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\ Cesar Junkes/CP

O presidente da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), José Fernando Xavier Fa-

raco, participou da abertura da Semana da Indústria, que aconteceu ontem, a partir das 14h30, no Senai

Presidente da Fiesc retrata
.

.

I �

a posição da economia de JS
Serviços, construção civil e a indústria,_

principalmente os segmentos metalmecânico e

de alimentos, se destacam na oferta do número

de empregos no Estado, que abre 30 mil novas

Vicky Bartel--

Final de semana, o prefeito Pasold entregou moradias
no Loteamento Casanova 2 e Henrique Heise. Página 7

vagas. Jaraguá do Sul ostenta um dos primeiros
lugares em matéria de geraçãb de emprego e

qualidade de vida dos seus cidadãos.
PÁGINA 4

Vicky Bartel

Cerca de 2,5 mil pessoas prestigiaram a 3a etapa do

�stadual Amador de Velocidade na Terra. Página 10

Divulgação
Atores do Grupo Adulto de Teatro
da Scar ensaiam o espetáculo
"As Hienas", primeiro drama en-

cenado pelo grupo. Página 7

Vida do presidenteJI<
relatada em exposição

Até o dia 29 de junho, estará à

disposição do público a exposição
"JK Cem Anos", projeto iti

nerante realizado pela Fundação
Odebrecht.

PÁGINA 6

Estudantes recebem

as camisetas do

patrocinador de vôlei
PÁGINA 11

Equipe Malwee está

na liderança do

Estadual de Futsal
PÁGINA 12

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.9807 2.9815

PARALELO

TURISMO

2.9500 3.0300

/3.0500 3.1500

Ai, ai. .. O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romântico derretido. E como tal, nâo poderia deixar de publicar, em junho,
o especial "Dia dos Namorados". E, atendendo a pedidos, terá uma página dedicada às inesquecíveis histórias de amor,
enviadas por vocês, leitores. O primeiro olhar, o primeiro beijo, o início do namoro, namoro à distância, namoro proibido,
namoro na terceira (ups! melhor) idade, namoro entre pessoas com grande diferença de idade, namoro virtual,entre outras.
Quer participar? Envie sua história:

•
• por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br; • via fax: 276 3258;
• pessoalmente: Rua CeI. Procópio Gomes, 246, em frente ao Tio Patinhas

As três melhores histórias ganharão brindes e serão publicadas no caderno.
tcê! Ninguém mais além de oocê!

Aproveite para a�unciar neste caderno. Mais informações: 3711919

0,
CORREIO DO POVÓ
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Mais macho que
muito homem

RITALEE

Eu tinha 13 anos, em Fortaleza, quando ouvi gritos de pavor.
Vinha da vizinhança, da casa de Bete, mocinha linda, que usava tranças.

Levei apenas uma hora para saber o motivo. Bete fôra acusada
de não ser mais virgem e os dois irmãos a subjugavam em cima de
sua estreita cama de solteira,' para que o médico da família lhe
enfiasse amão enluvada entre as pernas e decretasse se tinha ou não.

o selo da honra. Como o lacre continuava lá, os pais respiraram,
mas a Bete nun�a mai-s foi à janela, nunca mais dançou nos bailes e

acabou fugindo para o Piauí, ninguém sabe como, nem com quem.
Eu tinha apenas 14 anos,.quando Maria Lúcia tentou escapar,

saltando o muro alto do quintal da sua casa para se encontrar com

o namorado. Agarrada pelos cabelos e dominada, não conseguiu
passar no exame ginecológico. O laudo médico registrou "vestígi
o.s himenais dilacerados", e os pais internaram ;t pecadora no re

formatório Bom Pastor, para se esquecer do mundo. Realmente

esqueceu, morrendo tuberculosa.
Estes episódios marcaram para sempre a minha consciência e

'

me fizeram perguntar que poder é esse que a família e os homens
têm sobre o corpo das mulheres. Ontem,para mutilar, amordaçar,
silenciar. Hoje, para manipular, moldar, escravizar aos estereótipos.

Todos vimos, .

na televisão, modelos torturados por seguidas
cirurgias plásticas. Transformaram seus seios em alegorias para en

trar na moda da peitaria robusta das norte-americanas. Entupiram
as nádegas de silicone para se tornarem rebolativas e sensuais, ga
rantindo bom sucesso nas passarelas 9,0 samba. Substituíram os

narizes, desviaram costas, mudaram o traçado do dorso para se

adaptarem à moda do momento. e' ficarem irresistíveis diante dos
homens. E, com isso, Barbies de fancaria, provocaram em muitas

outras.mulheres - as baixinhas, as gordas, as dé óculos - um

sentimento de perda de auto-estima. Isso exatamente no momen

to em que a maioria de estudantes universitários (56%) é composta
de moças. Em que mulheres se afirmam na magistratura, na pes
quisa científica, na política, no jornalismo. E no momento em que
as pioneiras do feminismo passam a defender a teoria de que é

preciso feminilizar o mundo e torná-lo mais distante da barbárie
mercantilista e mais próximo do humanismo.

Por mim, acho que só as mulheres podem desarmar a sociedade.
Até porque elas são desarmadas pela própria natureza. Nascem sem.
pênis, sem o poder fálico da penetração e do estupro, tã� bem re

presentado por pistolas, revólveres, flechas, espadas e punhais.
Ninguém diz, de uma mulher, que ela é de espadas. Ninguém

lhe dá, na primeira infância, um fuzil de plástico, como fazem com

os meninos, para fortalecer sua virilidade e violência. As mulheres
detestam o sangue, até mesmo porque têm que derramá-lo na

menstruação' ou tio parto. Odeiam as guerras, os exércitos regula
res ou as gangtieS'\irbanas, porque lhes tiram os filhos de sua con

vivência e os colocam na marginalidade, na insegurança e na vio-

o' lência. É preciso voltar os olhos para a populaçto feminina como

a grande articuladora da paz. E para começar, queremos pregar o

respeito ao corpo da mulher. Respeito às suas pernas que têm va

rizes porque carregam latas d'água e trouxas de roupa.
Respeito aos seus seios que perderam a firmeza porque amamen

taram seus filhos ao longo dos anos.

R.
I

esperto ao seu dorso que engrossou, porque elas carregam o

País nas costas. São as mulheres que imporão um adeus às armas,

quando forem ouvidas e valorizadas e puderem fazer prevalecer a
ternura de suas mentes e doçura de seus corações. "Nem todafeiti
ceira é corcunda, nem toda brasileira é bunda.

E meu peito não é de silicone; sou mais macho que muito homem."

Iniciativa Iouvável
para que tanto os alunos adqUl'
riam conhecimentos necesssi

os à futura profissão, quanto!
sociedade civil assuma um!

postura pró-ativa nos debate�,
organizando e participando
cada vez mais emelhor para fo.

mentar uma realidade de mero

cada mais equilibrada.
Pois é através da rnudasç

de mentalidade de cada um de

nós é que se abrem caminha
concretos para o combate efi·

caz ao desemprego, a má dis·

tribuição de renda, às desigual·
dades regionais, às deficiêm
as nas áreas de segurança, sau·

de, infra-estrutura. A ausênci!
de uma política
desenvolvimentista coerente e

auto-sustentável não é apenai
um problema politico. Se assim

pensar, o resultado deste des·

caso afeta o nosso presente e

põe em risco a realização. dOI

nossos ideais de construção de

uma grande nação baseada nUJ1l

povo forte e sadio. Espera-s�
contudo, que iniciativas como

a promovida pelo Senai e SesI

se estendam para outras re�O
nais e contribuam de forma�fe
tiva na mudança de mentalida'
de.

rNeste momento no qual o
País atravessa um período de

grandes transformações, que
certamente vão exigir de todos
um esforço comum, é dever de
todos apresentar 'sua contri

buição para atender os legíti
mos anseios de paz, prosperi
dade e justiça social.

Em Santa Catarina, por
exemplo, esta mudança é mais

visível, eis a razão pela qual
ostenta o primeiro lugar entre
as unidades da Federação pelo
nível de vida dos seus cida

dãos, conscientes das suas res

ponsabilidades, das suas

potencialidades e da sua obri

gação de perseguir o desenvol
vimento. São iniciativas que
têm como porta-vozes perso
nalidades representativas, em
todos os segmentos: social,
politico e econômico.

A Semana da Indústria, que
começou ontem e vai até o dia

21, é apenas uma das. inúme

ras contribuições para a mu

dança de mentalidade. O eV:en
to objetiva levar ao conheci
mento dos alunos <? comuni
dade, através de suas ativida- ,

des, o seu pensamento crítico
e filosófico, visando, com isso,

A Semana da
Indústria, que

começou ontem e vai

até o dia 21',é apenas
uma das inúmeras

contribuições para a

mudança de
mentalidade

...J
dar umamodesta contribuição
para o necessário esforço co

letivo em busca de um mode

lo que propicie o crescimento

harmônico e auto-sustentado,
com base na "Ética" e na "Im
portância da educação profis
sional", temas que serão abor

dados nas palestras e de fun

damental importância no con
texto da atualidade.

A Semana da Indústria, por,
não ter nenhum objetivo poli
tico-partidário, financeiro ou

específico de qualquer riature
za, mereceu, como não pode
ria deixar de ser, o engajamento
'de todos os que a ela foram

convocados, bem como a?s

que não foram. Criou o espaço
reservado a_ essas palestras por

. acreditar que tais depoimentos
darão importantes subsídios

Os textos e 'colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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PRESíDIO
O deputado estadual do PT
Dionei Walter da Silva es

tará em Jaraguá do Sul nes

ta quinta-feira, quando pre
tende fazer uma visita ao

presídio local. O deputado
estará no mesmo dia em

Joinville, onde participa de

uma das 15 audiências pú
blicas externas sobre segu
rança pública, previstas para
acontecer em diversas re

giôes do Estado, para a dis

cussão de problemas relati
vos ao assunto. A hora da
visita ao presídio ainda não

está definida, mas o depu
tado alega que considera

importante que a Comissão
de Segurança Pública co

nheça a realidade do presí
dio local para que se pos
sam construir políticas que
de fato resolvam os proble
mas na área de segurança.

Está previsto para acontecer na quinta e sexta-feira desta

semana, no Palácio Barriga-Verde, em parceria com o

Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, no Ple

nário Osni Régis, o 10 Debate Nacional Software Livre e

Administração Pública. O encontro discutirá o uso de
.

tecnologia para reduzir gastos, inclusão digital, democra
cia na área da informação e segurança da informação,
através de software livre, na administração pública de

Santa Catarina, a exemplo do que já aconteceu em ou

tros parlamentos e poderes do País. Na abertura, pro
nunciamento do deputado Wilson Vieira (Dentinho-PT),
que vai falar sobre o projeto de lei para uso do software

livre na administração pública de Santa Catarina.
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CONVÊNIO
O ministro da Justiça,
Márcio Thomaz Bastos,
estará em Florianópolis,
no próximo dia 26, para
assinar convênio com o

governo do Estado de
Santa Catarina para a ins

talação do Sistema Único
d� Segurança Pública no

Estado, Santa Catarina é

O' sexto Estado a aderir ao
sistema. Rio Grande do

S�l, Espírito Santo, Mi
nas Gerais, Alagoas e Rio
de Janeiro já assinaram

convênio. Como requisito
para receber as verbas do

Funseg (Fundo de Segu
rança Pública), cada Esta

do terá de apresentar um

plano integrado e sis

têmico de atuação na área

de segurança. O orçamen
to do Fundo para 2003 é

de R$ 404 milhões.

e'
.

"Precisamos conhecer a realidade para podermos
a' modificá-Ia para melhor." A afirmação é do

deputado estadual do PT Dionei Walter da Silva, ao
referir-se aos motivos de sua visita ao presídio regional
de Jaraguá do Sul ..

Dr. P�dro Chuji Nishimori
, CRM 2678

Dr. J:vo K:D.ut Andera .Túnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

IAUDIÊNCIA: SOUCITAÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SC SERÃO OUVIDAS

Deputado João .Paulo Kleinübing
discute financiamento estudantil

]ARAGUÁ DO SUL -

Embora nenhuma das au

diências públicas prevista
para debater o Artigo 170

da Constituição Federal es
tivesse prevista para acon
tecer em Jaraguá do Sul, o

deputado estadual do PFL

e presidente da Comissão

de Constituição e Justiça,
João Paulo Kleinübing, es
teve na cidade, ontem pela
manhã, quando falou para
a imprensa sobre a série de

audiências públicas que será
realizada em várias regiões
do Estado com o objeti
vo de debater com os es

tudantes e comunidade os

problemas do Artigo 170 Deputado esteve ontem em Jaraguá do Sul

da Constituição Federal,
que trata do auxílio finan

ceiro aos alunos matricu

lados em instituições de

Secretaria de Educação e Inovação amplia atuação em se
FLORIANÓPOLIS -;- A educativa. Na compra dos Antônio Vargas Santana, da nos idiomas Inglês e Espa-

SED (Secretaria de Esta- equipamentos, a secretaria Udesc (Universidade de nhol.

do da Educação e Inova- está investindo R$ 5,3 mi- Santa Catarina). Durante Ainda na semana pas-
ção) assinou contrai:o com lhões, recursos do Estado reunião com o secretário sada, o governador do
a empresa vencedora.da e do Fundo Nacional de de Educação e Inovação, Estado assinou a liberação
licitação para a aquisição.de Desenvolvimento do En- Jacó Anderle, o professor de R$ 800 mil R�ra auxili-
1.744microcomputadores sino Fundamental. colocou à disposição da ar no transporte escolar

que serão distribuídos à Outra novidade da secretaria 5 mil CDs. O dos alunos do ensino mé-

rede estadual de ensino e SED é que até setembro software educacional, de- dia da rede pública esta-

administração da secreta- deste ano deve chegar a senvolvido pelo professor dual. Os recursos garanti-
ria. Do total de equipa- cinco mil escolas das redes e um grupo de alunos do rão o transporte de cerca

mentos, 1.628 serão desti- pública e particular de San- curso de especialização da de 6 mil alunos,mil a mais
nados às unidades escola- ta Catarina um CDRom Udesc, é dirigido a alunos', do que o ano passado, li-
res, para suprir os labora- sobre a História da Arte, pais e professores. Além gados a 150 escolas de 19
tórios de informática produzido pelo professor do Português, é editado regiões do Estado.

, ,

ensino supenor.
As audiências, de acor

do com o deputado João
Paulo, iniciaram ontemmes

mo, naUniville (Universida
de da Região de Joinville),

.

em Joinville, a partir das 19

horas. A segunda audiência
pública paradiscutiro assun
to está agendada para acon
tecer na Unochapecó, na
quinta-feira desta semana,

também às 19 horas. As

outras universidades con-

REQUERIMENTO
o vereador do PT deJaraguá do SulJosé Pendiuk dos Santos
quer saber exatamente como aconteceu todo o processo de

construção e licitação da obra da nova sede da Creche Márcio
Mauro Marcatto, localizada no Bairro Tifa dos Martins.

Requerimento nesse sentido foi encaminhado pelo vereador
na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Zé Padre,
como é conhecido no meio político de Jaraguá do Sul, quer
saber dados da empresa que executou a obra, prazo para a

execução, adiantamentos (se houve), cópias do processo
licitatório completo, projeto, orçamento quantitativo, anexos,
memorial descritivo, edital, entre outros documentos.

Cesar Junkes

templadas com as audiên- é debater os dois projetos naldo Benedet, e a Propos-
cias são a Unisul (Floria- que tramitam na Assem- ta de Emenda Constituci-

\

nópolis, no dia 26 destemês, bléia Legislativa e que pro- anal, de autoria da atual

às 9 horas); Unisul (em Tu- põem alterações no artigo Mesa Diretora da Assem-

barão, às 19 horas do dia que trata da assistência fi- bléia.

26);Univali (Itajaí, às 19 ho- nanceira aos alunos matri- Foram convidados para
ras do dia 29); Furb (Blu- culados em instituições de as audiências públicas ao

menau, às 9 horas do dia 2 ensino superior. ''As audi- menos um reitor e um alu-

de junho) e Uniplac (Lages, ências servirão para que os no pertencentes ao Sistema
às 19 horas de 2 de junho), parlamentares recebam as Acafe (Associação Catari-

Depois de realizadas solicitações dos alunos e nense de Fundações Educa-
estas audiências, o deputa- possam aprimorar os dois cionais), um reitor e ut1} alu-
do acredita que as soluções projetos que estão no par- no de universidade fora do

para os problemas estarão lamento, que são o projeto SistemaAcafe (particular) e
ao alcance de uma solução. de emenda constitucional um representante da UCE

Também esclarece que o número 001/2002, de au- (União Catarinense dos Es- .

objetivo dessas audiências
�

toria do deputado Ro- tudantes).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



E c ..o r-tOMIA
<,

IEMPREGO: SANTA CATARINA, MAIOR EMPREGADOR DO SUL DO BRASIL, ABRE 130 MIL, VAGAS

Presidente da Fiesc explica
a posição de Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - o

presidente da Ftesc (Federa
ção das Indústrias do Esta

do de SantaCaearina), José
Fernando Xavier Faraco,
afirma que, .por meio de es

tatisticas levantadas pela ins
tituição, verifica-se a abertu

ra de 30 mil novas vagas de

empregos no Estado, em
vários setores, neste ano. Ser

viços, construção civil e a in
dústria, principalmente os

segmentos metalmecânico e

de alimentos, se destacam
neste contexto. Jaraguá do

Sul, segundo ele, tem uma

grande representatividade e

é um dos fortes pilares nes
ta pesquisa por ter uma eco
nomia bastante diversificada
e propicia a ofertas variadas
de empregos.

De acordo com

Faraco, um aspecto que

chama. muita atenção é a

questão humanitária com

que a maioria dos empre-

,Fotos: Cesar junkes
Presidente da Fiesc, José Fernando Xavier Faraco

sários emprega nas

corporações, proporcio
nando qualidade de vida de
seus colaboradores e, con

seqüentemente, promo
vendo o desenvolvimento

econômico e social do

Município. "São pessoas
-

que trabalham duro para

promover o bem geral da
empresa", diz. Outro as

sunto abordado é a solidez

e amplitude do mercado

deJaraguá do Sul, haja vista
que nem mesmo a oscila

ção da nossa moeda fren

te ao dólar não prejudica
os negócios firmados, e

sim incrementa ou não as

vendas, tanto no mercado

externo quanto externo. "É
uma economia forte, auto
sustentável, sedimentada",
completa.

PARCERIAS - O Senai
I

(Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) e
o Sesi (Serviço Social da

Indústria) são determinantes
nesta conjuntura econômi

ca, por meio da capacitação
profissional e expansão so

cial das indústrias, que de

forma voluntária depositam
crédito de ,conflança nos

serviços prestados. "Deve
mos ressaltar também o tra

balho da Prefeitura, que re

aliza todo um projeto de

expansão e implantação da

empresa no Município,
como um exemplo, o con

domínio industrial, onde
foram investidos cerca de

R$ 200 mil para a consecu

ção da primeira fase, com a

instalação de dez empresas
com uma geração de apro
ximadamente 106 empre

gos, todos em ramos dife

rentes", finaliza. (JULIANA
ERTHAL)

Abertura da Semana da Indústria aconteceu ontem

]ARAGuA DO SUL - A

abertura da Semana da In

dústria, no auditório do
Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial),
aconteceu ontem, a partir
14h30, e contou com a

presença do presidente da

Fiesc, José Fernando
�X�vier Faraco, e de empre
sários da região. Houve a

apresentação de "cases" de

empresas parceiras' do
Senai e Sesi, entre elas, a

Duas Rodas, Weg, Marisol
e a Bosch-Rexroth (pome
rode).

A programação pros
seguiu à noite, às 19 horas,
com a palestra sobre "Éti
ca", com Lílian Class,

Alunos do Senai realizam amostras dos projetos

direcionada aos alunos e

comunidade em geral.
Hoje, às 19 horas, palestra
sobre a ''A importância
da educação profissional",
com Solange Buchmann.

Amanhã, às 8, a palestra
sobre a importância da

educação profissional será
repetida. O público-alvo
são os diretores de esco

las, orientadores, alunos,
'professores e,demais inte

ressados no tema. Duran

te os três dias, na cantina

do Senai, haverá uma ex,

posição dos alunos das di

ferentes áreas de educação
profissional,

O diretor do Senai,
,
Newton Gilberto Saloman,
afirma que o objetivo des
te evento é oportunizar às

empresas a participarem
das atividades promovidas
pela instituição, bem como

divulgar os trabalhos ofe

recidos-pelo Senai/Sesi.
"Escolhemos assuntos da

atualidade, pertinentes na

vida profissional das pes
soas. A necessidade de

mão-de-obra específica e

capacitada não é mais uma

exigência do mercado,' e
sim a regra nas relações de
emprego." (JE)

.� ,JJR_Ç_A-tIlB_�1 20 de-maio d�200J
---

IN
ACIJS
"Corno selecionar, contrat�r, remunerar e preparar
funcionários" é o titulo que a Acijs/Apevi promovem

\ '

em parceria com o Sebrae, de 26. a 29 de maio, no

Centro Empresarial de Jaraguá do. Sul. O curso vai
acontecer das 8 às 11h45, com o objetivo de

. proporcionar, através de conhecimentos, instrumentos,
modelos e habilidades, o melhor gerenciamento das

funções de recursos humanos. Para associados o

investimento é de R$ 75,00. Não sócios pagam RI
95,00. Inscrições e mais informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 372-2756 ou através doe,
mail treinamento@apevi-.com.br.

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) volta
a promover mais um Encontro de Gestão da

Informação. Em sua quarta edição, o evento acontece

hoje, no auditório da instituição, das 19 às 22 horas;
no próximo dia 27, e nos dias 3 e 10 de junho. O VI

Encontro da Gestão da Informação tem 'como

objetivo familiarizar os acadêmicos aos temas �gados
à Estratégia Empresarial e Tecnologia de Informação.
O evento está sendo realizado pela sexta fase de

Administração, um� iniciativa �oncret; rumo a uma

maior interdisciplinariedade. Mais informações o

telefone para contato é 275-8207, com o professor
Randal Gomes.

ICMS
A redução de 17 para 12% da alíquota do ICMS

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
para o gás natural já está vigendo. "Estamos envidando

todos os esforços para reduzir os custos do gás natural,
tornando-o competitivo, beneficiando diretamente o

consumidor final", afirma o governador Luiz Hen�ique
da Silveira, ao assinar o decreto reduzindo os

percentuais. Ao se oferecer um insumo energético
\ .

competitivo haverá um incremento na economIa,

principalmente nos setores �erâmico, têxtil e

metalmecânico. Ações conjuntas entre o governo e a

SCGás visam ampliar o acesso ao gás natural comO

fonte energética.

tD)9JJÍ/�8. J/�-o CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de,Janeiro,
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do ruo de ,J!UlelfO

ç

Fone: (047) 275·11 SO
Av. Mal. Oeodoro, 776 • Sala 12 • Ed. Maximunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comissão vai definir

empresas classificadas

JARAGuA DO SUL -

J Acontece hoje, na Co

ordenadoria de Extensão

eRelações Comunitárias da

Unerj, às 17h30, reunião d�
Comissão de Avaliação de

projetos do JaraguaTec -
Núcleo de Desenvolvi

mento Integrado de Incu

bação. Na reunião, aconte
cerá a divulgação do pri
meiro projeto classificado'

no processo de pré-incu
bação, selecionado entre

cinco ins�ritos.
Este primeiro projeto

vai ocupar um dos oito

módulos da pré-incubado
rainstalada na Unerj (Cen
tro Universitário de Jarguá
do Sul). De acordo com o

cronograma do Comitê

Técnico, nos dias 26 de
maio e 2 de junho, haverá

a a divulgação dos outros

) dois selecionados.
O coordenador do

Comitê Técnico, professor
VictorAlberto Danich, in
forma que às empresas
pré-incubadas terão um

prazo de 12 meses, poden
do se estender por mais 6

meses, período em que te

rão suporte administrativo,
técnico e operacional. ''A
instalação da pré-incubado
ra junto ao campus da

Unerj tem justamente esta

finalidade, de permitir às

empresas poderem contar

com o conhecimento aca

dêmico da instituição", as
sinala.

Segundo Victor Da

nich, a pré-incubadora de

verá entrar em operação
no começo de junho. De
pois que desenvolverem

seus projetos, as empresas
passarão por uma nova

avaliação, podendo ser in

tegradas então à incubado

ra, iniciativa que integra,
além da Unerj, a Prefeitu
ra, Apevi, Acijs, Senai e

Sebrae, com apoio da
Funcitec (Fundação de Ci

ência e Tecnologia) e do

Badesc (Banco de Desen

volvimento do Estado de

Santa Catarina).

Mecânica/para mulheres
JARAGuA DO SUL -

o Para estimular a participa-
e ção da mulher no merca-

s do de trabalho em um seg-
o menta característico dos

homens, a Acijs (Associa-
e ção Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul) promo
ve, através do Núcleo de

Automecânica, o curso

Mecânica Básica de Auto
móveis para Mulheres. O

,curso vai acontecer hoje e

arnanhã, das 19h30 às 22

horas, na Oficina Mecâni
ca Abaf, localizada na Rua

I João Planischeck, n° 856.

"O povo que conhece
ao seu Deus se

lorn:aTá Jode
e fará proezas"

, Daniel lJ :32

Durante o curso, as
. . _. r

parncrpantes serao orienta-

das sobre como proceder
com a suspensão, direção,

I

freios, motor, transmissão;
carroceria, eletricidade,
momento da partida,
quando o motor de parti
da não aciona, vida útil e

algumas peças e revisões

periódicas, garantia do ve

ículo, emergências, segu
rança, sinalização na estra

da. O investimento é de R$
5,00 por pessoa. Inscrições
e mais informações pelo
telefone 275-7012.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II
Rua: MaxWlIhelm, 289 - 8aependi
Centro Jara. uó do Sul. Fone: 370-6180

Anuncie no Jornal CORREIO 'DO POVO.
O telefone é 371-1919. Ligue e confira!

ECONOMIA CHRREIDJlillíLyo5

INEGOCIAÇÃO: O SALÁRIO ADMISSIONAL DA CATEGORIA PASSA DE R$ 320,00'PARA R$ 360,00

Trabalhadores do Vestuário'
(

terão reajuste de 19,36%
]ARAGuA DO SUL - Os

trabalhadores do setor do

Vestuário recebem 12%

de reajuste salarial no pró
ximo pagamento, como
resultado do Acordo Co

letivo de Trabalho 2003/
, 2004, fechado com o sin

dicato 'patronal na última

sexta-feira, às 1.1 horas, na
sede do STIVestuário. De

acordo com o presidente
do STIVestuário, Gilda
Antônio Alves, a nova con
venção prevê a reposição
integral da inflação regis
trada nos últimos 12 me

ses, de 19,36%, sendo que
a segunda parcela do rea

juste s-erá repassada em

agosto, para recebimento

até o quinto dia útil de se

tembro, com percentual
de 7,36% sobre o salário

de maio/2003.
Alves afirma ainda que

o salário admissional da

categoria (pago àqueles
com menos de 90 dias de

trabalho na empresa) pas
sa dos atuais R$ 320,00
para R$ 360,00,. enquanto
o salário normativo, hoje
R$ 365,00, passará a valer

R$ 409,00 a partir de maio,
atingindo R$ 436;00 em

agosto deste ario, ao incor

porar os mesmos

percentuais previstos no

discutido no Sindicato do

Vestuário são as doenças
profissionais como a LER

(Lesão por. Esforço
Repetitivo) e Dort (Distúr
bio Osteomusculares Rela
cionados ao' Trabalho).
"'Não é uma conseqüência
natural do processo de tra-

-; I

balho, e sim uma normali-

dade gerada por diversos

fatores, destacando-se a

política dos grandes gru

pos econômicos, que fa

zem qualquer coisa para
reduzir os custos do traba

lho para conseguir lucros
cada vez maiores", lembra
o presidente. (JULIANA
ERTHAL)

sumido r) dos 12 meses aos

salários d�s trabalhadores.
Em abril, a inflação che

gou a 1,38%, atingindo o

total de 19,36% no último

ano. As cláusulas sociais da
atual convenção coletiva de
trabalho foram renovadas

pelo pqzo de 1 ano.

No ano passado, o

acordo sindical resultou no

reajuste salarial de 9,5%,
afirma Alves, porém "a

inflação disparou neste pe
ríodo, eis o motivo pelo
qual relutamos para atuali
zar os salários que estavam

.

defasados".

PREOCUPAÇÃO - Ou

tro assunto amplamente

Sindicato patronal e comissão dos trabalhadores na negociação

sa Canarinho e as vans, que
realizam o serviço de trans

porte, também tiveram

uma grande alta neste pe
ríodo, garante o sócio-ge
rente da Italy Turismo,
Altevir Simplício.

Os interessados em co

nhecer o santuário da San

ta Paulina devem se pro
gramar para gastar, em

princípio R$ 22,00 com

passagem e alimentação.
No local está disposto um

variado comércio religio
so, o que vem incre

mentando a cada ano a

economia daquela região,
comprados em grandes

quantidades para s erem

revendidas no Município,
afirma a doméstica Maria

Aventura, que, uma vez

por mês, vai buscar mais
figuras da santa. "Os de

votos são muito apegados
às imagens dos santos para
realizar seus pedidos e não

medem esforços para ad

quirir os produtos", diz,
acrescentando que é um

negócio com retorno ga�
rantido.

CANONIZAÇÃO - No

dia 19 de maio do ano

passado, Santa Paulina foi
canonizada pelo papa
João Paulo II, em Roma.

Acordo. "O resultado não

foi como esperávamos,
mas assinamos o acordo

com maior percentual de
reajuste negociado neste

ano, em Santa Catarina",
comentou o presidénte.

Esta foi a quarta roda

da de. negociação para a

data-base do Vestuário -

em 1 de maio. Formada

por 46 pessoas, entre diri

gentes sindicais e trabalha

dores da �ase, a Comissão
de Negóciàs

.

recepcionou
os patrões no STIVestuário
decidida a exigir, pelo me

nos, a reposição integral da
inflação INPC (Índice N�
cional de Preços ao Con-

Turismo religioso também m6vimentaJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

No último domingo, cen
tenas de fiéis do Municí

pio participaram das pere

grinações que marcaram

um ano da canonização de

Santa Paulina, em Vígolo,
Nova Trento. De acordo

com a sócia-gerente da
Cristal Turismo, Aldenei
Salete Mengarda Stringali,
cerca de 90 pessoas parti
ram, em dois ônibus, às 5

horas da madrugada -

com o retorno às 18 horas

-, para participar di"mis
sa campal realizada às 10

horas, na Praça da Ermida

de Santa Paulina.A empre"

Ela é considerada a pn
meira santa brasileira e o

seu processo de canoni

zação durou mais de 30

anos. O milagre que a tor-
,

-

nau santa aconteceu no

Acre. A menina Iza Bruna

Vieira, em 1992, nasceu
com .problernas no cére

bro e não teria uma vida

normal mesmo que so

brevivesse a uma delicada

cirurgia nos primeiros dias
de vida. Antes de ser ope
rada, ela foi batizada pelo
padre catarinense Alécio

Azevedo, que invocou
.

Santa Paulina. (JULIANA
ERTHAL)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VidadeJKpode serconhecidaatravés de exposição
- ,

JARAGuA DO SUL -

Umaverdadeira aula de His

tória do Brasil, mais exata

mente sobre a trajetória de

vida de um dos mais famo

sos e polêmicos presidentes
da República que o Brasil já
teve. Assim pode ser defini

da a exposição "]K Cem

Anos", que foi aberta ontem
pela manhã, no MuseuMu
nicipalEmílio da Silva, e que
fica à disposição do públi
co até o dia 29 de junho.

A exposição integra o

Projeto Memória, uma inici
ativa da Fundação Banco do
Brasil em parceria com a Or

ganização Odebrecht, e em

Mostra foi apresentada ao público, ontem
Cesar J unkes

]araguá do Sul conta com o

apoio da Fundação Cultural

da cidade. A mostra, que é

itinerante, foi montada por
conta do centenário de nasci
mento de ]K, comemorado

ano passado, quando a expo
sição teve inicio.

Ao todo, são 16 painéis
com fotos e informações
básicas e um videodocu

mentário sobre a vida do

Joinville sediará evento de odontologia
JOINVILLE -- Para pro

porcionar ao cirurgião
dentista, ortodontista e aca

dêmicos de odontologia o

aprimoramento de conhe

cimentos na especialização,
a Sociedade]oinvilense de
Ortodontia promove, de

12 a 14 de junho, o 2° En

contro da Sociedade

]oinvilense de Ortodontia

e 2° Orto Shopping Sul,
com professores renoma

dos da área. O encontro

será realizado no Auditó

rio do Banco do Brasil, em
]oinville, onde durante três
dias haverá palestras tratan
do dos mais atuais temas

da área odontológica.
O primeiro encontro,

no dia 12, será das 8 às 12

horas e das 14 às 18 horas,
com Leopoldina Cape
lozza. Ele fará uma abor

dagem diferenciada sobre

tratamento ortodônticos
em adultos. No dia 13,
Alberto Consolara, mestre
em biologia e patologia
bucodentária e doutor em

diagnóstico oral pela USP

(Universidade de São Pau-

lo), falará sobre as rea

bsorções dentárias e impli
cações diagnosticas, tera
pêuticas e condutas pre
ventivas. A palestra se ini

cia às 8 hqras e prossegue
até às 18 horas, após inter
valo de duas horas, No sá

bado, a palestra sobre a

Avaliação Crítica do Siste

ma Straight-Wire inicia às

8 horas. Opalestrante será

o mestre e doutor em

Ortodontia pela FOB

USP, Weber Ursi. Ele fará

uma avaliação crítica, valo
rizando as vantagens, da
técnica e como torná-las

mais eficiente. O objetivo
do evento" informa o pre
sidente da Sociedade

Ioinvilense de Ortodontia,
Ewandro Berreta, é mos

trar a especialidade como

ciência forte e estabelecida.

"Tudo que é feito hoje na

Ortodontia é embasado

cientificamente. O 2° En

contro. da Sociedade

]oinvilense de Ortodontia
é uma oportunidade para
que o cirurgião-dentista
conheça tudo o que é feito

de mais moderno na or

todontia", completa.
O 2° Encontro da So

ciedade ]oinvilense de

Ortodontia e, o 2° Orto

Shopping Sul é uma reali

zação da Sociedade]oin
vilense de Ortodontia. Até

hoje, acadêmicos de odon
tologia pagam R$ 50,00
como valor da inscrição;
pós-graduandos investem

R$ 100,00; sócios da Abor

pagam R$ 180,00; associa
dos da SCO (Sociedade
Catarinense de Ortodon

tia) investem R$ 150,00, e

profissionais em geral pa
garão R$ 210,00. Após a

data, o valor para acadêmi

cos é de R$ 70,00; pós
graduandos pagam R$
120,00; associados daAbor
investem R$ 200,00; sócios
da SCO pagam R$ 170,00,
e profissionais em geral te
rão um custo de R$ 230,00.
Inscrições e mais informa

ções sobre o segundo En

contro da Sociedade ]oin
vilense de Ortodontia po-

.

dem ser obtidas através do

telefone 423-3471.

presidente daRepública, des- do PNB (produto Nacional presidenciais da época rece,

de o seu nascimento, em 12 Bruto). As fotos acompa- bendo outros gran,des esm,

de setembro de 1902, na ci- nham de forma fiel os textos, . distas, como Fidel Castru
dademineira deDiamantina, que, de maneira resumida, ex- Viajou o mundo todo e cle.

passando pelo seu envol- plicam os motivos da grande- vou o Brasil a uma condição
vimento na politica, exílio e za politica do ex-presidente nuncavistaantes.Em seuman.

morte, ocorrida em 22 de JuscelinoKubitscheck,que, ao dato, oBrasil teve crescimen.

agosto de 1976, em acidente assumir, prometeu que tiraria to médio inédito de 8,1%ao
de automóvel na movimen- o Brasil do atraso e o. elevaria ano, com um salário mínimo
tada Via Dutra. à condição de pais industrial. real até hoje não ultrapassa.
A exposição representa Dotado de um imenso do. Foi exilado quando do

uma excelente oportunidade, carisma e contando com o golpe militar ocorrido em

especialmente para a rede de apoio popular,]K foi, sem 1964. Em 31 de janeiro de

ensino, que terá a chance de dúvida, um dos maiores es- 1961, transmite o cargo ao

obter informações e fotos tadistas do Brasil, se não for adversário político,]ânio Qua·
sobre avida daquele que foi o único. Durante o seumanda- dros, elege-se senador por
idealizador e construtor de to, que começou em janeiro Goiás e almeja retomar ao

Brasília, inaugurada em 21 de de 1956 e terminou em 1960, cargo de presidente, sonhoin-
abril de 1960, econsumiu2/3 ]Krevolucionou os costumes terrompido pelo golpe.

Ensina teu filho no caminho que deve andar e, ainda quefor velho, não
se desviará dele. Provérbios 22.6

MEUS PAIS ME ENSINARAM ...

Conta uma estória que certo dia, três mulheres foram atê o poço
buscar água. Ali,junto do poço um velhinho escutava o que as mulheres

conversavam. Uma delas disse:"Meu filho é o mais ágil e rápido de todos
os alunos na escola. Com toda certeza, ele será um grande atleta e

desportista. Vai ganhar muitas medalhas e dinheiro. Vai ficar rico com o

esporte."
Aí a outra mãe disse:" Meu filho, ele tem a voz mais melodiosa de

todos os alunos da escola. Na certa será um grande cantor.Vai gravar
muitos discos.Ele também vai ganhar muito dinheiro e vai ficar muito
rico."

E, por último, disse, bem baixinho, a terceira mulher:O"Meu filho, ele
não faz nada de especial."

Depois da conversa, as três mulheres pegaram cada uma os seus pesados baldes para voltarem para casa.

Nesse instante, vieram correndo ao seu encontro os três filhos. O primeiro fazia piruetas, uma atrás da outra.

O segundo cantava como um sabiá. O terceiro, porém, pegou o pesado balde de sua mãe eo levou para casa.

Foi aí que a primeira mulher viu o velhinho e lhe perguntou: "O que o senhor achou dos nossos

filhos ?" O velhinho, admirado, respondeu:
" Seus filhos? Eu só vi um filho! Foi aquele que pegou o pesado

balde de sua mãe e o levou para casa," _

Cada vez mais cresce a convicção de que é preciso retomar - e urgentemente - a educação de

valores. Não há futuro para a humanidade sem esta perspectiva. E a base de tudo está na família. Os

pais são os primeiro e eternos educadores, por excelência. Depois vêm os professores. São eles - pais
e professores - pessoas que nos acompanharão para o resto de nossas vidas.

Os ensinamentos de nossos pais nos acompanham silenciosa e eloqüentemente durante toda a vida.

E, especialmente, nos momentos mais difíceis, ressoa em nossa consciência o conselho materno, a

adverténcia e a recomendação paterna. Por isso, os pais vivem com a gente para sempre. São nossos etemos

conselheiros. Não morrem jamais.
E nós hoje, na pós-modernidade, com que valores estamos educando nossos filhos? Será que estamOS

dando a eles - nossos filhos - o testemunho de nossas crenças e vivência de valores? Ainda tomamos

tempo - mesmo quando crescidos - para orar por e com eles? ,
.

Ouço com preocupação que hoje não mais se quer falar em ser modelo. Se é' uma questão semânUca,
falemos em ser exemplo! Porque o que verdadeiramente educa é o exemplo, a coerência, a firmeza, o

testemunho. O Mestre que os homens pregaram na Cruz nos ensinou isto.

Enquanto colégio estamos orientando, atravé de palestras e indicações de bibliografia, os pais dos nossos

alunos, objetivando uma educação com limites e com valores positivos.
Penso que grande parte dos problemas mais cruciais da humanidade é conseqüência da fal�a de

valores na vida das pessoas: o desrespeito à vida, à natureza, a violência, a mentira, a falta de etlca,

a fantasia da liberdade total. (Aprendi que "a liberdade � um terreno cercado por arame farpado')�
"Isto não se faz!" é a advertência de nossos pais, que ecoa em nossas memórias com relaçao

a comportamento inconveniente! Ainda temos coragem de sustentar nossas convicções ou apenas
estimulamos, de forma egoísta, os talentos com que Deus abençoou nossos filhos?

,
.

Finalmente, se quisermos que nossos filhos sejam herdeiros de nossas utopias e fiéis depositariaS
de nossas crenças e valores não esqueçamos de eAsinar-lhes a lição, porque, somente assim poderemos
credenciar-nos à memória de seus corações e esperar que possam dizer um dia: meus pais me

ensinaram ...

LEOPOLDO L.R

,.

Av. Pref:Wald�mar Grubba, 1292

�i!"g(§g•
.... ,:. .-/
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ÁGUA VERDE- procura-se casa pi alugar.
Tratar: 370-6110.

ALUGA-SE - quartosmobiliados. Tratar: 370-
3561 cl proprietária.

BARRA DO RIO MOLHA-vende-se, 2 pisos,
,15 peças, pontada, terreno cl 600m'. R$

. 35.000,00. Tratar: 370-7594.

BARRA DO RIO MOLHA - vende-se, Chalé
alpino, 87,', cl suíte, 1 qto, sala, COZ., bwc,
aquecedor a lenha, todo mobiliado, telefone,
escritório, churrasq., todo cercado, área tipo
condomínio, a 5km do centro. R$ 850,00 cl
todas as txas. Tratar: 370-9172 ou 9957-
2527.

. -- .

ImovelS
BARRAVELHA-vende-se, sobrado, cl 3
suítes, 1 qto, 2 saias, 2 bwc, COZ., área de

festa cl churrasqueira, garagem pi 3 carros,
rua cl calçamento, próximo à lagoa. R$
200.000,00. Interessados solicitar fotos
pelo e-mail sttm@bol.com.br

CENTRO - vende-se, de alv., 3 dorm,
1 suíte, COZo mcbüladada. dep.
empregada, despensa, área de festas

cl churrasqueira, garagem pi 3

cerres, próx. Duas Rodas. Tratar: 275-

3070.

CENTRO -vende-se, de alv., 2 pavimentos
ti 300m', 4 dorm., 1 suíte, 3 bwc, dep.
empregada, garagem para 2 carros,
aquecimento a gás. Tratar: 275-3070.

ILHA DA AGUEIRA-vende-se, alvenaria, cl
106m', 4 dorm., 2bwc e demais dep., próx.
Posto Pérola. Tratar: 370-5623.

ITAJUBA-vende-se, cl 120m'. Tratar: (47)
456-3841\cl Zezo.

VENDE-SE - quitinete ou troca-se por terreno
ou casa pequenano centro. Tratar: Oxxll
6976-9448 cl Cecília.

VENDE�E- casa antiga de madeira nativa.

Tratar: 379-1207.

VENDE-SE - casa em alvenária cl 8
comôdos, cl 2 terrenos super barato. R$
17.000,00. Tratar: 275-1226 ou 9975-

'.diversos

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

.

DE JARAGUÁ?

ROY�
"4 j � i ;i{j4 (.Xq.g., tJ
Loftis e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4.1)215-3010
CONSTRuSeL

"Inovando Conceitos de Vida'

2746 cl Suely ou João.

VILA LENZI - vende-se, alvenaria, cl
194 m>, 1 suíte, 3 quartos, 2 bwc,
sala grande, copa, cozinha, mesanino
cl varanda, garagem pi 3 carros,

terreno medindo 14X25. R$
85.000,00. Tratar: 372-3922 Walter
CRECI9238

ALUGA-SE -1 quarto em apto no centro, pi
moças. Tratar: 9134-0711.

ALUGA-SE -1 apto cl 2 dorm., sem garagelj1.

Et1u:ofulh!lUi o e/l" Aulllvutlqu6 lutUrllrlOLl pc" VfwtYn Dlrelo da PóbrlCH

Clio Expression e Privilége
O (2)

com Taxa de % a.m.
.

)

Neste Sábàdo
Das 9:00 às 17:00 hóras .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUDO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E PROJETOS

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

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

R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praia - Sacada com vista para oMar - ÓtimoNegócio. R$120.000,00
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios

(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,00
ZElIO BURATTO - (47) 9983-5920 - (47) 367-19931 CRECI296

R$ 250,00. Tratar: 372·3558.

AMIZADk - vende-se, rua ArturGuenter, cl 2
dorm. R$ 35.000,00. Tratar: 9975-5380.

BARRA VELHA-vende-se. R$ 60.000,00.
Tratar: (47) 446-0242 cl Nelson.

BARRA VELHA - vende-se, centro, frente pi o
mar, área 212,67m', cl suíte, 2 dorm., 2 bwc,
coz., 2 salas, 2 sacadas, churrasqueira. Tratar.

.

370-2000 hor. comI.

BARRA VELHA - vende-se, sobrado. Ou troca
se por casa. Tratar: 370-7312

CENTRO-vende-se, coberutra cl piscina, área
403,86m', 1 suíte, bwc cl hidra, closet, 2
dorm., sala, coz.. 3 sacadas, 3 bwc,
churrasqueira. Tratar: 370-2000 hor. comI.

CENTRO-vende-se, Ed. Royal Barg, 3 dorm.,
1 suíte, sacada cl churrasqueira, COZo

mobiliada. Entrada mais parcelamento em até

50meses direto com proprietária. Tratar. 275-
3070.

CENTRO-lÍende-se, 144fn2, ao lado Foto Loss,
si garagem. R$ 50.000,00. Aceita-se terreno.
Tratar: 370-9787 cl Vanderlei a noite.

CZERNIEWICZ -vende-se, cl 95m', 2 dorm.,
1 suíte, sala, COZ., bwc, lavanderia e sacada,
rua Ema Ziemann, 3' andar, 304. R$
59.000,00. Tratar: 311-8116 ou 9124-2786
c/Marlene.

CURITIBA - aluga-se, mobiliado, centro. Tratar.
275·0402.

PROCURA-5E - apto pi alugar próx. do centro,
ou alguém que queira dividir clmoça cl filho
de 12 anos. Tratar. 371-2511 ou 9131-2591.

UBATUBA-vende-se, cl 84m', a 350mts do
'mar. Aceita-se carro ou imóvel em Jaraguá do
Sul. Tratar: 372-3235.

VENDE-5E - de alvenaria, cl 130m', de laje,
Lot, Souza. Tratar: 276-2070.

CENTRO - vende-se, comercial/condomínio,
cl 3.900m', totalmente aproveitáveis. Tratar.
275-3070.

CORUPÁ- vende-se, cl 62.500m', lateral da
rua do Seminário, área plana, beira-ria,
pastagem. Ótimo pi industria, recreativa ou

chácara. R$150.000;OO. Trãtar: 372-3063
cl Egon das 19 às 22hs)

ESTRADA NOVA - vende-se, 390m', cl casa
de madeira cl 39m', sala, COZ., lav., bwc. R$
17.000,00. Aceita parte em dinheiro o restante
em carro ou mal. de contrução. Tratar: -:372-
3822.

RIOCERRO II-vende-se, de esquina, 1km após
Chocoleite, 16x28mts. R$ 14.000,00.
Tratar: 376-3386.

li Sal

LOJA ROYAL BARG - vende-se, ponto já
formado, com mercadorias e mobiliário.

Defrone para Marechal. Tratar: 275-3070

VENDE-5E -loja de confecções, cl estoque e

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

VENDE-5E - área de 20.000m', próx. enegia
elétrica e ribeirão, ideal pI chácara. R$
16.000,00. Tratar: 274-8013.

cf experiência comprovada em

telemarketlng, contato cf
cliente, pesquisa de

informações para clientes, e
tarefas básicas de
administra

R$ 21.000,00
R$ 28.000,00
R$ 35.000,00
'R$ 42.000,00
R$ 56.000,00
R$ 69.000,00
R$ 83.000,00

____R$ 185,00_---1
____R$ 244,00----1
____ R$ 309,00----1
_____ R$ 368,00---l
____ R$ 494,00_---1
-- __ R$ 613,00----1
____ R$ 731,00_----<

INFORMAÇÕES:(47) 222-1152
(47) 9981-3627-c/ Paulo

PERFLEX

empregos
• Ofe

CONSóRCIO UNIÃO- precisa-se de vendedores
com experiência na área de consórcios, ótima
remuneração. Tratar: 37>1-8153.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

zeladora ou diarista. Tratar: 370-

5786.

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se, cl prática
no ramo de motos. Tratar: 275-2030.

OFEREÇO-ME - pi lavar roupa em casa.

Tratar: 370-7594 cl Helena.

-

SELEÇAO
PROFESSOR 2004

Biologia e Educação Física

Enviar Curriculum Vitae*, sigilo
absoluto. Rua: Guilherme Lessmann,
355 - bairro João Pessoa CEP 89257-
520 - Jaraguá do Sul.

* exige-se especializaçào. mestrado ou doutorado.

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

qfl
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1Q fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e' Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel.

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -19/05/2003

.FRENTISTA (5478 A) sexo masculino, primeiro grau ou cursando, ter
mais de 2 anos de experiência.
.OPERADOR DE CAIXA (5479 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função.
.ATENDENTE DE PADARIA (5480) sexo feminino, primeiro grau
experiência na função.
.LAVADOR DE VEíCULOS (5502 A) sexo masculinom segundo grau,
acima de 18 anos.

-

•MARCENEIRO (5500 A) experiência na função, primeiro grau completo.
·TECElÃO (5460 A) sexo masculino, primeiro grau, 05 vagas (para os

três turnos)
.FINANCEIRO (5458 El) ambos os sexos, segundo grau completo,
preferencialmente cursando: Administração, Contábeis ou Economia,
experiência na função de no mínimo um ano

.TElEMARKETING (5455 ES) ambos os sexos, segundo grau,
preferencialmente experiência na função e-em vendas
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (5442 A) sexo masculino, para trabalhar em
Corupá

' .

.REPRESENTANTE (5424 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência
em vendas, poderá ter outras representadas, para trabalhar a região do

Vale do Itapocu, possuir veículo
• ENCARREGADO GERAL DE CORTE (5423 A) ambos os sexos, segundo
grau, experiência de dois anos na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de corte

.ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) ambos os sexos,

segundo grau, experiência na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de costura
.CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) ambos os sexos,experiência na

função, segundo grau, conhecimento em informática.
.LABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, Curso

Têcnico em Laboratório, conhecimento em informática.
• MESTRE DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função.
.MECÃNICO DE VEíCULOS (5328 A) sexo masculino,se possível com

segundo grau completo, experiência na função,
.LATOEIRO (5374 A) sexo masculino, se possível corn segundo grau

completo, experiência na função,
.VENDEDOR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possível com
segundo grau completo, experiência em vendas

.MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexo masculino,

preferencialmente segundo grau, conhecimento de mecânica geral, noções
sobre tipos de máquinas a serem manuseadas, conhecer pneumática
básica I

.INSPETOR DE VENDAS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior
em: Eng" Químico, Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens,
se possível com experiência comercial
.AUXI,L1AR TÉCNICO IV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito

anos, formação em têcnico eletrônico, ou eletrotêcnico.
.ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexo masculino, primeiro
grau, experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
.APLlCADOR DE PElíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na

função, (película de automóveis)
.VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possível experiência em

móveis sob medida para trabalhar em Bal. Camboriu e Blumenau
• OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
.CASAl DE CASEIROS (A) com experiência, residir em Jaraguá do Sul.

.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

.SERRAlHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
.CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5471) ambos os sexos, segundo grau

completo. _

• RECOlHEDOR DE CARRINHOS (5470) sexo masculino, prirneiro grau.
.CAIXA (5469) sexo feminino, segundo grau.
._ATENDENTE DE AÇOUGUE (5467) sexo masculino, segundo grau.
.INFORMANTE DE CADASTRO (5415) ambos os sexos, segundo grau,
possuir informática.
.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) sexo masculino, primeiro grau
completo.
.VENDEDOR (5431/5430/5468) ambos os sexos, segundo grau,
experiência em vendas para Jareguá/Guaramirirn/Brvsque e Joinville.
.AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5344) ambos os sexos, prirneiro grau
completo, experiência na função ou possuir cursos na área.

.AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segunda grau

.TElEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento
em informática
.CONFERENTE (5416) sexo masculino, segundo grau completo ou

cursando.

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eIP 89255-000

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EMENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS

Rua Adélia Fischer, 303

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

PROGRAMAÇAO DE CURSOS
�i[FJ�;g_aç:ft.a&!?1!:!1:i]:i;�.��_IH'Q1i�Jll�_[v�\�lff(:itõl

A Arle de Bem Receber e Servir 15h 26.30/05 2' a 6' 19h às 22h R$ 50,00
PPCP , - Planejamento. Programação e

20h 19.23/05 2' a 6'
1 8h30 às

R$ 160,00
Controle de Produção. 22h30

Desenvolvimento Profissional em Gestão 40h 24/05 a 21/06 Sábados
8hàs12he R$ 320,00 ou 1+1

Financeira 13h às 17h R$165,00
Assistente Administrativo 140h 26/05.29/10 21 e 4- 19h às 22h 1 + 5 x R$ 120,00
Excel Fórmulas e Funções 20h 26/05 • ·16/06/2003 2' e 4- 19hàs22h R$ 160,00 oul +1 R$ 85

Vendas 110h 27/05 a 02/10 3' e 5' 19h às 22h R$ 530,00 ou 5 x

R$110,00
Técnico em Transações Imobili�rias 870h 02/06/03 a 12/2004 2' à,5' 19h às 22h 1+19 x R$ 170,00
Técnico em Enfermagem 1800h 02/06/03 a 06/2006 2' a 61 19hàs22h 1+35 R$ 189,00
Redação Empre sarfal 30h 02 a 13/06 21'861 19h às 22h R$ 160,00 ou 1+1 R$85
Operador de Microcomputador 60h 09/06.08/07' 2' a 61 9hàs12h R$ 360,00/ 5 x R$ 73,
MonÍagem' e 'Manutenção de

44h 07/06 a ,02/08 Sábados' 8h às 13h R$ 400,00 ou 1+4 R$92
Microcomputador

Telefonista Recepcionista 140h 10/06 a 18/11/2003 3' e 5' 19h às 22h R$ 715,00 ou 1 +5 as
120,00

Técnico em Alimentos 1960h .16/06 a 03/2006 2' a 6' 19h às 22h 1 + 32 x R$ 205,00

Técnicas de Negociação 15h 23.27/06 2' a 6' 19h às 22h R$ 130,00 ou' 1 +1 RS
68,00

transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07.04/1.1 3' e 5' 19h às 22h 1 +4 R$ 110 ,00Internacional

Prática Camb-ial + Operação Câmbio 110h 02/07 a 03/11 2' e 41 19hàs22h 1+4 R$ 110,00
Ielevendas 15h 07.11/07 2' a 61 19h às 22h R$ 130,00
Oratória II 16h 21 .25/07 21 a 6' 19hàs22h R$ 130,00 ou 1+1 R$68

Logística Básica 12h 28.31/07 21 a 51 19h às 22h R$ 163,00
Aperfeiçoamento em Instrumentação 240h A definir 211,4' e S'. 19h às 22,h 1+ 6 x R$ 130,00
Cirúrgica para- Auxiliares de Enfermagem

A Importância-de Compras nós Lucros da
18:30 às

08h A definir 61 e sáb 22:30 8h às
Empresa 12h

Estratégias e Técnicas de- Negociação 20h A definir

Banco de Dados Access 36h A definir Sábado 13h às 16h R$ 290,00 / 1 +2 R$ 98.

Autocad 40h A definir 6', sáb. e dom. A definir R$ 350,00

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
-+ EAD - Ensino a Distância; -+ Cursos ln Company.

GERENTE
Schadeck Massey Telgusson, empresa especializada em agro

negócios está selecionando profissional para atuar em Jaraguá
do Sul e região. Requisitos:

Experiência Administrativa;
Experiência em Vendas;
Conhecimentos em Produtos Agropecuários .

...

...

...

Interessados enviar curriculum para:
Com. e Ind. Schadeck S.A.
Rua' Felipe Schmidt, 1204 - Mafra - se.
CEP 89300-000 - Ale Depto. Pessoal.

OFERE'ÇOME-p/tràJalhacl seM;xlsded@ta;ão
p/ empresas e particular, Tratar. 372.Q438,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como díarísta ou
cuidar de idosos, Tratar: 275<3198 cl Neusa,OFEREÇO·ME _ pi trabalhar como

!elviços gerais, servente, ajudante
aminhão, móveis, Tratar: 275-3137 cl .

luis Mauro.
SOLDADOR - se oferece pI trabalhar, cl
experiência e referência, TrataR: 274-8013,

S e I e, ç ã o
Perfil Telecom, seleciona pessoas com ou sem

experiência para trabalhar na área de telefone fixo
�om encaminhamento para o mercado de trabalho,
OTIMOS GANHOS.
Tratar: Rua Reinoldo Rau, nO 60 - Centro - Ed.
Market Place - cl Sergio ou Adair. Fone: 275-0089.

\'eículos
4p, a.c., computador, d.h. v.e. te" CD, alarme,
cl controle nas travas, aros esp. R$ 9.000,00
negociávels. Tratar: 9962-8154.

CARAVAN -vende-se, R$ 3.650,00, Tratar:

379-1448,

CARAVAN-vende-se, diplomata, 89, cornpl.,
6 cil., gasolina, R$ 5,500,00, Tratar: 9997-
5557,

CARAVAN -vende-se, 87, 4.1, cornpl. R$
3.550,00. Aceito carro de maior valor. Tratar:'
379-1448 cl Ivanir.

CORSA -vende-se, wagon, 16v, 01,23.000km
completa + a.c. R$ 18,300,00, Tratar:
9953,5541 (meio dia ou após 17:30min)

CORSA-vende-se, pick-up, 96, preta, rnod.
01, compl, R$11.800,00. Tratar: 376-3566
clWilly ou 372-2918 cl Reginaldo após 18hs.

KADETT - vende-se, Gl, 97,2,0, cinza, R$
9.800,00. Tratar: 371-6707 ou 9973-4745,

MONZA-vende-se, 89, v». 2,0, ãlcool. Tratar:
370-1823c/llson, ,

MONZA - vende-se, 86. R$ 1.000,00 entr. +

17x R$ 242,00. Tratar: 374-5339.

MONZA - vende-se, 96, 2,0, gasolina, 4p,
cornpl. - ar, R$ 10,500,00 ou troca-se por
terreno, Tratar: 276-3108,

MONZA - vende-se, 93, Classic, 4p, compl. -

ar, pneus novos, R$ 7.400,00, Tratar: 371-
2117 cl Charles.

VECTRA-vende-se, 98, a.c., d.h., compl. GNV.
R$ 21.000,00, Tratar: 275-2063 cl Joyce.

VECTRA-vende-se, Gl, 98, cornpl., menos ar,
revisado, 78.000 kms originais cl manual. R$

11.30p,00 + 16x R$ 437,19 ou R$
16.900,00 à vista. Aceito troca. Tratar: 9994-
9796

VECTRA-vende-se, GI, 98/98, branco, esp.
Tratar: 273-0479,

CORREIO DO POVO 3

Unerj oferece curso de

Organização,de Festas
O curso de Organização de Festas tem o objetivo de trazer

informação e conhecimento sobre organização de festas e eventos

sociais ou profissionais, propiciando, para o ingresso de um novo

mercado de trabalho.
A ementa abrange o planejamento de festas e eventos, orça

mentos, tipos de cerimoniais, organização de festas familiares, como
aniversários, aniversário de 15 anos, debut, noivado, casamento,
bodas e batizados. Organização de eventos, como recepções; co
quetéis, homenagens, palestras, convenções, formaturas, entre

outros. Para cada festa ou evento a organização do horário, con
vidados (seleção e recepção), convites (formas de confirmação),
local (decoração), trajes (noivos, padrinhos, convidados), bebidas
(cartas de vinho), música, atividades de entretenimento, lembranças
a serem oferecidas aos convidados ou homenageados.

As aulas teóricas serão ministradas na Unerj, e as aulas práticas
nos locais próprios (igrejas, clubes, restaurantes, etc.). O curso

\

acontecerá as segundas-feiras, das 19 às 22h30, e terá duração de 5

meses, iniciando no dia 26/5.

.J
UNERJ

C&ntro Untversltár'1o de Ja,raguá do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

BRAVA-vende-se, 00101, SX, 16v, cornpl.,
a.c. "climatronic", preto. R$ 25.300,00.
Tratar: 371-7842 ou 372-0749 cl José ou

Lucimar.

COMPRO
CONSÓRCIOS

CORCEL II - vende-se, 80, R$ 2,000,00.
Tratar: 376-2544. DE CARROS E

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

DELREY -vende-se, 84. R$ 2!100,00. Tratar:
376-1013.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94; 1,0, gasolina.
R$6,300,00. Tratar: 372-3922

AESTA-vende-se, 98, 4p, prata. R$ 8.500,00
+finan. Tratar: 9121-3287,

GOL-vende-se, Special, 00101, R$9.500,00
entro + financ. Valor negociável. Tratar: 372-
0665 Ou 9117-8754.

GALAXIE-vende-se, landau, 79, cl motor6
cíl., álcool. R$ 3.700.00. Tratar: 371-6702
ou 9973-9253.

GOL-vende-se, MI, 98. R$ 9.500,00. Tratar:·

�73-0131 cl Elcio.

LOGUS-vendE>se, Cl, 93. R$ 3.000,00 entr.

+ 25x R$ 268,00, Tratar: 9113-4728.
AORINO-vende-se, pickup, 96, comp. Tratar:
376-3566 cl Willy. BRASILlA - vende-se, 74. R$ 1.500,00,

Tratar: 371-6702 ou 9973-9253.

AORINO-vende-se, píckup, 92, 1,6, cl capota
maritima, cl v.e. R$ 5.500,00. Tratar: 9104- BRASILIA - vende-se, 77. R$·1. 700,00,
3691. Tratar: 273-6242.

PALIO -vende-se, EDX 1.0, 98, 4p, gas. FUSCA-vende-se, 69, antigo. R$ 2.000,00,
vermelho, a.q.ia.t., v.e., t.e., trava interna Tratar: 273-6242 ou 9111-7033 hor. comI.
de porta maias, l.t. d.t., trava para

crianças, R$ 10.900,00, Tratar: 370- FUSCA-vende-se, 75. R$ 2.500,00. Tratar:
8928. 273-6242 ou 9111-7033 hor. comI.

TIPO-vende-se, 96. R$ 5.000,00 ",18'x R$ FUSCA-vende-se, 76, motor 1600. Tratar:
267,00. Tratar: 387-5612,

--

9125-3336,

UNO - vende-se, 98, vermelho, 2p,
vidros verdes, v.e., Le., a.c.,

alarme. R$ 9.000,00. Tratar: 9101-
1913 ou 371-5424 cl Sandra ou

Edylsom.

UNO-vende-se, 94, 1,5, R$ 7,200,00. Tratar:
9952-2420.

.

UNO-vende-se, 93, v.e., te., alarme, 4p, Tratar.
371-6835.

UNO-vende-se, ELX, 95/96, v.e., t.e., I.t., d.t.,
rodas liga leve. Tratar: 379-0520.

UNO-vende-se, Mille Eletronic, 94, vermelho
escuro metálico, R$ 7.000,00, Tratar: 371-
4191

UNO-vende-se, ELX, 95, 4p, cornpl., a.c, R$
3.000,00 + prest. Tratar: 276-0397,

LOGUS - vende-se ou troca-se, 93, CL. R$
4.000,00 + 26x R$ 268,00 ou carro de

menor valor. Tratar: 9113-4728.

PARATI-vende-se, CI, 1.6, 98, verde met.,
45.000km originais. R$15.000,00. Tratar:
372-1252,

SANTANA - vende-se, CD, 86, 4p. R$
4.000,00. Tratar: 273-6242.

SANTANA - vende-se, 85. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-1161.

SAVEIRO - vende-se, 99, MI, 1.6, branca,
capota maritima, pneus seminovos, prot.
caçamba, licenciada 2003, t.e. alarme,
isultnrn. R$ 14,300,00 aceito troca, Tratar:
91182725 - 3712850 com Willian,

GOL-vende-se, Cl, 1.8, alcool, 89, azul copa
(prateado). Tratar: 9961-3590 ou�75-3271.
GOL - vende-se, 1,0, 96, I.t, dtt., a.q. R$
8,QOO,00, Tratar: 371-2877 ou 9103-0312

cl Luciano, VOYAGE - vende-se ou troca-se, 88, por carro

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Locação *Consertos *Montagens

Irmáqulnas Indústria
e Comérolo LIda. - ME

275·0316/371·9421
9133·6136/9952·1838

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Motores Eslacionários - Motoserra
- lava Joio - Rocadeira • Assistência 24 hs
- Aspirador - Motobombas viww.irmaquinas.cjb.net
. Compressor - Entre outras... irmaquinas@uol.com.br

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votoranitim I Finanças

Corsa, a.c., d.h.
Fiesta Street
Gol Plus

ggrs�lIf�iu�6
Uno EX, 4p
Megane Scenic XRN
Gol Plus i
Ka
Ka
Gol Special

�������fTg�'
Pampa 1.8
Tipo SLX, compl.
Monza cl CD
Escort L - Euro
Escort L
Voyage GL, 1.8

�so"tgrtc�02�IíDX
�1�z���L� e baú 1313

F-4000
MB 709
Gol 1.0 compl.
Gal MI
Gol
Corsa Sedan, GL, 1.6
Opala Comodoro SLE
F

02
02
01
01
01
99
99
95
99
99
00
96
99
90
95
93
94
89
89
96
88
83
99
79
93
97
97
97
97
90

branco
prata

g����o
amarelo
prata
verde
azul
cinza
prata
azul
azul
vermelho
verde

Rf 16.800,00
R$ 16.500,00

�l �Hgg:gg
R 10.900,00
R 27.000,00
R 9.800,00
R 10.900,00
R 11.500,00
R 12.800,00
R 15.500,00
R 22.000,00
R 6.200,00
R 9.800,00
R 8.500,00
R 8.900,00
R 4.900,00
R 6.300,00
R 8.000,00
R 3.500,00

.� ��:ggg:gg
R 17.500,00
R 35.000,00
R 12.000,00
R 10.900,00
R 10.500,00
R 13.500,00
R

.

6.300,00
".,.,·.,;;.,.B, ....•3'.�O'O',O'8"·,,., .•.

'c"'an:: 'm:FH"rfã'tntc'i"ãm:::

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

cinza G
prata A
vermelho' A
verde G
verde A
azul G

G
D
D
D
D
G
G
G
G
G
G

cinza
amarelo
branco
branco
vermelho
branco
vermelho
verde
branco
vinho

�� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do S.ul • se

CG Titan KS, Okm
Gol GIII, 4p ,

Gol GIII
'

Corsa Sedan
Corsa Wegon GLS, 1.6, 16v
Marea Week ELX 2.0, 20V
corsa Sedan Super
Gal; 1.6, MI, compl., 4p
Escort GL
Gal, 1.0, MI
Mondeo CLX
Blaser OLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super
Golf GL
Astra GLS
Fiorino Furgão
Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS
Opala 4.1, 4p
Monza SLE
Monza classic 4p

Verde
.'

Cinza
Branco
Prata"
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Cinza
Preta
Branco
Vermelho
Prata
Azul
Cinza
Branco
Azul
Branco
Verde
Cinza
Azul
Branco

03
01
00
00
00
99
99
99
98
98
97
97
96
96
96
95
95

.

95
93

, 93
93
90
88
87

FIAT Palio EDX, 4p 97

Palio ED, 2p 97

Tempra 2.0 8v 4p 95

Gol,4p 99

GoICl,Mll.6 97
-

Kombi cabeçuda, GNV 97

Gol 94

Santana GLI, 4p 94

ParatiCl 89

Gol el, 1.6, álc. 92

VectraCD 94

logusGl, ve, te 94

Monza 93

EscortGl 94

EscprtXr3 90

vw

GM

FORD

laranja R$10.900,00
Branco R$ 9.700,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$'13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500,00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5.900,00
Branco R$ 6.!?00,00
Azul R$14.000,00
Verdemet. R$ 8.600,00
Verde R$ 7.300,00
Azul R$ 8.500,00
Prata R$ 6.900,00

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p

01
97

GM
Branco
Branco
Prata

Prata
Vermelho
Verde
Preto
Preto
Verde
VW

02
01
,01
99
98
98
96
90
86

Celta, 14.000km
CorsaWind 4p
Corsa Wind c/ ar, 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS cornpl,
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

KadettSL/E
Monza SL/E 1.8

Saveiro, cornpl., top de linha Vermelho
Pointer CU Branco

Gol LO, 2p Branco 96

Voyage Plus Bege
" FIAT

02
96
G
86

Verde
Cinza
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 .

Cinza 93 A
". ÃV.!��Êf'�iT9W�LIlEMA� çllIlIlÂ; 3â�9 �'âÂI�Rój'IEiliA:�'JARAIlIIA'ÔIJ"'Slll ,

Seja 'parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

compl., 1.8, 16v
4p, ve, te, It, dt, aq
v.e., t.e. limp. desemb.

cz opc.

cornpl.
c/ capota de fibra

limp. desemb., a. q.
compl.
compl.
completo
4p, !.t., d.t., a.q.
cornpl., gasolina
4p, c/ opc.
álcool.

álcool,1.6
I.t., d.t., a.q.
cz ooc.

v.e., t.e., a.q,
rodão

bordô

champagne
verde

cinza

prata,
branca

azul

grafite
verde

bordô
verde

bordô

prata
bordo

bordô

azul

marrommet.

champagne
prata

EscortSW 98

Uno SX, 1.0 97

Uno SX 97

Kadett I 97

Ranger 97

Pampa L 1.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

.

Toyota Corolla 95

Vectra GLS 94

Vectra GLS 94

Uno Mille Elet. 94
MonzaGLS 94

Escort Verona 94

Parati 1.8 92

Saveiro 92

cou.s 91

Parati, 1,8 si
Verona GLX 90

Jipe passeio 58

G
G

A

G
G

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GLS, 2.0, cornpl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
D·20, compl.:
Corsa Wind
Apolo 1.8 a. q.; desernb,
Monza SLE, 4p, compl.
KadeU SL, desemb., Pers.

Clio 1.0, 4p, cornpl.

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno Mille, limp. desemb.,

Gal MI 1.0, 4p
Gal MI, 1.0, a.q., I.t., d.t.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, compl., 2.0
Gol S, 1.6, álcool

Escort 1.8, 16v, Ap, cornpl. - ar

Escort Hobby 1.6
Verona 1.6, a.q., Desemb .
F-lODO, diesel, motor MWM, v.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Gol MI1.6, gas,

Kadett GL, 1.8, gas,
MonzaGl2.0

Kadett Sl, 1.8, álc.

EscortGl, gas,

Kadett SlE 1.8 gas.

Gol Cl, 1.6, gasolina

Gol Cl, gasolina, 1.6

Monza st.zt. 1,8

Monza Sl/E, 1.8, álc,

Opala 4cc, relíquia, gas.

Fusca 1300

OFERTA TEMPRA, COMPL., 95 R$ 8.500,00
: Av�.prêf�itÔ':Vlald.�m��,'Gtl(ba� •.�.741:,�:'�ªtêlgllª:dCJ'i$1I1111

\

.

Palio EO, 1.0, 4p
Gol Plus, 1.0, 2p
Uno Básico, 1.0, 2p
Gol Cl, Cht, 1.6, 2p
Gol Cl, CHT, 1.6, 2p
Elba CSl, 1,6
Kadett, 1.8, álcool, 2p
Caravan Diplomata, 6cc
Monza, 1.8, álcool, 2p
Monza 1.8, álcool, 2p
Escort l, 1.6, álcool, 2p
Escort L, 1.6, 2p
Prêmio CS, 2p
Kombi envidraçada
Escort l, 1.6
Gol, 1.6, álcool, 4p
Opala Diplomata, 4cc
Fusca 1300l
Fusca 1500
Fusca 1300

vw

99
91

99
97
94
94
90
85

00
99
97
95
95
94
92
92
91

98
93
92
91
90
89

prata

azul mel.
azul
prata
prata

branco
prata
verde mel.
branco
branco
prata
bordô
branco
verde me\.

chumbo
bordô
azul rnet,
vermelho
dourado
cinza

azul

FORD

01 prata

97

96

94

92

91

89

89

89

87

86

78

78

bordô

bordô

prata

azul

marrom

branco'

cinza met.

bege

azul met.

branco

branco

99
96
96
92
91
90
89
89
88
87
8'8
87
85
84
86
84
83
80
76
76

Preto
BrancO
BrancO
BrancO
BrancO
VermelhO
Verde
Grafite
Preto
VermelhO
Azul
Azul'
Azul
BrancO
BrancO
BrancO
Azul
Bege
BrancO
BrancO

372-0676

UnoSmart
Gol16V4p
Ilirsa Sedan, 1.6
GolPlus, bordô
GOIPlus, prata
GolGLI
Ranger
Gol
Gol \

Pampa
F·1000
ChevetteDL
Corcel1l2p
0,10, diesel
Fusca
Corcel I
C'10 d', lesei, relíquia

01
99
97

97
96
95

94
93
92

92
91
91
80
80
76
72

R$ 9.500,00
R$13.500,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4,200,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 9.500,00I

�aWalter Marquardt, 1250 • Rio Molha· Jaraguá do Sul· Santa Catarina

AUTOMOV.EI&
Corro. Nadonols e ImportadQS

.

{
I 98Ka cinza

vermelho
amarelo

'vermelho

branco

preta
prata
preta
preto
roxo

cinza

branco

dourado
roxo

verde
bordo

A

G

G
G
G

G

G
G

- G
G
G
G

(' G
A
o
A

D
G

G
G

PalioED 97

97/01
97
96

95
95
95
95

95
94
94
94

94

93

93
93
93
90
89
89
88

86(91
85
85

72

Kawasaki ZX7

Quadriciclo
Gol LO Plus

Ranger STX cab estendida compl.
voyage CL 1.8, ale.
Mitsubieh N-13 eompl. e pers.
Audi 2.8e S2 top de linha

Corsa GL 1.4
Eseort L 1.6
Fiorino Pick-up 1.0
Eseort Hobby 1.0
Corsa 1.0
Gol LO

Omega GLS, cornpl .. el teto
EscortXr3 equipado cl teto 2.0
Gol LO

Verona GLX 1.8
BelinaL 1.6
Uno CS, 1.5, equipado, banco couro
Escort L 1.6

D·20, cabo dupla, eompl.
Uno CS 1.3
UnoCS1.5

Fusca 1500

GNV

vermelho
verde

prata
prata
azul

azul
branca

bege
preto
azul

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

, .
.

negocias
neste espaço"!

Seja parceiro'
da BV Financeira

e faça ótimos

G

'G
G
G
G

FINIIalIA

Clio RT

Gol Plus GIII Compl.
Clio Sedan

Megane RN

Scenic RXE
Marea ELX

Ka

Gol cu 1.6

Tempra SX cornpl.
Goll.0i
Escort IGL 1.8
Gol Plus 1.000i
Astra GLS

Escort Hobby, 1.0
Tipo SLX 2.0
Vectra GI:.S
Monza GL 4p
Versailles Ghia, cornpl.
Buggy

Cinza

Preto

Prata
Branco

Azul

Cinza
Prata
Vermelho.

Cinza
Vermelho

Branco
Azul
Vermelho

Branco

Vermelho

Bege
Azul
Cinza
Amarelo

'2002
2001
2001
2000

2000

1999

1997

1997
1997
1996
1996
1995

1995

1995
1995
1994

1994

1993

1989

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 21.500,00
R$ 18.500,00
R$ 29.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00 .

R$ 11.500,00
R$ 12.300,00
'R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.500,00
R$ 4.500,00

Fone/Fáx: '370-2:76 .

.

....
<.

.

"éllllemar ·Grub��, 3771 ....Centellário

Sej,a parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias

neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I
: 6 CORREIO DO POVO

BUGGY - vende-se, 91 cl rodas de avião,
vermelho. R$ 3.800,00. Tratar: (47) 467-
1270 ou 3714191.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT, prata,
airSag duplo, d.h., a.c., CO original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

JEEP-vende-se, 74, azul, el acessórios. R$
6.500,00. Aceito propostas. Tratar: 373-
1043.

BIZ-vende-se, Honda, 02, vermelha. Tratar:
9132-2852 finais de semana.

COMPRA-SE - Siz. Tratar: 372-3616.

COMPRA..sE- ano 88, pago pare. Tratar: 370-
1809 após 13hs.

DT lBO-vende-se, p/trílha, 89. R$1.500,OO.
Tratar: 273-6242.

TITAN KS-vende-se, 01, azul, cl 4.300km
originais. R$ 2.900,00 + 5x R$ 192,78.
Tratar: 275-0423.

XL 250 R - vende-se, p/ trilha, 83, vennelha.
R$ 1.500,00. Tratar: 9975-3735 ou 275�
1142 el Oony.

CONSÓRCIO-vende-se, Sreitkopf. Valorda
carta de crédito R$ 5.000,00. R$ 600,00 el
6 parcelas pagas. Tratar: 9132-3955 el Rávio.

diversos
BALANÇA - vende-se, de 200kg,
nova. Tratar: 370-3561.

BAR - vende-se, e/·jogos, incluindo
cancha de bocha, bairro Vila Nova'.
Tratar: 370-0548 el Amauri

.

BARCO - vende-se: Marajó, 19,
motor 90, el toldo, earretinha,
compl. Tratar: 373-0785 hor. comI.
ou 373-2101.

BICICLETA - vende-se, mountain bike,
masculina. Tratar: 371-0882.

CACHORRO - vende-se, filhote de chow
chow. R$ 450,00. Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote de
eoeker. R$ 180,00. Tratar: '370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote pineher.
Tratar: 373-3787 el r-joeli.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, capa preta, cl filhote, Tratar:
373-3787 el Noeli.

CACHORRO - vende-se, p,oodle
macho. Tratar: 373-3787 el Noeli.

CACHORRO � doa-se cadelinha. Tratar:
370-9724.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.
Tratar: 370-8882 el Salete.

CELULAR - vende-se, Sansung,
digital, COMA. Tratar: 246-2199.

CELULAR - vende-se, T180, Eriesson.

R$ 150,00. Tratar: 276-2000.
I

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

TERÇA-FEIRA, 20 de maio de 2003

COBERTA - vende-se, de pena e outra

c/ bebê. Troca-se por tapete de. sala.
Tratar: 370-7312 el Rosi.

Venha conhecer a

mais nova opção
em moda

CELULAR - vende-se, Eric s son

OH668, particular. R$ 120,00. Tratar:

370-9172 ou 9957-2527.

CELULAR - vende-se, Ericsson A1228,
particular. R$ 130,00. Tratar: 370-9172
ou 9957-2527.

CELULAR - vende-se, Motorolla

talkabaut, particular. R$ 220,'00.
Tratar: 370-9172 ou 9957-2527.

CELULAR - vende-se, Pronto, Nokia

1220, el nota, na garantia. TrataR:
370-8882 cl Salete.

CELULAR - vende-se, Pronto, T3320.
R4 290,00. Tratar: 371-0043.

COMPUTADOR - usado, processador,
Intel Celeron 466 mhz, 64mb, memória
Ram, HO 8.4 gb, monitor 14, cd roam.

R$ 870,00. Tratar: 276-0602 el Evelyn.

Rua Reinoldo Rau,
(antiga loja Pituka)

DISKMAN - vende-se, el carregador.
R$ 60,00. Tratar: 376-0826.

'OVO - vende-se, na caixa, lacrado,

Ruo Exp. Gumercindo do Silvo, 161 - Centro (00 lodo do Hotelltojoro) - Joroguá do Sul

A· G
' , .".;

Cf /� I1I'A\_;'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TE_RÇA_-F_EIR,___,A,_20_de_ma_io_de_200_3 ���IMail-, CO_RRE_IO_DO_PO_VO_7

I

oferece serviro ..
.

.

.

3' S nas áreas de�
y'" Fotografias

x., para catálogos;
� industria-is;
� cobertura de eventos;
� casamentos.

� vts comerciais;
x., coberturas de eventos.

(

y'" Vídeos
x., vídeos institucionais;
� educativos;
� treinamento e segurança;
x., divulgação e apresentação de projetos;

\

..

Rua Leopoldo Manhke, 55 - Centro
Lat. Barão do Rio Branco - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

-,

modo moderno, Semp Toshiba. Aceita-

se troca por moto ano 88. Tratar: 370-
1809 após 13hs.

ENFESTADEIRA - vende-se, seminova.
Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletie
2000, sem lona. R$ 200,00. Tratar:

91134728.

ESTEIRA - vende-se, elétrica. atletie
2000, sem lona. R$ 150,00. Tratr:
91134728.

FilTRO - vende-se, Europa. R$
100,00. Tratar: 9903·3525 ou 372-
3061.

FITA - vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e ed's do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

FRITADEIRA'- vende-se, elétrica,
grande. Tratar: 370-3561.

FOGÃO - vende-se, el 6 bocas. R$
50,00. Tratar: 376-0826.

FORNO - vende-se, auto limpante,
branco, seminovo. Tratar:' 371-0882.

GIBI - vende-se, coleção, com peita.
Tratar: 370-3561.

GRÁFICA - vende-se, rápida, eompL,
el clientela formada. Tratar: 9975-0261
ou 370-9234.

LAVA lOUÇA - vende-se. R$ 100,00.
Tratar: 216-2000.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

MÁQUINA - aluga-s e , de costura,
overloque, reta industrial, cobertura.
Tratar: 370-2417.

MÁQUINA - ve nde-s e , overloque,
siruba, seminova, el ponto
conjugado 'ou normal, Tratar: 373-
6238 até 12hs.

MÁQUINA PI PERFURAÇÃO - vende

se, de poço artersanal, própria pI perf.
rocha e c/gulncho elétr. el todos os

emplementos. R$ 3.500,00. Tratar:

429-4855 el Fidelis.

MAQUITA - vende-se, Boseh. Tratar:
246·2199.

MÓVEIS - vende-se,' de salão de
beleza. Tratar: 370-9209 ou 274-8606

el Arleide.

MÓVEIS �. vende-se, usados', pI loja,
expositores de vidro el espelho, 3
balcões e 1 caixa, gavetas e armário.
Tratar: 275·0593.

PLANETGAME
• VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hórario de alendimenlo: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087- Barra- Jara uá do Sul- E-maíl planetagame@ibest.com,br

MÓVEIS - vende-se ou troca-se, móveis
novos de loja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370-3561.

VESTIDOS - aluga-se de l' comunhão.
Tratar: 373·3787.

VESTIDOS - vende-se, de prenda cl
armação. Tratar: 371·0196 cl Luciana.PADARIA - vende-se, e Confeitaria,

cl clientela, formada, cl maquinário
novo, cornpl. Tratar: 371-4300. VIDEOCASSETE - vende-se, JVC, 5

cabeças. R4 250,00. Tratar: 371-8684
cl Sandro.TALHADEIRA - vende-se, nova, cl nota

fiscal. Tratar: 370·3561.

VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast,
cl 2 controles, 20jogos, 1 memory card
VMU + 1 rambol Pac. R$ 450,00. Tratar:
376-2206.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
180,00. Tratar: 371-1244.

TRilHA - vende-se, equipo pI moto,
colete, bota, calça, luva, joelheira,
capacete, etc. R$ 500,00. Tratar: 373-
0335.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

cl 2 controles, 10 cds, 1 memory cardo
R$ 300,00. Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - instalações pi um mercado. VIDEOGAME - vende-se, Playstation 2,
R$ 20.000,00. Tratar: 9121-3921. cl 10 cds, 2 cintroles, totalmente

destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-2206.
VENDE-SE - 200 transcrições pi
guitarra de bandas de Rock e Heavy. VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64.
Tratar: 371·8684 cl Sandro. R$ 200,00. Tratar: 276-2000.

�
acompanhantes
MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

As Travestis .

com local sigilo e segurança
Ligue: 9903-0291

3 DO'1Ims,.,
6cndQ li'Suite) \'
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----------.::.

Você quer viver
momentos de prazer�
:Jernanda, tBianca e 7alia

-

Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha
'desfrutar
uma

Loira
'e.duas

Fernanda, a

Superninfeta do Anal

Mudamos de local
Jaraguá do Sul cl Local Discreto, Massagens e Acessório!

GAROTO DE PROGRAMA

o preâio:
TllbulllÇílO rigull quente - Cllllrf'llsq/lcirllllo sflCmjil
Opção 2 vagas de g(/J'flgeJll
Opç/io gllf'l1gCI/l c/dep. Prioatito
Couuneto sieicsua de segll/'illlça

Localização do Prédio: Rua Leopoldo
Perto do Clube Beira Rio.

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna clambiente de descanso,
Salão defestas c/churrasq. e bar, Home Theater,

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

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

R. Marechai Deodoro da FOtlR'CI1, 972
ROy/IZ Barg CCl1lc7' - Jíl1'ax'1IIÍ do Sul - se

CONSTRU5eL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONCURSO
A Comissão Central Organizadora da 15" Schützenfest

e integrantes da diretoria da Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu decidiram

pormudanças na realização do concurso que vai eleger
a rainha e as princesas, além da Garota Simpatia da

Festa dos Atiradores. Das mudanças mais expressivas
em relação ao regulamento das edições anteriores,
pode-se citar o fato de que a eleição deste ano não

contará com um segundo desfile de finalistas, ficando
eleitas as três candidatas com maior pontuação, em
ordem decrescente, como rainha, primeira e segunda
princesas. A Garota Simpatia será eleita pelas próprias
candidatas, que votarão em cédulas que serão dispostas
numa urna, aberta durante a apuração dos pontos de
todas as candidatas e com a presença de todos os

presidentes das sociedades participantes. A
Schützenfest novamente presenteará cada participante
com um traje típico e com os serviços de uma mesma

equipe de cabeleireiro em igualdade de condições.

FESTA \
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul promove, no
dia 13 de junho, a 13" edição da Festa Italiana, que vai
acontecer no Pavilhão B do Parque Municipal de
Eventos, quando estarão reunidos descendentes de

imigrantes italianos e simpatizantes da cultura e da
culinária italianas, consideradas os pontos fortes do
evento. Acontecerão apresentações de corais
folclóricos de musica italiana, bandas típicas, tudo
regado ao melhor vinho e ao sabor do famoso prato
típico italiano, relembrando as festas dos nossos

antepassados.

BARRA VELHA
No próximo dia 31, acontece, na praia de Barra Velha,
no Siri Bar, feijoada beneficente em favor dos carentes.
Haverá show com Daniel Lucena e Banda Expresso.
A renda será revertida para o Projeto Fome Zero,
que também está sendo implantado no município de
Barra Velha. Ao meio-dia.

SUSPENSÃO
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
do Ministério da Saúde, determinou, na sexta-feira
da semana passada, a suspensão do comércio e uso

do lote número 03077A3 do Handez, fabricado pelo
Laboratório Saneativo, e dos lotes números 07544 e

08028 do Nordexidina, produzido pelo laboratório

Conord, Os dois produtos têm como princípio ativo
à clorexidina e são usados para a limpeza das mãos
em hospitais, para evitar contaminação por
microorganismos em pacientes. Há suspeita de desvio
de qualidade. A Anvisa determinou que os lotes
devem ficar interditados até que os resultados das
análises confirmem a segurança do produto.

t�riea""1 -

o�,:
dia poro /

" ir1" a mais os seus
lo s o , Conte com as

SUas a ades para
conhec alguém especial,
Cor: Pr o

TOuro - Você estará mais

�� lvo eli'�sível nas coisas
11 ro �ó, Clima superlegal

Co .

os, Aproveite
ante com eles,

Ii!l'l'1!;�s,;>",:JIProcure evitar
atit'" és

�eciPi,tadas
nas

coi dó, oração para não se

arr nde depois, Não valerá

':SEl"()Fálscar em
aventuras, Cor: Branco.
Câncer - Os astros

encenações,

GERAL

.

]ARAGUA DO SUL - O

Grupo Adulto de Teatro da

Scar (Sociedade Cultura Ar
tística) apresenta, neste e no

próximo mês, o espetáculo
''As Hienas", escrito na dé
cada de 70 pelo dramatur

go Bráulio Pedroso e que
será encenada em Jaraguá
do Sul com adaptação de

Pita Belli, professora do cur
so de Artes Cênicas da Furb

CUniversidade Regional de
Blumenau) e que também

assina a supervisão desse

espetáculo, que será dirigi
do pelo ator' Carlos Cres
cêncio.

As apresentações estão

marcadas para os dias 23,
24, 30 e 31 de maio e nos

dias 6, 7, 13 e 14 de junho,
no horário da meia-noite.
Na avaliação da atriz Sandra
Baron, que integra o espetá
culo no papel da persona
gem Ana, o horário, o texto

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura, através da Secre

taria de Desenvolvimento

Social e Habitação, entregou
mais 95 casas neste final de

semana, sendo 70 delas no

Loteamento Casanova 2, em
cerimônia ocorrida as 15

horas de sábado, e outras 25
no Loteamento Henrique
Heise, em Rio da Luz, onde
as chaves foram entregues a

partir das 10 horas de do

mingo. As unidades habita
cionais possuem 36 metros

quadrados, com sala e cozi

nha integradas, banheiro e

dois dormitórios, e foram

CORREIODO POVO 7

IINICIATIVA: GRUPO ADULTO DE TEATRO DO CENTRO CULTURAL MUDA O FOCO DOS ESPETÁCULOS PARA fSTE ANO

Espetáculo ''As Hienas"·marca
o novo estilo do grupoda Scar

Sandra Baron está no elenco da montagem
Divulgação

e o próprio local da ence

nação são inusitados para o

público de Jaraguá do Sul e

para o próprio grupo.
- Trata-se do primeiro

drama que o Grupo Adul
to de Teatro da Scar encena
em 10 anos de existência

, argumenta Sandra, que,
também cita como exem

plo o espaço onde aconte

cerão os espetáculos, uma
sala comum, com apenas 50

lugares, que foi cuidadosa- zando as ações no trabalho
mente preparada para a re- do ator", explica.
alização da apresentação, que �

''As Hienas" é para mai

conta com a interpretação ores de 12 anos e tem na

dos atores Mery Petty (no crítica social o seu ponto

papel de Pietra), Sandra forte. Escrito no auge da

Baron (como Ana), ditadura militar, o texto foi

Anderson Santos (interpre- adaptado ao momento.

tando' Vítor) e a participa- ''Agora, a ditadora é outra.

ção especial de Cássio Cor- O grande questionamento é

rela. sabermos exatamente onde

Ainda de acordo com a estão e quem são nosso ini

atriz Sandra Baron, que in- migas", argumenta Sandra.

I ....(y Bartel

Casas foram entregues no sábado e no domingo

Fundo Rotativo Habitacio

nal, que investiu R$ 1,05 mi
lhão e R$ 375 mil nas obras

Luz, respectivamente.
O gerente de Habitação

Afonso Piazera Neto desta-

tegra o Grupo Adulto de
Teatro da Scar, o 'espetácu
lo está sendo ensaiado des-

( de o ano passado, e repre
senta para os atores novas

possibilidades cênicas e de,
linguagem. "É muito im

portante porque estamos

abrindo nosso leque de ex

periências. Até agora, a nos
sa maior preocupação sem

pre foi com a formação do

público. Agora, estamos
mudando o foco e centrali-

astros

conr enviando

vjpl sjtivas para o seu

rê'í'6 onamenfo afetivo, Seu

p�lIe7de 'Sed Jlçã o estará em

alta. Cor: Preto.
'-0 - Você e o gato

mais unidos do que
ém disso, o clima
elente para quem

um namoro

, Cor: Vinho.

Prefeitura entregou 95 casas neste final de semana, emJS
a Prefeitura totaliza, em dois
anos e quatro meses, a entre

ga de 301 unidades, das quais
75 efetuadas nestes dois

loteamentos, no ano passa
do, sendo 40 moradias no

Casanova2 e 20 noHenrique
Heise.

O engenheiro salienta que
está prevista a conclusão de
mais 98 unidades habitacio
nais até o próximo mês de

dezembro. "Ainda temos

1.705 famílias cadastradas no

ProgramaNossa Casa, e es

tima-se que o déficit habi

tacional de Jaraguá do Sul

gire em tomo de 4 mil uni-

construídas com recursos do do Casanova 2 e do Rio da ca que, com estas habitações, dades", acrescenta Piazera.

e e abuse do seu

dução na hora de

aquele gatinho

Virgem - Uma paquera terá

b ces de se

m algo mais

o principalmente
de Touro ou

r: Verde,

Sagitário - O astral nas

�?as db:Pãl���e:;:��:�a:a
faz?r�::\uitos planos. Cor:

Toô)rescuros,
Capricórnio - Graças às

b rgias da Lua, você
à vontade nos

itq, compreender
e'�\'jos de quem

: C�eme.

���ie\::ocV��i� �ais
��I���} �:�n�iamidade
Carinhos e beijos vão fazer a

diferença. Cor: Rosa,
Peixes - A Lua ingressará na

,

Prazer,
-

um período
cixôo. Você

agradar a pessoa
: Tons claros.
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ATRAÇÃO: MAIS DE 300 PESSOAS ASSI5nRAM AO ESPETÁCULO DO VICE-PRESIDENTE DE ARTES-CÊNICAS DA &AR

Centro Cultural é inaugurado
em grande estilo, na 6a-feira

]ARAGuA DO SUL - o

público que prestigiou a

inauguração do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul,
na noite da última sexta-fei

ra, não pôde deixar de se

emocionar com o espetá
culo multimídia organiza
do pela direção da Scar

(Sociedade Cultura Artísti
ca). O concerto "Um

Nome, Uma Idéia, Um
Piano", foi dirigido pelo
vice-presidente de Artes
Cênicas da Scar, Gimar
Moretti. O espetáculo con
tou com a participação de \

aproximadamente 300

pessoas, entre bailarinos,
atores e músicos, das mais
diferentes idades.

Aproximadamente mil

pessoas estiveram presen
tes á inauguração do Cen
tro Cultural de Jaraguá do

Sul, considerado um mar

co na história da cidade.
Entre as figuras importan
tes que compareceram na

noite de estréia o destaque
vai pára o ator Sergio
Mamberti, representante
do Ministério da Cultura.
Em seu discurso, além de

elogiar a iniciativa da soci
edade jaraguaense, frisou

Inauguração da Scar, na sexta-feira à noite, contou com várias atrações
que gostaria muito de um
dia pisar no palco da Scar

para encenar alguma peça.
Além do representante

do Ministério da Cultura,
prestigiaram o evento o

governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira,
a senadora Ieíeli Salvatti, o
deputado federal Paulo

Bauer, o deputado estadual
Dionei Walter da Silva, pre
feitos das cidades vizinhas
e representantes das áreas
artísticas e culturais de
todo o Estado.

O presidente do Con
selho Deliberativo é inte

grante da Comissão de

Construção da Scar, mé
dico Edson Carlos Schulz,
ao abrir o cerimonial de

inauguração fez uma ho

menagem a todos os que
acreditaram e contribuí

ram, de uma forma ou de

outra, com a execução do
sonho de construção da

Scar, um prédio dotado de
toda a infra-estrutura, com
9,7 mil metros quadrados,
localizado no centro da ci

dade, e que levou cerca de
15 anos para ser concluí
do.

O presidente di} Co
missão de Construção lem
brou ainda que o sonho,

Nódulos podem ser sintoma de linfoma
FLORIANÓPOLIS - O

aparecimento de nódulos,
principalmente no pesco
ço, emagrecimento repen
tino, febre no fim do dia
ou suor excessivo durante
a noite costumam ser sinais
de alguns pequenos pro
blemas de saúde, mas tam
bém podem esconder um

tipo grave de doença. Ca
racterizado por uma de
sordem nas células do sis
tema linfático, o !infoma de

Hodgkin é um tipo de
câncer que exige uma in

vestigação atenta, pormeio
de biópsia, para que não

seja confundido com ou

tras reações comuns do

orgarusmo.
De acordo com a

hematologista e oncolo-

gista Cristiane Lange
Saboia, o !infoma de

Hodgkin é um dos tipos
mais freqüentes de câncer.
A incidência, segundo ela,
é maior em adolescentes
e adultos jovens, mas �am
bém pode surgir depois
dos 55 anos. A doença
tem quatro tipos, alguns
bastante agressivos. Entre
tanto, Hodgkin é um' tipo
de câncer que costuma res

ponder bem ao tratamen

to quimioterápico. Em al

guns casos, nem mesmo a

radioterapia é necessária.
O linfoma pode aparecer
de forma isolada ou em

mais de um local do cor

po. Como está associada
ao sistema linfático, a do
ença se manifesta em

gânglios; que estão presen
tes no pescoço, nas axilas,
virilha, no abdômen e tam

bém no mediastino, entre
os pulmões. Segundo
Cristiane, o linfoma é vi

sível porque provoca o

crescimento dos gânglios.
Por isso, não é raro que a

doença seja confundida,
por exemplo, com uma

inflamação na garganta,
que também poderia pro
vocar o inchaço dos

gânglios do pescoço. De
acordo com o onco

logista Benedito Valdecir
de Oliveira, não existe ori

gem comprovada do
linfoma de Hodgkin, mas
há uma teoria que aponta
para a relação da doença
com um vírus.

somente foi possível de ser
realizado devido ao empe
nho d� comunidade, que
contribuiu financeiramen
te através da lei de incenti

vo à cultura.

TERÇA-FEIRA, 20 de maio de 2003
-----,

----

Noite especial para público
jovem na Schützenfest

]ARAGuA DO SUL - Pre

ocupada em bem atender ao
seu público e em oferecer

atrações para todas as idades,
a CCO (Comissão Central

Organizadora) da IS"
Schützenfest resolveu pro
mover, no dia 17 de outu

bro, no Pavilhão B do Par

que Municipal de Eventos,
um show com estilo musical
diferenciado do praticado
durante todo o decorrer da
festa. A iniciativa teve o apoio
da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul e já foram
contratadas as bandas Tribo
da Luz e Alta Rotação, de
Jaraguádo Sul, e Ipsis Litteris,
de Curitiba (PR):

As bandas têm em seu

repertório especialmente pop
e rock. A Ipsis Litteris, que já
se apresentou na região,
acompanhou Papa Winnie
em suas turnês peloBrasil en
tre os anos de 1996 e 1997,
lançou rum CD e participou
de uma coletânea da Som

Livre intitulada "Um Noyo
SGm do Brasil". Atualmente

,

está desenvolvendo um noyO

trabalho, onde constam mú.
sicas como "A Festa", "Ca.
boclo à Toa", "I Disagree",
''Neguinho Jammin" e "Eu
quero voltai pra Bahia", gue
freqüentemente são ouvidas
nas principais rádios FMs da

região Sul do Brasil.
A Comissão Central

Organizadora da IS" Schüt·
zenfest, no entanto, frisa gue
isso acontecerá apenas urna

noite, no dia 17, somente no

Pavilhão B, já que a festa é tipi·
ca germânica e que a tradição
=rr= prevalecerá. ''Isto pro
va a preocupação da eco
em procurar atender a todos
os gostos, sem que para isto
desvirtue as verdadeiras razões

da existência da festa, e mos

tra que é possívelmanter a tra·
dição sem fugir da realidade e

das necessidadesdo público",
salienta a secretária da eco,
DanielaÂngela Lenzi.

REALIZAÇÃO APOIO

4)
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POR EGON JAGNOW

HISTÓRIA CORREIODO POVO9

�rculo
Italiano

Encontro Mensal

o Círculo Italiano, convida você e sua família a

participar do Encontro Mensal, com o tradicional prato
típico, regado a um bom vinho.
Oata: 30 de maio de 2003 (sexta-feira)
Horário: 20hOO
Local: Sede Social do Círculo Italiano, Rua dos

imigrantes Italianos, n? 33, Bairro Vila Nova (próximo
a Comunidade Rainha da Paz).
Ingressos Limitados a R$ 10,00 (dez reais)
Adquira seu ingresso antecipadamente com a Diretoria,
Conselho, Membros do Coral e na Sede do Círculo
Italiano (370-8636).

13a Festa Italiana

o Círculo Italiano, promove no dia 13 de junho de 2003,
no Parque Municipal de Eventos, pavilhão \\B", a 13a
Festa Italiana.

'

Na programação estão várias apresentações culturais,
dentre elas o Grupo Folclorístico "Compagnia Trentino",
de Rio dos Cedros, o cantor lírico Valmir Bertotti, da
cidade de, Nova Trento, homenagem as primeiras
famílias de Imigrantes Italianos (Marcatto, Chiodini e

Lazzaris) e o grande bai le com' a Banda "Vecchio
Scarpone".
O Cardápio servido na festa, estará a cargo dos membros
do Círculo Italiano.
Reserve a data e adquira o seu ingresso antecipadamente
Para a grande festa,
com a Diretoria e

Conselho, Membros
do Coral, na Floriani
EqUipamentos e na

Sede do Círtulo (370-
8636).

Grazie! 371-82'22 J

VALDIR JOSÉ BRESSAN Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-
PreSidente do Circulo

<.í1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

A primeira farmácia que surgiu em

Jaraguá do Sul foi a "Sternapotheke",
em português: Farmácia Estrela,
situada à Rua Presidente Epitácio
Pessoa. Seu proprietária foi Georg
Horst. Este faleceu em 1934, e seu

filho, Roberto Maurício, continuou com

a farmácia. Transferiu-se, porém, para
a Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, dando-lhe o nome de Farmácia
Nova. Durante muitos anos permaneceu
servindo a população, que na figura do
farmacêutico tinham o primeiro socorro.

Médico, só em casos de doenças muito

graves. A Farmácia Nova situava-se no

início da Avenida, onde hoje se

encontra uma das lojas I<oerich.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

No ano 2000, volta a ser tratada, pela enésima vez, ferroviária teriam que ser comprados à Ferrovia Sul

criação de um centro cívico lembrado por uma cen- Atlântico, negociação considerada fácil pela Prefeitu
tena de pessoas e, ao que se sabe, até projetos existem ra, já que a empresa não tem mais nenhum interesse
a respeitar Pois no ano 2000 novamente se voltou ao na região. Pois é!

HÁ 3 ANOS

assunto. Um artigo com o título "Antes que caia"; di
zia: "O maior complexo arquitetônico de ]araguá do

Sul - que compreende os prédios da ferrovia e da

rodoviária - pode ganhar destino digno de sua im

portância cultural, apesar de o processo de depreda
ção e descaracterização já estar em andamento. O

Projeto de Revitalização apresenta-se como a solu

ção mais viável para se preservar o que ainda resta do

patrimônio naquele local. A confirmação da verba

de R$ 1 milhão, do Prodetur (programa de Desen

volvimento de Infra-estrutura Turística da Região Sul),
para esse fim, reacendia as expectativas, mas a aplica
ção dos recursos só aconteceria a partir de 2001. O

chefe do Serviço do Patrimônio Histórico, Egon
]agnow, dizia que este era o momento ideal para se

executar o projeto. "Revitalizar o Centro Histórico é

a melhor opção que temos no 'momento, porque, se

não fizer nada rapidamente, tudo aquilo vai acabar se

perdendo." Polêmica, a iniciativa d� transferência da'

malha ferroviária do centro da cidade não inviabiliza

a revitalização da área, de acordo com a arquiteta
Suzana de Souza, uma das mentoras da obra. "Não

acredito que se perca o caráter histórico do lo�al. Te
ríamos que estudar opções para aproveitar a área dos

trilhos." As sugestões variam, os trilhos tanto podem
ser utilizados para passeios turísticos - e estariam de

acordo com os objetivos do projeto - ou arranca

dos e transformados em asfalto, por isso há quem

reconheça a inevitável perda' histórica que o desvio

dos trens representaria. O antigo depósito e a estação

•

HÁ 15 ANOS
Em 1988, Flávio]osé Brugnago assinava uma coluna

no CP, já dando mostras do futuro profissional de
imprensa que haveria de ser, hoje editando um jornal
próprio. Nesse ano, ele dizia: "A imagem peregrina
de Nossa Senhora de Fátima estará em ]oinville, sex
ta-feira, dia 12, das 11 às 14 horas, na Paróquia Sagra
do Coração de Jesus (ao lado do campo do ]EC).
Vinda de Portugal, a imagem percorre o País e a pe

regrinação faz parte do Ano Mariano, que começou
no dia 7 de junho (pentecostes) e terminará no dia 15

de agosto deste ano.

O concurso para escriturário básico da CEF (Caixa
Econômica Federal) atrai 23.634 candidatos em San

ta Catarina. O salário inicial seria de Cz$ 12 mil mais

as vantagens. A CEF ainda não divulgava o número

de vagas para o Estado e região. As provas, antes

marcadas para março, eram adiadas pelas novas nor

mas do governo. Em ]araguá do Sul inscreveram-se

245 candidatos.

A Secretaria de Obras ou de Serviços Públicos da

Prefeitura bem que poderia providenciar, o mais bre

ve possível, o fechamento dos buracos nas duas late

rais da Marechal Deodoro, junto à passagem de nível,
que dificultam o trânsito, colocando em risco a sua

própria integridade física. Um pouco de cimento e

areia já resolve."

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PRESTíGIO: PÚBLICO DE 2,5 MIL PESSOAS PRESTIGIOU UM SHOW DE VELOCIDADE EM JARAGUÁ DO SUL Equipe juvenil de basquete
perde para o FigueirensePilotos da região dominaram

a Copa Norte de Velocidade
rrieiro. A diferença foi que
a equipe da Capital conse
guiu manter e ampliar a

vantagem no marcador
aproveitando-se da ponta�
ria ruim da Ajab/FME.

Para o técnico Milton
Mateus, a equipe não re

petiu a boa atuação da par
tida contra a FME/
Criciúma. Milton destacou
a atuação da defesa, mas

lembrou que o ataque fa
lhou em momentos deci
sivos, possibilitando diver
sos contra-ataques para a

equipe do Figueirense.
-

A Ajab/FME caiu da

liderança para a terceira

colocação no campeona
to catarinense da modali

dade, com uma vitória e

uma derrota. O líder é a

equlpe do Ipirangal
.

Blumenau, com duas vitó

rias em dois jogos, segui·
do pelo Figueirense, com

duas vitórias em três jogos.

JARAGuA DO SUL - O

Figueirense superou a

Ajab/FME fora de casa,

por 85 a 62, numa grande
atuação do armador Álva
ro, no domingo. O time da

capital do Estado vinha de
um jogo difícil contra o

Ipiranga/Blumenau, no sá

bado, quando foi derrota
do por 20 pontos. A equi
pe jaraguaense havia venci
do o jogo de estréia, mas
estava há 15 dias sem jogar
uma partida pelo campeo
nato catarinense.

Desde o inicio, a equipe
de Florianópolis mandou
no placar. Marcando pres
são e não errando no ata

que, o Figueirense abriu dez
pontos de vantagem. Na
base da garra, a equipe
jaraguaense foi buscar o re
sultado, terminando o pri
meiro tempo 38 a 37 para
os visitantes. O segundo
tempo foi idêntico ao pri-

lotos Amadores do Vale do

Itapocu) e um dos orga
nizadores do evento, Vilmar

Gaedtke, esta foi uma das
melhores provas realizadas.
'Temos de agradecer o apoio
da Secretaria de Esportes do

Município e aos patrocinado
res do evento", destaca.

A quarta etapa está previs
ta para os dias 14 e 15 de ju
nho, na cidade de Schroeder.
''A Prefeitura daquela cidade
vai adaptar o motó-dromo

para esta competição, alargan
do a pista e tirando um bico

de pato, que para provas de

moto sãopertinentes,mas pam
carta, não", diz. Gaedtke diz

que as etapas disputadas em

cidades. pequenas, que não

têm muitos atrativos de lazer,
têm repercussãomelhor", con
sidera. (FABIANE RIBAS)

JARAGuA DO SUL - Su
cesso total na terceira etapa
da Copa Norte Catarinense
Amadora de Velocidade na

Terra, organizada pelaApavi
(Associação dos PilotosAnô
nimos do Vale do Itapocu),
neste final de semana. Além

de o tempo ter colaborado
em muito, um público de

aproximadamente 2,5 mil

pessoas prestigiou o showde
velocidade no autódromo

Jaraguá Motor Clube. O
número de inscrições tam

bém agradou a comissão

organizadora, somandomais
de 55 pilotos vindos de di
versas cidades dos Estados
de Santa Catarina e Paraná.

Melhor ainda foi a atuação
dos pilotos aqui da região, que
levaram grande parte dos tro
féus. Na categoria Street Car,

Vicky Bartel

Pilotos mostraram habilidade nas prova do fim de semana

Roberto da Silva, de Guara

mirim; na Gaiolas, motor AP,
primeira colocação para
Edilson Spezia, de Jaraguá do
Sul, e, no Kàrt Cross, Edson
Junior, deMaringá (PR), supe
rouos catatinenses, ficando com
o primeiro lugar.

Na opinião do presidente
da Apavi (Associação dos Pi-

tração dianteira, primeiro lu

gar ficou com João Murara,
de Massaranduba; na Street

Car, tração traseira, quem
garantiu vitória foi Clésio

Felipe, de Guaramirim; na
Fórmula Chevrolet, Djeison .

Strasum, de Guaramirim, fi
cou em primeiro; na Gaiolas,
motor a ar, liderança de Carlos

BetoAlchini vencemais uma etapadoVelocross Paranaense LOTERIAS
GUARAMIRIM - o pi- Campeonato Paranaense manter sempre concentra- com estilo, garantindo um Megasena Quina

loto guaramirense Beta de Velocross. A disputa foi do na prova para impor o show de habilidade sob concurso: 463 concurso: 1147

Alchini, patrocinado pela realizada pela primeira vez mesmo ritmo dos treinos duas rodas. Um público
02 - 03 - 07 - 18 - 45 - 53 34 - 51 - 54 - 60 - 66

Academia Impulso, Posto na categoria Força Livre classificatórios", diz. de aproximadamen te 1,5 Lotomania Loteria Federal

28, ÁguiaMotos, Guenther Nacional, no autódromo . O piloto destaca que as mil pessoas prestigiou o concurso: 316 concurso 03734
I

evento e conferiu a atua- 01 - 1 7 - 20 - 22 - l° - Prêmio: 19.418Despachante, Azevedo Tapera Velha, inaugurado provas que compete no
23 - 25 - 27 - 28 - 2° - Prêmio: 01.727

Automóveis, Transtarjon na cidade de Contenda, Paraná são importantes ção de cerca de 160 pilo- 49 - 51 - 58 - 64 - 3° - Prêmio: 01.930
Transportes e Prefeitura, no Paraná. "Larguei bem, para estar bem preparado tos, distribuídos nas oito 67 - 68 - 71 - 74 - 4° - Prêmio: 35.715
disputou, neste final de se- logo assumi a primeira e ter uma atuação melhor categorias disputadas", sa- 76-84-92-95 5° - Prêmio: 13.799
mana, a quarta etapa do posição e procurei me no Catarinense. "Venci lienta. (FR)

Marista recebe visita de americana
A americanaKimberly

Ferguson, bacharelada em

Artes, Filosofia e Sociolo

gia pela Akron University,
trabalha como diretora

para assuntos relacionados
aos alunos na Ohio State

University, veio para o Bra
sil através do programa
IGE (intercâmbio de Gru

po de Estudos) promovi
do pelo Rotary Internaci

onal, em que são selecio

nados 4 profissionais para
fazer o intercâmbio, acom
panhados por um líder

rotarian?
Este grupo permane

cerá por 30 dias neste dis
trito que compreende o

estado de Santa Catarina
de Rio do Sul a Joinville.

REPÚBLICA DA POLÔNIA

A Polônia esta situada no centro da Europa. Polska jest polozona w srodku Europy. .

Divisas: a Oeste a Alemanha, ao Sul a República Granice: na zachodzíe znajduja sie Niemcy na poludn�u,
Checa e a Eslováquia, a Leste a Russia, a Lituânia, a Republika Czeska oraz Eslowacji, na wschodzie, Ros]a,

Bielorússia e a Ucrânia, ao norte MarBáltico Litwa, Blalarosía, Ukraina, oraz na polnocyMorze Baltycl<le.
Clima moderado Klimaí: lagodny
Recursos riaturais: carvão, cobre, enxofre Zapasynaturalne: wegel, miedz, siarka
Área: 312.683 km quadrados Powierzchnia: 312.683 km2_

População em 1998 38,7 milhôes. Ludnoscw 1998 -38,7 miliony
Idioma oficial: polonês Mowa oficjalna : polski .,

.

Capital; Warszawa (Varsóvia) com mais de 1,7milhão Stollca: Warszawa (Varsóvia), powyzej 1,7 mlhonOW

de habitantes mieszkanc6w.
Cidades principais: Kraków (Cracova), Poznan, Stolice glówne: Kraków (Cracovia) Poznan, Gdansk.
Gdansk, Katowice, Lublin. Katowice,Wroclaw,Lublin
Rios principais:Wisla, Odra,Warta, Bug Glówne rzeki: Wísla, Odra,Warta, Bug.
Indica de crescimento da população em 1998: 0,5% Wykaz wzrostu mieszkancóww 1998r: 0,5%

e foi para os alunos um

exemplo de carinho, dedi
cação e bom humor.

A Comunidade Edu

cativa, agradece à Rita

Grubba, mãe da Maria

Eduarda e da Maria Au

gusta, a oportunidade des
te encontro, que sem dúvi
da ficará gravado na me

mória dos nossos educan
dos.

O objetivo do inter
câmbio é de conhecer di

ferentes culturas, indústri
as, escolas e fazer visitas

profissionais, alcançando
desta for�a o objetivo
maior do Rotary que é

'''Promover a Paz Mundi

al entre os povos".
Kimberly passou uma

manhã descontraída no

Colégio Marista São Luís,

No dia 24/5, a Associação da Cultura Polonesa de Jaraguá do S�I, estará promovendo
um curso experimental com pratos Tipicos da Culinária Polonesa ministrado pela
professoraAgniesza Maydanska, natural da Polônia.
Informamos que os interessados devem confirmar presença até o dia 23/5 noS

telefones: 372-1200 /370-8086 cf a Sra. Regina ou 370-9353 cl a Sra. Ana. .

Local: Comunidade São Francisco de Assis, Rua Prefeito Waldemar Grubba, prÓXimO
PAT'ROCiNlo ...:;:D�G;.:;:d::;:.a�W;.:;:e.;L..:.H:,:;:o;:.;rá::,:ri.:;:;o:;..:1,;:.4:;,:;:0;;,:Oh.:.;c;:,;;o�m;.:;:J.:;:;an:.::t:o::ar.;;:à:::.s.:.;19�:O:o::0;;,:,h;._ .....�=::::,-:--

.

VEJA (t;,fJl,.1í!f!D $uperm!lrcado PAULISTA

AUTOMÓVEIS ��/ . Kazmierski VEÍCULOS
370,2044 370,2385 371-1577 370-4757/370-4909 370-8086/370.9023

Curso de
Culinária
Polonesa
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]ARAGuA DO SUL -

Surpresa e decepção na úl
tima rodada do Torneio

Taça dos Municípios, pro
movido pela LJF (Liga
]araguaense de Futebol).
O Aliança estava prepara
do para enfrentar o time

do Cruz de Malta que,
sem justificativa,' desistiu
do jogo e não compare
ceu no estádio de

Massaranduba, 'no sábado

à tarde. O Aliança acabou

ganhado por WO e ga
rantindo a vaga para as

semifinais da competição,
que começam neste final

de semana. Indign,ado
com a desistência do Cruz

de Malta, o presidente da

entidade esportiva, Rogé
rio Tomazelli, considerou'
o fato lastimável, avalian
do que as duas equipes ti
nham chances de' classifi

cação.
- Os dirigentes do

clube comprometeram a

moralidade do torneia, fal

t,aram com respeito tanto

com a Liga, já que ainda

não se justificaram, quan
to corn o público ja
raguaense, que �o�pare
ceu em massa para assistir
ao confronto entre as:
equipes tradicionais de fu
tebol-, diz, acrescentan
do que a arbitragem tam

b�mJoi prejudicada, pois
o clube não efetuou o pa
gament� dos profissi�'
nais.

'

Esta foi a primeira vez

que a Liga enfrentou um

problema desse gênero.
Tomazelli explica que a

procuradoria vai efetuar

denúncia para a Junta de

Justiça Desportiva, que vai
avaliar o caso e punir a

,

equipe de acordo com o

Código Desportivo. "O
artigo 9 do código apon
ta que a desistência de jo
gos culmina na penalida
de de a equipe não parti
cipar de competições pro
movidas pela entidade es

portiva num período de

dois anos, além de ter de

pagarmulta de aproxima
damente 200 U firs",
enfatiza.

O confronto entre

Glória e Vitória também

não aconteceu, pois o Gló
ria, pediu que fosse c1ance
lado devido a outro cam

peonato que estava acon

tecendo em Massaran

duba. "Como este jogo
não valia nada, era apenas

para cumprir tabela, a Liga
aca tau a decisão deles",
explica o presidente da LJF.
O confronto entre Fla

mengo e Cruzeiro acabou

em vitória para a equipe
'rrl,lbro-negra, pc:>r 3 '� O,
ii

�
s'endb os três gols do atleta
Fábio Brawn, todos mar

cados rio primeiro tempp.
A primeira rodada da

semifinal está marcada'

para à tarde de sábado, os
,
dois ,para as 15p:?0. O

"Caxias vai receber o

, Flamengo eo Aliança joga
em", casa com o Vitória.

(FABIANE RIBAS)'
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Cruz deMaltanão comparece I MOTIVAÇÃO: APROXIMADAMENTE 150 ATLETAS, ENTRE 8 E 15 ANOS, ESTÃO SE DEDICANDO AO VÔLEI

eAliançalevavagaàsemifinal Atletas recebem as camisetas

mais atividades da escola.

"Nós cobramos deles notas

boas para que pessam con

tinuar treinando. Se eles são

bons no esporte, têm de ser

também nos estudos para fa
zer valer todo este trabalho,
porque o forte deste proje
to não é o rendimento, mas
a retirada dessas crianças das
ruas", destaca. A intenção do
diretor da escola é implantar
ainda pólos de futebol e

futsal.
O coordenador de vôlei

da FME (Fundação Munici
pal de Esportes), Benhur
Sperotto, enfatiza o lado so

cial do projeto, que busca ti

rar os estudantes do mundo

das drogas. ''A idéia dos pó
los está sendo um sucesso, te

mos muita procura, mas não
)

temos recursos e estrutura

suficientes para comportar a

demanda", diz. (FABIANE

RIBAS)

para os treinos de voleibol
JARAGuADO SUL - Mais

um pólo esportivo de vôlei

recebeu as camisetas do pa
trocinador e garantiu mais

motivação dos adeptos des

ta prática esportiva. Desde o

mês de fevereiro, a Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Victor Meirelles tem

sido palco de atividades
extracurri-culares nas moda
lidades de basquete e vôlei,
como forma de estimular os

alunos à prática desportiva.
No final da tarde de sexta

feira, aproximadamente 150

estudantes, entre 8 e 15 anos

- que treinam o voleibol

,
receberam as camisetas ofe
recidas pelo patrocinador da
moda1idade.

Contente com a recepti
vidade dos alunos, o dire
tor da instituição de ensino,
AntônioWilson, Correia Ri

beiro, diz que sempre teve

interesse no esporte e, afir-

Vicky 8artel

Uniforme serve de incentivo para os adeptos de vôlei

mando que a comunidade
do Bairro Três Rios do

Norte tem talento, buscou
a implantação dos pólos
para que as crianç_as tives

sem oportunidade de de

senvolver suas respectivas
habilidades. "Trata-se de

um projeto extra-classe que
irá refletir não apenas numa
vida saudável, mas também
na aquisição de disciplina,

onde os atletas aprendem
a conviver e a pensar em

equipe, entre outros bene

fícios", diz.
Apesar do pouco tem-

I

po em andamento, a profes-
sora de educação física

Adriana Weber garante que

já se pode perceber diferen
ças no comportamento de

alguns alunos no que diz res

peito ao empenho nas de-

li

�

� .

manobras foram exatas. O

titulo foi muito importante
paramim, já que eu estoume
dedicando aos campeonatos .

disputados em água 'parada.
Este ano eu quero conquis
tar o titulo doMundialUI.M
de Jet ski, que vai acontecer
em água sem ondas, por isso
quero estar bem preparado
para não deixar escapar o pri
meiro lugar", diz Ale�sander

_

Lenzi. O atleta catarinense
,

retorna hoje para o Brasil.

Alessander Lenzi ficou em 10 no Free-style Profissional
JOINVIllE - o piloto

Alessander Lenzi (Wamil-,
ton's, Mormaii, Ciser, Tech
nos, Yamaha, Hydro-Turf,
Skat-Trak,ADA Racing, Full
Spectrum, Worx, Hot Pro
ducts, AC Racing, Vilder,
Torco,Wiseco,UM.I Racing,
Boysen,Hot Roads, Pro-Jet,
Militec, XFf) fez valer o fa

voritismo em competições
de água parada. Ao contrá

rio do campeonato ameri

cano, que foi disputado nas

ondas, o circuito europeu
aconteceu em águas tranqüi
las, no liso. Lenzi - especia
lista neste tipo de competi
ção - foi superior aos ad

versários durante toda a

apresentação. As manobras
do atleta de Jaraguá do Sul
renderam do público muitos

aplausos e, dos juízes, as me
lhores notas,' garantindo a

Lenzi o primeiro lugar na ca

tegoria Free-styleProfissional.
A etapa de abertura do

campeonato europeu reuniu,
no Park da Euro Disney,
quase dez mil pessoas: De

pois da confirmação da vi

tória, Lenzi fez questão de

voltar para a água para co

memorar a conquista com o

público, o piloto-levou as

, pessoas ao delírio com mais

manobras radicais. "Estou

muito satisfeito com o meu

desempenho aqui em Paris,
tudo deu certo, o jet estava
cem por cento e as minhas

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Vaipara Santa Luzia?
Vá,- slah
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FUTSAL: EQUIPE SE DEDICA AOS TREINOS AGORA PARA A SEGUNDA FASE DA LIGA NACIONAL

Malwee lidera
li de Futsal na

o Catarinense
divisão especial

]ARAGUÁ DO SUL - No

final de semana, a equipe
Malwee goleou o time da

Unoesc, de São Miguel do
Oeste, por 6 a 1, e consoli

dou-se na liderança da divi

são especial do Campeona
to Catarinense de Futsal,
com 22 pontos. Agora a

Malwee volta suas atenções
para a segunda fase da liga
Nacional de Futsal 2003.

Amanhã à noite, às 20 horas,
os campeões da Taça Brasil

recebem o Atlântico, de

Erechim (RS), no Ginásio

WolfgangWeege, no Parque
Malwee.

Sem Falcão e Franklin,
que se tornaram bicam-pe
ões da segunda Copa Lati

na de Futsal, disputada em

São Paulo, na manhã de sá

bado, mas com o técnico da

seleção brasileira, Fernando
Ferreti, no comando, a

Malwee começou dando

um susto ao levar um gol
de Neguinho, da Unoesc,
logo aos 45 segundos, em
jogada ensaiada em cobran

ça de falta.

Apesar de estar na fren

te, a Unoesc passou a jogar
mais violento e, ao? 5',
Glauber foi expulso após

\

uma falta violenta sobre o

fixo Chico. Em vantagem
numérica em quadra, a

Malwee chegou ao empate
aos 6', através deJames, que

Malwee articulou com velocidade as jogadas de ataque

completou um chute de

Xoxo. Com velocidade,
principalmente na articula

ção das jogadas de ataque,
o time jaraguaense virou o

marcador aos, 17'30", em

jogada trabalhada por

James pela ala esquerda. O
terceiro gol saiu um minuto

depois, numa triangula-ção
entre Marcelinho e Júnior
para Clemilton, que chutou

sem defesa para o goleiro
Mano.

O segundo tempo mos

trou que a Malwee veio dis

posta a ampli� sua vanta

gem no marcador logo nos

primeiros movimentos.

Com 15", Xoxo fez 4 a 1,
chutando colocado da inter

mediária e ajudado por uma
falha de posiciona-mento do
goleiro Mano. Um minuto

após uma bobeada de Tico,
quando Marcel aproveitou
uma falha do adversário e

cobriu o goleiro para fazer ,

Sal.

Depois de perder uma
série de oportunidades, a

equipe de Jaraguá do Sul

conseguiu chegar ao sexto

gol, aos 15', Henrique com
pletou uma jogada realiza

da por Chico, com Marcel

pela ala esquerda.

Benedito Novo. Omotivo foi

a falta de chuva, fator que
prejudicou o volume dos rios

da região considerado

adequado para a prática da

. Canoagem. A diretoria da

Federação já havia transferido
a prova de Blumenau para

Benedito Novo e mesmo

assim não foi possível a

realização. A decisão foi

tomada somente no sábado,
pois ainda acreditava-se que o

tempo poderia mudar e

chover um pouco para a

realização das provas na

Resultados da rodada da Liga Nacional
Beneficiado pela derrota da UCG/

Palmeiras/Goiás, o Internacional garantiu
na rodada de sábado a classificação para
a segunda fase da Liga Futsal, A equipe
goiana perdeu para a AABB/Umbro, por
6 a 4, dando adeus às chances de avançar
na competição. No Ginásio Moringão,
em Londrina (PR), o Poker/Maringá/
Amafusa garantiu o terceiro lugar do Gru
po B ao vencer o Londrina/AABB, por
5 a 2. Assim, o ECB/São Bernardo, cai
para a quarta posição.

A SEI/Dom Bosco despediu-se da

Liga com vitória, 6 a 2 em cima do

Minas Tênis Clube, no Ginásio da Are

na Telemig Celular, em Belo Horizonte

(MG). No Ginásio Parque dos

Camargos, em Barueri (SP), Baruerr/
Penalty/Pueri 2 x 2 Joinville EC/FME.

No Grupo A, os classificados são

Ulbra,Malwee, Atlântico/Ereclllm, UCS/
Multisul e Bameri/Penalty/Pueri. No Gru
po B, garantiram as vagas Carlos Barbosa,
São Paulo/São Caetano, Poker/Maringá/
Amafusa, ECB/São Bernardo e Interna

cional.

Segunda etapa do Estadual de Canoagem foi adiada
]ARAGUÁ DO SUL - A

Fecesc (Federação de Canoa-
.

gem do Estado de Santa

Catarina) cancelou a segunda
etapa do Campeonato Ca

tarinense de Canoagem Des

cida, programada para este

final de semana (dia 18), em

modalidade Caiaque Plástico

Importado, que é uma

categoria oficial de descida em
Santa Catarina. Esta semana, a

diretoriados clubes, juntamente
com a Federação, vai se reunir
para definir uma nova data

para esta etapa.

DJ CAVERNA
(RESIDENTE)

DJ JEFFERSOM GUERRA
(PRINS MAIN BAR - mA)

�
Barcelona

Lounge&Bar

.terra

I

TERÇA-FEIRA, 20 de maio de 20_(Q
AvAí FOI DERROTADO PELO MOGI
O Avaí conheceu a primeira derrota na Série B de 2003
em São Paulo, ao perder para o Mogi Mirim, por 1 a O,
O único gol da partida foi de Dênis. Com o resultado, o
clube catarinense desperdiçou a chance de virar líder do
campeonato e seguiu com 7 pontos. Já o Mogi pulou
do 110 ao quarto lugar com a mesma pontuação, mas

com mais gols que o Avaí no critério de desempate.

CRICIÚMA EMPATA COM O VITÓRIA
Graças a um gol no fim, o Criciúma arrancou um empate
por 1 a 1 com o Vitória, na tarde de domingo, no Estádio
Heriberto Hülse, pela nona rodada do Campeonato
Brasileiro. O atacante Nadson, aos 41 minutos do primeiro
tempo, abriu o placar para o Rubro-Negro baiano. Na

etapa final, o time da casa marcou através do zagueiro
Luciano, aos 42 minutos, e se livrou da derrota.
A partida teve dois jogadores expulsos: o lateral-esquerdo
Alonso, do Criciúma, e o meia Dionísio, do Vitória.

AMÉRICA - RN FAZ 4 NO JOINVILLE
O América-RN ganhou por 4 a 2 do Joinville, no Ernesto

Sobrinho, e pulou do 7° para o segundo lugar na Série B

do Brasileirão, com 8 pontos, ao lado da Portuguesa
Helinho (2), 'Geraldo e Sandro Gaúcho fizeram os gols

. do time visitante. O clube catarinense marcou com

Luciano Rosa e Marlon.

FLU GOLEIA FIGUEIRENSE
Com a ajuda do goleiro, Q Fluminense bateu por 3 a O o

Figueirense, na estréia do time no Estádio Giulite

Coutinho. A partida deste sábado é válida pela nona

rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto Edson

Bastos falhou nos gols do time carioca, Kléber fechou
do outro lado, transformando-se em um dos melhores

da partida. Os gols foram marcados por Jancarlos e

Rodolfo (duas vezes). O resultado deixou o Fluminense

com 13 pontos. Já os cata,rinenses seguem com sete.

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862

Ingressos Antecipados:
R$5 na Loja UPI (Shopping)
ou R$200 em compras você
ganha o convite com direito
a camarote VIP. (Somente os

200 primeiros).
.�
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