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Em torno de 80 pessoas compareceram na reunião que elucidou o prazo para a conclusão das obras no

calçadão. Empresas envolvidas tiveram a oportunidade de se explicar quanto ao atraso no cronograma

Definido cronograma com os

prazos das obras no calçadão
I

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas),
deJaraguá do Sul, promoveu reunião na última
terça-feira, às 19h30, no Salão Nobre Pedro

Donini, no Cejas, de lojistas e proprietários

de imóveis com as concessionárias e empresas

responsáveis pelas reformas no calçadão, a

fim de obterem mais informações sobre o

cronograma e término das obras. PÁGINAS 5

Visite a Mostra de Trabalhos Estuda�tis 7 de junho,
no Serriinário de Corupá das 9h às I 7h

fI

)�Teremos ainda:
I

o Turma do Miguellto (cama elástica. OCoral do Círculo Italiano

piscina de bolinhas, pintura fadaL.) de [araguá do Sul:

V Show com a cantora

Franciele e banda;

G Nono Lunelli:

Ú.����.i�T��.r?��.s.�; .

V Serviço de bar e cozinha;

06t'fé' ��i��i�i.

Mais de dez armas foram sen

tenciadas esta semana e serão
repassadas para as cinco
unidades operacionais da Policia

\

Civil da microrregião do Vale do

ltapocu, Página 10

Secretário de Saúde

visita hospitais de JS
o secretário de Estado da Saúde,
Fernando Coruja Agustini esteve
ontem em Jaraguá do Sul para
conhecer a estrutura de saúde do

município. Ele veio a convite do ex

deputado federal,Vicente Caropreso.
PÁGINA 8

Malwee entrou ontem

à noite em quadra
pelo catarinense
PÁGINA li

Infantil feminino

de vôlei vai à
\ .

disputa no Estadual
PÁGINA 12

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.90922.9100

Paralelo 2.9300 3.0300

Turismo 2.8500 2.9500
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Dia da Ecologia e Dia
Mundial do Meio Ambiente

ALFREDO FRASSON - EngenheiroAgrônomo
Para entendermos de Ecologia eMeioAmbiente, é preciso situar o homem

no universo onde vive, e sua,missão na preservação do equilíbrio ambiental.

Trago neste texto algumas reflexões básicas e o que temme ajudado a entender
como tudo pode existir de forma tão perfeita. Como devo interagirna natureza
para não defraudar esta perfeição. Para isto o homem foi dotado de recursos

superiores contidos no seu sistema mental; sensível, bem como da razão,
consciência e espírito.

A natureza e o Universo, inclusive o homem, são originalmente perfeitos.
pois perfeita foi a concepção do pensamento que deu·origem a todos os eleméntos
cósmicos. Se analisarmos, por exemplo, as estrelas, a lua, o sol, a atmosfera, o
mineral, a água, os animais, vegetais e o próprio homem, podemos sentir esta
perfeição. Somente através da razão e a ciênciacomumnão é possível compteender
agrandiosidade daObraUniversal. Isto porque o acesso aos segredos daCriação
ainda não são acessíveis a maioria dos seres humanos. Os cientistas que se

prçocupam com a cosmogênese, ou seja, a origem do Universo, hoje
compartilham de compreensões onde admitem que existe a possibilidade da

c'tiação �er fruto de um Pensamento Criador, responsável pelaObraUniversal
e pelas Leis e processos que a regem, inclusive da vida humana.

O meio em que o homem vive não foi criado somente para seu usufruto,
mas sim, para todos os seres vivos animados ou inanimados. E toda a vida
existe porque há uma interdependência e colaboração entre os Reinos e os seres
que os compõem. Porém, o ser privilegiado ql,1e tem condições de chegar a estas
compreensões é o serhumano. Por que e quem I:eria lhe atribuído este privilégio?
Quais as responsabilidades que lhe cabem na Obra da Criação? Sabe-se que o
homem tem a prerrogativa do pensar, sentir, da razão, da consciência, enfim, de
amplos recursos físicos e metafísicos. Porque aos homens foram destinadas
estas prerrogativas?

\

Do ponto de vista científico e tecnológico, ou seja, no campo das conquistas
materiais, houve avanços significativos e para muitos, lhimagináveis. Muitas
inovações ainda ocorrerão neste campo, mostrando que a mente humana é
realmente fértil e tem possibilidades vastíssimas. I

Mas quando falamos da perpetuação de espécies, de preservação do meio
ambiente e da vida naTerra, no que evoluímos? Penso que aindamuito pouco.
O que observamos é a continua extinção de espécies,meio ambiente degradado,
águas e florestas'poluídas e devastadas pela inadequada atuação do homem. O
ser humano está caminhando para a evolução? Qual a evolução de que
necessitamos realmente? Somente aque leva às conquistasmateriais, porexemplo:
a energia elétrica, telefone, 'automóvel, energia nuclear e bomba atômica; ou a que
leva o homem a descobrir sua potencialidade interior,manifestada no seu pensar
e sentir, na colaboração, no afeto e solidariedade com os semelhantes e com a

natureza. Sentimentos estes que fazem o homem entendermelhor, e somente
ele pode fazê-lo, seu papelmaior nestagrandeObra que é a natureza e oUniverso
como um todo. Onde está o equilibrio nesta evolução, o que devemos de fato

,
valorizar ou deixar de valorizar para que sejamos mais felizes e estejamos
garantindo equilíbrio e um mundo melhor para as futuras gerações? Quais
propósitos de bem devemos ter hoje que servirão para nossos futuros herdeiros?

Existe uma ciência que convida o ser humano a realizar esta difícil tarefa, a
qual muitas pessoas estão se dedicando,"para, através dela, alcançarmos
compreensões da própria vida, do Universo e de seu Criador. Esta ciência é a

Logosofia. O autordestaObra, inspirado na observação dos processos perfeitos
e equilibrados da própria natureza, trás ensinamentos para alcançarmos conceitos
e conhecimentos que não são repassados pela cultura vigente. Ela é conhecida,
também, como a Ciência da Vida.

Para aEcologia e oMeioAmbiente amelhor coisa que pode acontecer é que
nós, seres humanos inteligentes, tenhamos claro certas coisas como: que o

conhecimento de si mesmo, das Leis Universais que regem'todo o Universo,
comoé o caso da Lei Universal do Tempo, da Evolução, do Equilíbrio, da
Correspondência, o cultivo de valores e conceitos mais elevados de conduta e

moral, a harmonia com que nos relacionamos com o meio em que vivemos, e
com nosso semelhante, são caminhos seguros a serem seguidos. A ciência

Logosófica, que convida o homem a conhecer a natureza, abre um caminho para
o conhecimento Universal. Mas somente isto não basta, devemos aplicar seus
ensinamentos, e comprovar sua superioridade em relação aos vigentes.

Podemos continuaralheios a estas preocupações, o quenos causarádegradação
do meio ambiente, e conseqüentemente, do próprio homem. Este último

degrada-se a simesmo duplamente, quando destrói a base de recursos naturais
de que depende, prejudicando sua saúde física e quando deixa de encontrar, na
compreensão da Obra perfeita que foi nossa Criação, e de tudo quanto existe, a
alegria de viver em equilibrio. Conhecer e respeitar as Leis Universais e processos
que regem a Criação é a forma de estar ao seu amparo e conseqüentemente de
preservar omeio ambiente ao qual pertencemos.

.I\.

Exodo Rural
Nos últimos anos, nosso

país sente-se acuado diante da
terrível onda de violência sob

as mais diversas formas de

transgressão da lei. Preocupa
dos na busca de soluções, vá
rios segmentos da nossa soci
edade organizada têm discu
tido o assunto onde ninguém
nega a necessidade de cobrar
dos governantes e das autori
dades a adoção de políticas
públicas de combate à violên

cia. Violência esta que advém,
em grande parte, da urbaniza
ção desordenada decorrente

do êxodo rural, formador dos
cinturões da miséria no entor

no não apenas das metrópolis,
mais também das cidades de

médio porte. São milhares de

pessoas vindas da zona rural,
sem qualificação profissional,
muitos deles completamente

\

analfabetos, e chegando na

guerra urbana buscam sobre

vivência no mercado infor

mal, nos subempregos. Essa

ecbnomia informal contribui

também para a diminuição da

arrecadação; contudo não di

minui gastos, pois o Sistema

Único de Saúde está obriga
do a atender a todos de for-

terra improdutivas, no mo

lo até agora praticado no B

sil é, além de moroso, gerad I

de altos custos para o erário I

por vezes, propiciador de

gestão e desvio de verbas.
A viabilização desses p

gramas pode ser consegui (

com rapidez, contando co

parcerias de prefeituras, cI

bes de serviços, sindicatc

igrejas, associações de mo
r

dores e.Ong's das localidad
c

envolvidas, que não hão

negar a contribuição solidá . c

de seu pessoal qualificado. r

operacionalização 'dessas id
t

as, com certeza irá diminuir
C

inchaço das grandes cidade
ti

servir de incentivo ao des
1

de muitos cidadãos que ho
n

almejam viver no interior.
g

cidades serão revitaliz adt P
Hão de ser criados.mas fac te

dades rurais, cursos de po n

graduação voltados essenci v:

mente para o aprofundamen Pi

das pesquisas e tecnologias p:

área primária. Eles precisa Iportanto, de uma oportunid
"

de para mostrarem o que re

mente fazem e assim con

buir para o desenvolvirnen

do País.

r
Colocara

analfabeto num

pedaço de terra e

abandoná-lo à

própria sorte,
não é,a
melhor e

nem a truus

justa solução
..J

ma linear.
Sem horizontes, sem con

dições, sem acesso ao mer

cado de trabalho e nem de

consumo, com renda famili

ar que não garante a subsis

tência, os retirantes da zona

rural formam, nas cidades

contingentes humanos que I

exigem ações públicas cada
vez mais arrojadas tais como:

de habitação, saneamento,
edúcação, saúde, emprego. O
programa de reforma agrária
até aqui desenvolvido pelo
Governo Federal está tentan
do uma solução. Colocar o

analfabeto num pedaço de

terra e abandoná-lo à própria
sorte, não é a melhor e nem

a mais justa solução; o pro
cesso de desapropriação de

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jom"!
I
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QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 2003

o líder do PP, deputadoJoares Ponticelli, foi eleito diretor
daRegional Sul daUnale CUnião Nacional dos Legislativos
Estaduais) no encontro realizado recentemente em São

Luís do Maranhão. A Regional Sul reúne os estados de

Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paraná eMato Grosso

do Sul. Joares já anunciou a primeira ação: será realizado
um amplo enc-Çlntro, em Florianópolis, com a participação
de deputados, vereadores e outras lideranças políticas.
Segundo Joares, as reformas são assunto de interesse de

toda a sociedade brasileira, e sua discussão não pode ficar
restrita a uma determinada esfera.

, MARINHA
Um debate no plenário da

Assembléia Legislativa está
marcado para a próxima
segunda-feira ( 9/06), a

partir das 17 horas, quan
do será discutida a situação

,

das terras da marinha em

Santa Catarina. O secretá-

SOBERANIA
O deputado federal Cláu

dio Vignatti (PT/SC) de
nunciou esta semana na

Câmara dos Deputados a

existência de urna empre
sa dos Estados Unidos es

pecializada em levantar in

formações confidenciais
o rio nacional do Patromônio sobre pessoas e empresas
B da União, . Pedro Celso, em nove países da Améri-
ad confirmou presença. A au- ca Latina. O deputadodis-
10 diência foi proposta pelo se que a empresa "Choice

deputado do PT Wilson Point", contratada pelo
Vieira (Dentinho), que con- Departamento de Justiça

pr
ta com a participação de li- dos Estados Unidos rece-

u! deranças comunitárias e par- berá U$ 3,5 milhões para
lamentares nesta discussão. prestar o serviço caracte-

co

cI Recentemente, o deputado rizado como urn banco de
WilsonVieira participou da dados com informações

it
audiência públicasobre Ter- dos cidadãos como gastos

10
ras de Marinha na Câmara com cartão de crédito, sa-

ad de Vereadores de Joinville, ques em caixas eletrônicos,
) quando debateu o assunto históricos escolares, com-
:lá . com parlamentares e a co- pras em supermercados e

o. munidade. até vídeos alugados.
� '.

'j
AUTONOMIA (

,- �-

111

le
Os deputados Dionei e Dentinho, (ambos do FI) que

�s repr.esentam a bancada do PT na Comissão de Finanças e

h T���tação, encaminharam à Secretaria do Estado do Pla-

neJamento, Orçamento e Gestão, propostas que visam

garantir a autonomia do poder legislativo nas audiências
.d

para elaboração do orçamento regionalizado, ao mesmo
ic tempo em, que asseguram a participação da população
pó nesse processo. O deputado estadual Dionei Walter da Sil
á va vem defendendo que se mantenha a autonomia do
en poder legislativo na realização das 29 audiências regionai�
is para a elaboração do orçamento regionalizado.
S3

Eúd NTRE AS PAS________ " .... _

re :'Vamos trabalhar em conjunto" A afirmação'
e do presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do Vestuário Gilda Alves ao referir-se ao

processo descentralizador do governo do
Estado.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
I

CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Jún;i.or
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835
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IINICIATIVA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT10 REGIONAL AGILIZA FORMAÇÃO DO CONSELHO

Lideranças da regiãoparticipam
de seminários sobre o Conselho

]ARAGuA DO Stn, - O

processo descentralizador

do atual governo do Esta

do já começa a tomar for

ma em Jaraguá do Sul com

á realização de seminários

regionais entre as lideran

ças para a posterior forma
ção do Conselho de De

senvolvimento Regional.
Os seminários estão

sendo coordenad?s pela
secretária da Secretaria de

Desenvolvimento Regio
nal, Niura Demarchi dos

Santos e pelo secretário

adjunto Nilson Bylaardt. O
primeiro de uma série de

seus seminários aconteceu

na terça-feira désta sema

na, na sede do Sindicato
dos Trabalhadores nas In

dústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região e

foi direcionado exclusiva

mente aos lideres sindicais

e contou com a participa- ,

ção de representantes dos

sindicatos de trabalhadores

de toda a região. ''Vamos
ouvir todos os segmentos
e incentivar a todos para

participarem do �Conse

lho", afirma a secretária

Niura,

Também na terça-feira
foi realizado seminário

Seminário com os sindicalistas aconteceu terça-feira, no Sindicato do Vestuário
Cesar Junkes

com as lideranças politicas,
empresariais e comunitári

as de Corupá. Este encon

tro aconteceu às 19h30, na
Aciac (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola
de Corupá). Ontem foi a

vez do município de

Schroeder reunir suas lide

ranças para participarem
do seminário, que aconte

ceu às 19h30, no Centro

de Múltiplo Uso; localiza
do nas proximidades da

Prefeitura.

Hoje à noite, também
às 19h30, as lideranças po-

liticas, empresariais e comu

nitárias de Massaran-duba

estão convidadas a partici
parem do seminário, que
acontece na Câmara Mu

nicipal. Na próximasegun
da-feira o mesmo seminá

rio será apresentado na reu
nião das 18 horas da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul) e deve contar com a

participação das lideranças
politicas, empresarias e co

munitárias de Jaraguá do

Sul. A última reunião com

as lideranças acontece em

Guaramirim, no dia 16

deste mês, às 19 horas, na

Acia� (Associação Comer
cial, Industrial e Agrícola de
Guaramirim).

Na avaliação do presi
dente do Sindicato aos Tra
balhadores do Vestuário,
Gilda Alves, a participação
de um representante dos

trabalhadores neste conse
lho é muito importante.
''V

. L
amos nos reurur sema-

na que, vem e sem dúvida

vamos indicar alguém para

I integrar esse conselho", re
sume.

Bancada do Pl? ingressa na Justiça contra o governo
FLORIAN'ÓPOLIS - A

bancada do PP na Assem

bléia Legislativa, liderada
pelo deputado Joares
Ponticelli, decidiu ingressar
com jlção popular contra
o governo do Estado por
'flagrante descumprimento
de dispositivos da Consti

tuição Estadual", ao mú

dar; por conta própria, ,a
, logomarca da bandeira do

Estado.

A decisão foi tomada
durante a reunião rotineira

da bancada e levada ao

conhecimento da Assem

bléia Legislativa em pro
nunciamento de Joares

Pontioelli. O parlamentar'
lembrou quem, em 1999,
a própria Assembléia

Legislativa aprovou, por
unanimidade, proposta do

deputado Jorginho Mello
- WSDB) de emenda à

Constituição Estadual, que
virou lei e foi-publicada no
Diário Oficial do Estado

de 26 de outubro daquele
ano. Ficou estabelecido

que a logomarca da ban

deira do Estado de Santa

Catarina seria permanen
te.

Um d?s argumentos
centrais para a fixação da

logomarca foi a de que, a

cada governo que assumia,
era mudado o símbolo da

bandeira oficial do Estado,
com elevado custo na ela

boração do meterial para

afixação em documentos

oficiais, veículos e outros
'.

itens.

A determinação ficou

no artigo 3° da Constitui

ção Estadual, que o atual

governo descumpriu ao

estabelecer, "de forma ar

bitrária", um novo símbo

lo. Na avaliação do parla
mentar do PP, o governo

descumpriu ainda o artigo\

16°, que estabelece a

impessoalidade ?o sírnbo-

lo. "Ocorre que o atual

goverpo do Estado ado

tou como novo símbolo

uma bandeira tremúlando,
curiosamente, a que 'era uti
lizada na campanha do

governador eleito, Luiz

Henrique da Silveira", res
salta Ponticelli.

Além de denunciar na

Justiça o descumprimento
dos dois -

artigos da Cons

tituição, o PP pede ao go
vernador do Estado e ao

Secretário I de Comunica

ção que providenciem o

ressarcimento das despesas
produzidas com a mudan
ça do símbolo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PIONEIRA: VW LANÇA CARRO QUE PODE SER ABASTECIDO COM ÁLCOOL E/OU GASOLINA

Caraguá recebe os primeiros
Gols Total Flex neste
]ARAGuA DO SUL - Álco
alou gasolina? Que talos
dois? Fes'tejando os 50

an?s de Brasil, a Volks

wager se antecipou no lan
çamento - ocorrido no fi

nal de março - do Gol
Total Flex, o primeiro car

ro nacional a utilizar a

tecnologia que possibilita o
uso de dois combustíveis:
seu motor funciona com

'álcool, gasolina ou qual
quer proporção de mistu
ra dos dois combustíveis,
flexibilidade de escolha e

mais economia para o con-

. sumidor, afirma o gerente
de vendas da Caraguá Ve

ículos, Ademir Luiz da Sil

va. Segundo ele, os primei
ros carros desta série che

. gam a. concessionária na

primeira quinzena deste

mês, e garante que a de
manda em torno deste
modelo já está superando
expectativas. ''A partir de

agora, o consumidor de

mocraticamente, pode es

colher, com base no pre
ço aplicado pelo Governo

.

Federal e Petro bras, o

combustível que deseja
usar", enfatiza.
O Gol Total Flex será ven
dido em torno de 4% mais

caro que o Gol convenci

onal, porém a vantagem é

que o primeiro oferece
mais opções ao motorista,
que acompanha as medi-

A

mes

Gol Total Hex será vendido em torno de 4% mais caro que o Gol convenctonal
das econômicas adotadas

pelo Governo Federal com

relação aos combustíveis .

<'

De acordo com o geren-
te, o carro faz 11,4 Km/J
na cidade e 16,8 Km/I na
estrada (gasolina) e percor
re 8 Km/I na cidade e 11,6
Km/I na estrada (álcool).
Quando ao acabamento
interno do Total Flex para
as outras versões do Gol,
não há mudanças. O pai
nel e o volante têm o mes

mo revestimento de plás
tico preto das outras ver

sões. "Para saber qual
combustível escolher-na
hora de abastecer o carro

num posto, já que o álcool
é mais barato, porém o seu

consumo é cerca de 30%

mais elevado que a gasoli
na, o ideal é que o preço
do álcool não custe mais

de 70% da gasolina",
aconselha Silva, acrescen
tando que ainda neste ano

haverá o lançamento dos
veículos Pala, Saveiro e

Para ti, com a mesma

tecnologia que deverá am

pliar os mercados de ex

portação para a empresa.
Países como à' China, Ín

d�a e Austrália já demons
traram interesse no uso do

álcool como combustível.
TECNOLOGIA - Por trás

dessa aparente simplicida
de está urn poderoso pro
grama de computador, o
SFS (Software Flexfuel

Sensor) que identifica e

mede a mistura entre álco

ol e gasolina no tanque,
usando informações rece

bidas de sensores que já
existem em todo o sistema

de injeção de combustível.

ATENÇÃO - O acréscimo

nos preços dos combustí
veis intensificou a prática
de 'rabo-de-galo' - mis

tura de álcool e gasolina -
em Jaraguá do Sul a partir
de te ano. "Convém res

saltar que o Gol Total Flex

foi especialmente projeta
do a fim do cliente optar
em abastecer álcool e/ou
gasolina, caso contrário,
veículos sem este requisito,
terão o seu motor danifi

cado", lembra o gerente.
(JULIANA ERTHAL)

Cursos da Apolitec aprovados pelo CE de Educação
, ]ARAGUA DO SUL - Os

cursos técnicos pós-médio
em Eletrônica com h_abili

tação em Acionamentos de

Construção Civil com ha-
,

bilitação em Edificações,
do Centro Politécnico Ge

raldoWerninghaus, recebe
ram autorização para fun

cionamento. A autorização
. foi concedida pelo Conse

lho Estadual de Educação
e o credenciamento pelo
Ministério da Educação. A
expectativa, segundo o di

retor, da instituição, Alfeu

Ermenegildo, é de que se

consiga dar uma amplitude
< ainda maior de cursos para
a comunidade. "Cursos de
bom nível, com professo
res mestres ou doutores,
dentro de um ambiente

apropriado. e equipado
com laboratórios. Tudo

para formar o cidadão ca

pacitado para as necessida

des exigidas pelo merca

do", avalia.
A autorização, segundo

ele, representa o reconheci
mento, por parte das insti-

tuições oficiais de ensino, da

capacidade instalada da As
sociação Politécnica de

J araguá do Sul, man

tenedora do Centro Poli

técnico, a partir da infra-és
/
trutura física, laboratorial e
do corpo técnico-docente,
gerando com isso urna boa

repercussão e' a afirmação
conceitual do Centro.

Com dois anos de Idu_
ração, os cursos se iruciaram

no dia 31 de março junta
mente com o curso de

Informática, com habilita-

ção em Sistemas de Infor

mação, autorizado pelo
Conselho Estadual de Edu

.caçâo em setembro passa
do. O Centro Politécnico

Geraldo Werninghaus foi

inaugurado em 20 de de
zembro de 2002, e atual
mente 57 alunos estão ma

triculados na instituição. In
teressados em participar
dos cursos podem se ins

crever para o processo se

letivo, de 14 a 24 de julho.
As aulas se iniciam no dia

18 de agosto.

O Núcleo de Metalmecânica da Acijs (Associar
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), promove n

dias 9, 10, 11 e 12 de junho, das 19 ás 22 horas, no Cei
(Centro Empresarial de J araguá do Sul) o CU!

"Desenvolvimento Interpessoal" voltado a

empresários, executivos, gerentes, lideres e profissio
que desejam desenvolver oumelhorar seu relacionamen
grupal. CargaHorária: 12 horas. Aministrante será Erm
Mariot - Assistente Social - CRESS - 0037

Socioterapeuta. O investimento é de R$ 50,00 integran
do Núcleo de Metalmecânica, R$ 60,00 associados

Acijs/Apevi, R$ 90,00 para não associados. M

informações e inscrições pelo telefone (47) 275-7012,

PREVENÇÃO
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empres
de Jaraguá do Sul) realiza de 23 a 26 de junho, das 19
22 horas, no Cejas, o Programa de Prevenção através

Ergonomia da Ler (lesão por esforço repetitivo) /Do
O objetivo é conscientizar os funcionários das empres
sobre as noções básicas de ergonomia, capacitando
mesmos para interagir junto aos diversos setores

'

empresa contribuindo desta forma para o bem estar get
e melhor qualidade de vida no ambiente de trabalh

agindo preventivamente naLer/Dort. O ministrante se

Carlos H. Alves deMiranda. O investimento é de R$85,
para associados 'e R$115,00 para não associados. M

informações o telefone é 275-7003.

CONGRESSO
OS presidentes daAcijs, PauloMattos, e daApevi, Valéri
Junkes entre outras lideranças da região participam d
XIII Congresso Brasileiro da Confederação d

Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, qu
iniciou ontem e vai até amanhã, no Centro d

Convenções da Bahia Tursa, em Salvador. Além d

Jaraguá do Sul, Santa Catarina está presente no congress c

liderada pelo presidente da Facisc (Federação da

Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina)
Antônio Rebelatto. A, comitiva catarinense leva a

congresso a experiência do Estado em organizaçã
associativista e projetas bem sucedidos d

ernpreendedorismo".

MOTIVAÇÃO
Sérá realizado, de 9 a 12 de junho de 2003, no Cejas,
curso Motivação e Trabalho em Equipe. O instrurc
será Roberto Kroch Gomes, que abordará os seguint
tópicos: Comportamento humano; Auto conhe
cimento; Diferenças individuais; Empatia e Valo

rização; Padrões de Comportamento Profissio
nal; Participação e Comprometimento; Postun
Profissional e Ética; Diferença entre Vencedor (

Perdedor; Motivação para mudanças; Trabalho e

Equipe e Soluções Alternativas. Promoção da Are,'
Informações e inscrições com Silvia, fone 275 7003 ou

e-mail tecnicaservico@apevi.com.br.
MISSÃO
O Consórcio de Competitividade do Setor d

Confecção de Jaraguá do Sul, com apoio da Agênci
de Articulação do Sebrae (Serviço de Apoio ás Micro

Pequenas Empresas), está promovendo Missão Técnic'
Empresarial para conhecer, simultaneamente, oito feira
no Parque Anhernbí e no Centro de Exposiçôc'
Imigrantes, em São Paulo. A Missão Empresarial irá;
Fenit (primavera/verão); Fenatec (alto verão); Salã�
Internacional de Moda; Salão Infanto-Juvenil e Bebe

(primavera/verão); Surf& Beach' 2003; Beach & Bikilli
Fashion Show'2003; Streetwear & Skate Show'2003 ea

Surf & Beach Tex Preview'2003. O grupo parte de

Jaraguá do Sul na noite de 25 de junho, retornando no

final de 27 de junho. Integrantes do Consórcio do

Vestuário, Associados, e. demais associados pagam Rí
180,00 e interessados, R$ 210,00. No valor está incluíd'
a passagem, pernoite, dois cafés matinais, bebidas e cafe
a bordo. Inscrições pelo telefone (47) 275 7005 ou e

mail consultor@a eví.éom.br. Va as limitadas.
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Macal realiza Bazar

Shaw em Guaramirim
GUARAMIRIM --;- As lo

jas Macol de Guaramirim,
ir há 15 anos no mercado
a

prepara uma promoção
'n ,

que pretende movimentar
en

a cidade: o primeiro Bazar

, Show Macol, um evento

n que será realizado neste fi

nal de semana, das 15 às

20 horas, nopátio daloja.
Foram distribuídos cerca

de 10 mil folhetos a Co

munidade e o objetivo, de
acordo cqm a gerente
Adriana Manes, é promo-

, ver uma queima de esto

que, com a venda de 'rou-

,
pas de todas as estações,
com preços abaixo de cus

to, "Serão vendidas roupas
se a partir de R$ '1,99", diz.

Também foram convida
das a participar aS seguin
tes entidades filantrópicas:
Apae (Associação de Pais

e Amigos dos .Excepcio
nais), Ação Social, Lar da
Criança, Carasoi e Feliz

Idade, que reverterão para
si, o dinheiro arrecadado
com a comercializarão dos

produtos alimentícios.'
Também haverá um

a 'palco com espaço para

culturais, segundo Adriana
e para intensificar a presen
ça da comunidade, os

organiza.dores contataram

com a Viação Canarinho,
que vai disponibilizar trans-

: porte gratuito nos bairros

Guamiranga, Poço Gran

de, Corticeira, Caixa

D'Água, Avai, Rio Branco,
Bananal do Sul e Imigran
te. "Todos estão se

engajando, com o apoio
da comunidade, para rea

lizar uma grande festa, pro,
porcionando momentos

de alegria e descontração",
enfatiza.

Segundo. Adriana, o

grande destaque do even

to são as doações para a

Campanha do Agasalho e

do Alimento, sendo que os

participantes poderão aju
dar oferecendo um agasa
lho de inverno que não usa

para ser destinado as famí

lias carentes. "No entanto,

quem tiver interesse em

adquirir algum produto da

loja, cada quilo de alimen
to ou peça de roupa doá

da vale como um bônus

de desconto de 10% na'
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CRONOGRAMA: o TÉRMINO DAS OBRAS NO CALÇADÃO ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 20 DE JULHO

CDL faz reunião com empresas

ligadas a reforma ao calçadão
JARAGuA DO SUL - A

CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Jaraguá do

Sul, promoveu na última

terça-feira, às 19h30, no
Salão Nobre Pedro

Donini, no Cejas, reunião
dos lojistas e proprietários
'de imóveis com as conces

sionárias é empresas res

ponsáveis pelas obras no

calçadão. O resultado, de
acordo com o presidente
do CDiL, Sandro Alberto

Moretti, foi a entrega do

cronograma oficial que
definiu para o dia 20 de

julho a conclusão da refor

ma, com cinco di�s de an

tecedência 'da previsão ini
cial. Estavam presentes ao

encontro, representantes
das empresas Samae (Ser
viço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto), Celesc
(Centrais Elétricas de San

ta Catarina) e Coneville

(responsável pelas obras de
pavimentação), que tiveram
a oportunidade de de

monstrar os motivos do

atra'so no cronograma da

reforma - que está avali

ada em 1,3 milhão.

Pelo projeto, segundo o

s�cretário de Produção,
DieterJansen, a passagem de

veículos ficará em sentido

único até as proximidades
do Colégio São Luiz. Os

espaços destinados para o

estacionamento dos veículos

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Família Nicoluzzi agradece a amigos e familiares,
particularmente Pe Iríneu, Dr. Amaro, Hospital São
José (enfermeiros e enfermeiras), Polícia Militar;
Corpo de Bombeiros e Lar das Flores pelo carinho dedicado
aos últimos momentos de

Ignez Grützmacher Nicoluzzi
A Família enlutada convida todos para missa de sétimo dia que
será realizada na Igreja São Judas Tadeu, Bairro Água Verde,
Jaraguá do Sul, neste Sábado, 07 de junho, às 19 horas.e'

J

Reunião no Cejas reuniu em torno de 80 pessoas
Fotos: Vicky Bartel

serão delimitados com

borners, que são pisos me
tálicos móveis. O sistema de

iluminação funcionará com
cabos subterrâneos. Para dar

adiantamento as obras, a

empres�Coneville estámu

dando de empreiteiro de

mão de obra, e o novo con
tratado, que iniciou na últi-

responsável 'pela' cons
trução de um estaciona

mento subterrâneo com

capacidade para abrigar
200 veículos. Este estaci

onamento será construído

na Praça Ângelo Piazera,
e a concessionária pode
rá exp lorar comercial

mente o' serviço.

ma terça-feira, se propõe a

,
trabalhar até as 21 horas e

aos sábados.

Outra providência
que será adotada, de acor
do com o secretário de

Desenvolvimento Urba

no, Humberto Travi é a

licitação que definirá á

concessionário que ficará

Cronograma das empresa envolvidas com a reforma
,- t

Samae: Pronto dia 5/6/2003. ." ;

Net Jaraguá: Início 9/6/2003 e término 20/6/2003.
Telese: Início 9/6/2003 e término 24/6/2003.
Celese: Dia 8/6/2003 será feita a trâsnferência dos consumidores do primeiro
trecho,

'

9/6/2003 até dia 13/6/2003 será feita a retirada dos postes do primeiro trecho
Dia 13/6/2003 até dia 27/6/2003 será feita a transferência dos consumidores do

segundo trecho.
,

'

Dia 22/6/2003 será feito o último desligamento de energia no calçadão.
Dia 25/6/2003 até o dia 30/6/2003 será feita a retirada dos postos do segundo
trecho.
Coneville

-,

Dia 6/6/2003 término da drenagem pluvial do segundo trecho.
"

Dia 4/6/2003 até dia 9/6/2003 execução do reforço de sub-base e execução da

primeira camada de base no segundo trecho.
Dia 10/6/2003 liberação no tráfego no trecho entre a Getúlio Vargas"e a
Gumercindo da Silva.

.

Dia 10/6/2003 até dia 18/6/2003 execução das ligações pluviais e elétricas'.
residenciais do segundo trecho.

, I

Dia 16/6/2003 até dia 24/6/2003 término da execução da base do segundo
trecho. I

Dia 24/6/2003 até dia 20/7/2003 colocação das sarjetas, execução das bocas de

lobo, colocação dos mobiliários e execução do 'paver' no segundo trecho.
Dia 5/6/2003 término da colocação das sarjetas, execução das bocas de lobo, '

colocação dos mobiliários e execução do 'paver' no primeiro trecho.
Momento Engenharia
Dia 28/5/2003 entrega das defensas
Dia 11/6/2003 entrega das floreiras e lixeiras
Dia 23/6/2003 entrega dos bancos

Di;;. 9/7 /2003 entrega das cabines telefônicas \

Mesa Engenharia
.

Dia 30/6/2003 instalação das luminárias decorativas
Dia 15/7/2003 instalação das luminárias (postes) altas. .� . �. -.
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ITRADIÇÃO: LABORATORISTA E PROFESSORA UNEM OS TALENTOS PARA"A GRAVAÇ,ÃO DE UM CD

Magali
CD de

]ARAGuA DO SUL - o

que até pouco tempo atrás
não passava de um sonho

está se tornando uma rea

lidade na vida da dupla/
Magali e Wanderli, que há

18 anos cantam juntos e

que agora estão finalizan

do a gravação do primeira
CD da carreira da dupla.
No dia 18 de, junho acon

tece o lançamento do CD,
no Restaurante Aurora, lo
cal onde os dois costumam

se apresentar com regula
-ridade, mostrando um re

pertório variado, mas ex

clusivamente dedicado ao

folclore alemão. Magali é

professora de Alemão/na
Escola João Rornário
Moreira, no Rio Cerro,
onde também coordena o

grupo de danças folclóri

cas alemãs da unidade es

colar. Wanderli é labo

ratarista mas também é o

regente do coral da Paró

quia Cristo Bom Pastor.

No dia 28 de junho eles
voltam a se apresentar' no

Wanderli gravam
folclóricas

e
•'�

musicas

Magali e Wanderli cantam juntos há 18 anos

Divulgação

Aurora" durante a 20 edi

ção da Noite Cultural pro-
,,�

movida pelo direção do

restaurante.

Naturais do Bairro Rio

Cerro, Magali e Wanderli
são vizinhos e amigos de

infância. Começaram a se

apresentar juntos aos 12 e

10 anos, respectivamente.

A amizade e a identifica

ção artística em torno da

cultura germânica herdada
dos antepassados tem em

balado a vida da dupla, que
também se apresenta can

tando em casamentos,

O CD; segundo Wan

derli, foi gravado no estú

dio MG Produções, em

Jaraguá do Sul. Foram con

feccionadas mil cópias, que
serão vendidas ao preço de

R$ 13,00. ''Vamos vender

entre os amigos, nos locais
\ de apresentação. Ainda não
pretendemos colpcar nas
lojas especializada", comen
ta Magali, que faz o vocal,
enquanto Wanderli é res

ponsável pelo som do vio
lão e (também vocal.

O CD tem 15 músicas,
todas composições pró
prias e cantadas em Língua
Alemã, idioma que apren
deram em casa, com os

pais, que também eram

músicos. "Tanto o meu pai
como o pai dele fizeram

parte da antiga Banda Au

rora", informa Magali, ao
justificar a vocação e o in

teresse dos dois pela mú

sica do folclore alemão.

Ela destaca a importância
do patrocínio para que os

músicos de J araguá do

Sul possam promover seu

trabalho.(Maria Helena de

Moraes)

Passeio pelo Itapocu revela a degradação ambiental
GUARAMIRIM - A cres

cente degradação do Rio

Itapocu e de suas mar

gens foi comprovada pe
los participantes da 30

edição do Passeio Ecoló

gico de Caiques e Cano

as, promovido no último

sábado através da Prefei

tura ( Secretaria de Espor
tes) e equipe Bio-Radical

De acordo com o secre

tário de Esportes, Lazer e

Promoções de Eventos,

Luís Antônio Chiodini, o

passeio teve a participa
ção de 120 canoístas, que
percorrem 25 quilôme
tros pelo leito do Itapocu,
recolhendo o lixo e per
cebendo a degradação e

o assoreamento das mar

gens.
A saída do passeio foi

às 13h30, na represa. Os

canoístas chegaram ao des
tino - Ribeirão do Salto -

. por volta das 17h30. O

secretário Chiodioni desta

ca que o objetivo do pas
seio, que tem aumentado o

número de participantes a

cada ano que passa, foi

chamar a atenção da co

munidade para a necessi

dade de preservação dos

recursos naturais; especial
mente os recursos hidricos.

"Com) a destruição da

mata ciliar o rio vem so

frendo constante assorea

I

menta, chegando ao pori-

e coragem,
os

nquistar algo
no irabalho. A

ontrole as suas

p no romanCe.

Cor: Bronco.
Câncer - O clima será de
sucesso no serviço, pois o seu

valorizado. Fuja
aixão para
o seu por.

ça coisas que lhe
: isso vai ajudar
ar aonde desejo.
a vontade e não

promisso com ele.

Virgem - A sua dedicação ao

tr família será alvo
d o romance, porém,

iminuir o distância
da pessoa amada.

to de ameaçar a segurança
em alguns pontos da estra
da que margeia o rio. O

passeio deste ano contou

com a participação de

canoístas da região e de

outras cidades de Santa

Catarina, bem como do
Rio Grande do Sul e

--

Paraná. Também partici-
. \

param integrantes do Gru-
po de. Escoteiros Guará
Mirim e do Corpo de

Bombeiros.

ião - Mesmo que
enfrentar algum
ibo que as/chances
riosa serão boas. O
ar alto na paixão.

EXPOSiçÃO
Prossegue até o dia 13 de junho na Biblioteca Pública
Rui Barbosa e Arquivo Histórico Victor Schrnôckel a
exposição "Mulheres em preto e branco ...e rosa". A

mostra é integrada pm um traje dos anos 60 e 108

fotografias em preto e branco e sépia, datadas desde
o início do século passado. As fotos estão divididas
em 15 painéis, que receberam um toque cor -de- rosa
como representação da faminilidade das mulheres.

Depois da Biblioteca, a mostra segue para o Museu
do Parque Malwee, onde poderá ser vista até o' dia
30 de junho.

MOTIVAÇÃO
"Administração do Tempo" foi o tema da palestra
abordada no "Café com Palestra", realizado na última

segunda-feira, na Aciag ( Associação C�mercial e

Industrial de Guaramirim). A palestra, ministrada pelo
advogado Jackson da Costa Bastos, foi ouvida por
mais de 30 associados ligados aos núcleos setoriais.

Organizado pelos núcleos setoriais da Mulher

Empresária e Jovem Empresário, o evento teve por

objetivo promover uma maior otimização do tempo

pessoa, social e profissional. A formação de novos

núcleos setoriais no município será o foco da palestra
que irá acontecer no dia 11 de junho, às 19 horas,
como o palestrante Clóvis Console, consultor regional 11
da Facisc. I'

ITALIANO
O sociólogo do trabalho e escritor italiano Domenico

de Mais estará em JoinVille hoje, às 14 horas? para
uma sessão de autógrafos no estande da Livraria

I Midas; na Feira Nacional de Serviços e Produtos da

Gestão. De Masi estará autografando os livros "Ócio
Criativo", "Futuro do Trabalho", "A Emoção e a

Regra", entre outros. Na sexta-feira De Mais volta a

Joinville para proferir a palestra "Criatividade e

Inovação", dentro da programação do Congresso
Nacional de Atualização em Gestão.

ENCONTRO
Nesta sexta-feira, a AC Projetos - Assessoria e

Consultoria de Projetos Ltda, promove, na Câmara

de Vereadores, o 60 Encontro de Inteligência
Empresarial, das' 19 às 21 horas, na Câmara de

Vereadores. Serão'abordados. assuntos como a ótica

moderna sobre política e segurança, bem coma

desenv�lver estratégias empresariais na área de

inteligência adequada; ao perfil da/empresa moderna.

Sagitário - Caso esteja
ia ja r, esse será
ra planejar
s. Sé for em

dos amigos, melhor
a : Bege.
Capricórnio - Acredite na

s seje menos

a com dinheiro, pois
tar mais do que
e brigas no

Aquár,io - Seu alto astral ira

alegas de

disso, alguém I

derá ajuda lá.
mo e pro emas com o

goto. Cor: Amarelo.
Peixes - Vá à luta paro

que deseja no

guns obstáculos
r superados para
mor, mos não

: Amarelo.
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Rosânqela Cartomante
e Consultora Esptrltual
Para problemas amorosos e ttnencettos

KADETT - vende-se, GL, 94, carro de maior valor.

álcool, v.e., t.e., I.t., d.t. R$ Tratar: 273-1001' hor.

3.500,00 + 20 pare. R$ comi.

276,00. Tratar: 370-8094 cf
Antonio. MONZA - vende-se, SLE, 90,

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

2p, trio. Ou troca-se por 2025.

BLAZER - vende-se, Lazer,
DLX, 97, compl. + couro + GNV,
preta. Tratar: 9973-5158 cf
Gilmar.

CORSA-· vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km completa + a.c.

R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

CORSA - vende-se, GL, 95, 1.4,
t.e., alarme, película, grafite.
R$ 9.000,00. Tratar: 273-
6207 ou 237-0675.

CORSA - vende-se, 99, todo

original. Tratar: 375-1984 cf

PROMOÇAO PRORROGA0

ato Expre��ian
com Taxa dea%

o.m.

'AiilJ'iiillfAO�

Lançamento
Cllo Authentique
2·portas

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

CORSA - vende-se, pick-up, GL,
1.6, 96, cf capota marítima,
aro esp. R$ 9.6ÓO,00. Tratar:
376-4047 ou 9963-1540 cf
Ivan. R$ 10.000,00 R$ 110,00_--1

R$ 18.000,00 R$ 198,00----;
R$ 30.000,00 R$ 330,00_---;
R$ 40.000,00 R$ 440,00_---;
R$ 60.000,00 R$ 514,00-,-----;

<,

R$ 100.000,00 R$ 857,00_----1

CORSA - vende-se, Wind, 98,
d.t., a.q. R$ 10.900,00 ou R$

.

2.000,00 + 36x. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

CORSA - vende-se, 97, Super,
2p, a.q., a.f., d.t., I.t., IPVA
2003 pago, verde. R$
10.500,00. Tratar: 372-0407

cf Charles.

INFORMAÇÕES:(47) 222-1152
(47) 9981-3627 cf Paulo

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

�l��i(jVAfilnt';!llal 2!)!)3 paoo aos cüentes (lu", 3(JQuil'í�8m o t>J(I�'O Ren:allft cn« Expr�ssi(1.n 1.0 'iN. 2003/2003, ('2) COndiÇão vá!i,da 'pala ruaactamente com 0% oe juros pera o c.:l�) ExpreSSiO",1.0 8'.�, exceto cara o cso AuthenUQue'. Pro@�áo oroncçaoa até 31 f 06 r 2003. Flnsnctameno coe (Cr'Mlo DI,,,,!/) ao Consurrídor) com erürada oe 60% do valer do vetcu!o
al� 10� In;Hy.lado em 12 veres sem JlII"OS· IOF. Financiamento RenrnJlt ara v'ês da ClJ, de Créd�o, Fin�ncitll'11i3rlto � tnvesümenc Rena�1 do Brasil. Tax J de abertura de CrJdl,o (TAC) não RlClus.í), CrédHo su]i:llo ti anáij� e acrovaçâo de cadastro. Condl�5.�s válidas na data de publicação deste anúuclc Oll enoumto durarem os estcwes. Condições vâtdasPIr!VIO:0;120Q'3 ou enquanto ocrarern os estocuea Para ruacresmrcrmações, consulte sua corcesslcnérta Ren3iJ1t Fetos para fins publlcnól'los, AI\1Jns Itens mostrados eJOI,J mencionados neste materts! publlcJt3liO são qpcionals �ou referem-51?' a versões espedflcas, A Renaul1 do Brasil reeewa-se ac direito de alterar, as espectücações.cesses veiculo,S sem avisos vercutos RIlf1aul estão em ccntcrrnloace como PRDCO�IVE - Programa de ccntrcre de POIUlçáo do Ar porvetcucsAuonuores. Cintos ue Segurança em c cotureo comArrB.aqs savamv cas.

\ I

Dicave
--"----;;;;,.

BLUMENAU
322 - 8800

ITAJA(
348·8460

JOINVILLE
435 -3700

JARAGuA DO SUL
370-6006

Vale do Haja! e Litoral Norte - sc

'ikMNeu'iM
RENAUI3'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

.. ""II/"""'A./
lIeJra����.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772 / '273-1001
_....... .AU._ 'C••••_' LTDA

A'
'

•

CAM...HO.......
Rua: Angelo Rubini, 780· Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul· SC I

VOLKSWAGEM FORD
Gal MI Branco G 1997

Escort GL 1.8 Prata G 1993
Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996

Voyage CL 1.6 Branco A 1983 Verona GLX 1.6 Dourado G 1990

Apolo GL 1.6 Cinza G 1991 Mondeo HLX SW Verde G 1999

Fusca 13001, Bege G 1979 PICK-UP
FIAT

O 1990
Tipo 1.6, cornpl. Branco G 1995

0-20 Branco

Uno 1.6 R Branco G 1990 F-1000 Vermelho O 1994

Palio Weekend Branco G 1997 F-100 motor MWM Amarela O 1979
GM

Fiorino Furgão 1.5 Branco GNV 1998
Corsa GL 1.4 Azul G 1<995

Corsa Sedan 1.0 Branoo G 2000 Pick-up Corsa Vermelho G 1996

Corsa Wegon 16v Cinza G 1999 Pagero GLS, couro Verde O 1999

\
.

QUINTA-FEIRA, 5 de Junho de 20

"

, Fone: (47)
370-8622

,
,

.. '

Astra GLS, 4p 99
Corsa Super 4p se
Veetra GLS 2.0 97
Monza GL 4p 95

I. 5-102.2 95
Monza GlS. 4p 94
Monza SL/E, 2p, 93
Monza SL/E 4p 92
Kadett SL/E, 91 91

Chevy 500 DL 91
Monza SL/E. 2p 90

Opala Diplom., 4p 88
Monza SL/E, 4p as
Chevette SL 84

Gol 1.0, 16v, 4p 99
Parati 1.0, 16v, 4p 99
Gol MI,l.0 se

Gol1.0,2p 95
Gol CL,l.6 00
Gol CL 1.6 87

Gol1.6,8X as ;

Fusca 1300 75

Ka 1.0 se
Eseart Wagon se
Fiesta 1.0, 4p �

Pampa 1.8i capota
Escort GL
Resta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 2p
Verona GLX, GNV
Eseart XR 3
Esccrt 1.6 L

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

Besta GS

Peugeot 106
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Dupl.
8MWIA 2p
C840011
Puma GTB 4.1 78
Maverlck
Ford "A�

Bernardo Dornbusch, 330 - próx, Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4.170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 2003

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

MONZA - vende-se, Hatch, 821
83, SLE, 1.8, gasolina, bege.
R$ 2.500,00. Tratar: 273-

0530 após 15hs.

SILVERADO - vende-se, 01,
i 53.000km originais, compl.,

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

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

PALIO - vende-se, Weekend

Stile, 1.6, compl. 99. R$
19.000,00. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se, branco, 1.6,

compl, Tratar: 376-0190cl Marcos.

PREMIO - vende-se, 94, 4p,
compl. R$ 7.500,00 ou R$
3.500,00 + presto Tratar: 273-
0687 cl Margarete a tarde

R$ 3.600,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comI.

FIESTA - vende-se, 98. R$
10.000,00 e assumir 9 parco
R$ 240,00. Tratar: 276-3050
até meio dia cl Leonora.

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

caçamba santo antônio, 4

pneus novos. Tratar: 370-
7144.

FUSCA - vende-se, 69, original.
R$ 3.000,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comI.

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

GOL - vende-se, GTS, 92,
compl. Troco por carro

financiado. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

GOL - vende-se, Special, 001
01. R$ 9.000,00 entro + finan.
Aceito carro de menor valor.
Tratar: 372-0665 ou 9117-
8754.

GOL - vende-se, MI, 98, branco,
personalizado, vidros verdes,
4p, doc. em dia. R$ 12.200,00.
Tratar: 372-7699 ou 371-
7888 cl Flá\fi_o

�Ol-vende-se, MI, 97, branco,
cl opc. R$ 10.500,00. Traatr:

376-1772.

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

GOL - vende-se, chaleira, 84.

Tratar: 370-0719 cl Cristiano.

GOL - vende-se, BX, 83, cl
rodas esp. 14'. R$ 2.600,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

GOlF - vend-esse, GTI. Tratar:
375-1984 cl Sérgio

KOMBI -' vende-se, Pick-up,
carroceria de madeira,
gasolina,92. Tratar: 370-2324
cl Sr. Fischer

PARATI - vende-se, 92 .. R$
6.600,00. Tratar: 9979-060}5.
PASSAT - vende-se, lS, 82,
verde met. R$ 2.300,00.
Tratar: 27316242 ou 9133-
9510 hor. comI.

SANTANA - vende-se, CD, 4p.
R$ 4;200,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comI.

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

ALFA ROMEO - vende-se, 164,
.

94, preto. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comi.

CORREIO DO POVO 3

FERRAMENTAS
Bc MÁQUINAS
27 10TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p,

prata. Tratar: 370-7674 ou

9102-1636.

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

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p,
bordô, cl rodas. R$ 7,900,00
ou R$ 2.400,00 + 36x. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

UNO - vende-se, 98, gasolina,
2p, a.c., v.e., t.e., alarme, Cd

Aiwa, vermelho. R$ 8.500,00.
Tratar: 372-0872 ou 371-
5424 ou 9101-1913 cl
Edylson ou Sandra.

DEL REY - vende-se, 1.6,
bordô, d.h., v.e., t.e., espelhos
elétricos. R$ 4.300,00. Tratar: .

9125-0911 cl Giovani.

ESCORT - vende-se, Gl, 1.6,
87. Tratare 371-7542 ou

9965-5774.

ESCORT - vende-se, Guarujá,
1.8, gasolina, 4p, 95 .. Tratar:
379-1119 ou 9953-9313 cl
Dirley ou Martsa

ESCORT - vende-se, 86, XR3.
,

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

Flap disco 4.1/2" Grão 40
Flap aisco 4.1/2" Grão 60

F/ap disco 4.1/2" Grao 80
Flap disco 4.1/2" Grão 120

Bosch
Bosch
Bosch
Bosch

R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70
R$ 7,70

Flap disco 7" Grão 40

Flap disco 7" Grão 60
Flap disco 7" Grão 80

Flap disco 7" Grão 120

Bosch
Bosch
Bosch

Bosch

R$16,85
R$16,85
R$16,85
R$16,85

BESTA - vende-se, 97. Tratar:
370-7774.

BIZ - vende-se, Honda, 02,.
'

vermelha, R$ 3.000,00 + 10x
R$ 214,00. Tratar: 9103-
3168.

. }

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

CB 500 - vende-se, prata,
21.000km originais, toda
revisada. R$ 7.QOO,00 +

finan. 19x R$ 273,00.
Tratar: 371-3095 cl
Altair.

COMPRA-SE - corsa , 4p, 971
98. Tratar: 9602-0734.

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

cl Everton.

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

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

9

8

Parceria. Quem ganha é vocét

(371-1970) (371�7311)
Faça consórcio de Moto - Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de adrnlnlstração
antes de ser contemplado.

C 100 Biz KS a partir de

65,!!
Rua Fritz Bartel, 99

Seu Auto a partir de

162�!�.

Falcon Prata

Sahara Roxa

XT 225cc Vermelha

NX-200 Verde

Twister Azul 2002

(I) YBR-125 E Azul 2001

«
Titan KS Prata 2001C

« Titan ES Prata 2001
(I)
;:) Titan Verde meto 1999

Tltan Azul 1996

Toda Prata

CG 125 Preta

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

Dream Vermelha

Ves Prata

Verona LX 1.8 Vermelho

Fusca 1.500 (Branco

Titan KSE Verde

Baependi - Jaraguá do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

1751 cl Noeli,

QUINTA-FEIRA, 5 de junho de200

Oferta
éspecial

I

Juros de 0% ao mês

AproveiteI
Unidades limitadas

BARRACA - vende-se, pI 2

pessoas. R$ 50,00. Tratar:
376-2820.

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

..............................................................��

MÓDULO - vende-se, Kenwood
e desqueteira pI 110cds, 1
toca fita sony. R$ 600,00.
Tratar: 275-0206.

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

RODAS - vende-se, 2jogos de rodas
17 cl pneu. Tratar: 371-7035

diversosTITAN 125 - vende-se, 95. R$
2.300,00. Tratar: 9979-0605. BOA NOTíCIA

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

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

, 9991-6366.
<'

BICICLETA - vende-se, uma de

criança. Tratar: 370-0974.

BINÓCULOS - vende-se, Nako,
50xl0 iv. R$ 250,00, Tratar:
9117-1083.

-----------l Tr

CACHORRO - vende-se, Cocke
Puro. Tratar: 373-3787· o c1
9993:1751 cl Noeli. Tn

CACHORRO - vende-se, Past C

Alemão cl 5 meses, macho G

Tratar: 9993-1751 cl Solange O

CACHORRO - vende-se, Hus C

Siberiano, c;' 4 meses. Trata S

9993-1751 cl Solange. li
_______----1Pa
CACHORRO - tenho Pitbull re

2.

nose,macho cl pedigree �
procuro fêmea pi crusa. Trata

cm
372-3707 cl Andrei. .

I

P---------------------------------------------__----------------------------------------------------------------�1

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

e água, Prosdócimo. R$ 80,00.
Tratar: 371-1470 cl Ivanir.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Cónsul, 14,000btus. R$
250,00. Tratar: 9112-0413 cl
Daniel.

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

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-
3561.

COMPRA-SE-até 2.500,00, pago
à vista. Tratar: 9113-4728. ASPIRADOR - vende-se, de pó

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

ii 370-5999

I

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
YBR125 E 00/00 Prata.
YBR 125 KS 03/03 Prata
CBR450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 Bordo

CACHORRO - vende-se, filhote
Pincher I. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli.

CACHORRO - vende-se, Poodle.

QIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



conhecer a
va opção em

fente jLJveni!

Rue. Relnoldo 'Rou, 500 - si '05
(e.ntiga loja Ptrukc)

371-5662
_"__'i>,�,�"*,�,,,,,,,,,��,*,<;:i:;:"�(

CACHORRO - vende-se, filhotes
de poodle micro toy (miniatura),
Tratar: 372-2231.

cke

'o CARRINHO - vende-se,d e bebê.
Tratar: 370-8882 cl Salete.

sto CARRINHO - vende-se, de bebê,

:ho Gaustriano, azul. Tratar: 370-

1ge 0974.

JS� CAlHA DE CRÉDITO - vende

I!a se, no valor de R$
13.600,00 cl 4 parcelas
pagas de R$ 282,00. R$

re 2.000,00 + pa-rc.

ee
Tratar:9103-6946 cl Alex.

Ita '

CD - faço gravações de cds .

seleções. Tratar:

CELULAR vende-se,
motorolla, modo 182c, baby,
preto. R$ 150,00. Tratar: 370-
0446.

CELULAR - vende-se, Neo

8260, grafite. R$ 350,00 à
vista. Tratar: 9135-0130 cl
Cleber.

CELULAR - vende-se, Motorolla
Star tac, de cartão, cl
carregador. R$ 300,00. Tratar:
9991-3740 cl Lucináeia ou

carlos.

CELULAR - vende-se, Ericsson
Ti8 cl flip. R$ 180,00. Tratar:
9905-1966.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cl 2 meses de uso, cl
R$ 15,00 em crédito. R$
270,00. Tratar: 9963-9596 cl
Germano.

CELULAR vende-se,
seminovo, Nokia 1220, cl 7

meses de garantia, nota fiscal,
carregador, R$ 10,00 em

crédito. R$ 270,00. Tratar:
, 9905-2992 ou 370-4170 cl
Célio.

CEPILHO - vende-se, ensacado.
r

Trqtar: 9901-4179 cl Aldir.

- I
DOAÇOES - familia precisa de

doações de móveis. Tratar:

376-2926 cl Fátima.

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

ESTEIRA - vende-se, usada.

Tratar: 370-4980 cl Zenaide.

ESTOQUE - vende-se, de bazar

cl balcões, aceito carrono nego
Tratar: 275-2482 cl Darli.

FITA - vende-se, coleção, do

Roberto Carlos e cd's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.

FREEZER - vende-se, el 3

gavetas. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 el Noeli.

FRIGOBAR - vende-se, Consul,
47 lts , branco. R$ 230,00.
Tratar: 371-0882 el Rose.

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

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

HP - vende-se, 30gb. R$
200,00. Tratar: 9992-5000

apôsLêhs.

HUB - vende-se, 8 portas 101
100� R$ :90,00. Tra'tar: 9992-
5000 após 19hs.

LANCHONETE - vende-se, na

praia do Erwino. Tratar: 9101-

0467 cl Cristiane.

LANCHONETE - vende-se, el tele
entrega, excelente ponto
comercial com equipamentos e

construção em alvenaria. Ou

troca-se por veículo. R$
25.000,00. Tratar:3706113

LAVA JATO vende-se,
profissional trifásico, 2200

libras de proteção. Tratar: 370-

6239.

LIVROS - vende-se, tele curso

2º grau, 11 livros. R$ 10,00.
Tratar: 273-0862.

LOCADORA - vende-se, no Água
Verde, rua Maria Umbelina da

Silva. R$ 22.000,00. Tratar:

371-2525 ou 275-0945.

MACA vende-se, de

massagem, cl divisórias e

móveis de salão. Tratar: 370-
9209 ou 274-�606 cl Arleide.

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

OURO - compra-se, qualquer
peça,podendo ser arrebentada,
quebrada, pago a vista. Tratar:

9979-0605.

PORQUINHO DAJNDIA - vende

se. Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751el Noeli.

PRANCHA DE SURF - vende-se,
+ veste de borracha. R$
400,00. Tratar: 9975-4785.

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

3561.

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

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

2492.

VESTIDO aluga-se de

comunhão. Tratar: 373-3787

ou 9993-1751 cf Noeli.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, el 2 controles, 20jogos,

CORREIO DO POVO 5

1 rnernory eard VMU + 1 rarnbol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-

2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station el 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ ,300,00.
Tratar: 376-2206. '

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, el 10 cds, 2

cintrole s , totalmente

destravado. R$ 850,00. Tratar:

376-2206.

VIDEOGAME - vend-esse, Play
Station , 8 cds , controle

analógico, memory eard. R$
300,00. Tratar: 372-3837 cl
Edson ou Neide.

VIEDEOKE - vende-se, Raf,
profissional cl 200 músicas na

memória. R$ 650,00. Ou troca

se por filmadora. Tratar: 9123-

2430 el Fábio

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

PLA.NET GAME
t VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOV AOVANCE
• N1NTENDO GAME CUBE

(!1ft ;1!:ffJ Rua Francisco F.'S�lter, 100- ... 'Centro • Jaragua do Sul

'w1j1r;n!'fiMh_·_e·"9t!' 'ON.: f47J 371.2111
$,.* .$;.:# >;;;

,\

Concessionária

aOliJIJ
Automóveis 8.4.
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FINAtaIRA

370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul'lo se

CG Tltan 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 Vermelho 96
Golf GL Azul 95
Astra GLS Cinza 95
Escort GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93
Omega GLS Verde 93

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

Pereira
Fone 370-3574

FIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,00

Pali06D,2p 97 Branco R$ 9.700,00
(

Tempra compl. 96 Prata R$ 9.500,00

Tipo,4p 95 Bordô R$ 8.000,00
VW Gol 00 Azul "$10.900,00

Gol,4p 99 Branco R$13.800,00
Kombi passag. cabeçuda 97 Branca R$10.900,00

ApolloGlcompl. 91 Champagne R$ 6.900,00
GM Corsa, 4pcl opc. 98 Branco R$11.500,00

Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00

VectraCD 94 Azul R$14.000,00
Monza 93 Verde R$ 7.300,00

Monza 90 Marrom R$ 5.300,00
RENAULT Clio 01 Bordô R$16.500,OO

Av� Prefeitp WaldemêlTGrüba, 3747 - Jaraguá do Sul"

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

r

, .

neuocrcs
i

neste espaço!

370-2109.AGENDR
'!IIII,II'JIII'ltl� Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936
GM

Celta, 2p Branco 02 G Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. S9

Corsa Wind 4p Branco 01 G
./ Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

Corsa, 8:C., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00 VW
Gol Plus 01 prata G R$ 17.000,00 Corsa Wind cl ar, 4p Prata 01 G Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Corsa 4p, 1.6 01 branco G R$ 16.800,00 Astra Sedan GL, compl. Airbag Prata 99 G

Goll.0 94 azul met.
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000,00' Logus 94 azul
Ka 99 cinza G R$ 10.900,00 Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Santana GLS, 2p, compl., 2.0 90 prata
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00 Vectra GLS compl. Verde 98 G Gol,1.6 91 azul met.
Ka 98 prata G R$ 11.500,00 Gol S, 1.6, álcool 85 �rataGol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00 Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G Fusca 1500 78 ege
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00

VW
GM

Gol 97 verde G R$ 10.500,00 Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb. 00 branco
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00 Pointer CU Branco 96 G Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
vw 16.220 truque baú 97 branco D R$ 65.000,00

Goll.0,2p Branco 96 G
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde mel

Golf GL compl. ,96 azul G R$ 15.500,00 Corsa Wind, t.e., desemb. 95 branco
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.000,00 FIAT 0.20, compl. 95 branco
Gol Plus i 95 azul G R$ 9.800,00 Apolo 1.8 a. �' desemb.

- 92 bordô
Tipo SLX, compl. 95 cinza G R$ 8.800,00 Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G Kadett SL, 1. ,álcool, l.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Escort L . Euro .94 vermelho A R$ 8.900,00. Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G Kadett SL, desernb., Pers. 91 verde mel
MB 709 93 vermelho D R$ 35.000,00

Palio EDX cl a.c. Verde 96 G
FORD

Opala Comodoro SLE 90 vinho G R$ 6.300,00 Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00 Uno 1.5 Bege 88 G Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00

FORD F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00 Verona GLX, 1.8, álcool, v.e., t.e. '90 marrom
MB truque e baú 1313 83 amarelo O R$ 45.000,00 F-250 Branca 99 D Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza
F·4000 79 branco D R$ 17.500,00

Fiesta 1.0 Prata 98 G
Escort Xr3, compl. 88 branco

MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 29.000,00
Fusca 75 azul G R$ 2.800,00 Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

Compra Vende Troca ,Fi n a n cia
Clio 1.0, 4p, compl. -, 01 prata

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA; 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ DO SUL

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1170 275-3020

Seja
•

G01 99 branco 4p,16v parceiro
EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v
Vectra 98 branoo cornpl., GL, 2.0, GNV da BV FinanceiraUnoSX,1.0 97 charnpagne 4p, ve, te, It, dt, aq
Kadett 97 cinza c/opc.
Ranger 97 prata compl.

e faça ótimosPalioEDX 97 grafite compl.,1.0
Pampa L1.8 96 branca c/ capota de fibra

Uno Mille 96 preto 2p , •

Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desemb., a. q. neqocios
ToyotaCorolla 95 grafite cornpl.
Vectra GLS 94 verde compl. neste espaço!Uno Mille Elet. 94 verde 4p, I.t., d.t., a.q.:
Monza GLS 94 bordô compl., gasolina
Escort Verona 94 prata 4p, c/opc.
Parati 1.8 92 bordo álcool..

Saveiro 92 bordô álcool,1.6
Go11.8 91 azul I.t., d.t., a.q.
Parati,1.8 91 marrom met. cz opc.

Jipe passeio 58 prata rodão

r

PER
Vectra GL, 2.0, compl. 98 cinza met.

Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho

Kadett GL, 1.8, gas. 96 bordô

Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 grafite met.

Monza GL 2.0, 4p, compl. 94 bordô

Kadett SL, 1.8, álc. 92 prata
Escort GL, gas' 91 azul

Gol, 1.6, gasolina 91 branco

Kadett SLE 1.8 gas. 89 marrom

Gol ci, 1.6, gasolina 89 branco,
Monza SL/E, 1.8, cornpl. 87 bege
Uno S 1.3, gas, 86 branco

Chevette SL, 1.6, álc. 85 vermelho

Opala 4cc, relíquia, gas, 78 branco

Fusca 1300 78 branco

r
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'O Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto) co

memorou 35 anos dia 28 de maio.
No início chegou a ser adminis
trado pela Casan (Companhia
Catarinense de Água e Sanea
ment�) antes da primeira admi

nistração do Prefeito Durval

Depois Vasel requereu na.
justiça a mlliriicipalizaç�o d�
Samae onde aêabou ficando sob o

domínio da Fundação NacionElI
de Saúde, a FUt"jasa, e permane
ceu assim até o segundo semestre
de ]993.

Em julho do mesmo ano,
Nelson Klitzke assumiu o cargo
de presidente do órqáo. Após dois
meses do início da administração
de 1<litz,ke, o Sa.mae passou a ser

exclu.�ilJamente do município,
rompendo o ccnvênio com a

Funasa.
Ao assumir o Samae, Klitzke

conta que encontrou um órgão
defasado. "Naquela época o

Samae era insipiente, o sistema
de tratamento estava totalmente

superado, com deficiências no

tratamento e no abastecimento de

Sul Ar e Água Equi amenlos
,Maior distribuidor Tupy em Santa Catarina nos anos de 2001 e 2002
Tubos e Conexões em Ferro Galvanizado - pvc - Aço Carbono - Inox - Ferro Fundido

\

Compressores de Ar - Bombas hidráulicas -Material de Combate a incêndio
. -

I R. .Jequlé, 30 - Blumenau/SC .. (47) 3234992

SUL AR E ÁGUA
EQUIPAMEN10S l..TDA..

MA.tOR CUEl'\l fi... .t.o(n
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2 CORREIO DO POVO SAMAE 35 ANOS QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 2003

Editorial
/'

�

POLITICA.
de qualidade
Por uma feliz iniciativa do ex-prefeito
Durval Vasél, na sua primeira gestão, em
março de 1983, o Samae retornou ao

domínio da administração municipal após
ter estado, por dois meses, sob

administração da Casan. Funcionários de
. \

então, hoje ainda' riaativa, relembram o trauma de, que foram
acometidos. A parti r de então ficou sob administração da Fundação<'

Nacional de Saúde, até o segundo semestre de 1993, quando passou a ter

sua administração totalmente independente.
Também por felizes atitudes, as administrações de 1993 até hoje, Durval
Vasel e Geraldo Werninghaus e Irineu Pasold (1998/2000 e 2000/2004),
mantiveram e mantém sua independência administrativa, que culminou,
creio eu, num órgão público que somou sempre com as administrações

'

municipais. Adota a política da qualidade, do bom atendimento, da
expansão, sem uma vez sequer, misturar política partidária com o real

objetivo a que se destina, abastecer adequadamente sua população
97,7% - do precioso líquido água (indispensável para todos, e também

aqora avançando no tratamento do esgoto sanitário.
O Sarnae, com muito orgulho de sua equipe, hoje vem despertando a

atenção de entidades da área do país inteiro. Somos alvo de visitas
constantes para conhecer suas instalações, seu método de tratamento,
quer da água, quer do esgoto sanitário. Inúmeros municípios catarinenses
têm nos visitado nestes tempos bicudos, como vemos com freqüência na

I

imprensa. Desperta sobretudo nosso sistema de tratamento automatizado
de água, que visa não só a automação, mas, principalmente, a qualidade'
do tratamento. Somos pioneiros nesse sistema no nosso Estado. Temos
tido o privilégio de receber visitas técnicas também de universidades,
corno por exemplo, formandos da Uner], Univali e UFSC. Com esta

última mantemos convênio de análises de algas e cianotoxinas, para
atender a legislação vigente.
Em síntese, este é um valoroso serviço que a Administração Municipal
presta, através do Samae, para melhor qualidade de vida.da população

Nelson Klitzke,
presidente do Samae

jaraguaense.
/

ESPECIAL CORREIO DO POVO
Jornalista Responsável: Celice Girardi Tamanini

Fotos: César Junkes/CP e Arquivo Samae

Paginação Eletônica: Vinicius Schane

Fotolito: Crornoart - Criação e Fotolito - 370-0816

.' Impressão': Gráfica CP, - 370-791.9

, Queremos nesta
data parabenizar esta
maravilhosa equipe que
forma a família Samae

de Jaraguá\do Sul
pois vocês produzem
a essência da vida

CONTI
ELÉTRICA

Televendas: (47) 275·4000
E-mail: ieconti@netuno.com.br

.

,

R: Guilherme Weege, 111 - Jaraguá do Sul - se
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Prioridade: Evitar racionamento e

recuperar Estações de Tratamento
A prioridade no início da gestão de Klitzke era garantir
abastecimento suficiente para o verão de 1993, quando a falta

de água era comum. \\ Eram apenas 12 mi II iqaçôes de água, não
havia perspectiva de expansão porque não tinha produção",
lembra Klitzke. No mesmo ano foi projetado pelo Engenheiro
Sanitarista César Augusto Arenhard, diretor técnico na época,
contatos para uma nova estação de tratamento, a ETA 3. Em

1994, a estação foi construída com capacidade de 125 I itros por

segundo e. um investimento de 500 mil dólares. Depois foram

reformadas ainda as outras duas estações, a ETA 1 e ETA 2. A

ETA 1 passou a funcionar com sistema de Flotação, mais

eficiente (sistema de injeção de ar onde formam microbolhas e

traz à superfície as impurezas). Na ETA 2, onde era utilizado

filtro Russo, já muito antigo, passou à filtração descendente.

Partiu-se então para expansão de redes em todo o município.
Em 1993 havia 268 mil metros de rede. Hoje 'são 485 mil

metros. O número de ligações de água hoje é de 26 mil, o que

corresponde ao abastecimento de 32 mil e 200 unidades

residenciais, abrangendo 97,7% da população total e

considerável parcela da área rural. E todas, com hidrômetro

para apurar o consumo. ETA 3 125 litros por segundo e investimento de 500 mil dólares

Algumas obras realizadas
em parceria com o Samae:

CONSTRUTORA E

INCORPORADORA,
,

JARAGUA
consjgua@netuno.com.br

275-0014
R: Cei. Bernardo Grubba, 246 • Centro· Jaraguá do Sul

ETA': Estação de Tratamento de Água (Central)
ETE Ilha da Figueira (capacidade pi 50'mil pessoas)

Vários mini-sistemas de ETA

Vários Reservatórios (1 milhão de litros cada)
Prédio do Almoxarifado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAM ANOS

A quantidade de água tratada em

Jaraçuá do Sul é de 440 I itros por

segundo. A capacidade de uso tem sido de

70%, o que dá uma considerável folga
para abastecer o município. Mas em

época de seca, alguns pontos mais altos

acabam não recebendo o produto. Os
sistemas independentes, às vezes, não

conseguem supri r toda a demanda nas

áreas dos morros. São exemplos, o

I<rause e Águas Claras, ambos na Ilha da

Figueira. O Samae está implantando uma

rede de supo rte pa rti ndo da reg i ão da
W EG II atravessando a ponte, na
tentativa de suprir essa demanda, já que
as duas captações estão bastante

reduzidas. "Com manobras de rede temos

condições de suprir eventual deficiência",
garante 1<1 itzke.

Implantação da esgoto na Rua
Walter Marquar Calçadão da Marechal: melhorias

Parabéns ao, Samae pelos seus 35 ano

de Bons Servi os Prestados à Comunida
Cada ano que passa é uma grande conquista.

/

Parabéns SAMAE

pelos 35 anos dedicados à qualidade de vida dos

jaraguaenses.
\

.

Nossa homenagem aos Diretores e funcionários.

Corretora de Seguros A. Garcia Ltda
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 1336 - Centro

Fone: (47) 371-1788 Fa:x: (47) 371-6060
Jaraguá do Sul SC

E-mail: garcia@segurosgarcia.com.br
Site: www.sequrosgarcia.com.br

...CONEXÕES ESPECIAIS
LINHAS:

PBA· PBS· SOLDÁVEL· VINILFORT
ESGOTO ·IRRIGA· ELETRODUTO

ROSCÁVEL· DEFOFO . ACESSÓRIOS
BITOLAS VARIADAS E SOB ENCOMENDA I PROJETOS ESPECIAIS

R. Miguel Ângelo, 52 . São Marcos
TeIJFax: (47) 453.IJ9521453.IJ510

Jolnvllle- Santa Catarina
w«w,ceb-conexoes.com.br

Parab,éns Samae pelos 35 anosl I
Quando existe qualidade,
nos assinamos embaixo!

Ambiental
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2311 - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - se
Tel.: (47) 371-9353 Fax: 371-7953 - e-mail:jaragua@qualys.com.br

Rede de Agua em execução na Rua Profo
Irmão Geraldino Bairro Vila Lalau

Obras de execução da rede de esgoto sanitário da
Rua Marina Frutuoso

Rua Dona Francisca, 11601 - Pirabeiraba - Joinville- Santa Catarina

JTe!.: (47)424-6389 Fax: 424-6177 - site: www.qualys.com.br - e-mail: qualys@qualys.com.br .

--...--. -
,

- -
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NOTAS

SAMAE 35 ANOS

PROGRAMADE
qualidade da água
Paralelamente às ações de expansão, foram
reformados os sistemas independentls local izados
em fontes de morro, que abastecem as localidades

altas, e construídas mais duas, no Rio Molha, e Boa
Vista. Nos últimos anos, a Samae tem se preocupado
e investido principalmente. na qualidade da água.
"No início essa preocupação se deu por causa do

programa de qualidade '5S' que criou -uma nova

filosofia de trabalho e culminou com a principal-.
meta sobre tratamento de água. Atualmente temos

condições técnicas muito' superiores", informa
1<litzke. Um exemplo dessa melhoria hoje é um

sistema que permite analisar a água em poucos
minutos. Antigamente demorava cerca de duas horas

para o resultado. Inclusive acumulando dados no

sistema. \\ISSQ deixa o' Samae de acordo com as
Sistema Independente da
Barra do Rio Molha

normas da portaria do Ministério da Saúde que
determina a nova qualidade da água que deve ser fornecida para a população", afirma
o diretor da Samae.

.'

Outro avanço importante foi a automatiiàção de todo o sistema central onde está
localizada a sede do Samae. Essa automatização consiste em analisar a água bruta

captada por cripina do rio (tubos coletores que recolhe o material sólido acionando o

sistema de retrolavagem com injeção de ar), já na sua entrada, onde são adicionados
automaticamente os produtos para o tratamento. Ao ser conduzida para o sistema de

filtração, passa por mais um processo de análise automaticamente, e ao sair o produto
fi Itrado novamente, é acrescentado mais cloro e porfim o flúor.

QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 2003

371·7657
Rua João Paninscheck, 293 . 5110 . Nova Brasília· Jaraguá do Sul· se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇAO
de adultos

�
i

Füchter:um dos alunos formados

o programa de alfabetização de adultos foi

implantado em 1998, numa parceria do

SESI, CEJAS (Centro de Educação de
Jovens e Adultos) e Samae. Vem sendo
mantido com êxito. Hoje 3 funcionários
concluíram o ensino médio e 12 o ensino

fundamental proporcionado pela empresa.
Raulino Füchter iniciou há 23 anos como

auxiliar de encanador, foi encanador,
chefe de redes e ramais e hoje trabalha no

almoxarifado. Ele é um dos
alunos formados no ensino

médio. O crescimento foi

profissional e pessoal. "Uma
das princlpals implantações
dentro do Samae foi a

educação para adultos. Como
eu não tinha terminado meus

estudos pude aproveitar
também essa oportunidade",
diz.

Máquinas e Equipamentos

.

.....r�c;
� Industrial Ltda

371-4243
jag@jag.ind.br

R: Reinoldo Bau, nQ 60 - SI 407
Ed. Market Place - Centro

Jaraguá do Sul- SC
(

Enquete •

Como tem sido o desenvolvimento do Samae no tempo em que
você está junto à empresa.

Marinho Bortolini 20 anos de Samae
Diretor de Obras
"Na época da Funasa não existiam investimentos.

Eram feitos apenas os trabalhos necessários. Os

serviços eram manuais. Para se fazer um reparo,
era preciso ir de bicicleta com uma caixa de

ferramentas amarrada. A evolução da Samae se

deu com a entrada do Nelson Klitzke. As
necessidades de materiais, de abastecimento e

outras começaram a ser supridas. Além claro, dos,
cargos e salários que foram melhorando. Com
certeza houve muitas mudanças".

Ivone Maria K. Pessatti 11 anos no Samae
Chefe da Sessão de Atendimento

"Conheci pouco a época da Funasa, mas senti que
haviamuita burocracia, tudo dependia de

Florianópolis. O Nelson investiu na educação, no
treinamento dos funcionários, os equipamentos
melhoraram muito. Quando entrei havia dois

computadores. Houve investimentos em

tecnologia, não só nos escritórios como nas estações
também. Antigamente havia um grande balcão

para atendimento. Hoje é personalizado. O cliente
entra e senta numa cadeira para o atendimento.
Não existe fila. Quando há muito movimento,

chamamos pessoal de outros setores para atender e
não deixar o cliente esperando".

Nivaldo Bruns 24 anos no Samae

Operador da ETA Central
'11 Funasa era boa como empresa, mas o

,investimento era realmente pequeno na cidade.
As coisas começaram a melhorar depois da
entrada do Nelson. Além dos diversos

investimentos, hauia crescimento dentro da

empresa. Fui me estruturando e melhorando a

carreira. Houve também avanços na tecnologia.
Na área onde trabalho, por exemplo, houve um

crescimento enorme nessa questão. Há uma

administração em equipe, e isso faz a máquina
funcionar" .

Josie Leane Bastos Kovaliuk 23 anos de
Samae Progràmadora

"Quando comeceifazia o faturamento manual,
era tudo muito demorado. Depois da

informatização os trabalhos ficaram bem mais

rápidos e ágeis. Antes do Klitzke dependíamos
muito de Curitiba e Florianópolis. Havia

dificuldade para evoluir nos trabalhos. Nada
como modernizar ii investirpara melhorar a

qualidade do trabalho".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Samae 35 anos QUINTA-FEIRA,5 de junho de 2003
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R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00
R$ 12.200,00
R$ 9.600,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9,500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.200,00
R$ 8.600,00
R$ 8.500,00
R$ 8.800,00
R$ 6.700,00
R$ 6.300,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00

Cinza
Preto
Prata
Verde
Branco
Verde
Cinza
Prata
Cinza
Branco
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Vermelho

Bege
Azul
Cinza
Branco

Bege
prata
Amarelo
Fantasia

2002
2001
2001
2001
2000
1999
1999
1997
1997
1996
1996
1996
1996
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1991
1991
1989
·.1974

Clio RT
Gol Plus GIII Compl.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX
Ka
Tempra SX compl.
Escort 1.8, GL
Goll.0i
Escort IGL 1.8
Corsa Wind
Astra GLS
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS
Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Tempra 8v
Voyage CL
Escort L
Buggy
Honda CBX 750 Four

·ax: a70�2769'
�ntar Gl'ubll�, 3171: - Centenário

372-0676

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Pampa L, 1.8 Verde 90 R$ 6.000,00
Corsa Wind, 4p Branco 00 R$ 13.900,00
Apollo GL, 1.8 J Bordô 91 R$ 6.900,00
Belina L, 1.6 Prata 87 R$ 3.900,00
Uno Mille IE Vermelfio 96 R$ 7.900,00
Escort L, 1.6 Preto 91 R$ 6.500,00
Courier CLX, 1.4, 16v Azul 98 R$ 12.�OO,00
Diplomata 4.1 Azul 92 .R$ 12.500,00
Uno Mille SX Branco 97 R$ 9.500,00
Goll000i Bordô 95 R$ 9.500,00
Goll.6 Azul 95 R$ 9.500,00
Santana 1.8 Prata 86 R$ 4.500,00
Gol 1000 Vermelho 94 R$ 4.000,00 assumir
Fiesta CLX Branco 97 R$ 7.800,00
Falcon Prata 01 R$ 9.800,00
YBR 125 cl partida Prata 02 R$ 4.000,00
YBR 125 51 partida Preta 02 R$ 1.900,00 assumir

XR2üOR Branco 97 R$ 3'.900,00
DT 180 trilha Vermelha 87 R$ 900,00

r

Seja' parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
)
, .

'negoclo.s

neste 'espaço!

Seja parceiro'
da BV Financeira

,
.1

e faça otimos

r

R$ 9.500,00
R$13.500,00
R$ 28.000,00
R$·12.500,00
R$10.800,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 26.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 950000

.

noSmart
0116V 4p
anger diesel longa
orsa Sedan, 1.6
aveiro Summer

. 01 Plus, prata
olGLI
anger
01
01

·1000
hevetteDL
orcei li 2p
'10, diesel
usca
orcei I
Usca

.10,diesel, relíquia

01
99
98
97
97
96
95
94 I

93
92
91
91
80
80
76
72
72
70

, .

negoeros
neste espaço!

la Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina
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0446. (proprietário)

SÃO LUIS - vende-se, de alv., 1

suite, 2qtos, copa, coa., cj
garagem, piso na casa toda. Cj
160m2, área construida. R$
55.000,00. Tratar: 273-1752

cj Marco. (proprietária)

BAEPENDI - vende-se, Cond.
Reinaldo Bartel, 727, c/
100m2, sendo 2 qtos, 1 suíte,
1bwc, 1 vaga de garagem, COI.
sob medida cj balcões e

mesas de mármore, c/
excelente acabamento. RI
68.500,00: Tratar: 373-9000
(proprietário)

a�ompanhantes .

. """" .

Imovels SCHROEDER - vende-se, em

alv., cj 2 terrenos e 8 cõmodos.

R$ 17.00Q,00. Tratar: 275-

1226 ou 9952-2746 cj João
ou Suely.

cj Wanderlei. (proprietária)

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!!!

TIFA MARnNS - vende-se, de

alv., 3 qtos.. sala, bwc, lav. R$
46.000,00. Tratar: 276-0743

cj João Onório (proprietário)

CENTRO - vende-se ou aluga-se,
quitinete, ou troca-se por casa

pequena ou terreno. Tratar:
370-0103 cj Tatiane.
(propreitário)

ESTRADA NOVI\ - vende-se, de

madeira, terreno cj 390m2, 3

qtos, sala, COZ., bwc, lav. e

escritura. R$ 16.500,00.
Tratar: 372-3822 cl Adriana.
(proprietário)

ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561

cj proprietária.
VILA RAU,- vende-se, de alv., 5

peças, próx. Mercado Brasão.
Tratar: 370-5504 ou 9963-

CENTRO - vende-se, Ed. Royal
Barg, 3 dorm., sendo 1 suíte,
\

AMIZADE - vende-se, 108m2,
cj terreno 688m2, aceito
cáminhão até R$ 18.000,00.
Tratar: 45.000,00. Tratar: 370-
1823 cj Vilson. (proprietário)

ILHA DA FIGÚEIRA - vende-se,
mista, cj 110m2. R$
40.000,00. Troca-se por
chácara. Tratar: 370"5637 ou

9104-3835. (proprietário)
CENTRO - vende-se, de ai., 3

dorm., sendo 1 suíte, COZo

mobiliadada, dep. empregada,
despensa, área de fe�-tas com

churrasqueira, garagem para 3

carros, próximo a Duas Rodas.
Tratar: 275-3070 CRECI 33!;)9

JARJ,lGUÁ ESQUERDO - vende

se, de alv., 2 qtos, sala, COZ.,

bwc. R$ 16.000,00 + assumir

prest. Aceita-se carro. Trata\:9134-7108 cj Alcir.

(proprietário)
I Viviane Loira a iniciante sapeca,
I Gabriela a irresistível (cf massagem)
I e Fernanda a superninfeta do anal

I..
! Jaraguá do Sul cl Local Discreto,
,

Aquecedor �A������i?�

PENSÃO - aluga-se, qto e COZo

mobiliado no Rio Molha. Tratar:
370-7698.

CENTRO - vende-se, de alv., 2

pavimentos cj 300m2, 4 dorm.,
sendo 1 suíte, 3 bwc, dep.
empregada, garagem para 2

carros, aquecimento a gás'.
Tratar: 275-3070 CRECI 3359

- Casa de 120 m' de área construída com suíte + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço I garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem saída, a 500 metros da

UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda pormotivo demudança.
- Valor: R$ 67.000,00
- Contatos: 91 I 1-0081 /372-0080 cf Rafael ou Daísy

PROCURA-SE - pj alugar, nos

bairros, Ilha da Figueira, Vila·

Nova, Ana Paula. Tratar: 9975-
1868 ou 371-3835 a noite.

VI
sa

gé
2C
m

(p

CORUPÁ - vende-se, de alv., cj
9 cômodos, cj 18.000m2 de

terreno, a 200m da Getúlio

Vargas. R$ 35.000,00. Aceito

carro no nego Tratar: 375-0340

SÃO LUIS - vende-se, de alv.,
cj 80m2, 2 qtos, COZ., bwc, lav.
R$ 37.000,00. Tratar: 370-

I

GRUPO PRATA QUE VALE: OUROConsórcio Uniã.O 25 ara.os.

Vamos comemora'r j:untos 'neste
grupo super espedat

VEICULO PLANO CRÉDITO
"""''''''''�''''-''�'''-�>ll''.�'!O''��'«'''''' ".""=*""",�"",,,,:,,,,,,<,:,,·,*»:o··,,·�:,, ' :··_":,.,"""'","',.,,,,;;.,,·;.'·;·M·.···' ,,·:·�,,:':·#",':'Mm':·<""''','''o''·.·»'''.,·,'''='''"..=""."c,,�''''_·':'''m:'»�·_��-''':,;r''<';·.,:·:';',''*-'X'':-;-.-''''_''''-' ·-�:,-:·"�:"""",,."",mM,�:,:,",,:,,·;:':<->:«<'x

-,

Uno MIUé 1.0 4p,,;.:; .. �,y., .... :: .. :: ..•), .. :: .. ,'_:•.. , .. :.;y,,�,.,.•. '�" ... �." .. : .. _.,A_:.<_.

L-�m_""'"",,_,,__"""_""�"",.,,"'"''',,_'''',, ........_,,�,�.... ,,'''''"��,_.�_�,,, ..J�.. """�..,"�_..I""_""'", ..�,_"",.t.:,,,.... , ..., .... , ... , ........_.�§!9!,��"� .. �i�� ... ;º�tigt!��r�l
L,_..,,, .. ,"''''''''''''', ..='''=c.. ",.�'''�&,--'''"t:"l9!�!,��J!�!l!'�!!,l"!��q,�:,!!�!I�,,�;� .. !:!�:!!��,!� '''r''w

"""" .."", '''w,'"...._ .. , ...."i
",0$ cr�it�.1�!U?9�,...9:��.··()flpr!;��Q!qe���!Q�!)�!_�fl!!f!2���q��,��1��_����qE1QQ�§g!é q,

�aÍl)º�'º qa .. GOf'i'SfIlufoClO deme. "!<fll!"'!t"t

Data )" Local

,Liguejá I 371, ..8153
.etHl�ÓreIQ
UNIAD·

�,e5� .....���"

'CONSÓ--JlCIO IJNIAo
Rua .João, .J,anuárlo Ayro80� 80 aala 03 ....Jar.agu:á _·0 Sul
O.S .. ( Pr6xlftl·0 'ao .tacadão Lux - .Iaraguá ;esquer'do )
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CAlt1AS E FUNILARIA INDL. É COM It TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro - Jaraguá do ,Sul- SC - Fones: 370-6448 • 275·0448 • Fax: 371-9351

ld.

CI
te,
JZ.

e

CI
1$
JO

A TECNOCALHAS mantém um compromisso comb
qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,

Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,
Moldes para velas, Chapas em geral,

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

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Cqnsulte-nos.

;€,
sa

lr:

e.

TECN.
CALHAS

lal

'e,

do Jorge. R$'1.500,00. Tratar:
370-7594. (proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, c/
300m2, c/ casa de ·madiera. R$
32.000,00. Tratar; 275-2165
C/ Simone ou Oeimar após
18:30. (proprietário)

AMIZADE - vende-se, ao lado
salão 'amizade. Tratar: 387-
5612 c/ Reinaldo até 13hs.

(proprietário)

sacada c/ churrasqueira, eoz.

mobiliada, entro + pare. em até
50 meses direto com

proprietário. Fone 275-3070
CRECI 3359 ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

c/ duas casas de alv., uma c/
. 8 peças e outra c/ 5 peças,
ambas c/ piso e garagem. R$
80.000,00. Ou troca-se por
casa nas próx. do Colégio
Homago, Vila Nova ou centro.

Tratar: 372-3277 c/ Vanderli.
(proprietário)

BARRA DO SUL - troca-se,
360m2, por outro em

Guaramirim. Tratar: 9975-
8433 c/ Abílio. (proprietário)

PROCURA-SE - moças p/ dividir
aluguel. Tratar: 372-1657 c/
Katiâ. <,

VILA RAU - vende-se, quarto,
sala, coz., bwc, lav., ehurrasq.,
garagem p/ 2 carros. R$
20.000,00 entro + 137,00
mês. Tratar: 371-9375.

(proprietário)

CENTRO - vende-se, comercial!
condomínio, c/ 3.900 rn>,
totalmente. aproveitáveis.
Tratar: 275- 3070 CRECI 3359

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/473m2, e casa de 92m2 c/ 3CORTICEIRA - vende-se, no Lot.

qto s , e demais dep. R$
18.000,00. Tratar: 9133-

.8710. (proprietário)

LOT. VERÔNICA - vendeOse, 3

lotes, uma travessa da Rua
Walter Marquardt, c/360m2. R$
21.000,00 c/ Marlene. Tratar:
371-8116 ou 9124-2786.

(proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, a

350mts do centro. R$
12.000,00 negociáveis. Tratar:
371-5829 c/ Bertoldi.

(proprietário)

RIO CERRO II - vende-se,
esquina, frente ao asfalto, 1km
após a ehoeoleite, 16x28mts.
R$ 14.000,00.' Tratar: 376-

o melhor
Consórcio de

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROY�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FON,E: (41)275-3070

CORREIO DO POVO 9

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e �alas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

b
"Inovando Conceitos de Vida" �

Branco, Ed. Klein. Tratar: 371-

6709. (proprietário)
3386. (proprietário)

TIFA MARTINS - vende-se,
17x18,5mts, a 400mts da
escola. R$ 8.000,00 ou aceito
moto. Tratar: 273·0862.

(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, c/
344,34m2, rua Major Julio

Ferreira, fundos 318. R$
29.000,00. Tratar: 9952-7105

c/ Lusia ou 9997-7700 / 371-
7007 (proprietário)

CENTRO - vende-se, c/53m2,
mezanino, na rua Barão do Rio

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

�'o consorcio de lmôvei
com poganlentq,s'6 de 50%

féaté ser contemplado

Caraguá
371..4000

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

LOJA - vende-se, no Royal Barg,
.ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliário,
defrone para Marechal . Tratar:

275-3070 CRECI 3359

NOVA,BRASíLlA - aluga-se, c/
77m2, na Rua João Planisehek. '

R$ 500,00. Tratar: 37Ô-8097
ou 9104-5468 CRECI 9839

VENDE-SE - loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

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

(proprietário)

ISTRADORA RESPONSÁVEL

nsércío Bo11isteUa

LAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamento -2 Dormitórios (Suíte) -Garaqem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 sacacas . 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00 .

Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Close! •

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de joda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000,OO

5468 CRECI 9839.

CORUPÁ vende-se, c/
62.500m2, área plana,
pastagem, mato c/ palmito.
Tratar: 370-8097 ou 9104-

VENDE-SE - na divisa de
Palmeiras c/ Jaraguazinho, a

22km da Malwee, 80 rnorgos,
nascentes, cachoeiras, luz

elétrica, c/ 17 cabeças de

gado. Tratar: 376-0264 c/
Denilson. (proprietário)

empregos

QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 20ij.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

vendedores externos com experiência
na área de consórcios, ótima

remuneração. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se c/
experiência na área de consórcio, c/
telefone em casa (trabalho domiciliar).
Ótima remuneração. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

BABÁ - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 370-7594.

DIARISTA - se oferece p/ trabalhar.
Tratar: 9903-9383.

ENFERMEIRA - s'e oferece p/
trabalhar, particular, c/ experiência em
sistema de plantão. Tratar: 371-3859.

MOTORISTA - se oferece p/
trabalhar como motorista de veículo
de pequeno porte, CNH - AB, Tratar:
276-0316 el João.

,OFEREÇO:ME - p/frabathar na área
de auxiliar de' estilismo ou

administrativo, possuo experiência.
Tratar: 370-4507.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
serralheiro ou soldador em esquadrias
de ferro. Tratar: 9955-5073 c/ Jorge.

r

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista, babá, balconista. Tratar:
373-4135 c/ Rose.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
serviços gerais, zeladora ou auxiliar
de cozinha. Tratar: 9991-3740

SOLDADOR-se oferece p/trabalhar,
c/ experiência e referência. Tratar:
274-8013.

CURSO TÉCNICO EMALIMENTOS

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

1800h 02/06 a 06/06 2' a 64 19h às 22h 1 + 36 de R$ 189,00
Montagem e Manutenção de Microcomputador 44h 07/06'a 0'2/08 Sébedoe 8h às 13h R$' 400,00 cu. t+4 R$92,OO'
Recrutamento e Seleção 15h 0.9 a 13/06 2JI a 61 19h às 22h A$ 145.00
Assistente Administrativo

. Ij 140h 09/06 a 17/11 21 e 4" 19h às 22h R$ 690,.00 ou 1 +5 R$ 120;00
Técnico de Transações Imobiliárias 850h 09106 a-,2/04 2" a 61 19h às 22h 1+19A$170
Vendas 110h 10/06 á 16/10 3' e,51 19h às 22h A$ 530,00 ou 1 +4 R$ 110,00
'Desenvolvimento Profissional em Gestão

40h 14/06a 19/07 S�bfdos
8hà�12he

R$ 320,00 ou 1+1 R$ 165,00Financeira 13hàs17h

Técntco em Alimentos 1960h 16/06 a 03/2006 2il a 61 19h às 22h 1 + 32 x R$ 205,00

Operador de Microcomputador 60h 16/06 a 15/07 2' a S" 9h às 12h RJ 360,00 ou 5 x R$ 73,00
PPCP - Planejamento, Programação e Controle

20h 17 a 27/08 3'� 6" 18h4'5 às 22h15 R$ 160,00 ou 1 + 1 'R$ 85,00de Produção.
Técnicas de Neqoclaçâo 15h 23 a 27/06 2" a 6" . 19h às 22h R$ 130,00 ou 1+1 R$ 68,00
A Arte de Bem Receber e: Servir 15h 23 a 27/06 201 a 61\ 19h às 22h

Telefonista Recepcionista 140h 08/07 a 09/12 301 e SI\ 19h às 22h R$ 71S,00 ou l+S R$ 120,00
Televendas l'Sh 07 a 11/07 2;) a 61\ 19h às 22h R$ 130,00 ou 1 + 1 R$ 68,00'

Redação Ernpresertal 30� 14 a 29/07 2' a 51\ 19h às 22h R$ 160,90 ou 1+1'A$65,OO
Oratória II 16h ?1 a 25/07 �'a6' 19h às 22hl� RS'lBO,OO ou 1 +1 "R$95,OO
Logística Báaica 12h 28 a 31107 21\ a 5' 19h àe 22h R$ 163,00

Aperfeiçoamento em Instrumantação Cirúrgica 240h A definir 21\,4' a 61. 19h às 22h 1+ 6 x A$ 130,00
para Auxiliaras de Enfermagem
A Importância de Compras nos Lucros da 08h A definir 6' e sáb 18:30 às 22:30
Empresa 8h às 12h

Estratégias e Técnicas de Négoci.ação 20h A definir
Banco de Dados Acceee 36h A definir. Sábado 13hàs 16h R$ 290,00/1+2 R$ 98,00

i
61\, sáb. a A defini�Autocad ·i.4Oh A definir
dom.

R$ 350,00

Excel 20h A definir 2' e 4' A definir

Programa de Formação em Comércio Exterior:

Transporte e Despacho + Despacho Internacional' 100h 01/07 a 04/11 31 e 5' 19h às 22h 1+4 R$ 110,00
Pratica Cambial + Operação Câmbio 110h 02/07 a 03/11 211. e.411 19h às 22h 1+4 R$ 110,00

Legislação Aduaneira 10/11 a 11/12 2Q a 4a. 19h às 22h 1+4 R$ 110,00
Idioma Instrumental A definir 6' 19h às 22h 1+4 A$110,00

senac
I

CONHEÇA OUTROS EVI;>NTOS,:SENÂ.C':. ,>
'

,',

-+ EAD - Ensino a Distância; -+ Cursos ln Company.

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

Piscina adulto e infantil,' Plavground,
Ambientes decorados e mobiliadoe.

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

o prédio:
Tubulação água quente - Cluurasqueiro na eacnd«

Opção 2vlIgm; de ganJgé/JI
Opçii9 gamgelll c/dep. Privativo
Conipieto sistenui de segurança

"""��"_" .. _'_",,_m,,�,,""',, '�__""""·. �'''''''''� ""'�,�."'''� •.. �" •. '"

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mahnke,
Perto do Oul1C Beira Rio,

70 meses para pagar
R$ 15.0(J(),f)() clltrlllla

saido direto c/li CL)JIstrut(,ra "

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

R. Mareduú Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier -}araguâ do Sul- se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos: de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS 371.0363
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

o www.brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\

Linux Básico é o novo

curso 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
r

de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da grande 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 r

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 LinuxBásico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux c ao término o aluno estará apto a executara 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 S

através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e- (

mails através do Netscape.
PúblicoAlvo:

T Interessados em conhecer e utilizar o Linux e�l 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 g
Conexão dos computadores com a Internet.
O investimento será de R$ 95,00 por aluno. Eoinício está previsto 31demaio de2003.

. /

c

c

t:

-J
UNERJ'

Centro Universitário de Jaraguã do Sul

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

c

I:

11

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias r:

Serviço de tira-dúvidas en-tine via telefone ou e-mail das 8h
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30min.

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 241Í
Fone: 275-000 I ; pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e !
Atendimento. desenvolvidos apartlr das necessidade da empresa I
na própria empersa. Não havendo á necessidade deslocar os

.

colaboradores até a escola, O IMET vai até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você
liga e solícita <). visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Meio Ambiente será

discutido em seminário
]ARAGUÁ DO SUL - sor, a região do Itapocu

Acontece amanhã, a partir tem muitas propriedades
das Sh30, no Sindicato dos rurais que precisam se ade-

'Trabalhadores nas Indústri- quar as novas formas da
I

as do Vestuário de ]araguá
I do Sul e Região o primei
I ro seminário sobre Meio

Ambiente e produção
Agropecuário no Norte

, Catarinense. O evento está

sendo organizado através

do gabinete regional do

deputado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva e

, coordenado pelo assessor

para movimentos sociais,
Charles Longhi.

De acordo com Lon

ghi, o seminário é uma ex-.

celente oportunidade para
os agricultores ou represen
tantes da classe de conhe-

cerem mais sobre a legis
lação que trata sobre o

meio ambiente na área ru-

I
ral. Na avaliação do asses-

Cômoda' Mobiscal c/ sapateira

i3

lei e o seminário vai servir

como atualização dos co

nhecimentos.

Serão abordados os

mais diferentes aspectos
que envolvem o meio am

biente e a produção agro

pecuária. Entre os assuntos

a serem discutidos, o asses

sor cita os "Impactos da

produção agropecuária
sobre o meio ambiente,
legislação e ações institu

cionais no norte, catari

nense", "Sistemas sustentá
veis de produção e ainda

os impactos ambientais da

produção do arroz e da

banana. Estarão presentes
como palestr�htes técnicos
do Ibama, Fatma Bacia do

Itapocu.

Bicicleta 18 Marchas

, Feirão de colchões Ecoflex
Colchões a preço de, Fábrica

Serão mais de 300 peças de colchões
Todos os tamanhos e modelos

CORREIODO POVO 7
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IVISITA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE ESTEVE EM JARAGUÁ DO SUL DURANTE O DIA DE ONTEM

Agustilli veio conhecer a real

situação dos hospitais locais
]ARAGUÁ DO SUL - o

secretário de Estado da

Saúde, Fernando Coruja
Agustini esteve ontem em

]araguá do Sul. Ele veio
a convite do ex-deputa
do federal Vicente Ca

ropreso para conhecer de

perto a realidade da es

trutura de saúde do

município e também para
conversar com os secre

tários de saúde dos mu

nicípios da microrregião
do Itapocu.

, Agustini comprome
teu-se a enviar recursos

para o Hospital e Materni
dade São]osé, que neces

sita modernizar seu centro

cirúrgico e também a UTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo). Para o Hospital,
]araguá ele prometeu inter-

Vicky Bartel

Agustini �onversou com os secretário de Saúde da região

vir no processo de libera

ção do credenciamen-to

para atendimento de ur

gência e emergência, Tam
bém sinalizou positivamen
te na tentativa de buscar re-

cursos para a finalização da

construção do Centro

Vida" que está sendo

construído com verbas, fe
derais e mais contrapartida
da Prefeitura.

Na avaliação de Agos
tini, as mudanças no perfil
da medicina vão levar a

uma diminuição nas inter

nações. Mesmo assim, ad
mite que a região Norte de
Santa Catarina é onde exis
te o maior déficit de leitos

hospitalares. D� acordo
com o secretário munici

pal de Saúde, Airton Weber

Silva, ]araguá do Sul dis

põe de 230 leitos, mas a

necessidade é de 430.

O secretário estadual
anunciou ainda a realização

'

de mutirão para a realiza

ção de cirtugias eletivas,
que será feito em todo o

Estado, Os secretários

municipais de Saúde foram
<,

convocados a enviarem

uma lista com os nomes

,

dos eacientes à espera.

I AUGU
.

Inaugura dia 06/06/2003, nesta sexta-feira,
'mais uma loja KaremarMóveis e
Eletrodomésticos na Rua 28 de
Agosto, 1321, em Guaramirim,

às 8hs da manhã.

Roupeiro Moval 32505
6 porto 4gav.

Guaramirim • Rua 28 de Agosto. 1321 • Centro - em frente ao Banco do Brasil
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975
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FESTIVIQADES: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ORGANIZA PROGRAMAÇÃO DE ANIVE'RSÃRIO DO MUNiCíPIO

Bailespúhlicos vão animar os
mais diferentes bairros de JS

}ARAGUÁDO SUL-Este,

ano, as comemorações rela-
tivas aos 127 anos de funda

ção do município deJaraguá
do Sul, a administração mu

nicipal está organizando uma
programação diferenciada,
que privilegia a participação
da comunidade da periferia.
De acordo com o Gerente

de Cultura da Fundação
Cultural, Sidnd Marcelo

Lopes, a realização de bailes

públicos, em vários bairros

diferentes, corresponde ao

plano de governo, que e o de

levar atrações culturais e artís
ticas, para a população dos
bairros. ''Dessa maneira, ao
invés de concentrar as atra

ções somente no Parque de
Eventos ou na Praça Ângelo

,

Piazera, resolvemos optarpela
descentralização, com a reali

zação de oito bailes, que vão
acontecer a partir do dia 24

de julho, véspera do aniversá
rio da cidade",explica Lopes.

Os bailes diários vão

acontecer nos bairros mais

Sidnei Lopes, acreditá na participação popular Arquivo

distantes. Lopes explica que
os critérios para a escolha
dos locais foram baseados na
distância e no consentimento

dos Clubes e Sociedades a

admitirem o ingresso livre. ''A
Prefeitura e a Fundação Cul

turalvão bancar a contratação
.'

e o pagamento das bandas,
divulgação do evento, sendo

que as Sociedades entram

com a organização dos bai

les, podendo explorar o ser

viço de bar e cozinha", in
forma Lopes. Todos os bai-

les terão início às 23 horas.

Os bailes iniciam no dia
24 de julho e acontecem nos

Bairros Rio Cerro ( Socie
dade Alvorada), com ani

mação da Banda Bavária;
Garibaldi ( Sociedade 24 de

Julho), animação da banda

Montreal; Rio da Luz ( Sa
lão Barg) animação da ban

da Karisma; Amizade ( So
ciedade Amizade)�ação
da banda Os Verticais; San
ta Luzia ( Sociedade Caxias)
animação da banda Carrua-

gem; Nereu Ramos (Socie
dade Estrela), animação da
banda Hannover; João Pes

soa (SociedadeJoão Pessoa),
animação da bandaPaisagem
e Vila Lalau ( Sociedade
Vieirense) animação da ban
da Safira.

No dia 25 de julho tam

bém está previsto sessão cívi

j=a comemorativa programa
da para as 9 horas, em frente
ao Museu Histórico Munici

pal Emílio Silva, quando será

inaugurado o entorno do
marco zero, obra que está sen

do criada pelo artista plástico
Paulico Silva. Também faz

parte da programação desfi

le cívico na Reinaldo Rau,
com início às 15 horas.Jácon
firmaram presença a Banda

do 62 BI, com 140 homens

e Bandil Municipal de
Pomerode. Ainda no dia 25

de julho acontece shaw com

a dupla Marlon e Maicon, a

partir das 19 horas, na Praça
Ângelo Piazera. (Maria Elena

de Moraes)

Exposiçã.o de trabalhos na Semana doMeio Ambiente
}ARAGUÁDOSUL-Dan

do prosseguimento as ativida
des alusivas aSemanadoMeio
Ambiente estáacontecendono •

Shopping Center Breithaupt
exposição de trabalhos reali

zados por escolas da rede pú
blica e particular. São trabalhos
realizados por alunos das pri
meiras séries do ensino funda-

'

mental e que revelam a preo-
-cupação das crianças e dos
adolescentes com a preserva
ção dos recursos naturais.

Os alunos daEscolaMu

nicipal deEnsino Fundarnen- ,

talCristinaMarcàtto optaram
por montar um painel e um
ambientedestinado exclusiva
mente aos conhecimentos so-

Trabalhos podem ser vistos até domingo

bre as abelhas. A mostra in

clui até a exposição de favos
de mel para alimentar as

abelhinhas, favos com larvas
e favos commel, pronto para
ser saboreado.Jáos alunos do
Instituto Educacional Janga-

da prefeririam concentrar os

esforços na exploração das

quatro forças da natureza: ar,
terra, fogo e água.

As formigas e o uso eco

lógico na decoração dos am
bientes da casa também fo-

ram assuntos que renderam
conhecimentos naárea da:pre-

\
'

servação do meio ambiente.
A utilização de material

reciclado para aproveitamen
to na confecção de brinque
dos também foram bem

explorados pelos estudantes,
que confeccionaram carrinhos,
robôs, animais e outros tipos
de brinquedos que sempre
encantam a garotadaA expo
sição foi aberta na terça-feira e
pode ser vista até domingo.
Hoje, Dia do Meio Ambien-

\

te, estão previstas diversas ati-
vidades que acontecem a partir
das 8 horas, com Caravana

Ambienml,promovidapeloSesc.
(MHM)

QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 20
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Sertanejão deste ano ser'

realizado em três- etapas
}ARAGUÁ DO SUL -

Em reunião realizada no

dia 26 de maio úlrimo en

tre os 30 inscritos (duplas
e individual) para participa
rem na segunda edição do

Sertanejão definiram que,
este ano, o evento será re

alizado em três etapas, sen
do que a primeira delas

acontece no dia 14 deste

mês, durante a FestaJunina
promovida no Colégio
Holanda Marcelino Gon

çalves, localizado na Ilha da

Figueira, a partir das 21

horas.

J á a segunda etapa está

programada para aconte

cer no dia 15 de junho,
durante a realização da Fes
ta da Comunidade Santo

-, Antônio, no Bairro Nereu

Ramos, a partir das 14h3-.

A terceira e última etapa
está agendada para acon

tecer na localidade de San-

FALECIMENTO

ta Luzia, durante a Festa
Comunidade São João,
partir das 16 horas.

De acordo com o

rente de Cultura da Fun'

ção, Sidnei Marcelo Lo
serão classificados os cin

primeiros co'l�cados
cada etapa, que disputar
a final, que está marca

para o dia 19 de julho,
partir das 18 horas, na S

ciedades Recreativa Alian,
Kollonintenfest, Serão p
miados com dinheiro e t

féu os cinco primeiros
locados. Quem ficar f

primeiro lugar recebe

1.000,00 mais troféu; o,

gundo colocado recebe

700,00 mais troféu. O

ceiro colocado fica com

500,00 mais troféu. O q
,

to lugar recebe R$ 300,
mais troféu e quinto coi

cada fica com R$ 200,
mais troféu. [

(
(

Professora' Odalzita

Borges

Dia_29/5/2003, bai
xou sepultura em J a
raguá do Sul no jazido
da família, a conhecida

Profa Odalzita Borges
com 80 anos de idade

após longa enfermida-

Heliodoro

Borges e Laura Vieir

Borges in memorial
Odalzita depois de me

recida aposentadoria fOV
residir em Curitiba.
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Deise e José Carlos completaram no dia 30/S, cinco anos

de enlace matrimonial. Parabéns de seus pais Arno e

Marcelli Neuber

Elis Angela Dalsochio completa 18 anos hoje. Felicidades dos
pais Adilar e Edvirges, da maná Daniela e do namorado Jonas

Desfile da coleção Outono/inverno 2003, da Neuber, de
Corupá, realizado no dia 23/5, no Salão Novo, Ano Bom.
O baile foi promovido pela EEB Teresa Ramos

Jica ao lado de sua namorada
Fran, comemoraram um ano de
namoro no dia L Felicidades aos

"pombinhos"

Completou 16, anos, ontem, Flávia
Mitiko Kitamura, filha de Paulo
e Eliane. Parabéns!

FESTAS \JUNINAS AGENDA 10° CAFÉ COLONIAL

de Jaraguá do Sul, convi
da os seus associados e sim

patizantes para seu tradi
cional Café Colonial, com

música, canto e alegria,
Será neste sábado, a par
tir das 15 horas na Duas
Rodas Associação Recrea
tiva. Sócios paqarn R$9,00
e não sócios R$ll,OO. Con
tamos com sua presença!,

.

I n i c i a neste sábado as trad i E né i as Raasc

apresenta hoje no

Bowlling, e amanhã na

sexta-fei ra na Cacha

çaria Sons e Vinhetas,
que no Bar toca a Banda
Auto Rotação, onde fará
nos dois dias sorteios do
nove CD, Linha do
Horizonte. Já no sábado
se apresenta no Res
taurante Allegro.

cionais Festas Juninas em Ja
I

raguá e região. .,/

17/6 - Escola Ana Tiiwe Nagel;- com,
I início às 16 horas.

I Colégio Divina Pr,ovidência,
i a parti r das 18 ho raso
I Escola de Ed. Bás. São José
de Corupá, com início às 17

horas.

14/6 - Escola Ed. Bás. Holanda

Marcelino Gonçalves, a partir das
17 horas.

Venham todos e prestigie será a

maior animação!

./

Restaurante AURORA
Cozinha Original Alemã

Buffet de Feijoada
Para Almoço

Todos os Sábados

Aberto de Quarta a Sábado para jantar. Sábados,
pomingos e feriados para Almoço com Buffet

Especializado para Café Colonial sob encomenda!!!
Reserva para, festas, casamentos e reuniões.

.

Fone: 376-0893

Endereço: 1 Km da rodovia SC 416

(Jaraguá do Sul - Pomerode) 800 metros da fábrica
Choco Leite.

Estrada Geral Aurora

st«, Bairro (Rio Cerro II)

Candidatas do Concurso
Garota Fameg 2003 que
acontece neste sábado,
no Big )Bowlling. MAis

informações no site
www.fameg.com.br

\
/

CORREIODOPOVO

NOTA
A partir da próxima semana a co

luna "Gente e Informação", passa
a circular nas edições de terça-fei
ra, e não mais nas quintas-feiras.
Portanto para enviar material, fo
tos para a coluna envie até sexta

feira até às 17 horas. Mais infor-s

mações pelo telefone 371-1919,
com Franciene ou pelo -e-rna!l:

comercial@jornalc-crrreiodcipovo.com.br.

AriI\lE�RS
r

3.0/5
Geancarlo Radbnz

1/6
Marcia Menegotti Schurnke
Irls Stein Lunelli
I ran Prawutzki
Mario Marcos Stinqhen
Diana Couto

,

Luiz Alberto Hack ,

Celso Wille,

2/6
Emanúela de Oliveira
Cassia Marina Fossile
Flávio Voqt

3/6'
Fernanda V'itkoski Colaço
Luzia R. Demarchi
Iveti Pereira Bessa

Suijan Wille
Davidson Gustavo Reif
Claudete Grosklags

4/6
Bruna Dias Buzzi
Maria Terezinha Wackerhi'lgen
Aline Silveira
Eduardo Neltzel
Fabiano Matos de Souza
Schirlei Herín
Si Ivane B rayer N unes
Suelem Marquardt
Bruna de Paula Rigon
Ke!i Regina Klein

5/6
M i riam I<rüger
Tatiane Machado
Alvino Bortolini
Terezinha Ribeiro
"Gabriel Francisco Reus
Alberto Deretti Neto
Fernando' da Costa
Elaine Cristina Honnlcke
Marcélia Berzues
Rhidy Kanzler
Viviane Aparecida Correa
Euclides Stuber

6/6
Juarez Rocha
Osvaldo Murara
Katia T. de Abreu
Fabio Leoni
Salma R. C. Machado
Émers Catafesta

_776
Luiz J. Saht'aná
Ema Baade
Gilberto Teles
D iviane Gessner
Jean Carlos Valentini
Katia Kinas de Aguiar
Maria de Lurdes Picolli
Reg iane Zehnder
Flavio R. Ramos
Ruthilda Müller
Eufrida Petry Zoz
Adelaide B. D. Ender
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miação.
O congresso técni

acontecerá a partir d'
19h30 do dia 1 de julho,
auditório da Escola Wiz

Idiomas, enquanto que
campeonato será disputa I

!

entre 5 de julho e 23 de
to. O evento premiará
três primeiros colocad
com troféu, medalhas e co

tela, sendo 30 quilos ao c

peão, 20 quilos ao vice e
'

quilos para o terceiro cal
_

cado. O time classifica
em quarto lugar ganhará
féu e uma bola. També
haverá troféu para equi
disciplina, defesa menos V'

zada, ,artilheiro e atleta d

taque da competição.

QUINTA-FEIRA, 5 de junho de 20ij

]ARAGuA DO SUL - A
FME (Fundação Municipal
de Esportes) abriu as inscri

ções para o Campeonato
de Futebol Sênior - Co
roa Bom de Bola e estende
até o dia 26, de segunda a

sexta-feira, das 7h30 às

11h30 e das 13 às 17 horas.
O evento é destinado a atle
tas com idade a partir de 38
anos (nascidos até 1965) que
residam, trabalhem ou estu

dem namicrorregião, engló
bando os. municípios de

Jaraguá do Sul, Guarami
rim, Schroeder, Corupá e

Massaranduba. A taxa de

inscrição custa R$ 50,00, por
.--- equipe, e é destinada ao cus
teio de arbitragem e pre-

'-

FALECIMENTOS

Vicky Bartel

Juiz salientou que a intenção é otimizar recursos

te destruir este armamento

e depois efetuar altos inves
timentos emmaterial bélico.

Por isso decidi repassa-las à
\ policia da região, sob as con

dições de zelar pelo equipa
mento, utiliza-lo no comba-

,.

te à criminalidade e devol-
ve-lo quando solicitado -,

explica o juiz.
O delegado regional,

Djalma Alcântara da Silva,
diz que este ato vem a re

forçar ainda mais a parce
ria entre as policias Civil,
Militar e o poder judiciá
rio. "O processo burocrá
tico émuito lento, as armas

I SEGURANÇAS: REVOLVERES E PISTOLAS �ENTENCIADOS ESTÃO EM ADEQUADAS CONDiÇÕES DE USO

]ARAGuA DO SUL - O

14° Batalhão da Policia Mi

litar realizou ontem à tarde
a solenidade de homena

gem aos policiais militares

que se destacaram no mês
de maio e aproveitou o

evento para entregar os cer
tificados do curso de dire

ção defensiva realizado em

parceria com a Apevi (As
sociação dasMicro e Peque
nas Empresa do'Vale do

Itapocu),
Os soldados Edson

Luiz Kanradt, Paulo

Fogliato, Saulo Ricardo lis
boa, Júlio César Carvalho
de Mello, Adair Batista da

Silva,João Carlos da Silveira
e Márcio Peres da Cunha

receberam a placa "Prêmio
Policial Destaque do Mês"

devido ao desempenho de

monstrado na intervenção
em ocorrência policial aten
dida no dia 13 de maio. Na

oportunidade, abordaram e

deram voz de prisão a

Luciano Schneider, 23 anos,

eMarcelo Feliciano, 22, am
bos deJoinville, pela prática
de assalto contra o Merca
do Marquard, localizado no
Garibaldi. Os acusados ten
taram fugir, mas foram pe
gos em um cerco policial
numa das saídas de Jaraguá
do Sul. A dupla foi encami
nhada à Delegacia de Poli

cia do Município, onde fo

ram ouvidos e reconhecidos
como autores de um furto
ocorrido numa residência
localizada na Rua Procópio

Poder judiciária concede armas
para as polícias Civil e Militar

acabam ficando muitos

anos retidas, mas sempre
que sentenciadas e, se estão

em condições adequadas
de uso, as armas são bem

aceitas pela policia, que só

tem a se beneficiar com esta

parceria, além da comuni

dade, que terá mais segu
rança",' considera. Questi
onado com relação ao ar

mamento da polícia da

microrregião, o delegado
salienta que a demanda é

razoável, considerando que
cada policial dispões de
uma pistola (.40), além de
contar commetralhadoras,
escopetas importadas
semi-automáticas. "Trata

se de um material condi
zente com a nossa realida
de e estas armils vêm a re

forçar o montante da equi
pe", diz. (FABIANE RIBAS)

Policiais homenageados pelo desempenho no trabalho
Gomes. ''A atitude desses

policiais serve de exemplo
para os demais", ressalta a

tenenteArlene Villela.

Com relação ao curso, o

tenente-coronel Fernando de
Menezes enfatiza a importân
cia de os policiais estarem pre
parados, habilitados para
uma direção defensiva, evi
tando acidentes. ''Temos de

dar exemplo no trânsito para
podermos exigir o compor
tamento adequado dos mo

toristas", diz. (FR)

p
II

ra I

]ARAGuA DO SUL - De

pois de anos sob processo
burocrático, mais de dez ar

mas foram sentenciadas esta

semana e serão repassadas
para as cinco unidades

operacionais da Policia Civil

da microrregião do Vale do

Itapocu. Tratam-se de revól
veres calibre 38 e pistolas 765
apreendidos em roubos (ho
micídios e tentativas), que
deveriam ser entregues ao

exército para serem

destruidas, mas, conforme
relato do juiz da Vara Cri

minal, Infância e Ju-(,entude,
Hélio David Vieira Figueira
dos Santos, estão em plenas
condições de uso. O materi
al será entregue a PoliciaMi

litar para a realização de re

visões e manutenções.
- A intenção é otimizar

recursos. É muito incoeren-

PME com inscrições aber
ao Coroa Bom deBola

Faleceu às 21:30 horas de 3/6 a Senhora Reinilda Koeller da Silva com idade
de 70 anos. deixando enlutados seus esposo. 3 filhas. 1 filho. 3 genros,
nora, 10 netos, 2 bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento (.
realizado em 4/6 às 16:00 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo
para o Cemitério da Vila Lenzi._

Faleceu às 11:30 horas de 2/6 a Senhora Amabile Giovanella Dalcanale com

idade de 80 anos, deixando enlutados o esposo, 6 filhos, 2 filhas, genros,
noras, 22 netos, 5 bisnetos, irmãos, cunhados e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 3/6 às 16:00 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 23:50 horas de 1/6 o Senhor Reinaldo Klein com idade de 84

anos, deixando enlutados 2 filhos, 4 filhas, genros, noras, netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 2/6 às 17:00
horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Martins Luther seguindo
para o Cemitério Martins Luther.

Faleceu às 23:50 horas de 1/6 o Senhor Reinaldo Klein com idade de 84

anos, deixando enlutados 2 filhos, 4 tllhas,. genros, noras, netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 2/6 às 17:00 I

horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Martins Luther seguindo
para o Cemitério Martins Luther.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 466

1 1 - 16 - 28 - 29 - 30 - 45

Lotomania
concurso: 319

01 - 02 - 10 - 21 -

23 - 31 - 34 - 36 -

50 - 52 - 59 - 66 -

70 - 71 - 72 - 78 -

85 - 90 - 94 - 00

nta Di

Quina
concurso: 1151

23 - 30 - 54 - 57 - 67

Loteria Federal
concurso 03737

1 ° - Prêmio: 72.200
2° - Prêmio: 07.171
3° - Prêmio: 37.735
4° - Prêmio: 04.242
5° - Prêmio: 53.329

Ind I
A Prefeitura de Guaramirim adquiriu uma árra com 294 mil metros quadrados,

no bairro Caixa D'Água, para implantação da área industrial do município
com investimento total de R$ 294.708,00. A primeira/indústria a se

instalar na área é a Fundição SPH, de empresários poloneses, Há pelo
menos 20 outras empresas interessadas em se instalar no município.

,

GUARAMIRIM
AOMINISTltAÇAo 2001 ·2.004

Trabalho e Transparência
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Bolão feminino invicto na

primeira fase do Estadual

]ARAGuA DO SUL - A

equipe FME/CA Baepen
di/Jangada/CMC sagrou
se campeã invicta da pri
meira fase do Campeona
to Estadual de Bolão 16

Feminino, disputado no

último final de semana, na
.

Sociedade Paissandu, em
Brusque. Comandadas

pelo técnica Alçlo Bartel,
as meninas de Jaraguá do

Sul enfrentaram os seguin
tes adversários: Caçado-

.

rense (1.352 x 1.310),
Guairacas/Timbó (1.419 x

.

1.329), Pingüins/Indaial
(1.456 x 1.382), Tira-den
tes/Itajaí (1.420 x 1.376) e

Vasto Verde/Blumenau
(1.444 x 1.390). A segunda
fase já está agendada para

os dias 2 e 3 de agosto, em

Joinville.
CONVOCADAS - As

atletas Tainá Sabrine Bartel

e Joice Aparecida Pauli, da
equipe FME/CA Bae

pendi/Jangada/CMC, fo
ram convocadas pela Con
federação Brasileira
de Bolão para integrar a

equipe do Brasil que dis

putará o Campeonato
Mundial de Seleções de
Bolão 16 Feminino, a ser

realizado no período de 5

a 17 deste mês, na Bélgica.
Além delas, mais duas jo
gadoras formam o seleci
onado nacional, sendo

uma delas do Rio Grande
do Sul e outra de São Pau

lo.

Handebolfemininoévice-líder
]ARAGUA DO SUL - O

time Infantil feminino da

ADHJ /Vê Mais/Pasold
Lab/FME venceu três das
cinco partidas que dispu
tou pela primeira etapa do

Campeonato Estadual de
Handebol da categoria, no
último final de semana, na

cidade de Itajaí, somou 11

pontos e divide com a As

sociação Esportiva Gio-

"O povo que conhece
ao seu Deus se

torna.rã f01te
e fará proezas"

Dilni.1 11 :32

rama/Itajaí O segundo lu
gar da competição, que é

liderada pela equipe do

Carlos Drumond/Frai
burgo, que está com 15

pontos. Rio do Sul Espor
te Clube (9 pontos), Ade
blu/Blumenau e Associa

ção Desportiva Aderbal/
Florianópolis (sete pontos
'cada) ocupam as' demais

posições.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

II
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• FUTSAL: PRÓXIMA RODADA DO CATARINENSE SERÁ NESTE SÁBADO, CONTRA O TIME DE JOAÇABA

Malwee venceu o time de Itajaí
com goleada, ontem à noite

]ARAGuA DO SUL -

Em partida antecipada do

returno da divisão especial
do Campeonato Catari

nense de Futsal, a Malwee
recebeu ontem à noite, no

ginásioWolfgangWeege, a
equipe da Univali/Em
braed, de Itajaí, e venceu

por 8 a 2. O time ca,_ta-
.

rinense, que ganhou de
Curitibanos no último sá

bado por 5 a 4, defende a

liderança isolada da com

petição com pontos 2'8
ganhos. No próximo sába

do, também às 20h30 é em

Jaraguá do Sul, os jara
guaenses terão pela frente

Joaçaba.
Depois de duas derro-.

tas seguidas pela segunda
fase da Liga Nacional de

Futsal, a Malwee trabalha
rá ao logo desta semana na

quadra do ginásio da Duas
Rodas Industrial em virtu

de das dimensões serem

semelhantes as do ginásio
da UCS, em Caxias do Sul,
local do jogo do próximo
dia 14. "Vamos buscar a

reabilitação até porque te

mos competência para isto
e é o único resultado que
nos interessa", comentou o,
técnico Flávio Cavalcanti.

No jogo de ontem à

noite, a Malwee, além de
seu técnico titular, Fer
nando Ferreti, não contou
com a presença da Fran

klin, Falcão, Fabiano eMar

cel, pois todos integram a

seleção brasileira na Ásia.
Os quatro somente esta

rão de volta no domingo.
"Fora estes, o time atuou

por completo", informou
!

o supervisor Kléber Ran-
gel.

LIGA - Com direito a

gol de goleiro, o ECB/São
Bernardo virou o jogo
para cima do São Paulo/
São Caetano e fechou o

placar em 4 a 2 - depois

de estar perdendo por 1 a

2 no primeiro tempo. O

jogo foi realizado na noite

de segunda-feira, no Giná
sio do Esporte Clube

Banespa, em São Paulo

(SP). Este foi o primeiro
resultado positivo da equi
pe da casa na segunda fase

da Liga Futsal. Assim, o

ECB/São Bernardo atinge
quatro pontos (uma vitória,
uma derrota e um empate
com gols) na quarta posi
ção do Grupo D. O

tricolor é o vice-líder da
mesma chave, permanecen
do com seis pontos (duas
vitórias e duas derrotas).

Basquete Infanto está na liderança do catarinense
]ARAGuA DO SUL - A

EquipeAjab/FME Infan
to masculino consolidou
se na liderança do Campe
onato Catarinense ao ven

cer, neste final de semana,
a AdeBlu/Blumenau e a

AD Lages.
Na sexta, dia 30, os

jaraguaenses foram a

Blumenau e surpreenderam
a forte equipe da AdeBlu.
Nos três primeiros quartos
a equipe não esteve bem,
permitindo que o adversá
rio abrisse uma pequena
vantagem no placar. Mas,
no último quarto, a defesa
da Ajab/lFME fez a dife

rença, garantindo a virada
e a vitória dos jaraguaenses,
por 64 a 52.

Técnico diz que atletas têm de se impor mais em q�a'd��o
Na partida contra a

AD Lages, sábado, a

equipe novamente teve

uma atuação abaixo do
seu potencial. 1\penas no

último quarto a equipe .:»

jaraguaense jogou próxi
mo de seu ideal. Mesmo
assim os atletas de Jaraguá

.

do Sul venceram com fa
cilidade o adversário, por
99 a 43.

Apesar das vitórias, o
exigente técnico Milton
Mateus lembra que o ob

jetivo da equipe é O título

da competição e para isso

cobra dos atletas outra

postura em quadra, se im
pondo desde o início das

partidas e construindo o

resultado independente do
adversátio.
A equipe jaraguaense

soma 12 pontos, com seis

vitórias em seis jogos dis

putados, dividindo a lide

rança do campeonato com

o Bonja/Joinville. O pró
ximo jogo será na sexta-fei

ra, 13 de junho, contra a

invicta equipe do Tuba

rões/Balneário (4J 4V), em
Jaraguá do Sul.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

V"ipara o Garibaltli?
Vápej slaho.
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CATARINENSE: NA PRIMEIRA ETAPA AS JARAGUAENSES FICARAM COM A SEGUNDA COLOCAÇÃO

Vôlei feminino disputa a 2a

etapa. do ··catarinense Infantil
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe infantil feminina da

ADV/FME/Marisol dis
puta a segunda etapa do

Campeonato Estadual de

Vôlei de sua categoria, a ser
disputada a partir de ama
nhã, prosseguindo até do

mingo, em Criciúrna, onde
terá como adversários:
SER Eliane/Criciúma,
SEB /Buettner/Brusque,
Clube Doze de Agosto/
Florianópolis, FME/Tu
barões/Balneário Cam

boriú e AD Unisul/Tuba-
rão. 'A� jogadoras Ana Atletas preparam-se para brigar pela liderança do campeonato catarinense
Carolina, Annabel, Bruna,
Damaris, Lucirneri, Natali,
Pámela, Tatiane Rodri

gues, Rosângela, Tarnires e

Tatiane Rezena deverão in

tegrar o grupo que estará

sob o comando do técni

co Gilmar Jungton, que
contará com o auxilio de

Karine Festugatto. Na pri
meira etapa da competição
- realizada em Jaraguádo

)

Sul, no mês de abril -, as

meninas jaraguaenses con

quistaram o sbgundo lugar.
INFANTO - A equipe

infanto-juvenil feminina da"

ADV /FME/Marisol fi-
cou com a quinta coloca

ção na segunda etapa do

Campeonato Estadual de

Vôlei- da categoria, q,ue
aconteceu no último final

de semana (30/05 a 01/
06), em Joinville. Tendo
como base atletas infantis

para atuar nesta competi
ção, o time de Jaraguá do

Sul conseguiu superar o

Lagoa Iate Clube (3 xl),
perdeu para os ou'tros qua
tro adversários: SEB/
Buettner/Brusque (3 x O),
Clube Doze de Agosto/

Florianópolis (3 xl),
Bonja/BCN/FME
Joinville (3 x O) e Furb/
Bluvolei/Blumenau (3 x

O). O técnico GilmarJung
ton contou com as joga
doras Ana Andrade, An
nabel, Damaris, Lucimeri,
Mayara Natali, Rosângela,
Tamires, Tatiane Rezena,
Vanessa e TatianeRodrigues.

Enxadristas jaraguaenses destacam-se no catarinense
]ARAGUÁ DO SUL - En

xadristas da equipe FME/
Reflexo Malhas obtiveram

excelentes resultados na ter
ceira etapa do 5° Circuito

Catarinense de Xadrez Rá

pido, que reuniu 233 com

petidores no último sábado,
. em Balneário Camboriú. O

maior destaque jaraguaense
foi Gustavo Barroso, com
a oitava colocação geral na
categoria Superior, que en

volveu 94 jogadores. Nesta
mesma categoria, porém no

segmento Sub-14 feminino,
Jaqueline Pamplona Correa

conquistou o primeiro lugar,\

enquanto que no Sub-18

masculino Carlos Kanzler e

Cristian ZangueJine conse

guiram a segunda e a tercei

ro posição, respectivamen
te. Já na categoria Especial,
com 139 participantes,
Jaraguá do Sul teve domí

nio total no Sub-Iü, con-

quistando os três primeiros
lugares com Jordão Luis de

Oliveira, Lucas Ribeiro

Garcia e Lucas Lunelli

Arnecke. Sob a orientação
da técnica Viviane Koerich,
a equipe FME/Reflexo
Malhas competiu com 23

atletas.

,

Jaraguá do Sul vai sediar a fase do Estadual de, Futsal
O turno da segunda

fase do Campeonato Es

tadual de Futsal Infanto
acontece no próximo final
de semana, no Ginásio de

Esportes do Parque
Malwee, onde a equipe

Wizard/Colégio Evangéli
co Jaraguá/FME joga

.

contra a Coremma/Wi
zard/Rio do Sul, a partir
das 20 horas de sexta-fei
ra. No sábado o grupo
volta à quadra para pegar

o. JEC/FME/Futsal/
Joinville, às 10 horas; à tar
de, faz o jogo de encerra

mento do turno com

Metisa/FME/Timbó, às

17 horas. Para estes com

promissos, o técnico Au-

gustinho Ferrari deverá

contar com os jogadores
Dudu, Léo, Cafezinho, Ri
cardo, Diogo, Luís, Cleber,
Bismark, Valdemar, Leo
nardo, Jardel, Gilson e

<Marcos.

EVAIR COMEMORA 1000 GOL
A vitória diante do Grêmio teve um gosto especial para
um dos jogadores do Figueirense. O atacante Evair marcou
seu 100° gol em campeonatos brasileiros e é o sétimo
artilheiro na história da competição. 'lá aguardava por isso
desde a primeira rodada. O gol de número 99 veio contra

o Corinthians, na estréia, depois me machuquei e tive que
ter paciência", disse.
Evair Aparecido Pauliho,38 anos, atacante, nasceu em

Crisólia(MG), começou sua carreira profissional no Guarani,
onde marcou o primeiro gol, contra o Náutico, em 86.
Foram 33 gols pelo Bugre campineiro. No Palmeiras, além
demarcar 28 gols, conquistou o bicampeonato Paulista (93.
94), o bi Brasileiro (93-94), o Torneio Rio-SP (93) e a

libertadores da América em 99. Pelo Goiás foram 16 gols,
no Vasco 8 e o título Brasileiro em 97. Evair ainda marcou

7 gols com a camisa da Portuguesa e 6 jogando no Coritiba
"Não há nenhum gols especial para mim. Todos foram

importantes e agora é procurar marcar o 101 ° que é sempre
mais difícil", afirmou.
O próximo jogador, na lista de artilheiros, à ser batido é

Romário. O baixinho é o sexto, com 110 gols marcados

''Alcançá-lo não será fácil. Tá um pouco longe ainda, maso
campeonato é longo e se Deus quiser e com a ajuda de

companheiros do Figueirense eu vou conseguir", .falou
Evair.

INGRESSOS PARA GALO X FIGUEIRA
Uma reunião realizada na tarde de segunda-feira na sede da

FMF (Federação Mineira de Futebol) entre representantes
de Atlético-MG e Polícia Militar definiu os detalhes para a

partida de sábado, contra o Figueirense, marcada para as

18 horas no estádio Independência.
Serão colocados à venda 15.560 ingressos. A arquibancada
vai custar R$ 10,00 com estudantes e crianças pagando RI

5,00.A cadeira terá o preço de R$ 25,00.Avenda antecipada
acontece entre quarta e sexta-feira, entre às 9 e 17 horas, na
sede do Galo em Lourdes, na Vila Olímpica, no Posto Psiu

da Praça Sete, na sede da FederaçãoMineira e nas bilheterias
do Independência.

AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862,

www.irmaospower.com.br

ATRAÇÕES DE VARIEDADES CIRCENSES COMO:

PALHAÇOS, CONTORCIONISTAS, EQUILIBRISTAS, MALABARISTAS, ACROBACIAS EM TOUROS (TOURADAS) COM OS IRMÃOS POWER

Nas matinês (16hrs) as crianças podem passear nos cavalos pôneis e tirar fotos
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