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Cesar Junkes

O Rio Itapocu está com um volume de água bastante baixo devido.a ausência de chuvas. Alg!Jns pontos, como no

centro da cidade, é possível ver as pedras que até a semana passada ficavam submersas, causando preocupação

Estiagem pode causar
, /

.

problema de abastecimento
A ausência de chuvas fortes em toda a

região Norte de Santa Catarina está causando

preocupação em todos os municípios. Em
Jaraguá do Sul o Rio Itapocu nunca esteve tão

raso, especialmente em seu trecho no centro

da cidade. No Bairro Água-s Claras já está

faltando água. Samae promete resolver o

problema. PÁGINA 6
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Policia Militar e Prefeitura foram beneficiadas com a compra de veículo com o dinheiro das multas, Pagina 10

César J unkes

O motoqueiro Gilmar Leandro de

Oliveira, 26 anos, atropelou O'

pedestre Alexàndre Gorges, 19

anos, ontem à tarde. Pagina 10

Mostra de CCQ da
Marisol no sábado

A' 110 Mostra de CCQ
reuniu 52 grupos, que trocaram

iidéias em prol de melhorias da

empresa .
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PÁGINA 4

Diminuiu o número

de pessoas que _
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reabilitaram crédito
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Cótação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.9772 2.9780

PARALELO 2.9800 3.0800

TURISMO 2.9200 3.0200

ESTRÉIA!! !
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PolicialMilitar, urna
questão de dedicação

CLAUDIO OLIVIO PIOTTO - Professor e historiador

Não canso de fazer elogios ao excelente trabalho

realizado pelo policial militar em nosso município. Desde

criança convivo com policiais militares pois, meu pai e meu
irmão mais velho foram, ainda quando morávamos em São

Paulo, eátualmente outro irmão é policialmilitar em Jaraguá
do Sul. Acompanhando o dia-a-dia de homens íntegros,
honestos e corajosos, que conseguem mesmo com tantas

adversidades (salários baixos, enfrentando pessoas mal

educadas, autoritarismo de comandos, desrespeito pela
profissão, falta da auxílio e outros) serem sirri, verdadeiros

heróis, capazes de enfrentar gràndes perigos por pessoas

que eles, na maioria das vezes não conhecem. Os policiais
quando saem para o trabalho e deixam seus familiares, nunca
sabem o que terão que enfrentar pois, o 190 é o telefone de

utilidade pública mais utilizado nó país, atende desde uma

discussão doméstica a crimes contra a vida.

O policial militar durante o exercício do seu trabalho

desenvolve os papéis de conselheiro, psicólogo, advogado,
socorrista,

.

médico, professor, amigo, ou seja, deve estar

preparado para qualquer situação sem a necessidade de ver

o CPF da pessoa a ser atendida e nem mesmo ter passado
,

por 4 ou 6 anos de universidade (apesar de muitos serem

universitários). O cumprimento e o respeito pelas leis cabe

a todo cidadão honesto, a todo aquele que tem caráter, que
estando errado não tenta buscar desculpas, mas com

hombridade assume o erro. Como professor acompanho in
loco a atuação da Policia Militar junto a comunidade escolar,
no trabalho de proteção às crianças com o PROERD, e

quem vive o dia-a-dia com essas crianças sabe que esses

honrados homens de FARDA são seus heróis. Quando
observamos o sorriso e a sinceridade no

.

olhar e' na fala

dessas crianças (muitas vezes' contando situações
particulares), vimos que eles confiam e sentem-se seguros
na pre�ença de um policial. Meu relato é de maneira simple�,
para lembrar a todos que o policial militar está 24 h por dia,
os 365 dias do ano a disposição das pessoas, enquanto,
muitas estão dormindo QU festejando o natal, ano novo, há

policiais .rnilitares prontos para atendê-los caso haja
necessidade .

.
E com certeza meus filhós irão brincar sim de policiais,

. ,

pois como pessoa íntegra devo valorizar a honestidade e as

ações corretas, acreditando, nas instituições democráticas
,

.

I
do meu país. Eu e toda aminha família temos muito orgulho
dó nosso irmão policial militar, obrigado!

Artjgos'para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
,Cen.tro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o enderéço oú
telefone para cont<>;t�. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e

qramaticais necessanas.. .
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Tendências Tributárias

O,s textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do joma'

O poder de tributar do Esta

do é a prerrogativa que garante
sua existência, pois viabiliza sua

estrutura organizacional interna
e sua independência externa, as

segurando-lhes as receitas neces

sárias para honrar seus compro
missos pela arrecadação dos tri

butos. Portanto, não 'se trata sim

plesmente de impor à população
este ou aquele modelo de siste

ma tributário. É preciso que este

esteja em conformidade com o

cenário econômico atual e seja
aprovado pela' ociedade. O que
efetivamente não acontece.

A globalização dos mercados
e o surgimento de blocos econô
micos têm impulsionado as

transformações tributárias nas

últimas décadas. As necdssidades
oriundas destes processos têm

ditado as novas tendências tribu

tárias, levando os paises a adap
tarem seus sistemas de tributa

ção a nova realidade que tem

como principais bases tributáveis
o consumo e a tenda.

Neste contexto a tributação
de renda é quemaismodificaçôes
vem sofrendo.Atualmente, o Im
posto sobre a Renda das Pesso

as Físicas, caracteriza-se por es
truturas de alíquotas, níveis ffiÍ-'

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

�e

se eliminam as desigualdades h I!4rizontais no sistema com a tribu
os

IV

tação de toda renda além de nã ref

outorgar preferências especiais ;e

reduzir os custos de cumprimen Vic
I

tos da obrigação e da adminis :ec
.101

tração tributárias. A desvant. ra�

gem é que não se coaduna com Obl

regra da justiça fiscal sendo co Vic

id do reoressi rit�SI era o regressivo, .

, as 1
nimos relativamente altos e de- E absolutatnente ilógico q re

duções especiais. Este modelo o Brasil., como estado feder

tem como vantagem a sugestão único detentor da soberania, o

de que os ricos são mais tributa- frhto da união indissolúvel

dos que os pobres em razão da Estados membros, detentor s

progressividade das alíquotas,/ apenas de autonomia, deixe S I

bem como oferece maior trans- cumbir interesses nacionais frellta

parência à sociedade quanto �o te aos das unidades ou que fi en
.

di
. �

padrão nominal das taxas prati- mente uma sputa msana p
cadas. A desvantagem é que es- receitas tributárias entre elas. A
treita a base a ser explorada, obri- mundialização dos mercados C

g�rldo a aplicação de urna tam novas regras e tendênci de

alíquota de impostomarginal alta tributárias, ievando à criaçào s;
que estimula a fuga para o não blocos econômicos. Nessa pa a

pagamento do tributo. ceria, a harmonização tributá 'ri

A tendência é a expansão da tendo-se em conta essas no
ri

base tributária passando a incluir tendências é imprescindível p o

todas as formas de renda e ame- a sobrevivência desses blocos

nor graduação das alíquotas. A�- dos próprios paises que os COI c

sim a expectativa tem sido no põem, Os sistemas tributári �
'sentido de aproximar as alíquotas (devem estar preparados p

marginal do IRPF da alíquota do interagirem-se. Nesse contex

imposto sobr� renda das Pesso- tentarseguir passos diferentes-

as Jurídicas. As vantagens é que
.

ficar só, sucumbir.

r
A mundialização
dosmercados
ditam novas

regras e
tendências
tributárias

..J
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o vereador do PT de Guaramirim, Evaldo João Junckes, o
Pupo, viaja hoje para Brasília. Na capital federal, o vereador de
Guaramirim pretende visitar o deputado federalMauro Passos

(PT/SC) para reivindicar intervenção no sentido de promover a

instalação de linhas da telefonia fixá para as comunidades de

Jacu-Açu, Tibagi e Figueirinha. Pupo também terá audiência
com a senadora Ideli Salvatti (PT) e deputado federal Carlito

Merss. O vereador do PT quer é que o governo federal libera
uma verba - algo em torno de R$ 2 milhões, segundo Pupo,
para a realização de cirurgias que somente poderão ser feitas fira
do domicílio. De acordo com o vereador, existem pacientes
esperando há mais de um ano na fila. Ainda em Brasília Pupo
pretende sensibilizar o deputado federal Carlito Merss para que
o mesmo providencie recursos para a criação da Fundação do
Meio Ambiente em Guaramirim.

SATISFAÇÃO
O prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, (PSDB) mos
trou onte�, durante entrevis
ta coletiva semanal concedida

pela administração pública, re
latóriode Licitações e Contra
tos doMinistério Público ates

tando idoneidade em todas os

processos licitatórios realizados
no período de janeiro a julho
do ano passado. O fato, segun
do o prefeito, é a prova de que
sua administração está no ca

minho certo. O prefeito se diz

tranqüilo em relação às denún

cias de superfaturamento na

obra do contorno ferroviário e
.

cita como exemplo de usa ido-:
neidade pública o relatório das
licitações. Ainda segundo opre
feito, as auditorias são procedi
mentos normais, Pasold sali

enta que antes de serem publi
cadas, os editais de licitação são

analisados pelo Tribunal de

Contas e que todas foram con

sideradas lícitas.

ISITA
secretário estadual da Saú

. e, Fernando Agostini Coru
a estará em Jaraguá do Sul

�esta quarta-feira, a partir das
; h 14 horas. Ele vem para visitar

ib los hospitais de Jaraguá do Sul
:1 U

i ver arealidade localno que se

nã :efere à saúde pública à convi

ais e do ex-deputado federal

nen ficenteCaropreso (PSDB). O
" . ecretário tem audiência às 14
I11l1S , c.: I'ioras com o prelelto nneu

int: �asold. Em seguida visita a

om obra de construção do Centro
Vida. Às 15h30 visita o Hos

,ital e Maternidade São José;
às 16h15 é a vez de conhecera

I q realidade do Hospital e

ler eternidade Jaraguá e às 1 7

ua, oras tem reunião com os se

:1 retários municipais de saúde

os municípios que integram
s Amvali ( Associação dos

e s unicípios do Vale do

fre Itapocu).Às 17h30 concede

e fi entrevista coletiva para a im

tensa local.

)S Começa esta semana os seminários para explanação do modelo
nei de descentralização paraposterior formação do Conselho deDe
c senvolvimento Regional. Hoje, às 14 horas, acontece reunião com
to

epresentantes de todos os sindicatos deJaraguá do Sul e região,
pa a sede do Sindicato dos Trabalhadores ;as Indústrias do Vestu
.itá 'tio. Às 19h30, o encontro é com as lideranças políticas, empresa-
10

riais e comunitárias de Corupá, naAssociação Comercial e Indus-
lrialAgricola.Amanhão seminário aconteceem Schroder, às 17h30,

. P o Centro de Múltiplo Uso, comas lideranças desse município.
COS o dia 5 é a vez de Massaranduba participar do seminário, que

cOllcontece
às 17h30, ria Câmara deVereadores. Os próximos semi

:ári ários acontecem nos dias 9 e 16 deste'mês.naAciis, às 18 horas,

p�
às 19 horas, emGuaramirim, respectivamente.

texE TR ASPAS
lte�'A sociedade ainda vai ver quem está gastando

ínutilmente". A afirmação é do prefeito de .laraquá do Sul,
_IIrineu Pasold, CPSDBJ ao referir-se aos constantes pedidos de

:jmformações oriundos dos vereadores considerados da oposição.
:ker-----------------------------------------�

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

val(\ CRM 8835
C

,

embros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
om
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.OPOSIÇÃO: PFL PRETENDE CENTRALIZAR ESFORÇOS ,EM CRíTICAS A INSTALAÇÃO DAS REGIONAIS EM se

Descentralização do governo não
satisfaz os partidos da oposição

, (
,

]ARAGUÁ DO SUL - "O

atual governo falou em eco

nomia, mas o que se ob

serva é um aumento das

despesas". A crítica é do

presidente do diretório do

PFL em Jaraguá do Sul,
Valdir Bordin, ao referir-se
a instalação das 29 secreta

rias de Desenvolvimento

Regionais, cridas pelo go
verno de Luiz Henrique da

Silveira em seu projeto
descentralizador. Bordin

afirma que o governo fa

lou muito em economia,
mas salienta que o que se

tem observado é um au-
/

mento das despesas com a

contratação de "derrotados

políticos para os cargos, o
\

que tem caracterizado um

cabide de emprego".
Ainda de acordo corri o

ponto de vista do presiden
te do PFL deJaraguá do Sul,
grande parte dos gerentes
escolhidos para a Regional
têm interesse político nas

eleições do ano que vem e
\

estão na secretaria apenas
como foram de fortalece

rem seus partidos e suas

pretensas candidaturas.

Bordin diz que atual governo não correspondeu às expectativas
Arquivo

"Não estamos observando
melhorias, nem no gover
no estadual é tampouco nas

decisões do governo fede

ral, que tem aprovado pro
jetos que até o ano passado
eram terminantemente con

tra", dispara Bordin,

A decisão de centrar

gionais foi reforçada duran
te encontro realizado sex

ta�feira última, emJoinville,
e contou com a participa
ção de lideranças pefelistas
de todo o Estado de Santa

Catarina. O presidente na

cional do PFL, �enadorJor
ge Bornhausen afirmou que

fogo na instalação das re- tem pesquisas comprovan-

do o descontentamento de

vários municípios em rela

ção á instalação das secre

tarias..

No que sé refere ao pró
ximo pleito municipal, oPFL
de Jaraguá do Sul sonha em

conseguir a integração do ex
deputado federal Vicente

Caropreso, do:PSDBBordin
não nega que o PFL aceitaria
de bom gradó o ingresso de

Caropreso no PFL, onde
certamente o ex-deputado
disputaria as eleições do ano

que vem como candidato a

prefeito do município.
Já a secretária da Secre

taria de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi
'dos Santos afirmou que não

pretende polemizar as de

clarações de que está na

oposição.Ela garante q�e a

preocupação agora é mos

trar trabalho e que isso já
está acontecendo com a

formação do Conselho de

Desenvolvimento Regional.
Niura considera natural que
a oposição mostre sua in

satisfaçãô, mas deixa claro

que o ideal seria o respeito
mútuo.

Denit inicia operação tapa-buraco emergencial na J3R- 28�
FLORIANÓPOLIS - Em

resposta ao apelo do de

putado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva, e de
toda a comunidade que
transita na BR-280, o supe
rintendente do Denit (De
partamento Estadual de

Infra-estrutura), João José
dos Santos, deu inicio esta

s�mana a uma operação
tapa-buraco emergencial.

A operação foi

viabilizada por meio de ne

gociação com uma empre
sa que fez amanutenção em
outra parte do Estado.

"Isto é apenas uma medi�
da paliativa, de emergência,
enquanto não sai o resulta

do da licitação", explica

Santos. A operação está sen

do realizada' no trecho que
vai da descida do morro

da Weg Química até a liga
ção com a BR-101, consi
derado o mais danificado

pela falta de manutenção,
desde julho do ano passa
do.
_- O superintendente tam
bém comunicou ao depu
tado que o processo de li

citação teve inicio no dia 30

de maio, com o recebi

mento e abertura das pro

postas. Estão participando
da licitação 15 empresas,

que terão suas prop�stas
analisadas na próxima se

mana. Dentro de três se

manas, se não houver re-

curso, começam a ser anali

sadas as propostas de pre

ço.

A empresa vencedora

terá contrato de dois anos

para realizar obras de ma

nutedção, sinalização, drena

gem, recapagem de deter

minados trechos, roçada e

outras melhorias, no trecho

que vai de São Francisco do

Sul até Corupá.
Acordo - Representan

do a Comissão de Agricul
tura e Política Rural da As

sembléia Legislativa, o de

putado Dionei Walter da

Silva participou da aprova
ção do texto final do pro
tocolo de intenções que vai

possibilitar a adequação das

propriedades dedicadas à

rizicultura e fníticultur� ás

leis ambientais em un:- pra
zo de dois anos.'A assina
tura do' protocolo aconte

cerá no dia 11 de julho, às

15h30, durante sessão na

Assembléia Legislativa. A
ação é conseqüência de di
versas reivindicações das as

sociações de produtores
rurais, que necessitam de li

cenças ambientais para pro
duzir e como requisito para
inscrição em linhas de

crédito.A Fatma vai efetivar

os termos de compromis
so' e de ajustamento de

conduta com o Mistério

Público local, Epagri e as

Prefeituras, :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1IEVENTO: CERCA DE 52 GRUPOS APRESENTARAM SEUS TRABALHOS E DISCUTIRAM MELtlORIAS

Marisol reuniu mais de mil
I

pessoas na,Mostra de CCQ
]ARAGuA DO SUL - A

110 Mostra de CCQ (Cír
culos de Controle de Qua
lidade), da Marisol S.A., que
aconteceu no último sába

do, a partir das 13 horas,
reuniu aproximadamente
mil pessoas. No evento

apresentaram-se 43 grupos
da Marisol S.A., além de 7

estandes de empresas visi

tantes, entre elas: Sadia,
Eliane, Multibrás, Em
braco, Duas Rodas,
Menegotti Máquinas, e a

presença de estandes espe
ciais do Ataliba (Cozinha
Industrial) e Ambulatório
Médico Marisol. No total

foram 52 grupos, que 9-
zeram' a exposição de tra

balhos, trocaram idéias e

discutiram possi,bilidades
de melhorias.

De acordo com o co

ordenador de CCQ, Ar
thur Ladendhin, uma (:0-

,missão julgadora escolheu

os seguintes grupos gue
apresentaram os melhores

trabalhos. Na categoria
estande mais criativa, ficou
o grupo Nova Geração
(Departamento de Estam

paria); o União Corta Gas

tos (Departamento de Cor

te) foi eleito o grupo Des

taque. Na categoria proje-

Vicente Donini interessado em conhecer os projetos

tos, classificou-se o Grupo
Eureca (Departamento de

Manutenção); o Grupo Gi
rassol (Departamento de

Beneficiamento) e Unidos

em Massa (Unidade de

Confecção de Massaran

duba). "Esses grupos re

conhecidos terão a oportu
nidade de participar do En
contro Catarinense de

CCQ, que acontece em

agosto, em Criciúma",
enfatiza.

Segundo ele, a Ma

risol S.A. em Santa Ca

tarina, compreendendo
sua matriz e cinco unida-

des de confecção, conta
com 57 grupos, de todas

as áreas da empresa, onde

participam 13,2% dos

colaboradores. O proc

grama clesde';eu início,
em 1990, já implantou
3019 projetos. ''Além das

melhorias desenvolvidas

dentro da empresa, os

grupos promovem vári

as ações comunitárias.

Um dos exemplos que

podemos citar é o Natal

Solidário que já acontece

há 4 arios, arrecadando

.
alimentos, roupas e brin

. quedas, atendendo famí-

Divulqação

lias carentes", avalia o co

ordenador.

Entre os objetivos do

programa de CCQ, des
taca-se: proporcionar o

autodesenvolvirnento das

pessoas; fortalecer a lide

rança na 'base operacional
da empresa; melhorar o

relacionamento entre che

fi" e subordinados; prati
car a me-lhoria contínua no

posto de trabalho; incen
tivar a criatividade e ino

vação; estimular o traba

lho em equipe e melhorar

os resultados da empresa .

(JULIANA ERTHAL)

Acijs eApevi promovem palestra sobreMeio .Ambiente
]ARAGuA DO ,SUL -

Com o objetivo de come-
.

morar a Semana do Meio

Ambiente 2003, aAcijs (As
sociação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e

Apevi (Associação ,das
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu)

promovem, nesta quinta
feira, às 19h30min, no Au
ditório Eggon João da Sil

va, do Cejas (Centro Em

presarial deJaraguá do Sul),
a palestra Resíduos Sólidos:
Gestão, Tendências e

Tecnologia.
De acordo com o en-

genheiro sanitarista, César

Augusto Arenhart, a pales
tra terá três aspectos prin
cipais entre os quais: a ges
tão global de resíduos, as

alternativas técnicas para a

solução de alguns resíduos
e o CRDR que é um estu

do para implementar uma

central de resíduos em

Jaraguá do Sul, cuja área já
está autorizada pela Fatma

(Fundação do Meio Am

biente) e será localizada no

Bairro Tifa do Funil. Mais

informações pelo telefone

275-7010 ou e-mail

mai@acijs.com.br. (JE)

EMBRACO
Uma missão técnica à Embraco (Empresa Brasileir

Compressores) foi agendada pelo Núcleo de Qualidad
Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do
para o dia 10 de junho. O grupo'partirá às 8h, defron
Centro Empresarial e retoma ao meio dia. A visita de
horas começa tom a apresentação da empresa atravé

C2

vídeo institucional, debate com responsável pela área da
da qualidade e visita às instalações da empresa. As vagas 01

limitadas e devem ser confirmadas pelo telefone 275-70
pelo e-mail: jordana@acijs.com.br.

SIEMENS
O presidente do Conselho Consultivo da Siemens do B
e presidente do Fórum de Líderes Empresariais da
Mercantil, Hermann Wever, é convidado da Associa
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul para uma pale
no dia 26 de junho, no Encontro de Empresários q
entidade realiza em comemoração aos 6.') anos de funda,
O evento acontecerá no Clube Atlético Baependi.
aniversário de fundação da entidade empresarial é no 22

n:

junho:Mais informações sobre este grande evento o telefi
para contato é 275-7005.

TRANSPORTADORAS
.

.

ONlicleo das Transportadoras daAcijs eApevi (AssociaJ
das Micro e Pequenas Empresas do vale do Itàpo
organizapara o dia 18 de junho, às 8 horas, apalestra' 'Se
e Gerenciamento de Risco no Transpor te de Cargas",
Cejas. A finalidade é apresentar e treinar a competência
habilidade dos participantes com seguros no transporte
cargas, analisar riscos e o relacionamento co

gerenciamento de riscos e suas implicações, como tamb I

a correta contratação desses serviços,O palestrante seráJ

o�Domingues. A palestra, sem custo, é aberta a todos

profissionais do setor de transportes. Inscrições pelo telefi
275-7005.

PÓS-GRADUAÇÃO .

A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) deciJ
ampliar até o dia 6 de junho o período de inscrição para
curso de pós-graduação em "Gestão de Negóci�
Internacionais", qu<:; c�meça no dia 13 junho, favorecen�
as pessoas interessadas em participar da especialização.
programa é direcionado a executivos e consultores �

negócios internacionais com experiência. O investimento

18 parcelas de R$ 400,00. A especialização inclui módJ

.

internacional no Chile e como opção os Estados Unidos.

Unerj estádivulgando o curso e dispõe de outras�ormaçô,
na própria instituição, pelo telefone (47) 275-820ô ou p
e-mail posgra@unerj.br.

EspeclaHzação: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeín
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Río de tJt�l

,
Fone: (047) 275·1150

Av. Mal. Deodoro, 779 - Sala 12 . Ed. Maximunn Cenl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Top Exportação ADVB
abriu suas inscrições

'FLOIÚANÓPOUS - Institu

ído pelaADVB /SC em 2003, o
TOP Exportação visa distinguir

n
e homenagear aquelas empresas
catarinenses que mais se desta

�
,

cam na área de exportação de

produtos de sua fabricação e/
s ou na comercialização de bens

ou serviços do Brasil para o ex
terior. Para garantir a .cre

dibilidade da premiação serão

utilizados dados fornecidos pela
Secretaria de Estado de Articu

lação Internacional, Ministério
a doDesenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior e Secretaria

de Comércio Exterior, vincula
do àquele Ministério.

O Tap Exportação tem a fi

nalidade de destacar empresas
catarinenses com atividades ex-

portadoras de bens ou produ
tos, fabricados e/ ou co

mercializados no estado. O prê
mio vem homenagear empre
sas catarinenses que demaneira

competente promovam a ven

da de produtos e serviços
catarinenses para fora do país,
destacando também a impor
tância para os países do
Mercosul.

As inscrições devem ser fei
tas até 6 dia 13/06/2003 e en

tregues na ADVB/SC, através
. I \

do preenchimento da ficha de

inscrição, em envelope lacrado
em 07 (sete) vias juntamente
com o comprovante do paga
mento da taxa de inscrição, Mai
ores informações, acessar o site

www.advb-sc.org.br .

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe
"O povo q1.W ç'unhece

IIao seu Deus se
•

tornarã forte
e fará proezas

'!
"

-e .

•
..

)
Ruo: MO)( Wilhelm, 289 - 80ependi I-

=_,�.�=,:�:l 1l:3_ ,,��rttfo Jarofi����Sul•• fone: 370-61821

I�REDUÇÃO: NESTE ANO 2.330 PESSOAS REABILITAM SEU CRÉDITO PARA 3.379 EM 2002

Muitas pessoas deixam de
reabilitar seu crédito em ,JS

]ARAGUÁ DO SUL -

Dados estatísticos oficiais

do' SPC (Serviço de Prote

çã6 ao Crédito), de Jaraguá
Ido Sul, indicam que nos cin

co primeiros meses deste

ano, houve uma redução de

31% no número de pesso
as que reabilitaram seu cré

dito junto ao SPC, afirma
o diretor Waldemar
Schroeder. Já as reabilitações
do cheque registrou-se um

aumento de 11%. Ele ex

plica que, diferentemente
dos dados informados em

mídia nacional onde há um

número recorde de pesso
as que pagaram suas contas

atrasadas para limpar seu
,

nome na praça, no Municí

pio, a situação está estável.

Outro dado analisado nes

te mesmo período é que

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N!! 72/2003

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, toma público que, em conformidade

com o que preceitua a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar na sede da prefeitura, sita a Rua Walter Marquardt nQ 1.111- Barra do
Rio Molha, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissões de Licitações,
uma licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR

PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa para conclusão de Obra de
.

Arte para Passagem em Desnível no Entroncamento da BR 280 com as ruas

440 - Luiz Piccoli e 473 - José Piccoli, em Jaraguá do Sul- SC (pavimentação
asfáltica e acabamentos de obra).
DATA, LOCAL E HORAS: os envelopes com a documentação para habilitação
e proposta comercial deverão ser entregues e protocolados até às 9:30hs do
dia 18 de Junho de 2003, no setor de PROTOCOLO, no endereço acima. A

abertura dos envelopes nQ 1 (documentos para habilitação) e nQ2 (proposta
comerciai), dar-se-á às 10hs do mesmo dia.

INFORMAÇÕES E DISPONIBILIDADE DO EDITAL: informações aos,

interessados serão fornecidas na divisão de licitações, no horário de 8:00hs
às 11:00hs e das 13:30hs às 17:00hs, no endereço acima sitado ou pelo
telefoneOxx47 372-8085. O edital e seus anexos estarão disponíveis no site
da Prefeitura no endereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br.
ORÇAMENTO ESTIMATIVO: R$ 231.437,00 (duzentos e trinta e um mil,
quatrocentos e trinta e sete reais).

Jaraguá do Sul (SC), 02 de junho de 2003.

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Diretor do SPC, Waldemar Schroeder

houveram cerca de 4.270

registros de pessoas que
deixaram de pagar em dia

suas contas 110 crediário

para 4.719, em 2002 e com

relação ao cheque, cerca de

2.004 pessoas não possuí
am saldo na conta bancária

para o depósito sendo de

3.245 pessoas no ano pas
sado, um número bem ex

pressIvo.

Segundo Schroeder há

dois fatores que explicam
esta situação. O primeiro é

o próprio aumento da

inadimplência deste ano. A

segunda razão se refere ao

comportamento dó lojista
que fica vulnerável e namai
oria 'dasvezes leva prejuízo
'peta falta' 'de "ciüÍlsuú,;- �o
spê. "b� 19j1stai &-Je;nser
rhii� dut�i8iS6�s �� 'a'ssu'mir

, .' �' ..L... ": '?',,�;.,.,... . .. " "
novos c,ompromlssos ,

enfatiza.
c ",

EXPECTATIVA -- O

SPC pré-avaliou o cresci

mento nas vendas no co

mércio para o mês de junho,
mês em que se comemora

o Dia dos Namorados. Se

gundo o diretor do SPC, a

expectativa é um incremen

to nas vendas na ordem de

8%. (JULIANA ERTHAL)

Eggon da Silva deixará o conselho da�eg
]ARAGUÁ DO SUL -- O

empresário Eggon João
da Silva afirmou que dei

xará a presidência do con

selho da WEG, empresa
que fundou, juntamente
com Werner Voigt e Ge

raldo Werninghaus em

2005. "Deixarei o conse

lho em 2005 porque o es

tat�to da erppresa, que ela

boramos, define como ida
de-limite para a diretoria

\ executiva 65 anos, e para
o conselho, 75 anos", ex

plica. Mas sua saída do

conselho não significa o

seu afastamento das deci
sões estratégicas do grupo
WEG. Eggon continuará

dirigindo a WEG Partici-
- -paçôes, holding controla

dora do grupo que repre
s�nta as três famílias fJn
dadoras e participará das

assembléias dos acionistas.

''A WEG está entre as cin

co maiores fabrican tes

mundiais de motores elé

tricos e tem como meta

chegar à liderança mundi

al. Entre os planos para o

exterior está a oferta de sis
temas completos de ener-

Presidente do Conselho da Administrativo da Weg; Eggon da Silva

gia e automação para em

presas", diz.
Além disso, o empre

sário continuará presidin
do o conselho da Oxford
e da Perdigão, além' de
cuidar dos negócios da

sua empresa familiar, a

Eggon João da Silva Ad
ministradora. A Oxford,
uma das maiores fabri

cantes mundiais de cerâ
mica de mesa, instalada

em São Bento do Sul, vai

investir cerca de R$ 7 mi

lhões em modernização
até 2005 informa Eggcín
João da Silva. Segundo
ele, entre' as estratégias
está a agregação de valor'
aos produtos, com foco
em linhas mais sofistica
das. Outra meta do em

presário para a Oxford é
a abertura do capital na
Bolsa de Valores. Esse

passo poderá ser dado
em 2005.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



""Uotorantbnl finanç.as'

II· Corsa, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00
Gol Plus 01 prata G R$ 17,000,00
Corsa 4P. 1.6 01 branco G R$ 16.800.00

\)
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000.00
Ka 99 cinza G R$ 10.900.00
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000.00

!
Ka 98 prata G R$ 11.500.00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000.00
Gal MI 97 vermelho G' R$ 10.900.00
Gol 97 verde G R$ 10.500.00
Corsa Sedan. GL. 1.6 97 branco G - R$ 13.500.00
VW 16.220 truque baú 97 . branco D R$ 65.000.00
Goll GL cornpl. 96 azul G R$ 15.500.00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.000.00
Gol Plus i 95 azul G R$ 9.800.00
Tipo SLX. cornpl. 95 cinza G R$ '8.800.00
Escort L· Euro 94 vermelho A R$ 8.900.00
MB 709 93 vermelho D R$ 35.000.00
Opala Comodoro SLE 90 vinho G R$ 6.300.00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
MB truque e baú 1313 83 amarelo D R$ 45.000.00

ij F4000 79 branco D R$ 17 .500.00
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 29.000.00
Fusca 75 azul G R$ 2.800.00

II
!

� "uto.móveis
j 370-31 13

�,

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se '

CG Titan KS. Okm Verde 03
Gol GIII Plus Vermelho 01
Gol GIII, 4p Cinza 01
Gol GIII Branco 00
Corsa Sedan Prata 00
Corsa Wegon GLS, 1.6, 16v -�Cinza 00
Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99

Gal, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99
Escort GL Prata 98
Mondeo CLX Cinza 97
Blaser DLX, GNV Preta 97

Pampa L 1.8 Branco 96
Uno EP 4p Vermelho 96
Corsa Super Prata 96
Escort Hobby Verme Ira 96
Golf GL Azul 95

: l
, Astra GLS / Cinza 95

Escort G L + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93

Omega GLS Verde 93,

Opala 4.1, 4p Cinza 90
Monza classic 4p Branco 87

GM

Branco

Branco

Prata

Prata

Vermelho

Verde

Preto

VW

Branco
Branco

FIAT

Verde

Cinza'

Verde
Bege
FORD

F-250 Branca 99 D

Resta 1.O Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

:i:!!iv�r��.ÊÊ'IÍÔ:W4����AII::ç��BA:.':�.II��"�BÂiRR�'.\,IÊIAA'�:JARAG��.gô'$�ll:.::·'

Celta/2p
Corsa Wind 4p
Corsa Wind cf ar, 4p ,

Astra Sedan GL, compl. A'iroag

02
01

01

99

98

98
96

Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.

. '---.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Pointer CU
Gol LO, 2p

96

96

Palio Fire Mod. Novo

Uno Mille SX, 4p
Palio EDX cf a.c,
Uno 1.5

01

97

96
88

\

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos'
, .

negocias
neste espaço!

.G
G

G
G
G
G

G

VIUotoranU.n I finanças
\

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936 Clio RT Cinza 2002 R$ 24.000,00

Gol Plus GIII Compl. Preto 2001 R$ 19.500,00
Corsa Millenium Prata 2001 R$ 16.300,00

Palio EX, 1.0, 2p, l.t., d.t., v.e. 99 Corsa Wagon Verde 2001 R$' 15.800,00
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

Megane RN Branco 2000 . R$ 18.500,00VW
Gol Mll.0, 2p, compl. 99 branco Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Goll.0 94 azul meto Marea ELX Cinza 1999 R,$ 22.500,00
Logus 94 azul Ka Prata 1997 R$ 10.300,00
Santana GLS, 2p, compl., 2.0 90. prata Tempra SX compl. Cinza 1997 R$ 12.200,00Gol,1.6 91 azul meto
Gol S, 1.6, álcool 85 �rata Escort 1.8, GL Branco 1996 R$ 9.600,00

- Fusca 1500 78 ege Goll.0i Vermelho 1996 R$ 9.800,00
GM Escort IGL 1.8 Branco 1996' R$ 9.600,00

Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb. 00 branco
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco Corsa Wind Azul, 1996 R$ 9.500,00
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde mel. Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Corsa Wind, t.e., desemb. 95 'branco Tipo, SLX 2.0 Vermelho 1995 R$ 8.800,00
0·20, compl. 95 branco Vectra GLS Bege 1994 R$ 13.200,00 IIApolo 1.8 a. 'li' desemb. 92 - bordô
Kadett SL, 1. ,álcoal� l.t., d.t., a.q. 92 vermelho Monza GL 4p Azul 1994 R$ 8.600,00
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mel. Versailles Ghia, compl. Cinza 1993 R$ 8.500,00

FORD Tempra 8v Branco 1993 R$ 8.800,00
Escort 1�8, 16v, 4p, cornpl. . ar 98 chumbo Voyage CL Bege 1991 R$ 6.700,00Escort Hobby 1.6 93 bordô
F·l000, diesel, motor MWM, v.e, 91 vermelho Escort L prata 1991 R$ 6.300,00
Verona GLX, 1.8, álcool, v.e., t.e. 90 marrom Buggy Amarelo 1989 R$ 4.500,00
Escort L, álcool, desemb., a.q, 89 cinza Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 9.500,00
Escort Xr3, compl. 88 branco

Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

G

G

G

G
G

G

Seja
•

Seja
•

parceiro parceiro Seja
•

Gol 99
'

branco 4p,16v noSmart R$ 9.500,00 parceiroEscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v Gol 16V4p R$13.500,00 FinanceiraPalioED,2p 97 . Branco Vectra ) 98 branco, compl., GL, 2.0, GNV da BV Financeira anger diesel longa R$28.000,00 da BV da BV FinanceiraTempra compl. 96 Prata' R$ 9.500,00 Uno SX, 1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq €orsa Sedan, 1.6
'

R$12.500,OO -

R$ 8.000,00
Kadett 97 cinza c/ opc. Saveiro Summer R$10.800,00

ótimosTipO,4p 95 Bordô
Ranger 97 prata compl. faça ótimos Gol Plus, prata e faça ótimose R$ 9.500,00 e façavw Gol 00 ' Azul R$10.900,00 Palio EDX 97 grafite compl.,1.0 GolGLI 95 R$ 9.300,00

Gol,4p 99 Branco R$13.800,00 Pampa Ll.8 96 branca c/ capota de fibra Ranger 94 R$13.500,00r •

Gol
, •

Uno Mille 96 preto 2p

negocias 93 R$ 7.200,00 negocias
, •

Kómbi passao, cabeçuda 97 Branca R$10.900,00 95 azul limp. desemb., a. q. Gol negociasGol bola 1.0 Plus 92 R$ 6.000,00
ApolloGI compl. 91 Champagne R$ 6.900,00 Toyota Corolla 95 grafite cornpl. �·1000 91 R$ 26.000,00

GM Corsa, 4pcl opc, 98 Branco R$11.500,00 VectraGLS 94 verde compl. neste espaço! ChevetteDL 91 R$ 4.200,00 neste e�paço! neste espaço!r Uno Mille Elet.
I

94 verde 4p, l.t., d.t., a.q. Corcel1l2p 80 R$ 2.000,00Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
MonzaGLS 94 bordô . compl., gasolina D·l 0, diesel 80 R$11.000,00

I

VectraCD 94 Azul R$14.000,00 Escort Verona 94 prata 4p, cy opc, Fusca 76 R$ 2.200,00I
Corcel IMonza 93 Verde R$ 7.300,00 Parati 1.8 92

'

bordo álcool. 72 R$ 2.200,00
Monza 90 Marrom Saveiro 92 bordô álcool,1.6 72 R$ 1.800,00

Go11.8 91 azul I.t., d.t., a.q.
<, ),

R$ 9.500,0001 Parati,1.8 91 marrom rnet, cy opc.
58 prata rodão

�i��",·." _,.--_,;...•. ',._"". '";'_ .:""-{., . -.}'�:,.•

P R 372 676

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Pampa L, 1.8 Verde 90 R$ 6.000,00

Vectra Gl, 2.0, compl. 98 cinza meto Corsa Wind, 4p Branco 00 R$ 13.900,00
Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho Apollo GL, 1.8 Bordô 91 R$ 6.900,00
Kadett Gl, 1.8, gas. 96 bordô Belina L, 1.6 Prata 87 R$ 3.900,06
Golf Gl,.1.8, 4p, gasolina 95' grafite met.

Uno Mille IE Vermelho 96 R$ 7.900,00
Escort L, 1.6 Preto 91 R$ 6.500,00

Monza Gl 2.0, 4p, compl. 94 bordô Courier CLX, 1.4, 16v Azul 98 R$ 12.900,00
Kadett Sl, 1.8, álc. 92 prata Diplomata 4.1 Azul 92 R$ 12.500,00
Escort GL, gas. 91 azul Uno Mille SX Branco 97 R$ 9.500,00

Gol, 1.6, gasolina 91 branco Goll000i Bordô 95 R$ 9.500,00

Kadett SlE ,1.8 gas. 89 marrom
Go11.6 Azul 95 R$ 9.500,00
Santana 1.8 Prata 86 R$ 4.500,00

Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco Goll000 Vermelho 94 R$ 4.000,00 assumir
Monza Sl/E, 1.8, compl. 87 bege Fiesta CLX Branco 97 R$ 7.800,00
Uno S 1.3, gas. 86 branco Falcon Prata 01 R$ 9.800,00
Chevette Sl, 1.6, álc. 85 vermelho YBR 125 c/ partida Prata 02 R$ 4.000,00

Opala 4cc, relíquia, gas. 78 branco
YBR 125 s/ partida Preta 02 R$ 1.900,00 assumir
XR200R Branco 97 R$ 3.900,00

Fusca 1300 78 branco DT 180 trilha Vermelha 87 R$ 900,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

CORSA - vende-se, 99, todo original.
Tratar: 375-1984 c/ Sérgio.

CORSA - vende-se, pick-up, 96, c/ opc.
R$ 10.500,00. Tratar: 273-1001.

CORSA - vende-se, piek-up, GL, 1.6,
96, c/ capota marítima, aro esp. R$
9.600,00. Tratar: 376-4047 ou 9963-

1540 c/ Ivan.

CORSA-vende-se, Wind, 98, d.t, a.q.
R$10.90b,00 ou R$ 2.000,00 + 36x.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355.

MONZA - vende-se, SLE, 2p, trio. Ou
troca-se por carro de maior valor.

Tratar: 273-1001 hor. comI.

MONZA - vende-se, SLE, 90, 2p,
álcool. Aceita-se moto até R$ 1.500,00.
Tratar: 376-2025.

MONZA - vende-se, Hateh, 82/83,
SLE, 1.8, gasolina, bege. R$ 2.500,00.
Tratar: 27;3-053� após 15hs.

SllVERADO - vende-se; 01, 53..000km

originais, eompl., prata. R$ 48.000,00.
Tratar: 379-1119 ou 9953-9313.

FIORINO - vende-se, c/ GNV, 98.
Tratar: 376-1772.

'

PALIO - vende-se, EOX 1.0, 98, 4p,
gas., vermelho, a.q., a.f., v.e., t.e.,
trava interna de porta malas, I.t., d.t.,
trava para crianças .. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

PALIO - vende-se, Weekend Stile, 1.6,
compl, 99. R$19.000,ob. Tratar: 273-
1001.

PREMIO - vende-se, 94, 4p, cornpl.
R$ 7.500,00 ou R$ 3.50b,00 + prest.

Tratar: 273-0687 c/ Margarete a tarde

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p, prata.
Tratar: 370-7674 ou 9102-1636.

TIPO - vende-se, 1.6, eompl., 4p,
branco, 95. R$ 9.500,00. Tratar: 376-
1772 c/ Nei.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p, bordá,
c/ rodas. R$ 7.901),00 ou R$ 2.400,00
+ 36x. Tratar: 370-3574 ou 9123-7355.

DEL REY - vende-se, 1.6, bordá, d.h.,
v.e., t.e., espelhos elétricos. R$
4.300,00. Tratar: 9125-D911 c/ Giovani.

ESCORT - vende-sejGl., 1.6, 87.

Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

ESCORT - vende-se, Guan./já, 1.8,
gasolina, 4p, 95. Tratar: 379-1119 ou

9953-9313 c/ Oirley ou Marisa

PAMPA - vende-se, 1.6, prata, 95,
único dono, protetor de caçamba santo

antônio, A pneus novos. Tratar: 370-

7144.

GOL - vende-se, 92, 1.6, álcool. Tratar:
370-2324 c/ Sr. Fischer

GOl-vende-se, GTS, 92, eompl. Troco
por carro financiado. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

GOL - vende-se, Speeial, 00/01. R$
9.000,0.0 entro + finan. Aceito carro de

menor valor. Tratar: 372-0665 ou 9;L17-
8754.

GOL - vende-se, MI, 98', branco,
personalizado, vidros verdes, 4p; doc.
em dia. R$ 12.200,00. Tratar: 372-1699
ou 371-7888 c/ Rávio

GOL - vende-se, MI, 97, branco, el

.L.

ope. R$ 10.500,00. Traatr: 376-1772.

GOL - vende-se, 01, 1.0, 16v, 4p,
prata, el a.c., d.h., rádio CO. Tratar:
370-7144 el Marcos.

GOL - vende-se, chaleira, 84. Tratar:
370-0719 el Cristiano.

GOlF - vend-esse, GTI. Tratar: 375-

1984 el Sérgio

KOMBI- vende-se, Piek-up, carroceria
de madeira, gasolina,92. Tratar: 370-
2324 el Sr. Fischer

VOYAGE - vende-se, 83, branco. R$
3.500,00. Tratar: 9905-3900..

II

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

BIZ - vende-se, Honda, 02, vermelha.
R$ 3.000,00 + 10x R$ 214,00. Tratar:
9103-3168.

CBX 200 - vende-se, Strada, 02,
preta. R$ 5.600,00 Ou troco por carro
até R$ 7.000,00. Tratar: 370-6360 el
Everton.

FAlCON - vende-se, 02, preta. Tratar:
370-8070 ou 9993-1522.

HONDA DREAM - vende-se, 97. R$
2.200,00. Tratar: 9125-3275 c/ Areli.

BANCO - vende-se, de couro pI S-10.
Tratar: 371-7035. '

I

COMPRA-SE - até 2.500,00, pago à
BESTA - vende-se, 97. Tratar: 370- vista. Tratar: 9113-4728.
7774.

TERÇA-FEIRA, 3 de junho de 2003

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,'
prata, airBag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pI crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

MÓDULO - vende-se, \ Kenwood e

COMPRO
CONSÓRCIOS

COMPRA-SE '- corsa , 4p, 97/98. DE CARROS E
Tratar: 9602-0.734. CAMINHÕES COM MAIS

DE 15 PARCELAS PAGAS.
E; MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

BIZ - vende-se, Honda, 02, vermelha.
Tratar: 9132-2852 finais de semana. Tratar: (47) 9951-3905

IR GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
I

'Venda 'Locação *Consertos *Montagens
Irmáquínas Indústria
e Comérolo Ltda_ - ME

Trobalhamos com vendas e consertos:
- Molores Estacionários - Moloserra
- lavo Joio - Rocadeira • Assistência 24 hs
. Aspirador - Motabombos www.irmaquinas.cjb.net
- Compressor - Entre outros... irmaquinas@uol.com.br

.................................. ,
60.rnes de OU�eir�, I�Sl • Centro » Joraguá do Sul

desqueteira pI 110eds, 1 toca fita RODAS - vende-se, 2 jogos de rodas

sony. R$ 600,00. Tratar: 275-0206. 17 c/ pneu. Tratar: 371-7035

diversos
ASPIRADOR - vende-se, de pó e água,
Prosdóeimo. R$ 80,00. Tratar: 371-

1470 el Ivanir.

I
CACHORRO -: vende-se, Cocker Puro.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli.

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

CACHORRO - vende-se, Pastor Alemão
c/ 5 meses, macho. Tratar: 9993-1751
el Solange.

BARRACA - vende-se, 'pl 2 pessoas.
R$ 50,00. Tratar: 376-2820. CACHORRO - vende-se, Husky

Siberiano, el 4 meses. Tratar: 9993-

1751 el Solange.BICICLETA - vende-se, mountain bike,
adulto. Tratar: 370-0974.

CACHORRO - tenho Pitbull red

nosé,macho el pedigree, procuro
fêmea pI erusa. Tratar: 372-3707 ej
Andrei.

BICICLETA - vende-se, uma de

criança. Tratar: 370-0974.

CACHORRO - vende-se, filhote Pineher

I. Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 c/
Noeli.

CARRINHO -vende-se,d e bebê. Tratar:
370-8882 el Salete.

CACHORRO - vende-se, Poodle. Tratar:
373-3'787 ou 9993-1751 el Noeli.

CARRINHO - vende-se, de bebê,
Gaustriano, azul. Tratar: 370-0974.

elA
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

S 370-5999

...;;;;;;;;;;._=___,;=-,
1�tw-�te (J, ��

!�
..... t - ,..

.Aígora voce
pode ter suaSUZUKI

INTRUDER 125
Consórcio programado

R$ 547,90* + 55 VEZES,DE 109,58

Motos Novas e
v

Usaâas:,
Entrada eS

até 36

PEÇAS ACESSÓRIOS OFICINA

u

TABELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha
C 100 BIS KS 02(02 Verde
C 100 BIS KS 01/01 Azul
CG 125 Titan KS / 03/03 Vermelha
CBX 200 Strada 95/95: Vermelha
CBX 200 Strada 01/01 Preta
YBR 125 E 00/00

"

Prata
YBR 125 KS 03/03 Prata
CBR 450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 Bordo

E

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARTA DE CRÉDITO - vende-se, no
valor de R$ 13.600,00 ej 4 parcelas
pagas de R$ 282,00. R$ 2.000,00 +

pare. Tratar:9i03-6946 ej Alex.
PROCURA·SE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

. CELULAR - vende-se, motorolla, modo
182e, baby, preto. R$ 150,00. Tratar:
37OD446.

CELULAR - vende-se, Neo 8260,
grafite. R$ 350,00 à vista. Tratar: 9135-
0130 ej Cleber.

CELULAR - vende-se, Motorolla Star

tae, de cartão, cj carregador. R$
300,00. Tratar: 9991-3740 ej Lucináeia

ENFE�TADEIRA- vende-se, seminova. 370-3561.
Tratar: 370-3561.

FREEZER - vende-se, cj 3 gavetas.
ESTEIRA - vende-se, usada. Tratar: Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 ej Noeli.
370-4980 ej Zenaide.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,
ESTOQUE - vende-se, de bazar ej grande. Tratar: 370-3561.
balcões, aceito carrono. nego Tratar:
275-2482 ej Darli.

.

GIBI - vende-se, coleção, compeita.
Tratar: 370-3561.

FÍTA - vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar: .

HP - vende-se, 30gb. R$ 200,00.

CELULAR - vende-se, Eriesson Ti8 cj
ftip. R$ 180,00. Tratar: 9905-1966.

CEPILHO - vendeé�e, ensacado.

Tratar: 9901-4179 ej Aldir.

DOAÇÕES - familia precisa de doações
de móveis. Trata,r: 376-2926 cj Fátima.

VEN E-SE UMA LIN A CASA--�
Valor R$ 130.000,00

Terreno com 870 m2 , rua asfaltada, sobrado em

alvenarta.LrOme, com tijolos maciços, cobertura em itaúba
com telhas esmaltadas, esquadrias de canela, interior com
massa corrida. Piso superior contém 1 suíte com hidro e

sacada, dois quartos, 01 banheiro. Piso térreo contém duas

salas, lavabo, copa e cozinha, garagem e área de serviços.
Tratar com o proprietário - Wilson

Fones (47)379-1287 - (47)9975-0298.

.
.
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Linux Básico é o novo

cu�s.o oferecido pela Unerj
Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

� operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacionalLinux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da gra!lde procura por parte dos alunos da

instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de Linux Básico.
A proposta do curso

é

preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema

(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet
através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através do Netscape.
Público Alvo: I

- Interessados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.

Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos compl1�adores com a Internet.
.

O investimento será deR$ 95,00 por aluno. E o início está previstoLl demaio de 2003.

Informáções: 275-8200 - Ramais 8249/8253
".�

UNERJ
Centro UniversItário de Jaraguá do Sul

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

,

,
""

371.0363
NACIONAIS E INTERNACI�NAIS • ", www.brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9992-5000 após 19hs. 22.000,00. Tratar: 371·2525 ou275-
0945.

'

HUB-vende-se, 8 portas 10/100. R$
90,00. Tratar: 9992'5000 após 19hs. MACA - vende-se, de massagem, c/

divisórias e móveis de salão. Tratar:
370-9209 ou 274-8606 c/ Arleide.LANCHONETE - vende-se, na praia do

Erwino. Tratar: 9101-0467 c/ Cristiane.
MÓVEIS - vende-se ou troea-se, móveis
novos de loja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370-3561.

LANCHONET'E - vende-se, c/ tele
entrega, e xc e l e n t e ponto
comercial com equipamentos e

construção em alvenaria. Ou troca
se por veículo. R$ 25.000,00.
Tratar:3706113

PORQUINHO DA íNDIA - vende-se.

Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 c/
Noeli.

'

.LAVA JATO - vende-se, profissional
trifásico, 2200 libras de proteção.
Tratar: 370-6239.

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

TAPETE - vende-se, p/ sala,
2,50x2,00mts. ,R$ 100,00. Tratar: 372-
2492.

LIVROS - vende-se, tele curso 2· grau,
lllivros. R$ 10,00. Tratar: 273-0862.

LOCADORA - vende-se, no Água Verde,
rua Maria Umbelina da Silva. R$

TELEVISÃO - vende-se, Cineral, 14'.
R$ 180,00. Tratar: 372-2492.

BOA NOTíCIA Procura-se pessoas
de boa atitude para
trabalho autônomo
em tempo parcial

ou integral.

Empréstimos para funcionários
Públicos,Estadual ou Federal,
ativo, inativo, ii desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais.assalanados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

Contato: 275-31:22

ou 9955,-9782

TERÇA-FEIRA, 3 de junho de 200J

371-5662

VESTIDO - aluga-se de comunhão.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli.

VIDEOGAME - vende-se, Playstation
2, c/l0cds, 2 controles, destravado.
R$ 850,00. Tratar: 376-2206.

L!
acompanhantes

Novo milênio ...
Nopas gatas no pedaço!!!

Jaraguá do Sul cl Local Discreto,
_ �q��.�.�.�?E � �.�.�SS?��?�.

VIDEOGAME - vende-se, Dream , VIEDEOKE-vende-se, Raf, profissional,
Cast, c/ 2 controles, 20 jogos, 1 c/200músicasna memória. R$650,00.
memory card VMU + 1 rambol Pac. Outroca-se por filmadora. Tratar: 9123-

R$ 450,00. Tratar: 376-2206. 2430c/Fábio

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
c/ 2 controles, 10 cds, 1 memory cardo ,

R$ 300,00. Tratar: 376-2206.

VIOLÃO ELÉTRICO-vende-se, Takamini
Jasmini, preta c/ capa e correia. R$
600,0. Tratar: 9125-3275 c/ Areli.

.� PLANET GAME','-' �?, VENDAS' 'LOCAÇÃO • CONSE�TOS E� 'GERAL
. )

* PLAVSTATION 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
• XBOX

'

TODA A LINHA DE

: ��:S����; ONE VíDEO GAMES ,CDS
* NINTENDO 64 E ACESSÓfílOS EM GERAl.
* GAME BOV COLOR
.* GAME BOY ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBE hórano de alendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Wee ue ,1087. Barra· Jaraguá do Sul· E·maU planetagame@ibest.com.br

3 Do'rms.,
(�e/l.dO 1!' 5'uíte)

\

Sala de jogos" Sala de ginástica" Sauna c/ambiente de descanso"
Salão de festas c/churrasq. e bar" Home Theaier.

Piscina adultoe infantil" Plauground,
Arnbienfes decorados e mobiliadoe.

. o prédio: \

Tubulação áglla quente - CII/I/'rtlsqflcím na socada

Opção 2 '0l1g17S de gomgel/l
Opçi!o gOrllgc/II cldcp, Prioctioo
Completo sistenu: de segllrrlllÇlI

Localização do Prédio: Rua Leopoldo 1I/"""'1I(P

Perto do Clube Beira Rio.
"

70 meses para pagar
R$' 15.0()(),()O elltrlula ...�::;,

. saldo 'direto el'" (_'-:OIlSt'rllt()��,' .:�h
� 'w....'%_,fl$:;>. ;J.,J"�"'" "'

�"" ':>i :'} 1-
� .j:"',", �,.....,.� _"� _ '.� ,,",

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

R_, Marechal Deodoro da FOIlR:CU, 972
Royal Barg Cenier - Ja1'llguâ do Sul- se

CONSTRU5eL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Lions Clube Jaraguá do Sul Centro promove, no dia 7

deste mês ( sábado), tradicional feijoada, a partir da� 11

horas, nas dependências do 14° Batalhão da Policia Mili

tar. O objetivo do evento e'arrecadar fundos para os pro

gramas sociais desenvolvidos pelo Lions. De acordo com

o presidente do Lions ClubeJaraguá do Sul Centro, Péricles
Amadeu Furla:li,'o local está sendo preparado para rece

ber todos os participantes com muito conforto e alegria.
'0 prato da feijoada será vendido ao preço de R$ 7.00.' O
evento terá a a:mnação da banda rhusical Ted Shaw. Mai

ores informações pelo n�ero 371-8176.

INAUGURAÇÃO
A Prefeitura deJaraguá do Sul inaugurou, às 10 horas de
domingo, o posto de saúde localizado no Bairro Rio Cerro
2. A unidade sanitária, denominada de Ricardo Roeder, é
a primeira entre as 15 do município a instalar o programa
"O uso de plantas medicinais", lançado há cerca de três
anos pela Prefeitura mas até agora não implantado. O
posto de saúde Ricardo Roeder vai atender ainda os

moradores do Bairro Rio da Luz. Está equipado com

sala de vacinação, nebulização e medição de pressão arte

rial e exames de glicemia), de enfermagem, consultório
médico e de triagem. Prestará atendimento erriclínica ge
ral, pediatria, enfermaria e auxiliar de enfermagem. O custo

da obra é de R$ 112 mil, sendo que o investimento na

instalação dos canteiros para o plantio da ervas medici

nais, nos fundos do posto, gira em torno de R$ 1 miL

DESENVOLVIMENTO
O Núcleo de Metalmecânica da Acijs ( Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá do Sul) está/intensificando
as inscrições para0 curso "Desenvolviménto Interpessoal",
que a entidade está oferecendo a associados e não associ
ados. A atividades será ministrada pela assistente social e

sócio-terapeuta Ermeli Mariot, e é direcionado a empre
sários, executivos, lideres e profissionais que desejam de
senvolver ou melhorara seu relacionamento grupal, atra-I I

vés do estudo da personalidade humana, dinâmica dos

relacionamentos, percepção da necessidade de quebra de
paradigmas e vencer barreira par a conquista de maior
autonomia.

INAUGURAÇÃO
No dia 12 de junho, às 18 horas, o Centro Universitário
de Jaraguá do Sul inaugura o Fórum Universitário e o

Núcleo de PráticaJurídica. A inauguração vai contar com
a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Esta
do de Santa Catarina, desembargador Antônio Fernando
do Amaral e Silva, entre outros convidados. O Núcleo de
Prática Jurídica· da Unerj é uma propqsta inédita ma gra
duação de Direito. Integra um prédio projetado para ter

quatro andares, nesta primeira etapa, com mais de um mil
metros quadrados de área construída, onde os acadêmi
cos prestarão atendimento judicial à comunidade.

amento no amor:

ar:

Câncer _ Conte com o sua

iverso feminino
r satisfação. A
m coleqo de

Declore-se!
'm misterioso v.ái
terese. 'Cdr:
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ICOMEMORAÇÃO: COMUNIDADE É CONVIDADA A APRENDER A PRESE.RVAR OS RECURSOS NATURAIS EM JS

Semana do Meio Ambiente

começa com palestra na Unerj
JARAGUÁDOSUL- "Ale

gislação brasileira é uma das
mais avançadas do mundono
que se refere a proteção ao

meio ambiente. A afirmação
é do engenheiro sanitarista

César Augusto Arenhart ao

abrir a Semana do Meio Am

biente com uma palestra so-
I Bre "Meio Ambiente e Im

pacto Ambiental", proferida
às 19 horas de ontem,no Cen
troUniversitário deJaraguádo

, Sul. Assistiram a palestra, no
mínimo, três turinas da área

de tecnologia da Unerj, num
total aproximado de 150 alu

nos.Apalestra fazparte dapro
gramação daSémanadoMeio
Ambiente, que iniciou ontem
e prossegue até o final desta
semana e está sendo organiza
da pelo Sesc e Prefeitura de

Jaraguá do Sul, num total de

aproximadaménte 40 ativida

des, desenvolvidas pelo Sesc e

Prefeitura, através da Gerên
cia de Meio Ambiente.

Sistema de tratamento, de empresas locais são exemplos
Arquivo

o engenheiro sanitarista

fez um relato sobre a história,
da legislação ambiental no

Brasil, destacando o que acon
teceu demais importante nos
últimos 70 anos. "Em 1930

foi implantado o código das

águas, uma das primeiras ini
ciativas da administração fe

deral em preservação e con

servação das águas de rios e

de manancias. Hoje, o Brasil

temuma legislação invejável",
elogiaArenhart, que aponta a

i

impunidade e a falta de estru

tura dos órgãos públicos para
fiscalizar e cobrar o cumpri
mento das leis.

Ainda na avaliação de

Arenhart, a lei demais forçaé
a de crimes ambientais, que
prevê a responsabilidade ad

ministrativa, civil e crlminal de
toda pessoa física ou jurídica
que infringir essa lei. Também
citou como exemplo de avan
ço no Brasil os processos de

ação civil pública, que perrni-

te aoMinistério Público a de
\

fesa da comunidade.
A segunda parte da pa-

lestra foi sobre impa�to
ambiental e desenvolvimen

to sustentável.O.e;ngenheiro
sanitarista salientou que
Jaraguá dó'Sul está no. cami
nho certo, Citando o exem

plo do Samae ( Sistema Au
tônomo Municipal de Águas
e Esgoto), que está implanta
do a rede de esgoto sanitário,
a recuperação do lixão daVila
Lenzi e a instalação do CRDR
( Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos).No
setor privado, Arenhart cita a

busca de certificação das em-
\ .

presas para mgresso no mer-
cado internacional. ''Nos últi

mos CinCO anos o

empresariado de Jaraguá do

Sul tem demonstrado interes

se em atualizar seusmétodos

produtivos dentro da legisla
ção ambi-ental", afirma o en
genheiro sanitarista. "

Sindicalista Rosane Sasse IntegraProgràma de Formação
JARAGUÁDO SUL-Avice

presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do

Sul, Rosane Sasse, foi aprova
da no processo de seleção ao

"Programa de Formação de

Formadores", promovido
pela Confederação Mundial
do Trabalho, com sede em

Bruxelas, na Bélgica. O Pro

grama vai abranger os conti
nentes daÁfrica, Ásia eAmé
ricaLatina e a suaprimeiraetapa
acontece de 2 a 6 de junho, .

emBuenos Aires. Rosane via

jou para a capital Argentina,
sendo uma entre três mulhe-

aro conquistar o
rabalho, você tera

iscrição: não fale
nos. Conte com o

so oq uera. Cor:
Branco.

Virgem _ Aproveite sa

ais para investir no
chances de
romisso no paixão
ar: Tons

res e outros 12 dirigentes sin
dicais latino-americanos seleci
onados. "Tive a felicidade de
ser escolhida, o programa está
em fase de implantação e por
isso vem gerando grandes ex
pectativas'" comemora

Rosane. As despesas são pa
gas pela CMI
o Programa de Forma

ção de Formadores é inédito

e faz parte da Ação Profissio
nal da ConfederaçãoMundial
do Trabalho, uma das três or

ganizações intetnacionais de tra
balhadores existentes nomun
do. O objetivo é capacitar os

�clirigentes sindicais para serem

c

ato promete
r: Amarelo.'

formadores, motivadores e

-organizadores da ação profis
sional em seu continente, pre
parados para realizarem ativi

dades de formação com ou

tros dirigentes sindicais da

América Latina. Datas e locais

das demais etapas do Progra
ma serão informadas posteri-

.

ormente,A seleção dos futu
ros formadores da CM! foi

feita a partir das informações
pessoais profissionais das lide
ranças sindicais dos três conti

nentes, "com critérios bastan
te rigidos", comenta Rosane.

O Sindicato do Vestuário

está filiado desde o ano passa-

,

,_"_' ';"

do à CAT (Central Autô�o
ma de Trabalhadores), uma
das cinco centrais sindicais bra
sileiras e vinculada à Confede

raçãoMundialdoTrabalho.O
intercâmbio entre as entidades
foi gradatiVo. De 26, a 8·de ja
neiro deste ano o' Sindicato
recebeu a visita de 12 dirigen
tes sindicais belgas, através de
convite feitoporRosane Sasse,
quando esteve na Bélgica, em
junho do ano passado, quan
do esteve na Bélgica partici-

, panda do' Seminário interna

cional ''El Dialogo Social em

,

lãs Organizaciones Transna
cionales" .

Sagitário - Não fique
inventan'� a no trabalho.

Faç
dev

C

Capricórnio _ Você irá

a a sua satisfação no

sua dedicação pelo
e deverá

A��\':iiR*�il&Comece a fazer

u�\Vfil�l'JÍ\l.Ii",Ç�, pOIS esse

din��j��.l!!fí:��i:á ajudá-lo a

re'gflttif;fD�'s�llho antigo. O
clima na pixão iro melhorar.'
Cor: Rosa.
Peixes - Talento não vai

fa cê colocar um

v em prótico no

iniimi'dade vai
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VARIEDADES: SHOPPING É UMA ÓTIMA opçAo PARA AS COMPRAS DO DIA DOS NAMORADOS Festival de Bandas acontece
em julho1!0ParquedeEventoShopping Brcithaupt prevê

I

aumento de '15% nas vendas
]ARAGUÁ DO SU� - No

dia 5 de julho, a partir das

19 horas, acontece no Par- I

que de Eventos a primeira
edição do Festival Alterna

tivo de Música, com a par
ticipação de 13 bandas de

Jaraguá do Sul e região e

mais seis Djs. O Festival é

uma promoção da Escola

de Música Bicho Grilo e da

Prefeitura deJaraguá do Sul,
através da Fundação Cultu
ral. De acordo com o co

ordenador de Cultura da

Fundação, Miguel Ângelo
dos Santos os objetivos do

festival é oferecer espaço às

bandas consideradas mais

alternativas da região e aos

Djs, num local de qualida
de para mostrarem seu trá

balho, além de reunir a ju
ventude da região em tor

no de um evento musical

saudável e ainda incentivar

e despertar novos talentos

mUSIGl1S.

No Pavilhão A se apre
sentam as Bandas com o

som considerado mais pe
sado (hard heavy, punk
rock, hard core, deavy me
tal ...) que são tocados pelas
ba'ndas Kanaã, Leftover

Soup, Repulsores,Zirighid
Hiperiun, Vikings e Fly.
No Pavilhão'C vão tocar

bandas Witness, Ponto
Apoio, Tribo da Lu

Reverb, Alta Rotação
Trivium, que tocam Pop
Rock. Já na tendal eletrô
ca,. montada especialmen
para o evento, se aprese
tam os Djs. Cada um (bar
da eDi) terão uma hora p
a sua apresentação.

Os ingressos terão o ClI

to de R$ 3200 e serão ven

dos pelas bandas que pa:
cipam. Cada banda vai n

ceber 250 ingressos e o

nheiro será revertido para

própria banda. Cada Dj v�
receber 100 ingressos parI
vender. No dia do Festiv

os ingressos custarão R

5,00.
Miguel Ângelo ressalt

que somente terão acesso a

evento pessoas com idad

superior a 16 anos, median

te apresentação da carteir
Ide identidade. Os rnaiore

de 18 anos receberão pul
seira de identificação, o qu
permitirá a compra de be

bida alcóolica, que será ex

]ARAGUÁ DO. SUL - A
I r,' "

expectativa de vendas para
o Dia dos Namorados é

um incremento de no mí

nimo 15%, [se; comparado
com o mesmo período do

ano anterior, afirma Megy
Kutscher de Oliveira, do
departamento de Mar

keting do Shopping Center
Breithaupt. Segundo ela

montou-se um verdadeiro
shaw de imagens nas por
tas automáticas em alusão

\

a data mais romântica do
ano. "São momentos de

felicidade e beijos apaixo
nados que deixaram _o

ambiente mais romântico,
explica Megy, acrescentan
do que no interior do

shopping há também

banners gigantes que de
monstram as mesmas ce

nas apaixonadas. "Tudo
isso para lembrar nossos

clientes como é bom estar

apaixonado e. como é im

portante dividir os bons

ri1qirú�l}tQs da vida com

alguém especial", ressalta.

Fotos: Cesar Junkes

O shopping está decorado em alusão ao Dia dos Namorados

De acordo com Megy,
há uma variedade de pre
sentes que podem ser com

prados para presentear a
<'

pessoa amada em apenas
um ambiente. Além disso,
há as opções de' lazer
como cinema e restauran

te que também são muito

freqüentados neste perío
do. "O momento mais es

perado, no entanto, é o

sorteio do segundo carro

da promoção "Economia

Premiada", que acontece

no dia 12. A cada R$ 30,00
em compras vale um cu

pom para concorrer os

sorteios que acontecem ao

longo do ano", avalia.
EXPOSIÇÃO - Acon

tece nos dias .5, 6, 7, e 8 de

junho no G3 do Shopping
Center Breithaupt, uma

exposição de filhotes e pe-
..

quenos animais. Além de
uma centena de filhotes -

�odos com registro - a

atração especial ficará por
conta das cobras gigantes
e dos cães dançarinos. A
apresentação está aberta
ao público das 10 ás 22

horas. As crianças que visi
tarem à exposição ganha
rão um peixinho de pre
sente.

Rebuzão atraiu mais de três mil adolescentes no sábado
das inúmeras ati�dades alu

sivas à campanha, como se

minários nas escolas, nos bair
'ros da cidade. Será organiza
do um passeio ciclístico tam
bém __.:_, informa. Para este

evento, a Polícia Militar vai

.contan com apoio do Con
selhoMunicipal de Entorpe
centes e das secretarias mu

nicipais e estaduais de Saúde
e Educação. "Pretendemos
também realizar outro

fórum de combate às dro

gas para avaliar o que se

mudou em seis meses", diz.
(FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de três mil adolescen
tes das redes municipal, es
tadual e particular de ensi

no participaram do

Rebuzão, promovido pelo
Colégio Marista São Luís,
neste final de semana. Du

rante o evento cultural, ins
tituições de ensino, Polícia
Militar, profissionais liberais
e entidades uniram forças
para reforçar a importân
cia de manter uma vida sau

dável, longe de drogas, es
pecialmente do cigarro. Os
voluntários distribuíram

mais de três mil panfletos
informativos alusivos -à

campanha, além de brindes

para as pessoas que circula-'
ram pela Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, pró
ximo à escola.

A tenente do 14° Bata

lhão da Polícia Militar,
Arlene Villela, destaca que
o evento superou as expec
tativas porque não espera
varri tanta receptividade do
público. "Na oportunidade,
explanamos sobre o com

bate às drogas, expondo os

números adquiridos nas úl-

timas pesquisas e mostran-
, do que o índice de consu

mo está muito alto, assim
como o número de mor

tes provenientes' de doen

ças do cigarro", diz. A te

nente salienta que o dia 31

de maio marcou o Dia

Mundial sem Cigarro, insti
tuído pela OMS (Organi
zação Mundial de Saúde) e

que foi uma atividade que
abriu o mês de junho, que
será o Mês de Combate às

Drogas.
- Entre os dias 16 e 26

deste mês serão desenvolvi-

Cartaz do evento foi apresentado ontem, na Prefeuitura

-

COMUNICADO

BELLATO ARTIGOS TEXTEIS JLTDA,
CNPJ 04735.828/0002-20, Inscrição
Estadual 254.434.428, comunica o

extravio de um jogo de notas fiscais

em branco nS! 50 série D·l.

LOCAL

LANÇAMENTO DO CD
LINHA DO HORIZONTE
NGR:ISSltJS NOENÉIAS RAASCH

.

\

APOIO

CORREIO DO rovo;'1 0,. I

.� ,\1
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POR EGON JAGNOW

(4Iírculo
Italiano

13a Festa Italiana - 13 de junho de 2003.

o Círculo Italiano de .Jaraquá do Sul, promove no,

dia 13 de junho, no Parque Municipal de Eventos,
Pavilhão "B", a sua na festa Italiana, que tem-corno
objetivo principal o resçate dos valores cultuais, que
identificam nossa origem e nossa história.
Será uma prazer recebê-los nesta grande festa que
estamos preparando. Com inicio às 19:30 horas,
serviremos o jantar típico, preparado pelos integrantes
do Círculo, regado a um bom vinho da Vinícola San

Michele, de Rodeio-SC.

Teremos apresentação do Grupo Focloristico

"Compagni Trentini", de Rio dos Cedros (SC) e o

cantor lírico Valmir Bertotti, de Nova Trento (SC).
A emoção fará parte da nossa festa, através da

homenagem à famíl ias descendentes "M arcatto,
Lazzaris e Chiodini", que irão contar um pouco da
'sua história, de como viveram e venceram todas as

dificuldades aqui encontrada em sua chegada.
O tradicional baile italiano, iniciará às 22:00 horas,
com a Banda "Vecchio Scarpone", que irá tornar a

noite mais alegre.
Os ingressos estão a venda na Sede Social do Círculo

(370-8636), com os membros da Diretoria, Conselho
e Coral do Círculo, na Floriani Equipamentos (275-

1492), ao preço de R$ 15,00 (Quinze reais).

Não perca tempo,
adquira antecipada
mente seu ingresso e

venha divertir-se com

tOda a família ita
liana.

./

371-8222Grazie!

VALDIR JOSÉ BRESSAN Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Presidente

'.:4,História denossagentenãopode ficarsó
na saudade': Opassado sóéimportante se

seu tempofoihem empregado.

HISTÓRIA

Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

CORREIODO POVO 9

Abrindo um pouco o nosso leque! hoje!
publicamos uma foto da Escola
Particular Sociedade Alto Luis

Alves(hoje Massaranduba), fundada em

15 de fevereiro de 1914. Região
colonizadas por italianos! vindos!
princtpalmente, de Beluno e da

Trentino. Alguns detalhes interessantes
devem ser observados: a escola era uma

escola italiana! vendo que seu nome é
em italiano; na parede da escola tem as

fotos do rei e da rainha da Itália! mas

no mastro! ao lado da porta! a bandeira
do Brasil! uma clara anuência de que!

apesar de sua nacionalidade ou

descendência italiana! se consideravam

brasileiros; e finalmente! observe a

cobertura era de tabuinhas! não de
telhas de cerâmica.

,
\

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

HÁ 15 ANOS
Em 1988, o Presidente João Batista Prim, do Clube Atlé

tico Baependi, anunciava para este ano, a realização da I"

Copa Baependi de Judô para a qual o clube planejava
convidar agremiações de Santa Catarina e de outros esta

dos com as quais o Baependi mantinha relacionamento.

Pretendia o clube, igualmente, sediar a etapa do Campeo
nato Estadual de Judô. Prim informava que estava autori

zado a construir a cobertura da área existente entre arqui-
, bancada e o muro que circunda o Estádio Ma,x Wilhelm,

para servir as atividades judoísticas haja vista que o espaço

ocupado sob a arquibancada, é exíguo ante o crescimemto
da modalidade. Outra modalidade do azurra dizia respei
to a contratação da professora Lígia Braun Joaquim, ex

campeã estadual por Jaragliá do Sul, para ministrar cursos
de natação e treinar equipes que iriam defender a cidade

nos diversos campeonatos e competições oficiais e, até

mesmo nos Jogos Abertos. No departamento de Tênis

de Campo, as inscrisões continuavam abertas na Secreta

ria. O Baependi acabava de contratar o professor Kiko -

então convalecendo de intervenção cirúrgica - teriam co?
dições de melhoratender o grande fluxo de tenistas.

HÁ 3 ANOS

Em 2000, o Delegado titular da Delegacia de Policia Civil

de Jaraguá do Sul, Vanderlei José Alves da Silva era trans

ferido para a 3' DP de Joinville, no Bairro Costa e Silva,
Zona Norte. A decisão era anunciada pelo Delegado
Regional Adalberto Manoel Ramos. A delegacia Geral de
Policia Civil de Santa Catarina abria 32 vagas para as cida

des com Comarcas de 4' Entrância, a exemplo de

Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Blumenau e Joinville.
O Delegado llson José da Silva, que também trabalhava

em Jaraguá do Sul rejeitava a promoção. ;'Os critérios

para se obte r- uma vaga à entrância superior relacionava
se ao ao marecimento e ao tempo de policia", explicava
Adalberto Ramos. O fata de não aceitar o cargo em ou

tra cidade, podia ser considerada uma medida estratégica
por Silva. Automaticamente, ele ocuparia a função' de ti
tular deixada pelo colega.
Para a vaga deixada por Silva, dois nomes foram confir

mados, os Delegados Regionais Roberto Schulz, de Rio

do Sul, e Osmar Simplicio do Amorim, de Canoinhas,

Ambos garantiram a vaga na Delegacia de Jaraguá do

Sul, entretanto, por serem cargos comissionados, conti
nuam exercendo nas respectivas cidades. "Vamos ter o

I

lugar do Vanderlei e mais um no Município. Em
Guaramirim também era confirmada a abertura de uma

vaga para Delegado s�bstituto. José Henrique da Costa,
de Joaçaba, era o nome mais cotada para ficar com a

vaga.
O instituto histórico e Geográfico de Sinta Catarina, apro
vava em sua última reunião, em 10/11/1999 o calendá

no de eventos a serem comemorados no ano 2000. Den

tre as datas jubilares detacava-se Emílio Carlos Jordan,
realizando sessões especiais nos respectivos municípios
de origem, razão porque a municipalidade de Jaraguá do

Sul, através das secretarias e diretorias, reservava a data de

8/8/2000, para abrigar tão ilustres personalidades em visita

em nossa cidade homena�eando em sessão solene, o nosso

fundador, Emílio Carlos Jourdan.
Nosso município era representado no IHGSC pelos s�
cios Dr. José Aberto Barbosa (1973), Eugênio Victor

Schmôckel (1980) e Alésio Berri (1995).
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ICOllSÂO: KOMBI COLIDIU COM MOTO NA BR-280 E MOTOCICLISTA ATROPELOU PEDESTRE, ONTEM

Acidentes fi-O
A •

transito de JS
deixou três pessoas feridas

JARAGUÁ DO SUL - o

Corpo de Bombeiros Volun
tários do Município foi acio
nado duas vezes ontem à tar

de pata atender ocorrências
de acidentes com vitima. O

primeiro fato foi registrado
na BR-280, próximo à entra

da da Unerj (Centro Univer
sitário de Jataguá do Sul), às
13h45. Oveículol<:ombi, pla
ca MYQ-0762, de Joinville,
conduzido por Andersen
Batista Garcia, 21 anos, coli

diu na traseira da moto placa
MBQ-5852, Jataguá do Sul,
conduzidapor IrineuHorbw:g,
36 anos, passando por cima
da motocicleta.

Segundo informações
da Policia Militar, o moto

rista da Kombi não conse

guiu frear em tempo de evi
tar a batida, acabou passan-

Acidente deixou motociclista e pedestre feridos
César Junkes

do por cima da moto, jo
gando-na para fora: da ro

dovia. Quando os socor

ristas chegaram'no local, a

vitima apresentava suspeita
de fratura na costelaperfu-

ração no pulmão, suspeita de
fratura nas pernas esquerda
e direita, além de escoriações
pelo corpo. Horburg foi en
caminhado ao Pronto-So
corro do Hospital São José.

Meia horamais tatde, por
volta das 14h15, os bombei
ros deslocaram-se até o co

meço da Avenida Prefeito
Waldemat Grubba, no Bair
ro Baependi, para atende;
um caso de atropelamento.
Amoto XL 350, placaAAI-
7330, de Jaraguá do Sul,
conduzida por Gilmar Le

andro de Oliveira, 26 anos,

atropelou o pedestreAlexan
dre Gorges, 19 anos. Infor

mações dos socorristas

apontam que o motoqueiro
sofreu corte profundo no

supercílio direito, teve os den
tes quebrados e escoriações
pelo corpo. Gorges apresen
tava cortes no crânio e sus

peita de fratura no braço.
Ambos foram levados ao

OS do Hospital São José.
(FABIANE RIBAS)

Menino morre afogado num açude, em Schroedcr
SCHROEDER - A guar

nição do Corpo de Bom
beiros Voluntários do Bair
ro João Pessoa foi aciona
da para atender um caso

de afogamento ocorrido
no Município' de Schroe
der. O fato foi registrado
na tarde de quinta-feira,
por volta das 14h44, na Rua

.Carlos Pommerening, no
Bairro Bracinho, localizado
a cinco quilômetros do
centro. Quando os so-

, cotristas chegaram no lo

cal, a mãe da criança já es

tava com o filho no colo,
inconsciente. Segundo in

formações dos bombei

ros, Luan Carlos Pomme-

rening, 1,5 ano, estavabrin
cando próximo de um açu

de, quando caiu na água e

se afogou.
N o caminho para o

Pronto-Socorro do Hos

pital São José, em

Jaraguá do Sul, os bom

beiros tentaram reanimar

a vítima. "Quando rece-

Dinheiro das multas revertido em benefícios
JARAGUÁ DO SUL - A

Policia Militar deJaràguá do
Sul e a Prefeitura foram

beneficiados com a com

pra de veículos para integra
rem suas frotas graças ao

dinheiro arrecadado com as

multas de trânsito. A PM
recebeu ontem, das mãos

do prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold as chaves
de dois veículos, gue serão

usados em rondas e na 'se

gurança d� comunidade, A

prefeitura, por sua vez, foi
beneficiada com a aquisição
de uma Van, totalmente
equipada para uso da secre

taria de Saúde.

De acordo com o pre
feito Irineu Pasold, os veí
culos foram comprados

com o dinheiro arrecada

do nas multas de trânsito.

,O convênio, ainda segun
do o prefeito, prevê que
50% do valor arrecadado
com as multas fique com a

Prefeitura, 25% com a Po

licia Militar e os outros 25%

.com a Policia Civil. Os ve
ículos custaram aproxima
damente R$ 200 mil,

Ainda de acordo' com
o prefeito de Jaraguá do

Sul, as multas de trânsito
têm gerado um valormen

sal de aproximadamente
R$ 120 mil e foi com esse

dinheiro que os veículos
foram adquiridos. "Com
essa entrega de carros

estamos comprovando
que o convênio está geran-

do benefícios para a comu

nidade, que terá mais se

gurança", afirma o prefei
to.

Na avaliação do co

mandante do 140 Batalhão
da Polícia Militar, tenente
coronel Fernando Rodri

gues de Menezes, a aquisi
ção de veículos vai apare
lhar ainda mais a PM de

Jaraguá do Sul e região. De
acordo com o comandan

te, a entrega dos veículos
simboliza o bom entendi
mento entre a administra

ção pública de Jaraguá do

SUl, que, segundo ele, sem
pre esteve ao lado da PM
na luta por mais segurança
da comunidade e aparelha
mento da policia.

bemos o menino dos
I

braços da mãe, Luan es-

tava respirando ainda,
depois, o deixamos no

hospital, onde os médi
cos tentaram o reanimar

....
,

dur ...nte uma hora, mas

não obtiveram êxito",
relata um dos voluntári
os. (FR)

Faleceu às 7:30 horas em 30/5 a Senhora Jallile Tobias Amodio com idade
75 anos, deixando enlutados filhos, genros, nora, netos, bisnetos e demal
parentes e amigos, O sepultamento foi realizado ern 31/5 às 9:00 hora'
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seg�indo para o Cemitén
da Vila Lenzi.

Faleceu às 20:45 horas em 30/5 a Senhora Hilária Leutprecht Moreti co
idade de 79 anos, deixando enlutados o esposo, 3 filhos, 2 genros, 2 nora
9 netos e demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado em 31/
às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguind
para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 19:00 horas em 30/5 o Senhor Vaimor Nicochelli com idade de 5
anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras, netos e demai
parentes e amigos, O sepultamento foi realizado em 31/5 às 16:00 hora
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemltén
da Vila Lenzi.

'

Faleceu às 2:00 horas em 31/Ó5 o Senhor Felix Stoinski com idade de 7

anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras, netos, bisneto
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 1/6 às 9:
horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Ri
Branco.

Faleceu às 16:00 horas em 31/05 a Senhora Ignes Grutzmacher N icoluzzi c
idade de 85 anos, deixando enlutados filhos, filhas, genros, noras, netos
bisnetos e demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado em 1/
às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguind
para o Cemitério Municipal do Centro.

,

LO,TERIAS.
Megasena
concurso:467

08 - 18 - 21 - 22 - 38 - 60

Quina
concurso: 1 153

29 - 60 - 61 - 77 - 79

Loteria Federal
concurso 03738

1°-Prêmio: 02,634
2°_ Prêmio: 49,001
3° - Prêmio: 11,809
4° - Prêmio: 19,609
5°_ Prêmio: 74.275

Lotomania
concurso: 320
01 - 12 - 19 - 23 -

25 - 29 - 34 - 35 -

36 - 42 - 44 - 45 -

48 - 56 - 60 - 63 -

66 - 69 - 85 - 94

Classificados do
CORREIO00POVO.

ligue para o 3,71-1919,
e confira!

REPÚBLICA DA'POLÔNIA
Dados políticos

RZECZPOSPOLlTA POLSKA
I

Daty polityczne:
Nos anos oitenta, a Polônia foi o primeiro pais a W laíach osiemdziesiatych, Polska byla pierwszy kraj,
iniciar as transformações políticas na Europa Centro- klóry zaczel transformacje polityczne w Europie
Leste. Centralno-Wschodniej,'
A atual constituição da República da Polônia foi Aklualna Kons!ytucja Republlki Polskiej byla
aprovada em 02,04,92, zaakceptowana 02,04,92r,
Sistema politico: democrático parlamentarista System poli!yczny: demokracia parlamentarna
Partidos principais: SlD {Aliança Democrática Najwazniejsze partie: SlD (Wspólnota LewicowejEsque'rdista), PO (Plataforma Civil), AWSP (Ação Demokracji) PO (Plataforma Obywatelska) AWSP (Akcja
Eleitorial Solidariedade da Direita), Wyborów Solidarnosci Prawa} PSL (Partia Rolnicza), uW
PSL (Partida Camponês), UW {União da liberdade} (Unia Wolnosci) oraz PiS (Prawo i Sprawiedliwosc)
e PiS (Direito e Justiça). President Polski: Proste wybory co 5 lat. President iestPresidente da Polônia; Hã eleições diretas a cada 5 najwyzszym representantem kraju, gwarantujeanos, O presidente é o supremo representante do

kontinuacje autorytetu panstwa, oraz wykonywuje polskaPais, garante a continuidade da autoridade do
konstytucje, W(adza Legalnoscí: Parlament Sejm 460

Estado e o cumprimento da Constituição Polonesa.
deputowanych do Congresu i Senat 100 senatorzy,Poder legislativo: Parlamento dieta (Sejm) 460

deputados e Senado 100 senadores, lodos eleitos a wszyscy wybraní co 4 lata,

cada 4 anos. Wladza egzekucyjna: Rada ministrów prowadzona przez
Poder executivo: Conselho de Ministro chefiado pela Pierwszego Ministra,

Primeiro Ministra. Wladza prawa: sprawy sadowe i obnizenia budzetu.

Poder judiciário: Cortes e Tribunais, Polska jest czlonkiem OTAN od 1999r. i czeka
A Polônia é integrante da OTAN desde 1999 e wejscia do Komunii Europejskiej w 2004r.
espera ingressar na Comunidade Européia em 2004, Tradutor e pesquisa Genealógica: Bruno p, Badura _ InclJadura@terrJ,ccm,PATRocINIO---------- -=�_:='�'='::__
VEJA' � , K;n;re�ski �%rz:�

:}71-1577 37(H757/370-A909 370-8086(370·9023
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Nadadores trazem mars
e

medalhasparaJaraguádoSul
JARAGUÁ DO SUL - Os

.

nadadores,da equipe Ajinc/
Urbano/FME categoria Pe
tiz (11 a 12 anos) tiveram

excelentes resultados na se

gunda etapa do Campeona
to Estadual Mirim/Petiz de

Natação. A competição
aconteceu na plscrnamurucr

pal de São Bento do Sul, no
final de semana, contando

com a participação de 250

nadadores de todo o Esta

do de Santa Catarina. O gm

po jaraguaense composto
por nove nadadores conquis
tou 23 medalhas, sendo cin
co de ouro, 12 de prata e seis

de bronze.

Os nadadores patrocina
dos pela Arroz Urbano e

FME que mais se destaca

ram foram Midiã de

Andrade, com duas meda

lhas de ouro, além de Raquel
Mayer, Otávio de Azevedo

e Adriana Lessman, com
uma medalha de ouro cada.

fessora Iara. Esses atletas, no
futuro, estarão representan
do Jaragu� do Sul na Olesc,
Joguinhos e Jasc -, consi

dera Ronaldo Fructuozo.

Neste domingo, encerrou-se
em São Paulo o Campeo
nato Brasileiro Júnior de

Natação "Troféu Júlio De

Lamare".A equipe esteve re
presentada pela nadadora

Marina Fructuozo (17 anos)
na categoria Júnior 1. Ape
sar da nadadora não ter che

gado em nenhuma final nas

provas, melhorou as marcas
,

comparativamente ao Cam-
\

peonato Absoluto de Nata-

ção, que aconteceu nos dias

9 a 11 de maio. A atleta vem

se recuperando de uma le

são muscular que a afastou
das piscinas por um mês.

Neste campeonato,Mari
na chegou perto de suas me

lhoresmarcas,mostrandoque
está recuperada da lesão.

Neste sábado, em Flo-
- A importância desta rianópolis, acontece o próxi-

etapa é que todos os nada- mo desafio da Ajinc/FME.
dores subiram ao podium e Trata-se da segunda etapa do
maioria melhorou a suamar-Circuito Pro Swim de Nata-
ca pessoal, consolidando as- ção. A competição é voltada
sim o seu desenvolvimento paranadadoresnão federados,
na natação. Por ser uma ca- e a equipe deverá participar
:e,gpr�fl :,d�, qas,e, ;,den.?'ta o' tÇ>1TI �2 nadaabt�s, najaixa
bóm trabalh6 ràt6 pelà pro� reciria (los 9 aos' 17 ahos."(FR)

:
'

. ,,' ':" :! . /, :
.

", "" ":,','

M4LW,EE, JOGA SÁBJ\QO PEL,O CAMp,EONATO,ESTADUAL
A equipeMalwee volta às quadras pela competição nacional,
dia 14 (sábado), às l1horas"quando enfrenta a'UC:S/
MUltisul, em Caxias.do Sul, no'Rio Grande do Sul.

Pé\; Campeohato C2:tad�ynse,de FutsiQ, DivisãoEspecial,,

'Ó:».
.

'/
• "1,'/" ", Ó, �. ,'�.,,:.'

•

,;j' /, ,; .. " :,"': :;r.".\', _\r
"

a �a1wç:e.atúarcoritrà O ]'oàçaba,;1,1.este '�ápadQ, à�:;20h30,
noGihási6 de ES'PQrt�ld�·P;i;qúeWN\v�e. N� da�sif'i2�ção
geral des,r'l cOqlpétição, os.jaraguaqnsés estão na liderança,
somando 25 p�nt�s,\à fre;nt� cjü Colégio Càtatinen�e, com
18, e Concó�dia/Ágcia'Se�ds, com: 15. ';',

I APOIO: O CRJ .:. CENTRO DE RECUPERAÇÃO JARAGUÁ FARÁ ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO AOS ATLETAS

Jaraguacnses se destacam nas

provas do estadual de atletismo
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de atletismo da

Malwee/CRJ Fisioterapia/
FME participou do Campe
onato Estadual Menores de

Atletismo, realizado na pista
sintética em ltajai, neste final
de semana. Ao todo, 27,

jaraguaenses representaram
o Município, sendo 12 no

feminino e 15 no masculino.

A competição envolveu
.

aproximadamente 500 ade

tas, distribuidos em 17 equi
pes. Entre os principais des
taque, o técnico Adriano
Moras salienta Diego
Ricardo Peiter, que bateu o

recorde da prova de 100

metros rasos e obteve o se

gundo lugar nos 200 metros
rasos.

Lauro Radtke Junior fi
cou em segundo lugar no
salto triplo e em terceiro no

salto em distância; Thiago de
Souza garantiu a terceira co

locação nos 110 metros

Arquivo

Atletas treinam toda semana em busca de bons resultados

com barreiras e terceiro lu

gar no Octatlo; Edenilson
Litz foi o segundo no Salto
Com Vara, no revezamento

4 x 100 me-tros e no

revezamento Medley. Litz
obteve importantes 2° e 3°

1
/ .

ugares respectivamente com
os atletas Diego, AlanMace
do, Lauro Radtke Junior,
Rafael Splitter e Evandro

Lemes Santos, Já no femini

no, os destaques foram

Priscila Fritzke, segundo lu
ga-r no Heptatlo e Sally
Mayara Siewerdt, segundo
lugar nos 200 metros rasos.

- De modo geral, a

equipe obteve importantes
resultados na zona de pon
tuação (4° a 8° lugares), que
nos colocaram em segundo
no masculino, ficando atrás

de Joinville, e em quinto no

feminino, demonstrando
evolução em relação ao ano

anterior, onde ficamos na 6'

e 8' colocação, respectiva
mente -, considera Moras.

O técnico destaca que os

atletas Diego Ricardo Peiter, ,

Lauro Sanson RadtkeJúnior,
Sally Mayara Siewerdt e

Priscila Fritzke têm grandes
chances de apareceram en

tre os dez primeiros atletas

do ranking brasileiro da ca

tegoria e poderão ser con

vocados a participar do

Campeonato Brasileiro' da

modalidade, integrando a

seleção cata-rinense. O bra

sileiro está agendado para os
dias 21 e 22 de junho, na ci
dade de Presidente Pruden-

te, em São Paulo,

A equipe de atletismo fe
chou mais um acordo de.

patrocínio c'om o CRJ -

Centro de Recuperação
Jaraguá, que se responsabili
za pelo atendimento fisiote

rápico do gmpo de atletas de

rendimento da equipe. (FR)

judô está sendo disputado
no ginásio Juca Cobra

onde Santa Catarina, repre
sentada por Floria-nópolis,
começou com prata de

Robson Nunes no peso
pesado, bronze para
William Jaques no meio

médio e prata para

Jerônimo Veppo no médio.
Entre as mulheres Silmara

Vedovelli ganhou ouro no

peso pesado.

o TE R ÇA- F E IRA, 3 de ju::_n:.:..:,h:_o.::.:de:._2:..:o:...:o:.:,3 .:._____
E
....s_p_O_R_T_E ·_C_O_R_RE_I_O_D_O_PO_V_O_ll

Resultados parciais dos catarinenses nos jogos abertos
FLORIANÓPOUS - A de

legação de Santa Catarina

começou neste sábado a dé
cima segunda ,edição dos

JogosAbertos Brasileiros ém
Poços de Caldas (MG), con
quistando quatro vitórias nas
modalidades coletivas e doze

medalhas nas individuais. O

atletismo, representado por
Joinville, está competindo na
pista do estádio da Caldense.
O atletismo ganhou quatro

'

medalhas de prata: Kátia

Josino, nos 800 metros ra

sos feminino; Everaldo Braz,
no salto em distância mas

culino; Laércio Martins, nos
800metros masculino, e nos
4xl00 feminino com Mar

cela/Kátia/Marta/
Madrison.Adjanine Sestrem
ganhou bronze nos 800 fe

minino e a equipe com Jus
tino /Ednaldo /Everaldo /
Alf ficou em terceiro no

4xl00 masculino,

A natação catarinense é de

Florianópolis e as primeiras
medalhas na piscina da Cal
dense saíram nos 50metros

borboleta, com bronze

para Fernando Viek no

masculino e Patrícia Soares

no feminino. O reve

zamento 4 x 50 livre mas

culino com Fer-nando/Le
andro /Macelo /Rafael
também ganhou bronze.O

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DÓ POVO ESPORTE TERÇt\-FEIRA, 3 de junho.de 200

•MOTIVAÇÃO: PRESIDENTE DA LNCTM· SALIENTA A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO DOS PAIS

Tênis de mesà reuniu mais de
cem atletas no Arthur Muller

]ARAGUÀ DO SUL
\

Mais uma etapa do Tor-.
neio Norte Catarinense de

Tênis de Mesa foi disputa
do, desta vez reunindo

aproximadamente 105

atletas amadores vindos de

cidades como Guarami

rim, Itajaí, Balneário Cam

buriú e Jaraguá do Sul. Pro

movido pela LNCTM

(LigaNorte Catarinense de

Tênis de Mesa), o evento

foi realizado nas dependên
cias do Ginásio. de Espor
tes Arthur Muller, durante
todo o sábado. O presi
dente da entidade esporti
va, Rodrigo Tolentino Luz.'
reforça que a intenção des
te torneio é incentivar as

crianças e jovens à prática
do tênis de mesa.

- É 'bastante visível o

empenho dos atletas du

rante os treinamentos e a

cada etapa eles melhoram
tecnicamente. Outro fator

positivo desta competição
é a presença dos pais, que
acompanharam seus fi

lhos, dando apoio e moti

vação durante os jogos -

, diz.

Entre eis principais

Arquivo

Tenistas aprimoram a técnica nas competições

destaques, Luz menciona
Jean Michel dei Souza, da
escola Ribeirão Molha,
campeão ná categoria
Pré-mirim 9 anosi, Luiz
Felipe da Silva, do Al

berto Bauer, primeiro lu

gar na categoria, Pré-mi
rim 11 anos - çampeão
nas três etapas -; Yuri

Blenke, da Equipe Lu

ciano Lutz, primeira co

locação no Mirim; Tiago
Jaciel Pedri, do Giardini

Lcnzi, campeão no In

fantil; Daniel Pres-tini, do

Abdon Batista, primeiro
lugar no Juvenil; Ednaldo
Eggert, da Escola Técni

ca Federal, liderou na

Adulto. No feminino,
Kettley de Freita, da es

cola- Ribeirão Molha,
sagrou-se campeã na ca

tegoria Pré-mirim 9 anos;

Bárbara Berttoldi, do São

Luís, primeiro; lugar no

Pré-tpirim 11/ anos; J a
queline Menon, da Equi
pe Luciano Lutz, primei
ra colocação no Mirim e

Infantil, e Fabiana Gross,

do Giardini Lenzi, venceu
'

na categoria juvenil.
Na classificação entre

clubes e escolas, a primei
ra colocação ficou com a

Equipe Luciano Lutz, for
mada pelos alunos dos

municípios de Itajaí,
Camboriú e Balneário

Camboriú, somando 461

pontos. Em segundo ficou
- o colégio Ribeirão Molha,
com 326, e em terceiro lu

gar a escola Alberto Bauer,
com 243 pontos. ''A dis

puta promete ficar acirra

da entre os clubes/escolas
na próxima etapa, que será

realizada no dia 28 de ju
nho, no Colégio Evangéli
co Jaraguá", considera do

presidente da LNCTM,
I .

que agradece a colabora-

ção dos patrocinadores O

Boticário, Armazém do

Livro, Universo Ops, e

Fundação Municipal de
Esportes de Jaraguá do
Sul. As pessoas que dese-

,

jarem mais informações
podem acessar o site da liga
www.lnctm.hpg.com.br.
ou ligar para os números

9952-8478 / 9975-3120.
(FABIANE RIBAS)

Futsal Infantil vence e se classifica para a segunda fase
SCHROEDER-A equipe

de futsal Infantil da Adesc

(Assoéiação Desportiva
Schroeder) não estreou bem
no campeonato estadual da
modalidade, mas se rea

bilitou no returno e venceu

dois dos três compromissos
que teve na cidade de São

João Batista? neste final de

semana. Com este resultado,
o grupo terminou a pri
meira fase ocupando a vice

colocação na chave, garan-

tindo vaga pata a próxima
fase, com locais e equipes
ainda não definidos pela
Federação Catarinense de

Futsal.

Na .sexta-feira, num
jogo equilibrado, o time

schroedense entrou em

quadra contra a AABB, de

Joinville, e perdeu por 5 a

4, sendo que o gol de

desempate aconteceu no,
último minuto, numa

distração da defesa da

Adesc. No sábado pela
manhã, precisando garlhar, a
equipe de Schroeder venceu
o grupo da casa, marcando
uma goleada de 12 a 3.

Fechando a rodada, venceu
ainda a ADC Balneário

Carnboriú, por 3 a 1. O

�artilheiro da equipe, Eder,
registrou dez gols nesta fase

e está entre os três artilheiros

do Estado Cle Santa

Catarina.
- Ficamos satisfeitos

com a classificação, mesmo
com o tropeço inicial, que foi
importante para que pu
déssemos observar o com

portamento dos atletas. É
normal nas categorias infe-
..... .

nores o nervosismo e a an-

siedade e é por este motivo

que oatleta precisa vivenciar
esses momentos agora, pois,
será um atleta em categoria
Adulto, mais equilibrado e

experiente -, considera o

professor Glauco Behrens.

Secretaria Municicipal de Educação, Cultura e Esportes de Corupá

TÉCNICO DO AvAí ACHA DERROTA INJUSTA

O atacante Brener, do Avaí, achou injusta a derrota sofri

pelo seu time nesta sexta-feira para o Gama, no Distrit
Federal, por 1 a O� Para o jogador, a equipe merecia u

melhor resultado, pela atuação na segunda etapa. "Foi' u

jogo bastante difícil. A equipe deles estava num momern

ruim. Já esperávamos dificuldades. Mas acho que a equi
merecia no mínimo o empate", disse.
Brener disse que o time não pode se abater com a derro

já que está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro
Série B, na zona de classificação:
''Agora é levantar a cabeça. Vamos trabalhar para conse

um grande resultado em Natal", encerrou Brener, lembrand
o próximo compromisso do Avaí, contra o América-RN.

CRUZEIRO VENCE CRICIÚMA E DISPARA
.

'

Com gols de Mata eMárcio, o Cruzeiro derrotou o-Criciúm

por 2 a O, no sábado, fio Mineirão, pela 11 a rodada d

Campeonato Brasileiro, Com a vitória, o time mineiro chego
a 25 pontos e se manteve na liderança isolada da competiçâí
De quebra, o Cruzeiro alcançou a marca de 100 gols em

jogos nesta temporada .de 2003, uma média de 2,94 gols p
partida. E, mais ainda, completou a esc-rita de 50 jogo
consecutivos sem deixar de fazer pelo menos um gol po
partida.

-

O jogo teve dois tempos distintos. O Cruzeiro entrou e

campo sem os titulares Maurinho, Recife, Alex e Aristizáb

poupados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. A equip
mineira sentiu a ausência deles e encontrou dificuldades pa
superar a forte marcação do Criciúma, armado no esquem
3-6-1.

GRÊMIO PERDE PARA O FIGUEIRENSE
Com dois jogadores a menos ainda no primeiro 'tempo,
Grêmio perdeu do Figueirense, ma 11 a rodada d

Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Orlando Scarpe
o time catarinense venceu por 2 a 1. O resultado deixa

Grêmio com 11 pontos. O Figueira tem dois a mais. Os gol
foram marcados por Pedro e Evair, que fez seu centésim

gol em Brasileiros. Anderson Lima descontou para o rim

gaúel'lo. 'Joguei cinco anos no exterior. Se tivesse ficado n

Brasil, talvez estivesse comemorando o gol 150", observo
Evair.

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862
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(J Serviço de bar e cozinha;

0C;r���i��i�i�""""-'-'-

Visite a Mostra de Trabalhos Estudantis 7 de junho,
,

no Seminário de Corupá das 9h às 17)1
. J:Í

T�Teremos ainda: .

O Turma do Mlguellto (cama elástica, OCoral do CircUl,9.ltallanb' -

_ piscina de. bolinhas. pintura (aclal.�.) de jarag\JiÍ.do Sul;
••••• ._ ••••• _ •••••• __ ._.

_._._
-

,._.� o_' -.0

C') Shaw com a cantora

Franclele e banda;

" �r���;���'��:�;�����;��
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