 2003 entrou

em vigor o N ovo Código Civi I, que é a lei que trata especificamente das relações entre as

pessoas.

Opções para hospedagem no final de semana.

Day-use com direito a toda infra-estrutura do hotel.

Almoço especial no domingo.
.

Ribeirão Grande
�
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Psicologia
na gestação

A gravidez é um período marcado por muitas alterações e transformações.
Vários sentimentos nos invadem, nenhuma gravidez pode ser considerada

plena, livre de medos, angústias e crises. Tais sentimentos são completamente
normais. Não existe gestante que não sofra só de pensar na possibilidade de

gerar o bebê com algum problema. Durante a gestação a mulher recebe uma

carga elevada de substâncias no corpo. As mais importantes são o estrógeno
e a progesterona, que trabalham numa quantidade exagerada: 15 vezes mais

que o normal. E ainda mais para o final da gravidez, a prolactina,
responsável pela produção de leite materno. Esses hormônios influem

diretamente nos circuitos do cérebro. Então ocorre alterações em

neurotransmissores (partículas químicas) que comandam o humor, a tristeza,
a raiva, o estado de alerta e o medo de muitas gestantes. Aquela vontade

repentina de chorar sem explicação, que a futura mamãe costuma sentir pode
estar diretamente ligada a produção hormonal. Mas a culpa dessas

alterações não é só dos hormônios. É preciso que o ambiente e a sensibilidade

pessoal interajam.
Alguns sentimentos que podem ser apresentados durante a gestação:
agressividade, raiva, mau humor, choro sem explicação, falta de

concentração; perda do desejo sexual.

Aequipe do Hospital São José, responsável em transmitir alguns
tópicos sobre gestação para o especial Dia das Mães, realiza o

próximo curso em julho. Eis as responsáveis em minimizar
algumas dúvidas das futuras mamães.

.

Joama D' Arc Alvarenga (terapeuta ocupacional, Janete Borille

(enfermeira), Marisa Lorenceti (psicóloga), Elaine Cristina
Maffezzolli Estevão (escriturárla). Cenira Prauchner (enfermeira
Coordenadora do curso), Marlene da Silva Felisbino
(nutricion ista).

Odontopediatria
dontologia intra-uterina:

I dentes do seu bebê começam a se desenvolver entre a quinta e sexta
rnana de vida intra-uterina. Assim, é importante que você cuide de

,UI Próprios dentes, tenha uma dieta balanceada e rica em fósforo,
alcio e vitaminas A, C e D. Evite beliscar doces e farináceos. Procure

� odontopediatra por volta do sexto mês de gestação para receber

rJentação sobre como higienizar a boca do seu bebê, época da
rupÇão dos dentinhos, seus sintomas, posição de amamentação, época
�desmame, perigos de automedicação (flúor e antibióticos) e que
ICOS e chupetas usar para uma sucção ideal. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO Dia das Mães QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 2003

Profissão.

Fonte de Renda
Alternativa
Muitas mulheres precisam
complementar a renda da casa e

isso não se torna um problema
porque são inúmeros os cursos e

opções oferecidos para
incrementar o orçamento.
Serviços a domicílio, trabalhos
que podem ser realizados em casa

mesmo e que não necessitam de

grandes investimentos, são uma

boa opção para quem quer e

também precisa de dinheiro com

certa urgência. São muitas as

mulheres que precisam
incrementar a renda da casa e

que querem aproveitar o tempo
que tem disponível com algo útil e

\ produtivo. Também não é de hoje
que se conhecem os dotes
"femininos" para cozinhar, para
trabalhos manuais, para
decoração e ainda para muitas
outras coisas que quando
colocadas em prática podem
gerar uma boa fonte de renda
alternativa. Com a instabilidade
no mercado, nunca é demais

dispor de uma segunda
alternativa de trabalho se o

orçamento apertar! As mulheres
têm se mostrado "experts" no

assunto e, às vezes, o que era

considerado apenas um "bico" se

torna a principal atividade de
toda a família. Como é o caso de
Mônica Madalena Radtke Moser,
hoje proprietária da Kibel Doces e

Salgados. Mônica iniciou seu

negócio porque não tinha como

trabalhar para cuidar de seu filho

Mônica Madalena Radtke Moser, proprietária da Kibel Doces e Salgados.

pequeno, então a pedidos de amigos começou a

fazer seus docinhos e salgadinhos para festas.
Sem muita prática foi aprendendo com o tempo
e fazendo cursos de especial ização conseguiu
transforma-se numa profissional na área é

expandiu seu trabalho. "Gostar daquilo que se

faz e não desanimar diante das dificuldades,
este é o segredo para um negócio dar certo",
diz Mônica.

Hoje, o "bico" que Mônica iniciou há 12 anos

atrás já emprega toda família, inclusive seu

marido que optou por trabalhar com ela e ter

seu próprio negócio, e ainda mais 6
funcionários em um total de 13 pessoas.
Esta história serve para provar que sempre há
um meio de vencer obstáculos que nos são
colocados e que para as mulheres, isto nunca

será um grande problema. Não importa a

idade, tempo ou local, porque para quem tem

disposição e boas idéias alguma porta sempre
se abre e nunca é tarde para arregaçar as

mangas e procurar uma forma de vencer.

A você, esposa e mãe, amiga e amante,
umpequenino gesto de gratidão,
diante dos seus incontáveis gestos de amor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o jornal CORREIO DO POVO, em parceria com seus anunciantes, entregou para nossas assinantes,
em comemoração ao Dia das Mães, uma série de brindes, entre eles, roupas, cosméticos,
sessões em academias, massagens, cestas de café da manhã, entre outros. Confira abaixo

as mamães sorteadas em mais uma promoção do CORREIO DO POVO que tem

rol
..

I ,r.

A assinante Osli de Souza Bertoldi (D) recebeu
um delicioso almoço para duas pessoas,
oferecido pela Estância Ribeirão Grande

Assinante (D) Rosa Amecke vai comemorar o

dia das mães com um gostoso almoço para
quatro pessoas, no restaurante Malwee '

A mãe Rose (D), representando a Filha Irací,
recebeu o lindo relógio de Pulso da

Relojoaria Avenida

Assinante Hilda Barg (E) foi presenteada com

um sofisticado kit de beleza, da Ellen's

Cosméticos

Evanir Kreutzfeld (D) ganhou da Boutique das
Flores uma linda cesta de frutas e flores

A assinante Leonora Mathias (E) recebeu da
Clínica Viva Vida duas sessões de

massagem

A assinante (E) Asta Nass Blublitz foi A assinante Salete Moretti (E) vai se deliciar
presenteada com uma excelente Hidratação no Rodízio de pizza na Caneri Massas
Corporal da Cia do Corpo

A Isaflor floricultura presenteou a assinante

Crista Uller (E) com um belo buquê de flores

o Restaurante Aurora ofereceu a assinante
Ivone Porath (D) um saboroso almoço para 5

pessoas

A assinante Rosa Holler (D) vai ficar ainda
mais elegante com a blusa da Sonhos e

Sedas

'A assinante Miriam Bardt

recebeu da Sul Projeções

Cinematográficas uma sessão

de cinema para 3 pessoas

Ironda Brandenburg (D) vai passar o dia das

mães ainda mais bela, com a transformação
oferecida pela Tine Cabeleireira

Academia Impulso presenteou a assinante

Helena Schneider (E) com um mês de

Natação

Para deixar em forma a Academia Corpo e Mente

presenteou a assinante Hilona Bublitz Erdmann

(D) com um mês de qualquer modalidade Bodye
um mês de Hidroginástica

A Cestas Regina presenteou a assinante Sõnia

Gonçalves (D) com uma maravilhosa Cesta de

Café da Manhã
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Beleza' •

Pele a salvo
do outono

•

tnuerno
Quando o tempo esfria, aujmentam os riscos de a pele ficar ressecda, pois a falta

de calor diminui a secreção de óleo pelas glândulas sebáceas, reduzindo assim a

proteção natural da pele, deixando-a sensível e mais sujeita à ação do vento, do

sol, e de outros fatores de agressão. Isto vale tanto para a pele do rosto, como

para todo o corpo, Até nossos cabelos geralmente tem comportamento diferente,
requerendo mais hidratação, Troque o ressecarnento e a irritação comuns neste

período, por uma pele macia, hidratada e bonita.

SIGA ESTAS DICAS:

t

Não abusar do banho quente;

logo após.o banho, aplique hidratante

por todo o corpo;

use hidratante facial todos os dias,
sempre depois de limpar e tonificar a

"

pele. Procure orientação para utilizar

produtos adequados ao seu tipo de pele,
pois esta recomendação também é para

. quem tem pele oleosa;
mesmo no inverno ou em dias nublados

use sempre protetor solar,

,

I'
Ellen Sílvia 'ProdoilTHansen,
proprietária da Ellen' s Cosméticos

IIVestindo a Mulher nos melhores
momentos da Vida"

. moda gestante e moda feminina
Venha conferir nossa coleção de Inverno 2003

Centro Comercial w.v. Sala 05 - No calçadão da Marechal. Tel.:370-0181
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Saúde •

Dr. Dalisbor Marcelo Weber Silva Endocri

nologista graduado pela UFPR com pós
graduação pela Faculdade de Medicina da

USp, e felow na Unidade de Endocrinologia
do HU de Bordeux-França.

Dia das Mães CORREIO DO POVO 11

A volta à forma física
Uma alimentação saudável e

'

equilibrada, a busca de

atividade física de forma

adequada e progressiva, o

descanso e a tranqüilidade são

fatores fundamentais para voltar

ao peso de antes da gravidez,
afirma o endocrinologista
Dalisbor Marcelo Weber Silva.

Ele salienta que a gravidez é

uma fase especial na vida da

mulher, mas que não deve ser

confundido com um período de

"faço o que quero e tudo é

permitido" por causa do bebê! O

ganho de peso efetivo do bebê

ocorre principalmente nos

últimos 3 meses. Porém, dieta
para emagrecer na gravidez está

indicado apenas em casos

especiais. E o ideal seria fazer

até 6 refeições equilibradas ao

dia. Aqui seguem algumas
orientações:

J-foje é um dia especiai.:
Diade umayessoa

que já nasceu trazendo
a vida e a e�erança

dentro de si.

J-foje é O seu 'dia ntantãe.
Parabénsu!

� ({)371-0154
� 275-3923
DRDGARIA

Ma"""

ESTRESSE
a causa de muitas doenças
O estresse e os conflitos psíquicos são a

psicogênese (origem) de doenças de modo

geral. O câncer de mama, por sua vez, é

um deles, afirma Marli Raquel Vieira da

Silva, presidente da Rede Feminina de

Combate ao Câncer. A maneira mais

didática de explicar o estresse é classifica

lo em três grupos: a família, o trabalho e o

ambiente em que a pessoa vive. O estresse

I igado ao ambiente é chamado estresse

"social" ou "ambiental", no qual
+nclulrnos problemas com vizinhos, as
discussões no trânsito, entre outras. O

éstresse familiar (desarmonia e brigas) e

do trabalho (alto nível de competição e

sobrecarga) são os mais graves, não só

pela natureza e multiplicidade das facetas

que encerram, mas, principalmente, por
configurarem, na maioria das vezes, fonte

permanente de tensão, ao longo da vida

inteira.

É importante notar que o impacto do

estresse sobre o organismo depende da

'maneira como interpretamos e lidamos

com as situações que o determinam. A

prova é que muitas pessoas não ficam

doentes, mesmo quando expostas a

grande carga de estresse, o que reduz o

impacto emocional das situações e,

portanto, seus efeitos negativos sobre o

seu corpo.

Câncer de Mama: A melhor prevenção
desta forma de câncer, segundo Marli é o

auto-exame, que deverá acontecer entre 7

e 10 dias após a menstruação uma

técnica que a mulher poderá fazer no

banho, em frente ao espelho ou deitada.

Os principais sintomas do câncer de

mama são: nódulo ou tumor na mama,
nódulo (caroço) duro na axila, retração
ou desvio de rnamiló, alteração de

contorno, coloração ou do aspecto da pele
da mama ou da auréola e secreção
sangüínea pelo mamilo.

Outras formas de prevenção: aumente o

consumo diário de frutas, legumes e

verduras; evite alimentos qordurosos,
pratique atividade física regularmente e

mantenha o peso na medida certa.
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A procura pela hidroginástica vem crescendo a cada dia como uma

forma alternativa para quem não gosta dos exercícios em

academias convencionals. Praticada em ambiente descontraído,
de forma prazerosa e com vantagens que só o meio líquido oferece

(como o trabalho tridimensional do músculo t; um baixo impacto
devido à redução do peso corporal), aumenta cada vez mais o

número de gestantes adeptas deste tipo de atividade física.

Exercícios aeróbicos na água visando o condicionamento

físico, contribuindo assim, para o aumento da força
muscular e da resistência e o incremento do sistema

cardiorrespi ratório.
Tomam partido do empuxo (efeito da flutuaçãol,

ocorrente quando da imersão do corpo em água
suficientemente profunda, reduzindo sobre

maneira o impacto sobre as articulações e'

eliminando o risco de queda ao solo. As ati
vidades em grupo estimulam a socialização
e se tornam mais prazerosas. A imersão em

água moderadamente aquecida, própria
para exercícios continuados, propicia
efeitos de relaxamento, contribui ao bem

estar geral do organismo e torna as ati

vidades mais eficazes.

Tamara Cristina Martins - professora de

hidroginástica para gestantes

Possuindo todos os benefícios que a natação oferece somadas a uma

integração entre pais e filhos a natação para bebês tem como principal
objetivo o desenvolvimento psicomotor da criança. A RBS TV também fez

uma matéria sobre nossas aulas de natação infantil, objetivando informar,
primeiramente em âmbito Regional. A surpresa foi enorme quando
divulgou-se no Estado inteiro. Agora foi a vez da Rede Globo de televisão

mostrar, através do programa MAIS VOCÊ, da apresentadora Ana Maria

Braga, a Academia Impulso para todo o País.

A Impulso desenvolve um programa de natação em que procura buscar o

equilíbrio físico e emocional do bebê que terá como consequência um

melhor rendimento no que diz respeito às suas vivências no meio líquido,
encontrando na água uma fonte de prazer e satisfação.
A utilização de materiais pedagógicos com formas, cores, texturas e

constituições diversas que amplia o leque de atividades e as tornam mais

prazerosas, particularmente para crianças.
Denise Zanotti professora de natação para bebês

Cl�-r.
Fotografia Profissional e DIgitai Vídeo Produções

Fone: (47) 375-1559 - 9979-2017

MÃES QUE TRABALHAM, QUE MALHAM, QUE AMAM

IlATELII5RDIGITAL

'J4�tk�
��

�.�

fY����

PROMOÇÃO
Dia das Mães
Dias 8, 9 e 10/5
FEIRA PONTA DE ESTOQUE

Requinte o seu Bom Gosto
,

'

Rua: Rudó1 fo Hufenuess 1 er- Centro

Av, Getúlfo Vargas - 15 - Centro - Jaraguá do Sul- Tel. 275-1889
A�. Mal. Deodoro da Fonseca, 7761j 1- Centro - Tel, 371-6676

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

.99
97
96
95
94
94
93
92
92
92
91
91
91
86
86
85
80
80
72
70

R$13.500,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$ 7.000,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.500,00
R$ 3.300,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$11.odo,00
R$ 2.200,00
R$ 9.500,00

!III!

AUTOMOVEIS
Corroa Nacional. e ImpcH'1Odof

Gol LO equipadíssimo Vermelho 00 G

PalioED vermelho 97 G

Fiesta 1.0 cl rodas Prata 97 G

Kawasaki ZX7 Amarelo 97/01 G

Voyage 1.6 Cinza 97 A

Quadriciclo Vermelho 97 G

GoICLl1.6 Bordo 96 G

Goll.0Plus Branco 96 G

Tempra HLX, cornpl, Prata 96 G

Ranger STX cab estendida compl. Preta 95 GNV

Voyage C], 1.8, ale. Prata 95 A

Mitsubich N-13 compl. e pers. Preta 95 G

Ferrosa 1.6, 16v, 4x4. compl. Verde 95 G

.Audi 2.8eS2top de linha Preto 95 G

CorsaGll,4 Roxo 95 G

Escorlll.6 Cinza 94 G

Fiorino Pick-up 1.0 branca 94 G

Escorl Hobby 1.0 Dourado 94 G

OmegaGlS, compl., cl teto Bordo 93 G

Escort Xr3 equipada cl teto 2.0 Vermelho 93 G

Verona GLX 1.8 Prata 90 G

Belina l1.6 Prata 89 A

Uno CS, 1.5, equipado, banco couro Azul 89 G

. Escorl l 1.6 Azul 88 A

0-20, cabo dupla, compl. Branca 86/91 O

Uno CS 1.3 Bege 85 G

UnoCS 1.5 Preto 85 G

Fusca 1500 Azul 72 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref. Waldemar Grubba. 3841 - Jara uá do Sul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neuncros
neste'espaço!

1'1__ .

Fiesta GL Branco

Gol Plus GIII Compl. Preto

Megane RN Branco

Marea ELX Cinza
Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul

Escort GLX 16v SW Vermelho

VI Vowrantiml Finanças

Branco

Cinza
Azul
Vermelho

Escort Hobby, 1.0
Vectra GLS

Monza GL 4p
Ternpra 8v compl.
Elba Weekend IE

, Branco

Bege
Azul
Branco

Branca

Versailles Guia, compl.
Escort L
Uno S

Buggy
Fusca

Cinza
Verde
Vermelho
Amarelo
Branco

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
I
, .

neqocros

neste. espaço!

2002
2001

2000

1999

.1998
1998

1997

1995
1995

1995
1995

1994

1994

1993

1993

1993
1984

'1989
1989
1980

::'Fone!Fax':':lS70W.2'769 '.
' •• ,.

toif\Val�emàr ·Grubb8;3771ii- C:ent,

R$ 12.300,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 22.500,00
R$ 15.500,00
R$ 16.500,00
R$ 18.500,00
R$ 8.800,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.800,00
R$ 6.300,00
R$ 8.500,00
R$ 3.700,00
R$ 4.800,00
R$ 4.500,00
R$ 3.000,00

Vectra GL

Corsa Wind

Gol Plus 1.000i

Astra GLS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA/8 de maio de 200J U

I

I
I

1 ,
I
I

,
e

,

5

ira
I

8

l:
AER,O CA,RGO
CARGAS 'E ENCOMENDAS AÉREAS 371.0363
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

" www.brasilaerocargo.com.br
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ImovelS

LUGA·SE quartos

obiliados. Tratar: 370·3561

/ proprietária.

NA PAULA - vende-se, de

aterial, na COHAJA, cl 4
orm., 2bwc, sala, coz.,

'aragem. R$ 22.000,00.

ratar: rua das Flores, 239 -

ARRA DO RIO CERRO - vende

e, c/240m2, nova. R$
50.000;00. Aceita-se carro.

: ratar: (48) 9117-0805 ou 376-

896 c/ Mar,co.

ARRA DO RIO CERRO - vende

e, próx. Confecções Adagua,
I Ivenaria, cl suíte, 3 quartos.,

wc, sala, 2 coz., garagem,
scritura em andamento. R$
7.500,00 à vista. Tratar: na

a dos Escoteiros, 114, próx.
osto Marcolla.

I ARRA DO RIO CERRO - vende

I' e, c/120m2, terreno cl 305m2
,

/suíte, + 2 dorm., sala, coz.,

copa, bwc, lav., varanda e

garagem, próx. Malwee. Aceito
chácara em Jaraguá. R$
65.000,00. Tratar: 376-2166.

BARRA VELHA - vende-se, 3

casas. Tratar: (47) 456-3338
cl Maria.

CENTRO -vende-se, mista, cl
2 quitinetes de alv., + 3 dorm.,
sala, copa, coz., lav., garagem,
terreno cl 450m2, rua sem

saída. R$ 55.000,00. Aceita-se
casa na' praia até R$
25.000,00. Tratar: 371-6069.

COMPRA·SE - imóvel na praia,
próx. ao mar. Tratar: 372-0665.

GUARAMIRIM - vende-se, de

alvenaria, na rua 2? de Agosto.
Ou troca-se por imóvel de menor .

valor. Tratar: 373-1041 ou 373-

0018 cl Marli.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cl 130m2, de alvenaria,
seminova, suíte, 2 dorm., wc

social, sala, coz., lav., garagem
pI 2 carros, toda de piso
cerâmico, terreno cl 375m2, no
lot. Juventus. R$ 60.000,00 ou

Consórcio Bcttistello,

trazem. para Ja,rag4á do Sul

e região O projeto=

,,_

E o consórcio de Imóveis

com pagamento só de 50%

até ser contemplado

�Caraguó
371-4000

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU

Apartamento·2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.000,00
Apartamento· 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa- Pertinho
da Praia - Sacada COIT,l vista para oMar - ÓtimoNegócio. R$120.000,OO
Apartamento· Lindo Apartamento - frente ao Mar - 3 Dormitórios

(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista

Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO

ZELlO BURATTO - (47) 9983-5920 - (47) 367·1993/ CRECI296

R$ 39.000,00 + 156x R$
330,00. Tratar: 9975-2338.

JOÃO PESSOA - vende-se.

Tratar: 371-0882 ou 275-2653

cl Rosane.

SÃO BENTO .. troca-se por casa

em Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
634-2831.

SÃO LUIZ-vende-se, cl 150m2,
rua asfaltada. R$ 52.000,00.
Tratar: 376-2470 ou 9106-

2270 cl Giovane.

SCHROEDER - vende-se, 2

terrenos cl 1 casa de 8

comôdos em alvenaria. R$
18.doo,00. Tratar: 276-1226
ou 9952-2746 cl Suely ou João.

SCHROEDER - vende-se. R$
5.000,00. Tratar: 379-6719 cl
senta.

VENDE-SE - cl 150m2• R$
55.000,00. Tratar: 273-0687

cl Claudio.

VENDE-SE- 2 casas de alv. no

mesmo terreno, cl escritura.
Uma casa c/2'dorm., e a outra

cl 3 dorm. e demais dep. R$
52.000,00. Tratar: 371-8116

ou 9124-2786 cl Marlene.

VILA LENZI - vende-se, de

alvenaria, cl 194m2, terreno de

14x25, cl 1 suite, 3 quartos, 2
bwc, sala ampla, copa, cozinha,
garagem p/3 carros,

lavanderia, churrasqueira, prox.
Colegio Giardini Lenzi(Vila
Lenzi). R$85.000,00. Tratar:

372-3922 Creci 9238

AMIZADE - vende-se. Tratar:

371-0882 ou 275-2653 a

noite.

CENTRO - procura-se casa ou

apto p/ dividir no centro. Tratar:
9118-1845 cl Beta.

COMPRA-SE - apto em área

comercial, cl até 3 quartos', cl
elevador. Paga-se até R$
50.000,00. Tratar: 9134-

0711.

GUARAMIRIM -vende-se, bem

CORREIO DO POVO 9

VENDAS/LOCAÇOES

o melhor

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MElHOR lOCA"ZAÇ�O

DEJARAGUA?

ROY�

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Deodoro
'da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070

LoJas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
.

pagamento.

06NSTRuSI 8
N

'Consórcio de

o
"Inovando Conceitos de Vida" �

localizado, próx. Fameg, cl
83m2, 2 dorm., sala, coz., bwc,
lav. garagem. Ou troca-sé por

casa em Jaraguá. Tratar: 9909-
0502 ou 275-3708.

ITAJUBA - vende-se, mobiliado,
a 300 metros do mar, cl 2
quartos, sala, copa/cozinha,
área de serviço, sacada, 1 vaga
de garagem, salão de festas.

R$ 40.000,00. Ou troca-se por
casa ou apartamento de igual
ou maior valor em Jaraguá do

Sul. Tratar: 370-7820 ou 9975-

0082 cl Celita.

PRECISA·SE - alugar apto ou

quitinete, cl 1 quarto e demais

dep, CI garagem, n centro ou

próximo. Tratar: 9125-9424.

VILA NOVA - vende-se, cl 3
dorm. Tratar: 9965-8845.

VILA NOVA -_Vende-se no Ed.

Morada do Sol, cl 99m2 de área
privativa (1 suíte, 2 quartos,
.sacada el churrasqueira e

demais dependências), de

excelente acabamento. R$
85.000,00. Aceita-se R$
50.QOO,00 no ato e o saldo em

até 24 prestações corrigidas
pelo CUBo Tratar: (47) 275-

6363 ou (47) 9102-0009, cf
Santiago. Creci 3359/SC

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

ANA PAULA - vende-se, de

esquina, rua Irmão Leandro, cl

I'y1INISTRADORA RESPONSAvEl

Consórcio Battlstella
EmptOIO oo CongtomerQdo Bonlo1eud

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TECN.
CAtHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A rECNO CALHAS

Rua FelipiSchimidt, 279 • C'entro • Jaraguá do Sul· se . Fones: 370·6448 • 275-0448 • Fax: 371·9351

9909-8484.

CENT�� - vende-se, próx.
Atacadao Lux, terreno

comercial, 800m2, murado e

plano. R$ 35.000,00 + 10x R$
2.000,00. Aceita-se carro e

carro na praia. Tratar: 371-
6069.

350m2• Tratar: 9965-9221 cj
Sonia.

BAEPENDI - vende-se, cj
420m2• R$ 40.000,00 ou 50x.
Tratar: 372-0074 ou 9112-
4711 cj Elson. JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, lotamento Juventus, cj
,625m2• R$ 25.000,00 ou entro
+ parco

BARRA DO SUL - vende-se,
perto Hotel Restaurante Chico,
cj escritura, 'luz, água
encanada, cj 15x40mts,
pronto pj construir. Aceita-se
carro ou moto no nego Tratar:
370-5132 ou 370-4817 ou

RIO CERRO II - vende-se,
16x28mts, frente BR 416,
esquina. R$ 14.000,00. Tratar:
376-3386.

SCHROEDER - troca-se por
carro no valor de R$ 8.000,00.
Tratar: 9965-7345.

VENDE-SE - cj 20.000m2, próx.
Ribeirão Energia, mata nativa.

R$ 18.000,00. Tratar: 274-

8013

VENDE-SE - no loteamento

Alzira, perto do Lombarçli. R$
10.000,00 à vista.Tratar: 376-
0183 cj Rovena ou Ronaldo.

VILA NOVA - Vende-se área de

terras de 31,00m x 32,15m =

1.003,95m2, situado no final da

Rua 125 (Carlos Kupas). R$

65.000,00 à vista. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-0009,
cj Santiago, Creci 3359jSC

VILA NOVA - Vende-se área

de terras de 18.000,00m2,:
situado no prolongamento da

Rua 125 (Carlos Kopas). R$
150.000,00 à vista. Aceita
se parcelamento com 30% de
entrada e o saldo em até 50

prestações corrigidas pelo
CUBo Permita-se por outros
imóveis de menor valor ou

por veículos. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-

0009, cj Santiago. Creci
3359jSC

- Casa de 120 m' de área construída com suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço f garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem saída, a 500 metros da
UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e PaJ1I
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda pormotivo de mudança.
- Valor: R$67.000,00
- Contatos: 9111-0081 f 372-0080 cl Rafael ou Daisy

CENTRO - vende-se, nova, cj
mesanino, cj 53m2, rua Barão

do Rio Branco, 411. Tratar: 371-
6709.

NOVA BRASILlA - aluga-se, cj
77m2, na rua João Planisheck,
1424. Tratar: 370-8097 cj
Tina. Creci 9839.

VENDE-SE -loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

Melis Qualidade
� Para o lar e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral, '

Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em Inóx, G(llvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

3 D'O'UtllS,*
((eILdqll g��t&))

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/ambiente de descanso,
'- Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil, Plauground,
Ambientes decorados e mobiliados.

RIO DA LUZ - vende-se, t,
543.000m2 cj área �I
plantações, lagoa, piscina.
0,70 o m2• Tratar: 99Q2-7151

SCHROEDER - vende-se, (i
41.000m2, cj casa alvena'
estilo enxaimel, cj água dep
e casan, luz, telefone, árvo
frutíferas, palmeiras reail

lagoas, ribeirão e ranchos. R
68.000,00. Tratar: 274-801J

PRECISA-SE - de chácara p/UI
casal e 1 tilho r.Tratar: 27J
5058 cj Neide ou Gilmar.

o prédio:
TI.tliUlIIÇlio água quent« - Churrosqueira 1111 stlcada
Opçllo 2 vagas de gamgcllI
Opção gal'llgem cldep. Prioatio:
COlllpleto sistelllll de segllrnnça I

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mahnke,
Perto do Clube Beira Rio

70 meses para pagar
R'I' -1:"5.00(J,O(} cut.rnda

saldo direto C/" Construtora

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972
Royal-Barg Cenier - Jtlraguâ do Sul- se

CONsrRuseL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,empregos
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PROCURA-SE

pessoas com visão

empresarial
para excelente -

oportunidade.

I Ligue: 9955-9782

SUPERVISORES-precisa-sepl trabalhar, levar senhor e

indústria do bem estar. Requer
22 grau e telefone. Tratar:

9992-6045 ou 371-6418.

senhora a negócio ou passeio,
possuo CNH "E", 32 grau
completo e experiência. Tratar:
370-9899 cl Gilberto.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar ou

estagiar. Faço faculdade de

Administração em Recursos

Humanos. Tratar: 372-3922

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. de produção, rapaz
cl idade de 26 anos. Tratar:

273-6202.

OFEREÇO-ME - pI dar aula
particular de matemática pI
alunos da 1 ª a 8ª série. Tratar:

371-8772.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
-

como diarista, babá, lava roupa,
em casa. Tratar: 370-7597 'cl
Helena.

OFEREÇOME - pI trabalhar como
fevisora, dobradeira, auxiliar, corte,
embalagem. Tratar: 373-3787.

r

VENDEDORES (as)

Silver Serviços Ltda :::rv1:E

Represe:rrtan:t:e p/ Jara,guá do Su.l e Região
Produ.to: Consórcio "(J:rrião (carros/motos etc)
Ru.a: João Ja:rru.ário A.yroso, 80 - sala 03

371-8153Bairro: Jaragu.á Esqu.erdo-
\.._ OBS_ ( Pró:ximo ao A.tacadão Lu.:x ) �

.

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

REQUISITOS

Experiência em venôas (externas)
fluência verbal
Veículo próprio

IDaoe mlnima 2.2. anos

VontaDe oe vencer/vel1Der
.

Maiores informações l

VANTAGENS

Salário fixo
Otima comissão

Premiação
Cursos/treinamentos

Acompan�amel1to oerêncial

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
.

VENDEDORES - empresa
de vendedores com experiência Educart precisa de vendedores.

Tratar: 371-0338 ou 9905-na área de consórcios, ótima

remuneração. Tratar: 371-

8153.
2663 cl Vanessa.

DENTISTA - precisa-se pI
trabalhar no centro, sala cl toda
infraestrutura, como telefone,
secretária. Tratar: 371-0424 cl
Aderbal.

ASSOMAM - quer mudar o

visual? Limpeza, pintura, muro,
telhado, calçadas, caixa d'água,
manutenção, ar condicionado,
centrais e aparelhos elétricos,

jardinagem ,etc. Tratar: 273-

1416 para entidade Assomam

- Associação Assistencial Mão

Amiga sem fins lucrativos pI
dependentes químicos.

EMPREGADA - procura-se, pI
trabalhar das 7 às 17:30,
cuidar de2 crianças e fazer

almoço. Tratar: 371-2511 cl
Magali ou Danieli.

MANICURE - precisa-se. Tratar:
370-4972.

DIARISTA- procura-se emprego.
Tratar: 370-6719 cl Sonia.MOTOBOY - precisa-se urgente.

Tratar: 370-0621 ou na loja da

Colorama. MOTORISTA - ofereço-me pI

e muito mais,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO
QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 200J

TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOSsenac

Rua Adélia Fischer, 303

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

ClLRSO
15h 19 a 23'05 2' a6' 19h às 22h

PPCP 1 - Planejamento, Proçrarração e 20h 19 a 23'05 2'a6' 18h30 às 22h30
Contrde de Produção.
Desenvolvimento Profissional em Gestão

40h 24/05 a 21/06 Sábados
8hàs12he

Rnanceira 13h às 17h

Assistente Administrativo 120h 26/05 a 01/1 ° 2'e4' 19h às 22h

VendaS 110h 27/05 a 02/10 31 aS- 19h às 22h

Técnioo emTransações Imobiliárias 870h 02106/03 a 12/2004 2'à5' 19h às 22h

Técnioo em Enfermagem l800h 02106/03 a 06/2006 2'a6' 19h às 22h

Redação Empresarial 30h 02 a 13'06 2'a6' 19h às 22h

Montagem e Manutenção de 44h 07/06 a 02/08 Sábados 8h às 13h
MicrooofTl)utador
Técoico em Alimentos 196011 16/06 a 03'2006 2<a6' 19h às 22h

Técnicas da Negociação 15h 23 a 27/06 2'a6' 19h às 22h

Transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07 a 04111 3'e5' 19h às 22h
Intemacional

Prática Cambial + Operação Cámbio 110h 02/07 à 03'11 2!e4· 19h às 22h

Tsíevendas 15h 07 a 11/07 2'a6' 19h às 22h

Oratória Ii 1611 21 a 25/07 2'a6' 19h às 22h

Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar) 240h Àdafinir

Operador de Mcrooomputador 6011 Àdafinir 2'a6' 9h às 12h

Banco de Dados Acesss 3611 a definir Sábado 13h às 16h

Autocad 40h A definir 6', sáb. e dom. a definir

R$160,00

R$320,00

1 +5xR$120,00
5X R$110,00

1+19 x R$170,00
R$189,00' mensais

R$I60,OO

R$ 400,00 ou 1 +4 R$92,0 ,

1 + 32 x R$ 205,00
R$I30,OO

R$130,00
R$I30,OO

1+ 6 x R$ 130,00
R$ 360,00' 5 x R$ 73,00
R$ 290,00 /1 +2 R$ 98,OC

R$350,00

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

Produção de textos
Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso começa terá a duração de 8 sábados, das

8h30min às 12 horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

textual, texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal e o

texto criativo.

t�
UNERJ

Centro.Unlversltárlo de Jaraguá do Sul

Informações e inscrições pi o curso de

Produção de Textos:

UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253

e-mail: extensao@unerj.br
(Assunto: Cursos de Extensão)

6 um novo

Profissional em
Comercio Digital

Serviço de tira-dúvidas on-líne via telefone ou e-mail das 8

às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 min;

imettreinamento@ieg.com,br: resposta em até 24h

Fone: 275-000 I : pronto atendimento

Serviço G'�UItO ClMET
/\ "",-C(J""""�1A't

Cursos eTreinamentos

Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

colaboradores até a escola.O IMET vai até você.

.

Fast Help ,

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, voce

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nOS,
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar,

Você pode adquirir quantas horas você quiser:

o IMET Instituto·Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional
I

em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes,

Profissional em Redes e

Micorcomputadores

Auto Cad· 20 IAuto Cad - 3D
SolidWorks

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

CursosVIP

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fotos:

[I

.•"11"'111
Big Bistrô: mais uma ótima

banda agitando a mais ba
dalada quinta-feira de Jara

guádoSul

lIusion - 5a edição; ..

Só vendo pra crer...

Sábado-

lt's a R.evolution: Banda

Xevi50 e DJ Robson Goiano
detonando um jeito diferente

de fazer festa ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GALETA'DA
Acontece neste sábado, na Comunidade Evangé
lica Luterana, de Três Rios do Norte, Galetada
em homenagem ao Dia das Mães. O início será às
18 horas, com culto, e após será servido o galeto.

A sra. HildaBaurnann completou 85 anos_no dia 1

passado. Recebeu para um gostoso café, em sua

residência, parentes, amigos e as sras. da Oase.
Felicidades desejam a família CORREIO DO POVO

GENTE & INFORMAÇÃO
POR FRANCIENE FAGUNDES

Fotos: Divulgação \
j'

Adele Ellen
Andersen
Prodõhl (E),
ao lado de
Brunhilde
Schmõckel,
completou 80
anos no dia
24/4.
Felicidades!

PAGODE
Não pe rcarnt Neste

sábado, shaw de pa

qode a parti r das 11

horas, na Lanchone
te�Caldo do China.

CONCURSO
Acontece neste sábado,
na Boate Notre, o con-

rso Garota Nova

Era 2003. Ingressos
antecipados, a R$
5,00, no Colégio Nova

E

PARABÉNS!
i

rezinha Barbosa
Piotto esteve de para

no último dia 5.

HoMENAGEM
E m homenagem às

mães, acontece hoje o

show nacional' com
Oswaldo Montenegro,
no Ginásio de Espor
tes Arthur Müller, a

partir das 20 horas.

Aniversaria neste domingo, Iris Maria Martins.
- ,

Parabéns de seus amigos Ademar e Ademir Ruysam 17° ENCONTRO

com seus

'amigos e

familiares, na
casa da vovó.
Seus pais,
Joelma e Marco,
lhe fazem esta jdas, a pa rti r dás
homenagem, 20h30. Participe!
com muito
carinho

Arthur Picolli
dos Santos
completou 13
anos no último
sábado, e
comemorou a

data no dia 2,

O Centro de Cultura'
Alemã tem a satisfa-]
ção de convidar os seus

associados, simpati
zantes e adeptos para
o 7° Encontro Festivo,
com comida típica ale

mã, apresentação do
lcoral e do cdnjunto]
Tal's Buam, que acon

tece neste sábado, na

Recreativa Duas Ro-

Quem está de parabéns,
em dose dupla, e
circulando pela cidade, é
a simpática Vicky
Emanuelle Tepassé Bartel,
que, além de estar de

.

aniversário amanhã,
acaba de formar-se na

Universidade Belgrano, de
Buenos Aires, onde
concluiu o curso de
Publicidade. Portanto, sua
família e amigos desejam
o melhor para a

"licenciada em

Publicidade" nesta nova

etapa que recém começa

Ana Cristina
Weiss
aniversaria
hoje. Feliz
aniversário é
o que'
desejam seu

noivo e toda
sua família

No último dia 3, Carlinhos completou mais um

ano de vida. Quem deseja muitas felicidades é a

sua- namorada que o ama, Rafaele

o casal
Janete e

Adilson Buzki
comemorou

15 anos de
casados no

dia 16/4.
Quem lhe
deseja os

parabéns são
os seus

padrinhos
Rosimere e

Jair
Kitzberger

MÃES

as:

QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 200] Q

(
A Escola de Ensino Básico Prof, S,
Duarte Magalhães promove, nes.
te sábado.iuma hornenaqem toda
especial para as mães, pela Pas. ap

de seu dia. n2
w:

.lsa Winterfest����������,___.�..:!I. el
iAcontece neste fina] de semana, te,

na Sociedade Recreativa Alvora. G

da, a 15a Winterfest,' a Festa de M

Inverno, autêntica festa das tra m

dições germânicas. Com muitas tal

atrações, entre pratos típicos, jo. so

gos e muitas novidades. Vá, ur

prestigie! M
�=-��==����======�.Jfl(

cc

FI

�-""""·d(

="=:=====:"'=:=�.Sj
za

ca

dt
'jL';!_ ======•• ca
Vanessã-Mendonça so
Dagmar Peters
Italo Felisbino
Mariane Enke
Fel ipe da Silva
Carmem Irene Schveitzer
Raquel Terezinha I<rawuski
Ingelore Línzmeyer
Anad i r Karsten

gt:
to

de

te

m

Ri

,QL5 -

Wagner Rõ6EtHõ-Rosa
Celso Antônio Fritzen
Bruna Vorpagel

7/5 =.:::,�;::::::=?llofFe-;:nando Luis Martrni
Célia Maria Garcia
Jurema Lessmann
Ondina Mattedi
Ruth Roesel
Terezinha Sabei Alves
Rosa Maria I<anke
Vera Regina D. Schmitt

.

Debora l.uciane Thornaze
Irineu Bauer
Armando C. Berri

o

Nilson Franz
Janir Spieker
Dra. Regina Potapoff
Roque dos Santos
Sidnei Ferreira Tissi
Ivone Goeger
José Carlos Pauly

9L5
vícente DereHi
M i rela Fabiana Rengel
Josiane Aparecida Vieira
Ana Paula Rengel

10/5
Renate R-:--Werner
Adriano Felipe
Anterior Gonzaga
Maria Marcia Delagnolo
Antenor Gonzaga dos Santos
Deise Orsi
Vanelore Gumz
R i cardo I<rauss
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Oswaldo Montenegro faz

showem�omenagemàsmães
JARAGuA DO SUL - Por

apenas um quilo de alimento

não perecível, os fãs de Os-
j waldo Montenegro poderão

as�stir ao show que o cantor

e compositor faz hoje à noi

te, a partir das 20 horas, noI,
I. Ginásio de Esportes Arthur

le Müller. O show é uma pro

l. moção da Fundação Cultu-

IS tal de Jaraguá do Sul, qut! re-

l· solveu trazer o cantor como

, uma homenagem ao'Dia das
II

Mães, que será comemorado

neste domingo, De acordo

com o técnico em cultura da

Fmdação Cultural deJaraguá
do Sul, Miguel Ângelo dos

Santos, foram disponibili-
zados 2 mil ingressos, prati
camente esgotados já na tar
de de ontem. Oswaldo vai
cantar velhos e novos suces

sos ao público, que em Jara
� do Sul atinge pessoas de
todas as idades e não apenas
do sexo feminino.
Oswaldo Viveiros Mon

tenegro nasceu em 15 de

março de 1956, no Grajaú,
'o de Janeiro, filho mais ve
o de quatro irmãos. Sem
re adorou ler e devorava co
eções de Júlio Verne, 'Mon
eirb Lobato, Malba Tahan.
os sete anosmudou-se para
ãoJoãoDel Rey, Minas Ge-

,

, onde passou boa parte
infmcia.O espírito serestei-

o de Minas Gerais influen-

ciou toda a vida de Oswaldo.

Ànoite, pulava a janela de casa
para acompanhar amigos de

seu pai em serestas noturnas

para namoradas,
Apaixonado por essa

. música tão viva e presente em
seu dia a dia, começou, aos 8

-:

anos, a estudarviolão comum

desses seresteiros ecompôs sua
primeira canção: "Lenheiro",

Aos 13 anos, já de volta

ao Rio deJaneiro, venceu seu
primeiro festival, com a "Can

ção pra ninar irmã pequena",
música que mais tarde grava
ria na trilha de vídeo "O Vale

Encantado", com o título

"Canção pra ninar gente pe
quena". Em 1971, mudou
se para Brasília, cidade que
viria a adotar e que é tema

constante em sua obra. Foi

nessa .cidade que Oswaldo

conheceu e manteve estreito

contato com a família Prista

Tavares, da qual fazia parte o
maestro Otávio Maul. Essa

foi uma influência decisiva.
Através deles, entra em con

tato com a música erudita.

Apaixonado, assiste a concer
tos, conhece obras, passa noi
tes conversando, se interessa
pela técnica e teoriasmusicais.
Estuda muito sozinho, lendo
sem parar obras que caem em

suasmãos sobreMúsica,His
tória da'Música e grandes
compositores.

Nota de Agradecimento e

Convite para Missa de 7° Dia.

GERTRUDFSBLOSFELDUBER

Os familiares enlutados ainda profundamente cons
ternados com o falecimento ocorrido no último dia 2
de maio, com idade de 98 anos agradece a todos que
enviaram flores, coroas e acompanharam a estinta à
sua última morada. Agradece ainda ao Dr. Cristóvão
Baptista, Sr". Milanda Hennmann, ao Padre da Paró
qUia São Sebastião - centro - Jaraguá do Sul. Em es- .

pecial aos Padres Alberto e Sildo.
E convidam a todos para a missa de 7° Dia que será

c�lebrada na próxima sexta-feira às 19hs na IgrejaMa
tfIz São Sebastião - Centro - Jaraguá do Sul.

GERAL CORREIO DO POVO 9

Cesar Junkes

Exposição mostra objetos usados pela professora Vali

munidade de Braço do Sul,
sob uma ação pedagógica
básica e rígida pelos seus

educadores", argumenta o

secretário de Educação' de
Schroeder, Osnildo Konell.

Na avaliação de Konell,
as escolas multisseriadas re-

na época em 'que ela era a �

presentavam a única forma
única professora da unida- de aprendizado fora do lar

Vali Voigt tem, atualmente,
segundo o secretário de

Educação, apenas 24 alunos
no ensino fundamental (1

a
a

4a

séries), 14 na educação in
fanti! e contam com duas

educadoras: professoras
Edaise Basso e Silmara

Streit.

A exposição, que per
manece aberta ao público
até o dia 1 de junho, trata
especificamente da época
em que a escola era admi

nistrada única e exclusiva

mente pela professora Vali.

A troca do nome, em ho-

Gwendoleen, Lady Brack

nell (NatháliaTimberg), de
fende a tese de que o im-

, portante não é ser fiel, e sim,
de boa família. Completam
o elenco a mentoraCecília,
Miss Prism (Etru Fraser), que
se interessa Ipelo doutor

Chasuble (paulo Hesse) e o

mordomo de Algemon,
Lane (Guilherme Sant'An

na).
Para o diretorda mon

tagem, Eduardo Tolentino
de Araújo, o conteúdo en

caixou-se perfeitamente à

IHOMENAGEM: EXPOSiÇÃO RESGATA A HISTÓRIA DE UNIDADE ESCOLAR MULTISSERIADA, DE SCHROEDER
I I

até pouco tempo atrás. Em

Schroeder ainda existem

duas unidades de ensino que
ainda permanecem nesse sis

tema: a Vali Voight e a Cas

tro Alves, ambas localizadas
no interior do Município. A

feira, mas, no sábado e do

mingo, o espetáculo acon

tece a partir das 18 horas.

Escrito por Oscar Wil

de, o texto conta a história

de' John (Brian Penido

Ross), amigo de Algemon
(Dalton Vigh), que adota o

codinome "Fiel!" e atrai a

atenção' de duas mulheres;
Gwendoleen (Eloísa Ci

chowitz) e Cecília (Bárbara
Paz), que sempre sonharam
em casar com um homem

"fiel".

Entretanto, a mãe de

Escola Vali Jorck Voigt é tema
de mostra no Museu Municipal

menagem à professora,
deli-se em 1998, como for-,
ma de agradecimento pú
blico ao esforço da mestra

em educar os jovens da lo

calidade, que, em virtude da

distância com o Centro, nãc)
tinham meios de se instruir.

Vali foi professora na uni

dade escolar que leva seu

nome por 32 anos. Come

çou à trabalhar em 1958, e

fez o seu curso de magisté
rio (antigo Escola Normal)
no Colégio Celso Ramos,
emJoinville.

O que mais chama a

atenção nesta exposição são

os objetos e pequenas le�
branças, presentes dos alu

nos, e que demonstram o

bom relacionamento que a

professoramantinha com os

al'unos. São cartões feitos à

mão, bibelôs e até o fogão
que ela usava para fazer a

merenda das crianças está

incluído no acervo. Vali tam

bém foi responsável pela
implantação de horta esco

lar, tendo recebido menção
honrosa por essa iniciativa.

'� importância de ser fiel" encenada neste final de semana

atual proposta de encep.a
ção do grupo Tapa, que
discute e investiga a moral

da classe dominante e

como cs valores podem
ser dúbios, relativos e osci

lantes para atender interes

ses.

O evento tem o patro
cínio da BR Distribuidora

e Hotéis Parthenon. Os in

gressos podem ser adqui
.ridos na secretaria da Scar,
pelo valor antecipado de

R$ 25,00, ou R$ 30,00, na
hora' do evento.A Família Enlutada

]ARÀGuA DO SUL/
SCHROEDER - Na maioria

das vezes, as homenagens
para aqueles que fizeram

algo de importante para a

sociedade são prestadas de
pois que a pessoa morre.

No caso da exposição que /

foi aberta ontem, no Mu

seu Emílio da Silva, a ho

menageada ainda vive e

mora na localidade de Ran

cho Bom. Trata-se da pro
fessora e patrona da antiga
Escola Mista Estadual Des

dobrada Bracinho do Sul,
Vali Jorck Voigt, que está

sendo reverenciada através

de uma mostra, na Sala da

Educação do museu, onde

se pode verificar todos os

antigospertencespedagógi
cos usados pela professora,

de de ensino. "Estamos res

gatando o contexto históri

co dessa unidade escolar,
hoje denominada Escola

Municipal Professora Vali

Jorck Voigt, que teve seu

iniclono ano de 1940, na co-

]ARAGuA DO SUL -

Neste final de semana (a
contar desta sexta-feira), o

'

teatro da Scar (Sociedade
Cultura Artística) será palco
da peça ''A importância de

ser fiel". Trata-se de uma

comédia que será encenada

pelo grupo Tapa, que conta
ainda com os atores convi

dados Dalton Vigh,
Nathália Timberg, Etty
Fraser e Bárbara Paz. Com

duração de 90 minutos em

dois atos, a peça será apre
sentada às 20h30, na sexta-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CHAMAS: BOMB�lkos·UTIU�RÁMA���XI�ÁÔAMEN:T� 16�;íL·Úf�b�·D'Á�ÚA PAr{A·APiGAR O·FOGO·
..... '_; I

Incêndio destrói residência de
. '.

,

.

duas famílias no Amizade
GUARAMIRIM - Dois

caminhões do Corpo de

Bombeiros Voluntários do

Município e mais dois da

guarnição deJaraguá do Sul
deslocaram-se até o Bairro

Amizade para combater

caso de incêndio. O fato foi

registrado na tarde de on

tem, por volta das 15 ho

ras, na Rua São Jorge. Uma
residência de dois pisos, de
alvenaria e cobertura de

madeira, de aproximada
mente 60 metros quadra
dos, pegou fogo e foi to

talmente destruída pelas
chamas. Na hora do inci

dente, não havia pessoas no
interior da casa.

No local residiam duas

famílias, o jardineiro Jorge
Luis da Rosa, 50 anos, e a

Fotos: Cesar Junkes/CP

Famílias precisam contar com o apoio da comunidade

mulher, dona-de-casa, Marli
da Rosa, 42, com dois filhos,
urn de oito anos e outro de

15,alémdadobradeiraDeise

Aparecida da Rosa, 25, que
morava na parte de baixo. ''A
hora que a dona Marli che

gou aqui e viu a casa em cha-

mas, entrou em estado de

choque, desmaiou e teve de

ser levada para o Pronto-so

corro doHospitalSantoAn
tônio", diz um dos socor

ristas de Guaramirim. Ele in

formou que para comba-
. ter o fogo foram utilizados

aproximadamente 16 mil li

tro d'água, com auxílio de

oito bombeiros. "Não sa

bemos o que causou o in

cêndio, mas acreditamos

que tenha sido derivado de

urn curto-circuitó", avalia o
socorrista,

A irmã deJorge e vizi

nha das vitimas, a dona-de

casaAnaRosa, diz que os fa
miliares perderam todos os

bens, móveis, roupas e pede
apoio das pessoas qqe pude
rem contribuir com doações.
"Quem tivercondições de os

ajudar pode telefonar para
minha casa que eu entro em

contato com meu irmão",
diz. Interessados em contri

buir com a família de Rosa

podem ligar para 374-5525.

(FABIANE RIBAS)

Hospital promove curso para obter infância protegida

,."

Neste ano o IPTU vem comumDESCONTA

QUINTA-FEIRA, 8 de maio de 20� L. Q

Acidente doméstico provo
morte de criança de 2 ano a1

GUARAMIRIM - Tristeza
na face de familiares e ami

gos que acompanharam o

sepultamento da menina

Ketlin Aparecida do Nasci

mento, 2 anos, ocorrido na

tarde de terça-feira, no cemi
tério Municipal. Na manhã

daquele dia, a criànça estava

brincando com urn amigo
na sala de sua residência, lo
calizada na Rua José Eugê
nio Buzzi, no Bairro Caixa

D'água - próximo ao Bar

do Mário -, quando subiu

no sofá segurando urna te

soura. ''Imaginamos que ela

deva ter se desequilibrado e,

ao cair, a tesoura abriu, per
furando o tórax, abaixo do

mamilo, atingindo parte do

coração", diz um dos so

corristas, Nelson de Olivei-

ra.

Quando amãede Ke
encontrou a filha no eh·
correu para pedir ajuda
vizinhos. No deslocamen

de

,

P
Ca

ate o ronto-socorro a
H

.

al SAn'
Ati

.

OSplt anta tonio,
família encontrou com

ambulância dos bombeir
na

''A
. .

d
UI

meruna am a estava co I

·d
Sill

VI a, mas estava com ne
. . do

morragra interna e, ao cne·

gar no hospital, sofreu unu
tu(

parada cardiorrespiramí p�
d 'b· O

na
entran o em obrto, smi

dicas tentaram a re
. go

mas não obtiveram êxito
diz o bombeiro.

d
O Jornal CORREIO

e

mi
POVO se sensibiliza com

dQ

fato, desejando serenidade
In

força para a família da �

ma. (FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL � A cipalmente quando as víti- apontando possíveis aciden- nados está a necessidade de

prevençã<? e a melhor arma mas podem ser crianças. tes domésticos e apresentan- proteger as tomadas e nun-

das famílias para evitar aci- "Trata-se de urn curso de do mecanismos para evitá- ca deixar equipamentos elé-

dentes domésticos, segundo caráter experimental que su- los. ''A curiosidade da crian- tricos ligados, manter ali-
a secretária do Hospital e perou nossas expectativas no ça e o desejo de descoberta mentos e bebidas quentes
Maternidade São José, Mar- que diz respeito à aceita- não têm limites, estando longe das bordas dos bal-

garida Mendes. Desde se- bilidade. Já fechamos urna particularmente propensas a cões. Medicamentos, produ-
gunda-feira, cerca de 40 pes- turma e estamos com mui- acidentes por não preverem tos de limpeza e higiene são

Megasena Quina
soas estão acompanhando a tas pessoas na lista de espera o que pode acontecer. Ape- as causas mais comuns de concurso: 460 concurso: 1142

primeira edição do curso de por urna outra edição. Va- nas após os sete anos elas envenenamento, mantê-los 19-23-30-37-49-55 22 - 39 - 56 - 64 - 73

"Orientação Sobre Primei- mos avaliar a eficácia da ati- adquirem a noção do peri- em lugares longe de alcance Lotomania Loteria Federal
ros Socorros em Crianças", vidade e, então, pensar na go", diz. Ela destaca que das crianças. concurso: 313 concurso 03731

promovido pelo hospital. próxima", diz a secretária. aproximadamente 10% dos As pessoas. que quiserem 03 - 09 - 11 - 20 - 1 ° - Prêmio: 57.766

No slogan da atividade, sali- Médicos, bombeiros e acidentes acontecem na co- rnais informações sobreo cur- 23 - 25 - 26 - 27 - 2° - Prêmio: 39.658
38 - 43 - 45 - 56 - 3° - Prêmio: 05.079

e�ta-se a importância de co- dentistas foram chamados zinha, lugar onde a criança so podem entrar em contato
. 60 - 68 - 72 - 73 - 4° - Prêmio: 32.457

nhecer medidas preventivas para ministrar o curso - deve ser sempre vigiada. com o hospital, pelo telefone 80-89-91-92 5° - Prêmio: 12.832
contra as emergências, prin- que finaliza amanhã -, Entre os cuidados meneio- 371-1977, no ramal 218. (FR)

lJRi!)j
Dinhtitod8 Guaramírim.
investido BIll Guaramidm.

Pague em parcela única até 9 de maio ou consulte outras formas de pagamento no camê.
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adadores jaraguaenses vão
atuar no Estadual Absoluto

JARAGUA DO SUL - A

equipe Ajinc/Drbano/
ME vai disputar, a partir

de amanhã até domingo, o

Campeona to Es tadual

Absoluto de Natação. A

competição será na pisei
,

na olímpica (50 metros) da
Universidade Federal de

10
Santa Catarina. Na opinião

t
do técnico Ronaldo Fruc-

nt de um catuOZO, trata-se e um cam-

� f
.

. ' peonato orte, pOIS
I

h' di,não a sputas por cate-

rt gorias e sim todas contam

n
como uma só. "No nosso

td
caso, esta prova se reveste

de um real desafio, pois a

maioria dos' nossos nada
m,

dores é da categoria
at
Infanto/juvenil (13 a 16

anos), e a maioria dos ou

tros competidores é das

categoriasJúnior e Sênior",
diz.

o técnico acredita que

� muitos irão medir força
nas provas dos 100 metros

l' e 200 metros peito, com
Eduardo Fischer, entre
outros nadadores conside-

MISSÃO
LOUVOR
DISCIPLINADO
EVANGEUSMO
ESPORTE E LAZER
CELEIRO DO AMOR

rados de alto nível técni

co. A Ajinc será represen
tada por 19 nadadores.

"Esperamos algumas sur

presas com Talita Her

mann, Marina Fructuozo,
Luana Martins e Eduardo

Marcatto, MayaraMartins,
Bárbara Hermann, Aline

Franzner, Thainara Dias,
Ana Zanandrea, .Luana

Martins, Camyla Schmitz e

JulianaVicente", salienta .

- Não fizemos ne

nhuma preparação especi
al para este campeonato,
mas estávamos treinand�
intensivamente há três se

manas. De qualquer for
ma, alguns nadadores ten
tarão seus índices para os

campeonatos brasileiros

de suas categorias. Nosso

objetivo principal é prepa
rar 17 dos 19 nadadores

'

para o Campeonato Sul

brasileiro Infanto/Juvenil
de Natação, que será reali

zado em Curitiba, nos dias
15 a 18 de maio -, infor

ma o técnico.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR
p�

II
.RI/a:Ma." Jllilhellll. 289 • Baepenili
Co

/ ESPORTE CORREIODOPOVO 11

I APOIO: ATLETA PRECISA DE PATROcíNIO PARA AS DESPESAS, COMO ALIMENTAÇÃO E INSCRiÇÕES

Samuel Lopes convocado para

a Copa do Mundo em Munique
]ARAGuA DO SUL - o

técnico e atleta de tiro

olímpico Samuel Lopes foi
convocado, nesta terça-fei
ra, pela CBTE (Confede
ração Brasileira de Tiro

Esportivo), para represen
tar a seleção brasileira na

World Cup Munich 2003

(Copa do Mundo de Tiro

Olímpico), que será dispu
tada na cidade de Munique,
na Alemanha, entre os dias
8 e 16 do próximo mês. A

copa é uma das quatro dis

putas domundo realizadas

todo ano pela ISSF (In
ternational Shooting Sport
Federation) e Federação
Internacional de Tiro Es

portivo, ao redor do mun
do, e contará com provas
de todas as modalidades

Arquivo'

Lopes está em primeiro lugar no ranking brasileiro

olímpicas de tiro.
- Este é o mais tradi

cional evento de tiro espor
tivo do mundo, que reuni
rá todos os países filiados

a ISSF, que enviarão para
lá seus melhores atiradores

nacionais para as compe

tições que acontecerão em

instalaç6es modelo para o

tiro olímpico -, diz o

jaraguaense.
A CBTE vai enviar a

equipe nacional principal e

,

Lopes integra este grupo, já
que é o líder atual do ranking
brasileiro e está classificado

para os 15° Jogos Despor
tivos Panamericanos 2003,
que serão disputados na ci

dade de Santo Domingo, na

República Dominicana.
Lopes espera ter um

bom desempenho neste

campeonato, pois será im

portante para a preparação
aos Jogos ·Pan-americanos.
"Preciso da ajuda de patro
cinadores para' custear as

demais despesas com a vi

agem, como alimentação,
inscrições e treinamento",
diz. A CBTE custeará as

despesas apenas de passa

gens aéreas e hospedagem,
cabendo aos atletas as de

mais despesas.

Atletas jaraguaenses competem pelo Município

Malwee joga em casa hoje à noite contra o time de Chapecó

]ARAGuA DO SUL - A

FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) tem quatro

equipes competindo fora

da cidade neste final de se

mana. Na capital do Esta

do, 19 nadadores daAjinc/
Urbano/FME estarão sob

o comando do técnico

Ronaldo Fructuozo para

competir no Campeonato
Estadual Absoluto de Na

tação, que acontece de sex

ta-feira a domingo (9 a 11/
5), na piscina olímpica da

Universidade Federal de

Santa Catarina. De acordo

com o treinador, o objeti-

vo neste evento é avaliar as

condições dos atletas, vi
sando principalmente às

competições importantes
r que acontecem ainda em

maio, como campeonatos
Sul-brasileiro Infanto/Ju
venil, em Curitiba/PR, e

Brasileiro Júnior, em São

Paulo/SP. Nos mesmos

dias, porém, em Rio do

Sul, o time mirim da

ADV/Marisol/FME par

ticipa da primeira etapa do

campeonato estadual de

sua categoria, sob a orien

tação do técnico Luiz

Carlos Rodrigues da Silva,

do grupo chapecoense,
com 8.

Nas disputas pela Liga
Nacional da modalidade,
iogàndo commuita garra, a

Malwee derrotou, por 6 a

5, a equipe do Internacional,
em Porto Alegre, na noite

de segunda-feira, em parti
da válida pela nona rodada

do segundo turno da fase

de Classificação da Liga
2003. O time catarinense,

'

,

que no sábado havia sido

derrotado por 3 a 1, em

que deverá contar com os

jogadores Anderson,
Carlos, Guilherme, Jairo,
Maicon, Michael, Ricardo,
Rafael Graciola, Wagner,
Rafael Bortoncello, Jéfer
S011 e Rodrigo.
- Já a equipe FME/
Malwee, coordenada pelos
técnicos Ivanildo Souza

Pinto, Aparecido Donizeti
Gonçalves e Adriano Mo

ras, competirá com 15 atle

tas no 26° Campeonato
Estadual de Atletismo

Adulto, agendado para

Itajaí, na sexta-feira e no

sábado (9 e 10/5). Nestas

Carlos Barbosa, conseguiu
recuperar-se na tabela e ago- "

ra soma 36 pontos. O pró
ximo adversário é o Minas

Tênis Clube, no sábado, às
16 horas, no ginásio do Par
que Malwee. O grupo

jaraguaense atuou sem

Franklin e Fabiano, ambos
machucados.

RESULTADOS - Após
estar perdendo por 3 a O

no primeiro tempo, o

Barueri/Penalty/Pueli
conseguiu arrancar um

mesmas datas, o time ju
venil daMalwee/FME dis

putará o returno da primei
ra fase do campeonato es

tadual de futsal de sua ca

tegoria, em São Bento do

Scl, tendo como adversá

rios Curitibanos e Blume- ,

nau, além dos representan
tes do município anfitrião .

O técnico dos jaraguaenses,
RenatoAntunes Vieira, de
verá contar com os joga
dores Evilásio, Célio, Du
du, Leonardo, Rafael"Wi-

.

lian Ariel, Vitor, Fernando,
Rogério, Alex, Wilian

Moraes e Israel.

empate em cinco gols di

ante da UCG/Palmeiras/
.

Goiás, na segunda-feira.
Mais dois jogos com

pletaram a rodada: I.;l0 Gl� ....,

násío Cambiú'if1l"I4be1ii;!;
em São Caetano' do Súl I

(SP), São Paulo/São Ca�..

\ '.

tano 2 x 'O Atlânttcc;>1;4
" ;·"�J.:-Ii

Erechim (1 a O nor'ptim�i;�
. '-"'�l

ro tempo) e no ginásio 00'\
Esporte Clube Banespa,
em São Paulo (SPJ, E<:::Bl:,
São Bernardo 5 x 3 UCS/
Multisul (2 ai). (FR)

]ARAGuA DO SUL -

Hoje à noite, a equipe
Malwee volta a atuar, em

casa, desta vez pelo Cam

peonato Catarinense de

Futsal. O confronto está

agendado para as 20h30, no
Ginásio de Esportes
WolfgangWeege, no Parque
Malwee, contra o Tozzo/
AABB/PM Chapecó. Os
jaraguaenses ocupam a lide

rança da disputa, somando
13 pontos, à frente do Co

légio Catarinense, com 9, e

Jantar dançante em

homenagem às mães
Se aproxima o Dia das Mães. Vamos nos reunir no Salão
do Botafogo Futebol Clube para um delicioso jantar, a
ser servido pelo Restaurante Dois Irmãos. Para

homenagear as mães, especialmente a senhora Hertha

Sell, com 81 anos, uma guerreira incansável de nossa

região, pelo trabal ho que real iza na agricultura e ainda
nos afazeres domésticos. O que mais nos admira é vê-Ia
arrancando enormes pés de aipim e, especialmente, pela

�u� capacidade física é que vamos homenageá-Ia.

d Jant�r será realizado dia 10/5, às 20 horas, nas

bep,en.dencias do Botafogo FC, e, após, ouviremos, na

hellsslma voz de Cristiano Nichelatti, duas músicas

,Omenageando as mães.

AAsd 22h30, haverá baile abrilhantado com o Musical
elar Shaw.

Após o jantar haverá sorteios de brindes e uma viagem

��a 0parecida do Norte, em setembro.

NJ
qUlra seu convite no Restaurante Dois Irmãos,

37ercadoAraucária ou através dos telefones: 371-1447,

Ve0-95�2 ou 376-0615, a R$ 10,00, çada.

Pr
nha �Iver uma grande noite de emoção e alegria

evOmovlda pela Rosinha N ichelatti - Promotora de
entos benefi centes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I I FUTEBOL: CAXIAS, SÃO ROQUE, BELMEC E GARIBALDI JÁ HAVIAM ASSEGURADO VAGAS NA 4a RODADA

Varzeano apresenta as equipes
garantidas à fase eliminatória

]ARAGUÁ DO SUL - A

primeira fase do 210 Cam
I

peonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues/Troféu
Posto Mime - Fundação
de Esportes 10 Anos encer

rou no último final de se

mana, com a quinta roda

da da competição, definin
do as outras 12 equipes clas-
sificadas para a etapa elimi

natória, já que Caxias, São

Roque, Belmec e Garibaldi

haviam conquistado suas

vagas na quarta rodada.

Kiferro, Estrella,Amizade/
Bola 8, Atlético, Bazar do
Rau/Calhas Alison, Inde

pendente, Depecil, Super
mercado Brandenburg,
Galvanização Batisti e Água
Verde/Consistem garanti
ram classificação através da

pontuação, enquanto que as

duas vagas reservadas aos

times com melhores índi

ces técnicos entre os des

classificados. ficaram com

Acaraí/Soletex Malhas e

Floresta/Moretti Materiais
de Construção.

Os jogos da última ro

dada da etapa classifica

tória apresentaram os se

guintes resultados: no .. sá

bado, Real/Deja Imóveis

O x 4 Depecil,João Pessoa

3 x 3 Estrella, Vitória/
Ilhabela 2 x 5 Supermer
cado Brandenburg,Juven
tude/Microlins 1 x 8

RÁDIO 1���
.lÁRÁGUÁ

Cleide Mosca destaca os números apresentados na competição até o momento

lZiferw, Real Sagrada Fa

mília 1 x 8 Bazar do Raul/
Calhas Alisson e É�rracha
ria Senen O x 8 Atlético; no

domingo, Água Verde/
Consistem 3 x 2 Guarany
e Floresta/MorettiMateri
ais de Construção 1 x 1

Galvanização Batisti.
Promovido pela FME

(Fundação Municipal de

Esportes), o evento reuniu
nesta primeira fase 26 equi
pes, divididas em seis cha

ves, de onde saíram 16 ti

mes para a etapa elimina

tória, que iniciará no dia 17

I(sábado), reunindo: Kifer
ro x Acaraí/Soletex Ma-

Escolar Mirim 2003 vai

reunir 1,7 mil alunos
O Campeonato Esco

lar Mirim/2003 será reali

zado a partir de segunda
feira e prossegue até sexta

feira, envolvendo aproxi
madamente 1,7 mil alunos
com idade até 13 anos, re

presentando 30 estabeleci

mentos de ensino. Eles vão

competir nas modalidades

de atletismo, basquete, fu
tebol de salão, handebol,
vôlei, xadrez e tênis de

mesa. Com exceção do

futsal, que reunirá apenas

meninos, as demais moda
lidades serão disputadas
por equipes masculinas e

femininas. Promovido pela
FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes), o evento terá

disputas ocorrendo simul

taneamente em diversos gi
násios de esportes do Mu

nicípio. Haverá premiação
com troféu à escola' cam

peã de cada modalidade e

medalhas para as equipes
classificadas do primeiro ao

terceiro lugares.

lhas e Estrella x Supermer
cado Brandenburg, no

campo do Caxias; Belmec
x Água Verde/Consistem
e Bazar do Rau/Calhas
Alison x São Roque, na
Vila Lalau; Depecil x Ami
zade/Bola 8 e Galvaniza>

ção Batisti x Idependente,
no João Pessoa. Outros

dois confrontos aconte

cem no dia 18 (domingo),
no Estádio João Marcatto,
onde o Floresta/Moretti
Materiais de Construção
enfrenta o Atlético, com
transmissão ao vivo pela
Rádio Jaraguá, e o Caxias

joga contra o Garibaldi. Os

jogos 'acontecem nos ho- -

rários das 13h30 e 15h30.

A diretora de Promoção
de Eventos da PME, Cleide

Mosca, diz que, nas 44 par
tidas realizadas na primeira
fase, o campeonato regis
trou 212 gols, o que repre
senta umamédia de 4,8 gols
por jogo. Colaborando para
este alto índice, dois jogado
res destacam-se na lideran

ça da artilharia, com seis ten

tos cada: Valdemir Gonçal
ves, do Belmec, e Sandro

Bagatoli, do Atlético, equi
pe com a defesa menos va

zada - sofreu um gol em
quatro confrontos.

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

QUE
MALHAM

MÃES QUE
TRABALHAM,

QUE
AMAM

ESTAS SÃO AS SUPER MÃES. f{:f;(fo- ;
�

01 S ___

CBF ALTERA DATA DE JOGO DA SEGUNDONA
O Departamento Técnico da CBF alterou novamente a

data do jogo entre Avaí e Sport, pela terceira rodada do

Campeonato Brasileiro da Série B. A partida, que seria

disputada amanhã, às 20h30, e havia sido remarcada pata

domingo, dia 11, às 16 horas, será disputada no sábado,
dia 10, às 18h30. O local do confronto, o Estádio da

Ressacada, está mantido. Co

JOGADORES DO CRICIÚMA PASSAM SUFOCO

Dois jogadores do Criciúma enfrentaram problemas na

saída do Estádio Heriberto Hülse após a derrota por 3a

1 para o Santos. Delmer e Cametá foram abordados

por torcedores, que hostilizaram os atletas por causa das

declarações feitas pelo diretor de futebolAntônio Benani
de que alguns jogadores estavam se excedendo em festas

noturnas.

O atacante Delmer, segundo testemunhas, teve seu carro

danificado por pedradas, e o problema foi resolvido

somente com a chegada de seguranças do Criciúma, que
afastaram os torcedores e protegeram os atletas. Os

torcedores procuram a polícia para prestarem queixa
contra os seguranças, que os teriam agredido, No A,

momento da confusão, não havia nenhum policial.

TÉCNICO CULPA DEFESA POR DERROTA

Depois da derrota por 3 a 2 para o São Paulo, o técnico

do Figueirense, Wagner Benazzi, disse que o resultado

foi causado por falhas no lado direito da defesa. Dois

dos três gols do time paulista tiveram a sua origem pela
lateral direita. "Perdemos o jogo porque ainda estamo

com o setor bem deficitário", disse o treinador, Pelo

Campeonato Brasileiro, a próxima partida do Figueirense
será contra o São Caetano, neste domingo, no Estádio

Orlando Scarpelli. O Figueira é o lanterna da competiçâe
com quatro pontos e nenhuma vitória.

o LUGAR

QUE TOCA

VO.C Ê

Inscreva-se nas agências do
SESC ou através do site âa Unerj
www.unerj.br
47275·8200
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