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Divulgação
A Lunelli disponibilizou dois ambientes no acesso a mostra, o primeiro escuro, repleto de lixo já o

segundo; um jardim maravilhoso, contendo uma fonte com flores e plantas
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do

o aluno Alexandre Viebrantz, 13 anos,

da sa série da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Aluisio Carvalho de Oliveira,
de Corupá, foi o grande vencedor

�

da 2°

edição do Projeto Preservar é Amar, uma'
iniciativa da empresa Lunelli Indú'sttia
Têxtil, em parceria com Poder Público do

Município. PÁGINA 4

Vicky Bartel

Acostamento na Rodovia 5C-416 foi totalmente destruído. Moradores passam por dificuldades no local Página 6

www.irmaospower.com.br

Vicky Bartel

o resultado da Campanha do
Agasalho não alegrou os

organizadores que esperavam
arrecadar mais roup-as de
inverno. A separação das doações
aconteceu no sábado Página 5

�

Deficientes com

emprego_garantido
A coordenação da AADAV

comemora a inserção no mercado
de trabalho de todos os

portadores de deficiência sensorial
ligados à instituição.

PÁGINA 6

Atirador defende o

BRnaCopadoMundo.
O atirador jaraguaense Samuel

Lopes/Juriti/FME está na

Alemanha, onde vai defender o

País na Copa do Mundo de Tiro'
Olímpico, que começa amanhã,
em Munique. (

( PÁGINA 11

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.86742.8682

PARALELO

TURISMO

2.9700 3.0600

2.81002.9100

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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Cuidado: Boicote à atividade física!!
MARCELO ARENHART - Profissional de Educação Física

Registro no CREF 5936-G/SC

Hoje, não é novidade para ninguém que a atividade física
contribui e muito na manutenção da saúde, na prevençâo de

doenças degenerativas e no combate ao stn;ss: No entanto', como
profissional de educação física, não consigo entender o fato de

Jaraguá do Sul possuir uma Faculdade com mais de 4.000 alunos,
entre graduandos e pós-graduandos e não oferecer a prática
desportiva, sequer como matéria optativa na sua grade curricular.
Isto implica no fato que ocorreu no Dia do.Desafio, no dia 28 de

maio, onde apenas 175 ( num total 4%) dos alunos qa faculdade
realizaram os quinze minutos de atividade física, ajudando a cidade
a vencer a competição.

A atividade física, realizada pelos poucos alunos empenhados
e dispostos a doar uns poucos minutos' à divulgação da

importância da prática esportiva, foi motivo de "chacota" entre
os outros colegas, ironizando uma atitude que deveria ser tomada
como exemplo e seguida como rotina no dia a dia dos sedentários.

Com isto, como profissional da área da saúde, gostaria de
chamar a atenção à direção dos centros superiores de formação
da região, para atentarem 'não só para o lado intelectual - não

menos importante - mas começarem a preparar seu corpo discente

para um mercado de trabalho fundamentado na qualidade total
e que não admite falhas, sejam elas intelectuais ou físicas. A PDS

(prática desportiva), não consiste em maiores investimentos por
parte das faculdades e proporciona aos alunos a oportunidade
de prepararem-se para o mercado de maneira holística em

atividades físicas optativas, realizadas em ál::ademias, clubes ou

associações, sob supervisão 'de profissionais de educação física.

Mais uma lição da natureza, no
, Dia Mundial do Meio Ambiente
SILVIA HELENA OUTTA MORATO FIGUEIREDO - Professora
Ainda era madrugada do dia 5 de junho quando a natureza, mais
uma vez, foi generosa, inundando a nossa cidade, nosso estado e

alguns estados do nosso País, com a bênção da chuva, que há

tempo não se fazia presente, uma ausência já comprometia nossos
açudes, rios ...
Particularmente, em Jaraguá do Sul, dentre as atividades

programadas na Semana do Meio Ambiente, no dia 5 iria ocorrer
a Caravana Ambiental, com o objetivo de envolver as crianças e

'a .comunidade de algumas escolas municipais e estaduais, em um

grande movimento para comemorar a data.
. \

'

Entretanto, a mãe natureza resolveu, ela mesma, comemorar a

data nos brindando com a tão esperada e necessária chuva ...
Ficamos um pouco tristes, decepcionados; mas vamos refletir
sob·outro ângulo. (Somo é sábia e bondosa a nossa natureza que
mesmo sabendo de todo o nosso esforço para realizar a

festa, mandou-nos a chuva que era mais necessária.

Portanto, crianças e comunidade, vamos sim nos alegrar e

agradecer por mais essa lição da natureza e não deixar de

comemorar, todos os dias do ano pelos inúmeros benefícios que
ela nos proporciona. .

Nossos sinceros agradecimentos aos parceiros que colaboraram
na organização dessa atividade:'Secretaria do Meio Ambiente da

Prefeitura, UNERJ, SESC� Cristal Empresa de Ônibus, Colégio
Divina Providência, Escola Estadual BásicoJulius Karsten, Centro

; Educacional Canguru, Escola Municipal deEnsino Fundamental
"

Vitor Meirelles,
é EMEF Antonio Ayroso, EMEF Santo Estevão, Escola Luiz

Gonzaga Ayroso, EscolaJangada, Escola Infantil Dente- de Leite,
EMEF Jonas Alves de Souza, Polícia Militar, Stúdio FM e todas

, as pessoas que diretamente se envolveram na preparação do
evento.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
. Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopov�.co.!..br. As carta� d�vem conter o ende�éço oú

, telefone para contato, O Jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correçoes ortoçráffcas e

,gramaticais,;necessár.ias. �,
'

Plena Cidadania

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do iorol

O, consumidor ainda pade
ce pela falta de respeito nas

suas relações de consumo. A

sociedade de massa, com agu
das desarmonias sociais preci
sa defender a relação de con

sumo pelo sentido maior que é

a liberdade de escolher. O ho-
, I

mern nasce livre para a vida

social, por sua igual natureza.É
na convivência social que apa
rece a desigualdade. Essa de

sigualdade, portanto, é de na

tureza econômica, porque a sua

marca é a aquisição do conhe

cimento e de bens necessários
a uma vida digna.

Alguns têm o privilégio de

dispor do conhecimento e dos

bens, outros não têm. Aqueles
que estão no primeiro patamar
alcançam um padrão de

discernimento das coisas da

vidamais elevado do que os se

gundos. Esse padrãodiferenci
ado repercute na convivência

social porque permite �s pes
soas que detêm mais informa

ções um acessomuito maior do

que ocorre ao seu redor. Nesse

sentido, amplia a liberdade de

escolher, pois aumenta a dispo
nibilidade de oferta e a capaci
dade de obter o que é ofertado.

r
o homem nasce

livrepara
a vida social,
porsua igual
natureza

O que interfere, com vigor',
na liberdade de escolhe e, con

seqüentemente nomodo como
se defender perante algum abu

so é a capacidade �e dis

cernimento, ou seja, a capaci
dade de dominar a sua vonta

de e é capaz de livrar-se da in

fluência do seu meio e, portan
to, g�renciar seu próprio desti-,
no. Mas, é claro para que isso
ocorra, ainda que exista a dis

ponibilidade do conhecimento

e do domínio da vontade, é im

perativo uma vigilância perma
nente e, ainda, a vida em uma

'sociedade que não multiplique'
o desejo de adquirir sempre
mais bens e serviços.

O que ocorre, na maioria

das vezes, são pessoas desin

formadas quanto aos seus di

reitos enquanto consumidor.
Destaca-se uma,prerrogativa
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que há no CDC (CócEga
Defesa do Consumidor) c

mado "Inversão do Ônus
Prova" que significa dizer q
se o fornecedor ( fabrica
produtor, vendedor) e

prestador de serviços sào

ponsáveis, segundo a legisla,
em provar que o produto
serviço adquirido não apres
tava defeito, ou seja, respona
independentemente da exist'
cia de culpa, pelos danos C1

sados aos consumidores. Ar

salta, portanto, é com relação
responsabilidade pessoal a

profissionais liberais que de

ser apurada mediante a vei

cação de culpa.
Nota-se portanto, a evol

ção que o CDC trouxe pala
relações de consumo, haja \

ta que antigamente tal fato o

sequer era cogitado. AgOI
para ocorrer efetivamente u

mudança nos valores nas p
'soas ligadas aos produtos es

"viços, esta transformação d

partir também, e principa]J11
te, de cada um de, nós, S3

como? Exigindo, cobrando)
calizando, denunciado, enh

,

exercendo plenamente a d

dania.
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É grande a insatisfação de certos segmentos do

município de Jaraguá do Sul em relação a atuação

profissional de alguns secretários municipais. Existem
pessoas da comunidade chegam inclusive a fazer

brincadeiras sobre o assunto, afirmando que muitos

secretários estão agarrados no cargo tal qual jabuti
em árvore, ou seja, somente estão nesses postos

p�rque foram colocados lá, sem critério de

competência. Como jabuti não desce sozinho de uma

árvore estes também não sairam do cargo facilmente,
amenos que, alguém perceba e os tire.

TRABALHO
O vereador Paulo

Floriani, do PP, afirma

que vai muito bem seu

projeto de trabalho inici

ado este ano, que é o de

visitar, pessoalmente, os
mais diferentes bairros,
com o objetivo de avali
ar a situação dos mora

dores e a infra-estrutura
da cidade. Floriani afir
ma que esse é um traba
lho diferenciado e que
tem por objetivo saber
exatamente onde estão os

problemas e quais as al

ternativas para a solução
dos mesmos. Quando o

vereador não pode ir

pessoalmente, é represen
tado pelo seu assessor. Na
avaliação do vereador,
esse tipo de envolvi
mento com a comunida
de é uma resposta aos

seus eleitores e suas rei

vindicações.

PEIXES
A vereadora Lorita

Karsten, do PMDB, teve
sua indicação de re-po
voamento dos rios e ria

chos com lambaris apro
vada na última sessão da
Câmara de Vereadores. A
vereadora se diz preocu
pada com a degradação
ambiental e as suas con

seqüências na procriação
da fauna dos rios e ria

chos do nossomunicípio,
onde, hoje em dia, quase
não se encontra lambaris.
Lorita considera impor
tante a iniciativa de

repovoar os rios e riachos

como alternativa para re

cupera a fauna aquática da
região, debilitada pela
ação da poluição das

águas. Na avaliação da

vereadora, a presença de
lambaris nos rios e ria

chos iriamelhorar as con

dições da fauna.

PARTICIPAÇÃO
Os líderes comunitários João Reis Filho e Sebastião

Camargo, foram escolhidos como diretor de organi
zação e delegado, respectivamente, durante a escolha
da nova diretoria da Associação Brasileira das Rádios

I C .

omurutárias - seção Santa Catarina, realizada no úl-.
timo final de semana, em" Campos Novos. O líder

I

comunitário Osnildo Konell foi designado como

observador e todos eles viajam para Brasília em agos

! to, pata o Congresso Nacional da Associação, de 24

t
a 26 de agosto.

� ENTRE ASPAS mm., ..

"Estamos aqui para trabalhar". A afi rmação é
da secretária da Secretaria de Desenvolvimen

I� to Regional, Niura Demarchi dos Santos, ao res

P,onder a críticas feitas por integrantes de par-
tidos O

'. .

POSIClonlstas ao novo governo do PMDB.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

CORREIODO POVO 3

pos terior formação do

Conselho de Desenvolvi

mento Regional teve iní

cio no dia 3 deste mês, em
encontro com os sindica

listas' da região, realizado
no Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do
Sul e Região. Também já
tiveram a oportunidade

resoluções tiradas na reu-/
nião do Colegiado de Se

cretários de Agricultura da
.

Região da AMERIOS, re
alizada em Iraceminha, no
dia 25 de abril passado.
No documento, ficou des
tacado que os 17 municí

pios da Associação dos
Municípios de Entre Rios

vem desenvolvendo, em
conjunto com a Epagri,
importante .trabalho de
assistência técnica às pe
quenas agroindústrias fa

miliares, nas quais a prin
cipal preocupação é a via

bilidade econômica das

mesmas, gerando renda e

desenvolvimento à região.
"Porém, em função da

atual legislação de inspeção
sanitária dos produtos de

origem animal datar dos

de conhecer o modelo

descentralizador que será

colocado em prática a par
tir de agora as lideranças
de Schroeder, Corupá e

Mas'saranduba.
Ontem foi a vez das li

deranças politicas, empre
sariais e comunitárias de

I '

Jaraguá do Sul terem a

oportunidade de conhecer

anos 50 e necessitar ser re

vista, o' futuro da

agroindústria da região é

incerto", alerta o deputado.
Merenda Escolar -

Uma proposta inédita en

caminhada pelo deputado \

Caramori na Assembléia

Legislativa, se aprovada,
deve beneficiar diretamen
te tanto as crianças da rede
pública de ensino quanto
um importante setor da

economia catarinense. Tra
ta-se da proposta de inclu

são da carne suína light na
merenda escolar nas unida

des educacionais de Santa

Catarina.
Reno Caramori justifi

ca sua proposição lem

brando da excelente quali
dade da carne suína ( que
não tem circorticóides e

IESTRUTURAÇÃO: PROSSEGUE REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS PARA FORMAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL

Instalação daRegional definida
para acontecer neste sábado

pela secretária Niura
Demarchi dos Santos, que
acertou a data com o go
vernador do Estado, Luiz

Henrique da Silveira, que
estará presente ao evento

e oficializará a posse dos

integrantes da Secretaria

em solenidade que terá iní

cio por volta das 11 horas,
com a visita do governa
dor às instalações da Secre
taria. Em seguida, todos
devem se dirigir para o

Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul, onde aco?- Governador luiz Henrique estará em Jaraguá do Sul neste sábado
tece a solenidade oficial de

Deputado quer descentralizar inspeção agroindustrial

}ARAGuA DO SUL - A

instalação oficial da 240 Se

cretaria deDesenvolvirnen
to Regional finalmente foi
marcada para o dia 14. A

data foi anunciada ontem

instalação de posse.
A secretária Niura co

memora a definição do

governador, embora te

nha iniciado o processo de

formação do Conselho e

estruturação da Secretaria

bem antes. A agenda dos

seminários para explana
ção do modelo de

descentralização para a

F,LORIANÓPOLIS - A

Assembléia Legislativa
aprovou indicação do de

putado Reno Caramori

(PP) no sentido de propor,
ao Governo do Estado,
que determine a

descentralização da inspe
ção sanitária sobre produ
tos da agroindústria fami

liar. A idéia é que as secre

tarias regionais disponham
de profissionais devida

mente habilitados na Se

cretaria de Agricultura para
realizarem o serviço de ins

peção estadual nos muni

cípios que comercializam

produtos da agroindústriaI

familiar.
A indicação de Reno

foi embasada na chamada

"Carta de AMERIOS",
contendo reivindicações e

Arquivo

o processo' e no dia 16

acontece o mesmo encon

tro com as lideranças de

Guaramirim. \
"Estamos implantan

do um modelo novo de

governo e as pessoas pre
cisam se acostumar com

esta novidade", resume a

secretária.

que em Santa Catarina pro
cede de uma criação alta

mente higiênica) e apresenta
pelo menos 10 motivos

para a inclusão deste ali

mento na merenda.

Ele diz, por exemplo,
que a carne suína tem bai

xo teor de colesterol, infe
rior, em muitos casos ao

das carnes de frango e bo

vina; ela tem a menor taxa

de gordura intramuscular;
a carne magra do suíno

possui de 19% a 20% de

proteínas e tem ótima

combinação de

aminoácidos,além de rica

em ferro e de ser a mais

consumida no mundo. Seu

consumo sob a forma light
na merenda escolar daria

também um novo impul
so à produção suína.
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'IREALlZAÇÃO: O ALUNO ALEXANDRE VIEBRANTZ GANHOU UM MICROCOMPUTADOR COMO PRÊMIO

AmarProjeto preservar
de mil pessoas

•

reuniu mais
•

CORUPÁ - o aluno

Alexandre Viebrantz, 13
\

anos, da 8a série da Escola

Municipal de Ensino Fun

damental Aluisio Carvalho
de Oliveira, de Corupá, foi
o grande vencedor da 2°

edição do Projeto Preser-,

var é Amar, uma iniciativa

da empresa Lunelli Indús
tria Têxtil com apoio do
Poder Público do Municí

pio. Alexandre desenvolveu
um "Computador", utili
zando-se de material rea

proveitável como papelão,
vidro e plástico. ''Alexandre
se deteve na riqueza de <;le
talhes como teclado, caixa
de som e mouse", afirma a

coordenadora do projeto,
Adenilda Sievers.

Segundo ela, a Mostra

dos Trabalhos Estudantis
aconteceu no último sába

do, dia 7, das 9 às 17 horas,
em comemoração a Sema

na do Meio Ambiente, no
,

/

e

Diretores da empresa Lunelli entregam o prêmio

Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus, totalizando
154 trabalhos expostos, sen-

<,

do que destes apenas 21 tra-

balhos foram avaliados por
um grupo de jurados, cons
tituído por autoridades,
profissionais ligados à ór-

o Sonho realizado

gãos ambientais, de educa

ção e saúde. ''Alexandre foi

premiado com um micro

computador com impres- .

sora e as turmas das 8a séri

es da escola, com uma via

gem de estudos a Floria

nópolis", diz.

to do Projeto Preservar é

Amar despertou um gran
de interesse dos alunos de
maneira que sentiram-se va

lorizados e importantes na

ajuda à preservação ao

meio ambiente.
EVENTO - Um passeio

surpresa oportunizou um

momento de reflexão aos

visitantes ,sobre o papel de
cada pessoa quanto aos cui

dados com a naturezas e

tudo o que ela ,disponibiliza,
com dois ambientes: o pri
meiro escuro, repleto de lixo
e o segundo um jardim ma

ravilhoso, com direito a uma

fonte, com flores e plantas.
'

O evento contou também

com várias apresentações
artísticas. (JULIANA ERTHAL)

Adenilda coordenadora'

TERÇA-FEIRA, 10 de junho de 20�

Lunelli e Poder Público: uma

parceria de sucesso

Lançado em 12 de maio, a 2a edição do Projeto Pre
servar é Amar. se propôs, ao longo de quase um m�

li

direcionar uma atividade social, de cunho educativo, en

volvendo alunos das escolas da região, com o objetivodt
envolver aproximadamente 4,5 mil estudantes da rede di 2

ensino fundamental da região, segtmdo a diretora adni
nistrativa da empresa, Viviane Cecília Lunelli. ''Nosso in

tuito é fortalecer o que de melhor a natureza já nos rese

vou", avalia Viviane acrescentando que a cultura da pre·
servação está mais atuante na região. Quanto ao trabalho

apresentado pelo aluno Alexandre

Viebrantz, percebemos que ele idealizou um sonho
através da maquete. "Se a escola trabalha em equipe o

resultado influi diretamente em benefício de todos, inde
pendente de uma 'competição' entre eles", ressalta.

O prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini afirmou

que só tem a agradecer com este envolvimento entre a

iniciativaprivada e o poder.público, demaneira que envole
toda uma comunidade educacional do Município. ''Além

de conseguirmos difundir uma conscientização para a

importância da preservação ambiental, estes projete
geral)1 economia para o Município, em razão do

reaproveitamento do lixo através da reciclagem, bem 1/

como pela geração de renda a todas as pessoas que
sobrevivem como catadores. Além disso, contribui parJ
diminuição da quantidade de lixo nos aterros.

�=7
MmiJmrJll._A_ 1

Alexandre venceu com o projeto "O computador"
Alexandre afirma que

ganhar um microcompu
tador foi um grande sonho

para ele, haja vista que ape
sar de ser um técnico em

informática, por profissão,
não possuía nenhum com

putador. "Me dediquei bas-

tante no meu trabalho, mas
não esperava que seria o ven

cedor. Observei projetos
ótimos, uma exposição de
ótimo nível", acrescenta. A
diretora da escola Magaret
Frankowiak Burger,acres
centa que o desenvolvimen-

O'Hornorn Evoluiu, Nós Também!

Listas
Grandes
Grossas

Listas
Grandes
finas

Centull"y
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EG recebe selo Brasil
I .

remium pela qualidade
.

A linha de motores à

rova de explosão e a li

ha de Inversores de

requência. Cl"""'W-09WEG

eceberam o selo Brasil

remium, criado para re

onhecer e divulgar inter
acionalmente a qualidade
os produtos industrializa
os do Brasil. A entrega
contece neste dia 09 de

azenda, em São Paulo. É

clt segunda vez que a WEG

di anha o prêmio. Em 2002,
!l1f empresa já teve sua linha

e Motores Alto Rendi-

Reconhecer e, ao mes

a tempo, divulgar no

xterior a qualidade dos

rodutos industrializados

acionais são objetivos do
inistério do Desenvolvi

ento, Indústria e Comér
ia Exterior (MIDC) que,
ntamente com a Agência

"O povo que conhece
ao seu Deus se

lomaTá forle
e {ará proezas"

D.niel 11 :32

de Promoção de Expor
tações (Apex), o Instituto

de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo

(IPT) e com o apoio da

Câmara de Comércio Ex

terior (Camex), lançaram o

Brasil Premium.

O objetivo é incentivar

a indústria nacional na am

pliação da base de produ
tos de classe mundial para
enfrentar a competição no

mercado internacional.

Através de processo de

candidatura e seleção, são

premiados produtos que" .

poderão exibir a

logomarca do Brasil

Premium para sua divul

gação no exterior. Outro

incentivo será a utilização
dos produtos premiados
em campanha a ser. reali

zada pelo Governo' Fede

ral, para mudar a imagem
do País no exterior.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II
Ruo: Max Wllhelm, 289 - 80ependl
Centro Joro uó do Sul. Fone: 370-6180

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO

diretoria do Sindicato dos trabalhadores nas

Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas, Papelão e

Isopor de Jaraguá do Sul, Corupá, Guararnirirn,
Massaranduba e Schroeder, convocam todos os

rabalhadores sócios ou não da categoria dos
uímicos das cidades representadas pelo sindicato
ara assembléia geral a realizar-se no dia 21 de junho
e 2003 em primeira convocação às 9:30hs com 2/
da categoria em segunda convocação às 10:00hs

em qual,quer número de presentes tendo por local a
eds do sindicato sito a Rua: José' Emmendoerfer,
40 - Bairro Nova Brasília.
OM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
Iscussão e deliberação da pauta de reivindicação

d
ara a data-base de 2003 e 2004, principais pontos
e pauta a serem analisados: 1 - reajuste salarial

�m,a reposição das perdas decorrentes da inflação
edlda pelo INPC dos últimos doze meses; 2 -

:�mento real de salário; 3 - piso salarial de R$
0,00.

A '

.

au�on�ação para a diretoria do sindicato ingressar comçao JUdiCial caso haja malogro nas negociações.
Jaraguá do Sul - SC, 10 de junho de 2003.

Sérgio Luis Ferrari
Presidente

ECONOMIA/GERAL CQRREIDllO povQ5

./

e

ICOLETIVA: EMPRESÁRIOS DO SETOR ALIMENTíCIO DISCUTIRAM ALTERNATIVAS PARA O SETOR

Ciclo de Desenvolvimento

apresentado a imprensa ontem
]ARAGuA DO SUL - Re

presentes do Sebrae (Servi
ço de Apoio as Micro e Pe

quenas Empresas) de Santa

Catarina, a. Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul) e a SBT (Rede Santa

Catarina de Comunicação)
realizaram ontem, às 14 ho

ras, uma coletiva com a im
.

prensa sobre o seminário

''Alimentação e Inter-nacio

nalização", que integra o 2°

Ciclo Catarinense de Desen
volvimento. Os organiza
dores do evento esperam
reunir aproximadamente
500 pessoas, entre empre
sários, produtores, acadêmi
cos entre outros.

De acordo com o

agente articulador do

Sebrae, Donizete B6rger,

Representantes dó SBT, Sebrae e Unerj

o seminário acontece no

próximo dia 17, no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguádo Sul), quando es

pecialistas e empresários
discutirão as perspectivas
para o setor, indicando ca

minhos para uma maior'

projeção de Santa Catarina

nos cenários nacional e in

ternacional. ''As micro em

presas representam em tor

no de 98% na economia

nacional e somente 5%
. delas exportam seus pro
dutos", diz acrescentando

que elas não se sentem se

guras para exportar. A in

dústria de alimentação; se
gundo, B6rger vem tendo

uma 'importância cada vez

. maior para o desempenho
da economia brasileira.

Apesar. de apresentar
desaquecimento da econo

mia, em virtude da contí

nua alta de preços que re

duz a renda dos consumi

dores, verifica a geração de

excedentes exportáveis a

preços mais convidativos.
A confiança dos consumi

dores, bastante positiva
neste início de 'ano, e o au

mento do salário mínimo,
deverão logo reverter o

quadro de desaquecimento
na indústria da alimentação
no Brasil.

de, afirma a secretária de De
senvolvimento Social e Ha

bitação, BrunhildePasold. ''A
data e local serão divulgados
para a imprensa no início da

semana", completa.
Brunhilde reitera o

agradecimento de todas as

pessoas que colaboraram

para a campanha e enfatiza

que as doações continuam
a ser recebidas nas paró
quias. "Esperamos que no

decorrer próximos meses

entrem mais a,gasalhos
bem como roupas de

cama", conclui. (JE)

Campanha do Agasall?-b não resultou o esperado
FLORIANÓPOliS - Insti

tuído pela ADVBjSC em

2003, o TOP Exportação
visa distinguir e homenage
ar aquelas empresas cata

rinenses que mais se desta
cam na área de exportação
d� produtos de sua

fabricaçJaraguá do Sul -

A Campanha do agasalho
promovida pela Prefeitu

ra M�nicipal, em parceria
com as Igrejas Católicas e

Luteranas, terminou no úl

timo sábado com a sepa
ração das doações na Pa

róquia Pedro (Comunida
de Luterana) e a entrega a

Os classificados

do Jomal

CORREIO DO

POVO são os

mais

lidos e fortes da

Região do Vale
do Itapocu. Ligue

para0

371-1919, e
confira!

18 comunidades do Mu

nicípio. De acordo com a

coordenadora de serviço
de assistência da Igreja
Evangélica, Ema Pereira

Wille, foram arrecadados

neste ano em torno de 1,3
mil agasalhos de inverno.
"No entanto, verificou-se

como em outros anos, que
as pessoas ainda não se

conscientizaram para a im

portância de doar roupas
que minimizem o frio das

pessoas carentes", diz. Se

gundo Ema, o que acon

tece, na maioria das vezes,
-,

é que muitas pessoas fa

zem uma geral nos guar

da-roupas e retiram tudo

o que não lhes interessa

mais, independente que es

tas peças sejam de inverno
ou verão. "Registramos
um baixa muito grande na

arrecadação em compara
ção com a campanha do

ano passado", enfatiza.
Durante a próxima se

mana haverá.a distribuição
das últimas peças de roupas ,

as pessoas carentes que não

estavam cadastradas em ne

nhuma a paróquia da cida-

Ribeirão Grande

Faça já sua reservam
l......as IIIfIB8S81'V81: (41) 215-1995
�...,
...�
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ICOMPETÊNCIA: EMPRESAS DE JARAGUÁ DO SUL CUMPREM A LEI E DÃO'EMPREGO PARA DEFICIENTES

Diretoria da AADAV afirma

que todos estão empregados
]ARAGUÁ DO SUL - A

coordenadora da AADAV

(Associação Assistencial de
Deficientes Auditivos e

Visuais de Jaraguá do Sul), I

assistente social Luísa He

lena Rosa afirma que, atu

almente, todos os porta
dores de deficiência senso

rial vinculados à instituição
estão inseridos no merca

do de trabalho. Ao todo,
segundo Luísa, são 114

portadores de deficiência
sensorial que estão traba

lhando, sendo um deles

totalmente cego e estão

'tendo a oportunidade de

se integrar também a uma

vida social sem discrimina

ção.
"Pela primeira vez con

seguimos discutir com os

empresários a poten-'
cialidade dos portadores
de deficiência. Todos rece-

Cesar Junkes

Luísa Helena afirma que estão no mercado de trabalho

beram treinamento e as .

empresas colaboraram
tteinando seus funcionári
os e gerentes para que o

processo fosse o mais nor-

mal possível", ressalta
Luísa. Ela tem acompa
nhado a implantação efe

tiva das Leis 8.212 e 8.213,
de 1991, que garante ao

RodoviaSC416 comacostamentoprejudicado
]ARAGUÁ DO SUL - De

pois que foi instalada a rede
de gás natural na Rodovia
SC-416 (João Lúcio da Cos

ta) que ligaJaraguá do Sul ao

município de Schroeder, os
moradores das vilas ás mar

gens da rodovia simples
mente não têm como, trafe

gar porque acostamento foi

completamente destruído.
A obra de instalação da

rede foi finalizada já há al

gumas semanas, mas até

agora a empresa responsá-

vel não providenciou a re-

"cuperação do local e os

'moradores estão correndo
risco de sofrerem acidentes
de trânsito. São aproxima
damente seis quilômetros
onde é impossível trafegar
de bicicleta ou mesmo a pé
sem ter que avançar na pista
de rolamento.

A dona-de-casa Voni

Schroeder, 56 anos, comenta
que é praticamente impos
sível sair de casa a pé oumes
mo de bicicleta. Mesmo o

transporte coletivo está difí

cil, especialmente em dias de

chuva, quando as poças de

água impedem a passagem
dos pedestres.

Um funcionário do
DER C Departamento Es
tadual de Rodagem) que
preferiu não se identificar

pormotivos hierárquicos as
segurou que a empresa tem
um prazo para recuperar a

área, mas não soube preci
sar se esse prazo já esgotou
ou não.

portador de deficiência a

inserção no mercado de

trabalho através de cotas,

cujos percentuais variam
,

de acordo com o número <,

de funcionários.
. Luísa Helena ressalta

que, através de instrução
normativa de janeiro de

2001, foram criados os

procedimentos e o início

do processo junto à Dele

gacia Regional 40 Traba

lho, que ficou com a res

ponsabilidade de moni

torar o preenchimento das

vagas. "Todas as institui

ções que atuam com por
tadores de deficientes fi

cam a disposição das em

presas e do Ministério do

Trabalho para subsidiar o

programa, ou sep, asses

sorar o empregado e o

empregador", explica a

assistente social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato dos trabalhadores na
Indústrias Químicas, Plásticas, Borrachas, Papelào
Isopor de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirirr
Massaranduba e Schroeder, 'convocam todos
trabalhadores sócios ou não da categoria da borrac
das cidades representadas pelo sindicato pai
assembléia geral a realizar-se no dia 21 de junho
2003 em primeira convocação às 8:30hs com 2
da categoria em segunda convocação às 9:00hs co

qualquer número de presentes tendo por local a se

do sindicato sito a Rua: José Emmendoerfer, 240
Bairro Nova Brasília.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

Discussão e deliberação da pauta de reivindicaç�
para a data-base de 2003 e 2004, principais pont:
de pauta a serem analisados: 1 . reajuste salari'
com a reposição das perdas decorrentes da inflaçà:
medida pelo INPC dos últimos doze meses; 2
aumento real de salário; 3 - piso salarial de Ri
450,00.'

-

Autorização para a diretoria do sindicato íngressarca
ação judicial caso haja malogro nas negociações.

Jaraguá do Sul - SC; 10 de junho de 2003.

Sergio Luis Ferrari
Presidente

Especialização: Hospital de.Clínícas Estado do Rio de ,Janeiro, '

e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro
Fone: (047) 275.1150

_�"-:���!���r�,!!..�.�.�.<;Il�l�.:_��_:��l!:!'!'_lJ..��_�entel

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

ASCENSÃO DE JESUS

A Ascensão de Jesus há alguns anos atrás era

comemorada como feriado. Hoje, está sendo pouco
lembrada.
Mas o que celebrar neste dia? Que significa este dia

para a fê cristã, para nós?
O evangelista Marcos descreve assim a cena da
Ascensão: "Depois de falar com eles, o Senhor Jesus
foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus.
Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava,
por meio de milagres, a provar que a mensagem dele era verdadeira"(MarcOI
16.19-20).
A Ascensão de Jesus é.a culminância de seu ministério terreno. Sua preseníô
marcou o mundo. Mostrou a profundidade do amor de Deus, ensinando, curandO,
abraçando, libertando as pessoas do medo da opressão, do pecado e da morte,
Enfim, morreu e ressuscitou para presentear-nos com perdão e uma nova vida,
O fato de Jesus ter subido aos céus é garantia de que temos um Salvador qu�
pode e quer nos ajudar. Junto ao Pai, Ele acompanha a Igreja na sua atividade de

testemunho. Podemos dispor-nos a sermos testemunhas da mensagem. Ele

abençoou os seus discípulos e continua derramando as suas bênçãos.
Muitas vezes é difícil entender acontecimentos ao nosso redor. A história da

Ascensão nos mostra que podemos confiar em Jesus Cristo. Ele venceu os poderei
do mal. Subiu ao céu. Ele tem todo o poder e nos abençoa, mesmo quan-do não

entendemos o que está acontecendo. Deus em Cristo perdoa. Dá nova

oportunidade .

.

O nascimento de Jesus foi o milagre da visita pessoal de Deus para habitar conosco,
Sua Ascensão completa o milagre de Deus a nosso favor, por uma troca singular,
de habitar conosco espiritualmente. Trocou seus gestos de amor para derramai
abundantemente o seu amor em nosso coração e vontade ..

Façamos como os discípulos: abraçar esta fé de todo o coração e experimentar6
veracidade de seus ensinamentos. Então, celebramos Ascensão!

LONI DRIEMEYER WILBERT - Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio
Cerro

Uma opção romântica e tranqüila
para desfrutar o Dia dos Namorados...

luz
vn
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LUGA-SE- quartos mobiliados. Tratar: 370-
.

561 cl proprietária.
.

MIZAOE - vende-se, 108m2, cj terreno
88m', aceito caminhão até R$ 18.000.,00.
raiar: 45.000,00. Tratar: 370-1823 cl
ilson. (proprietário)

NA PAULA - vende-se, no Coajas. Tratar:
73-0046 ou 9975-1868 ou 371-3835.

RRA DO RIOCERRO - vende-se, em madeira,
erreno comercial com 560,OOm2, Valor R$
0.000,00. Tratar: 275-0051- Creci 1989-

RA DO RIO CERRO - vende-se, de alvenaria
103 dormitórios e demais dependências,
eneno com 7.500,OOm2, Valor R$
40.000,00. Tratar: 275-0051 - Creci

, 989-J.

Ia,

01

ja

O'

II,

ai

BARRA VELHA - vende-se, de madeira. cl
60m', mobiliada. R$11.000,00. Tratar: 371-
1495. (proprietário)

.

CENTRO - vende-se, casa de alv., 2

pavimentos c/300m2, 4.dormitários sendo

1 suíte, 3 bws, dep. empregada, garagem para
2 carros, aquecimento a gás. Tratar: 275-
3070

CENTRO-vende-se, casa de alv., 3 dorm., 1
suíte, cozinha mobiliadada, dep. empregada,
despensa, área de festas com churrasqueira,
garagem para 3 carros. Tratar: 275-3070

COMPRA-SE- casa em Barra Velha, perto do
Mar. Tratar: 370-3113 ou 9973-5770.

COMPRE A SUA CASA A VISTA E PAGUE A

PRAZO - Pelo preço de um aluguel vocé pode
comprar a sua casa. Saiba como, conhecendo

o Pleno Inquilino Nunca Mais. Tratar: 275-
0478

CORUPÁ - vende-se, de alv., cl 9 cômodos,
cl 18.000m' de terreno, a 200m da Getúlio

Cobertura com piscina, área 403,86m2, 1 suíte,
banheiro com hidromassagem, closet, 2 dormitórios,
dependências de empregada, área de serviço, sala
de TV, cozinha, sala pi 2 ambientes (estar e jantar),
3 sacadas, 3 bwc, espaço aberto junto a piscina,
churrasqueira e duas vagas de garagem.

Ed. Maximum Center. Av, Marechal Deodoro da

Fonseca, ,776 - Centro - Jaraguá do Sul.

Tratar: 370-2000 hor. comI.

VENDE-SE

Vargas. R$ 35.000,00'. Aceito carro no nego
Tratar: 375-0340 cl Wanderlei. (proprietário)

ESTRÀOA NOVA - vende-se, de madeira,
terreno cf 390m2, 3 qtos, sala, COZ., bwc, lav.
e escritura. R$ 16.500,00 à vista ou R$
12.000,00 entro + 19x R$ 240,00. Tratar:
372-3822cl Adriana. (proprietário)

JOÁO PESSOA - vende-se, de alv., cl 53m2,
no Cond. Dona Benta, lote 12. R$ 12.500,00
+ presto Aceito carro no nego Tratar: 376-1701
cl Airton. (proprietário)

PENSÃO - aluga-se, qto e COZo mobiliado no

Rio Molha. Tratar: 370-7698.

PROCURA-5E - casa, com 4 quartos e demais

dependencias, no centro ou bem proximo ao

centro com terreno com 600m2 de

preferencia.Tratar: (047)373-0993

RIO MOLHA - aluga-se, cl 87m', 1 suíte, 1
qto, wc social, sala, COZ., churrasq., garagem,
canal, pátio todo gramado e cercado, a 5km
.do centro. R$ 470,00. Ou semimobiliado cl

Lancamento
Clio Authentique
2 portas

Rede Renalllt. 183 Concessíonártas 110 Brasil.

Clio Expre��ion
com Taxo deQ%..,�:"�.

BLUMENAU
322·8800

IT4JAI
348-8460

fone e parabólica R$ 770,00. (pI não

fumantes) Tratar: 370-8563. (proprietário)

SÁO PAULO-vende-se, de alv., cl 120m'.
R$ 60.000,00 negociáveis. Ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 cl Ademar. (proprietário)

SCHROEOER - vende-se, em alv., cl 2
terrenos e 8 cômodos. R$17.000,00. Tratar:
275-1226 ou 9952-2746 cl João ou Suely.

TRES RIOS 00 NORTE-vende-se, de alv., cl
115m', terreno cl 450m2• R$ 18.000,00.

, Tratar: 276-1318 cl Oonizete ou Cislene.

(proprietário)

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas. Tratar:

370-3561 cl proprietária

BAEPENOI - aluga-se, apto cl sujte,
dormitório e demais dependências, localizado

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e SalasComerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prezes de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- Centro _,

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuSeL

"Inovando Conceitos de Vida"

na Rua Fritz Bartel. R$ 550,00/mês. Tratar:
275-0051 - Creci 1989-J.

VILA RAU - vende-se, quarto, sala. COZ., bwc,
lav., churrasq., garagem pI 2 carros. R$
20.000,00 entro + 137.00 mês. Tratar: 371-
9375. (proprietário)CENTRO - vende-se, apto Ed. Royal Barg, 3

dorm., 1 suíte, sacaca c/ churrasqueira, cozinha
mobiliada. Tratar: 275-3070

PROCURA·SE - moças pI dividir aluguel.
Tratar: 372-1657 cl Katia. AGUA VERDE' - vende-se, cl escritura, cl

JARAGuA DO SUL
370·6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

I gW;i8A Y I i'j'
UNAm

Novo

JOINVILLE
435 ·3700

�l��id��i��!)_lIrul �'O03 pU'JO aos cnen!�s.que aouuinem o Nevo R>:!ntluK eH" E�,pr.. ssi(!111.G W
.•2!)03/2�03. (.2) Condição v·illlda para mancamenrc c.om 0% de juros cara (I CI�' .E�pressio�, 1.� 8�, exceto ?�ra.,o CI� .A.lrthenlif��';. Pro())(,�áo 'prvrrog<lda até .�11 �6! 200:': Ftncnctameno coe (C!'e(1Ito Oire:? a? Consumidor) com entrada (I", .130% d? varor�jO v�ículo

�1� 1010n!2d'tJdv em 12 vezes semunc s + IOF. F inanciam"onto, Renault ptraves da cta. de Credrt�. F 1��nCtam,,;nto e Inves!ln�e.nto R",n.au� �o 8r3511. T�a de abertura de CrecH.D (TAC) nac Inclusa. cr",�n? S.UJ"'�O a anal1� e :3p�o,:aç30 ce cad3sl�o. ',.'I:mdlçp.o:.s _.alldas na-cata de p�[)llca�ao deste �unclo ou enquanto Ijura.r�m o�s estoques. C.ondi$�Ji. vamaa
Plel'lO. Os\, 0.3 ou enquanto curarem (IS estoques. Para maoresmrcrmações. consulte sua COr'K'e.'!>Sl(l!l�rla R�n:.lult Fotos PW:.l fins publlç�'imo�. Alçunslt.ms mostracos st.,0u marctonaocs neste rn.Jte.rlal pulJ!ir.II:.lno sac ccctcnals vou rererem-se a versões escectncas. A RemHl11 do BI3SI1 reservs-se ao direito ce alterar as eSPêClf)f:OÇO.?S de sses veeutos sem avtso

".:Itulos Renaue estão em conformidade como PROCON'VE- Programa de Controle de PolUlçâo do Ar ocrvelcucs Aucnotores Cintos de seçurança-ern coruuntc cOI11'Air Bags ssívamvcas
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2 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 10 de junho de 2�

Vliiê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

371m2, na Rua Paulo Kraemer, local alto. com
asfalto. R$25.000,00. Tratar: 372-3922 cl
Walter CRECI 9238.

CENTRO - vende-se, terreno comercial!
condomínio, cl 3.900 m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070,

CORTICEIRA- vende-se, no Lot, do Jorge. R$
1.500,00. Tratar: 370-7594. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, no calçamento
novo, cl 593m'. R$ 7.000,00. Tratar: 276-
2169 cl Emílio. (proprietário)

PRAIA DE GRAVATÁ-vende-se, área de terras
.

de 5.800m', distante 30m da Avenida Beira
Mar. Excelente local para investir (canst. de
condomlnlc fechado, camping, quadra de

esportes, etc.) R$ 400.000,00. Aceita-se

parcelamento em até 24 parcelas, ou imóvel
de menor valor em Jaraguá do Sul, Blumenau
ou Balneário Carnboriú, Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago Creci n' 3359/SC

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se, vários
apartamentos, casa, sítios ou lotes. Consulte
nossos preços e formas de pagamentos. Tratar:
(47) 342-7171 ou (47) 9102-0009 cl
Santiago Imóveis Greci nQ 33S9/SC

RIO CERRO II-vende-se, esquina, frente ao

asfalto, lkm após a chocoteíte, 16x28mts,
R$ 14.000,00. Tratar: 376-3386.

(proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, terrenos no t.ot.

Geranium, toda infra-estrutura a 12km co

centro, cl escritura. R$ 8.500,00. Ac,"ito
carro. Tratar: 372-12754 cl Walmor ou
9997-0048 cl Roberto. (proprietário)

VENDE-SE - pr óx. ao Vingando Meier,
30x15mts. Ou troco por carro. R$ 6.000,00.
Tratar: 273-1343 cl Andréia. (proprietário)

VENDE-5E - cl 1833m', frente com a Rodovia
BR 280, Km 82. Tratar: 276-0227 cl Alceu.

VILA NOVA - vende-se, área de terras de

1.003,95m'" situado no final da Rua 125-
Carlos Kupas, à direita, por R$ 65.000,00 à
vista. Tratar: (47) 275-6363 ou (47) 9102-
009 cl Santiago Creci n' 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de terras de

18.000,00m2, situado no prolongamento da
Rua 125 - Carlos Kupas, por R$ 150.000,00
à vista. Aceita-se 30% de entrada e o saldo em

até 50 prestações corrigidas pelo CUBo
Permuta-se por outros imóveis de menor vaiar,
0U por veículos. Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0009 cl Santiago Creci n' 3359/SC

BAEPENDI- aluga-se, sala comercial cf aprox,
110,00m', na Rua Fritz Bartel. R$ 385,001
mês.
Tratar: 275-0051 - Creci 1989-J.

CENTRO-vende-se, loja no Royal Barg, ponto
já formado; cf mercadorias e mobiliário,
derrone para Marechal. Tratar: 275-3070

PROCURA-5E - sala comercial pI montar
uma pizzaria. Tratar: 9996-6692 cl Stanislau.

SUB-LOCAÇÁO - de uma sala comercial pI
profissional liberal na área de. saúde, R$
200,00. Tratar: 275-0984 cl Karin.

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

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

VILA LALAU - vende-se, sobrado Comercial cl
240,00m2, serido sala comercial com aprox,
40,00m2, e residência com 04 dormitórios e

demais dependências. R$ 98.000,00. (Aceita
se casa de menor valor (R$ 60.000,00) como
parte de pagamento). Tratar 275-0051-Creci
1989-J.

PROCURA-5E -alguém que queira alugar uma
chácara pI mim. Tratar: 372-3464.

RIO MOLHA - vende-se, cl 20.000m', cl toda
infraestrutura, cf terreno de 1.000m2, cf'
finalidade exclusivamente residencial, cf
entrada privativa. Aceito carro e proposta no

nego R$ 39.000,00. Tratar: 370-8563.

(proprietário)

RIO MOLHA - vende-se ou aluga-se, cl área
20.850m', cl toda infraestrutura, galpão cl
quitinete, edícula cf garagem, churrasq.,
escritório, Chalé Alpino de 87m2, cf lagoa,
nascentes, riacho, trilhas, árvores frutíferas e

nativas. Aluguel R$ 1.690,00. Venda R$
155.000,00. Aceito carro ou imóvel no litoral
ou proposta na nego Tratar: 370-8563.

(proprietário)

VENDE-SE - na divisa de Palmeiras cf
Jaraguazinho, a 22km da Malwee, 80 margas,
nascentes, cachoeiras, luz elétrica, cf 17

cabeças de gado. Tratar: 376-0264 cl
Denilson. (proprietário)

L

VENDE-SE - fazenda 53 alqueires, próx, Rio
do Sul em Vidal Ramos. R$ 130.000,00. Tratar:
371-1987 ou 275-0777 ou 371-5639.

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem. Sacada - Prédio novo com

piscina R$ 85.000,00
Apartamento· 3 Dormitórios (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas- Sítuado no Centro - Pertinho do mar - Ôtimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormítórios (Suíte - Closet -

Hidromassagem)- Fínamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180,OOO,00

/

empregos
(

COBRADOR - pI trabalhar, motoqueiro, paga
se bem. Rxo + comissão. Tratar na Rua Jorge
lacerda, 293.

VENDE-SE

Apto, Barra Velha, Centro, frente pi o mar, área
212,67m2, cl 1 suíte, 2 dormitórios, 2 bwc,
dependências de empregada, área de serviço, cozinha,
sala de TV, sala pi 2 ambientes, 2 sacadas,
churrasqueiras, Bar, restaurante, cozinha e

churrasqueira no prédio, exclusivo para condôminos
durante temporada.
Ed, Fernão Capelo Gaivota. Av. Santa Catarina, 339 -

Barra Velha -; Centro.

Tratar: 370-2000 hor. comi.

CONSÓRCIO UNIÁO- precisa-se de vendedores
externos com experiência na área de

consórcios, remuração fixa + comissão.
Tratar: 371-8153 .

AULAS - ofereço-me pi dar aulas particulares
de fisica e química. Tratar: 9957-8313 cl
Carlos.

BABÁ - otereço-mep/ trabalhar. Tratar: 370-
7594.EMPREGADA - precisa-se, que possa

pernoitar. Tratar: 371-3865 cl Ana Lídia.
DIARISTA - se oferece pI trabalhar. Tratar:
9275-6198 pi recado.TELE-MARKETING - precisa-se cl éxperiência

na área de consórcio, cf telefone em casa

(trabalho domiciliar), remuração fixa +

comissão, Tratar: 371-8153 - Consórcio
União,

ENFERMEIRA - se oferece pi trabalhar,
particular, cf experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

CORRETOR DE IMÓVEIS. se oferece para
trabalhar em imobliária ou construtora, possui
referencias e CRECI. Tratar: 372-3922 -

Walter.

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como diarista,

empregada, cozinheira. Tratar: 273-1789.

SOLDADOR - se oferece pi trabalhar, cl
experiência e referência. Tratar: 274-8013.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contáb.�is
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel ,

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação jSistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Recruta e selêciona para admissão imediata as seguintes vagaI

VAGAS ABERTAS· 09/09/02

-AÇOUGUEIRO (4714-EL) - Sexo masculino e primeiro grau complelr
Vaga para Massaranduba.
-ANALISTA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL (4743,E) - Atendimen::
ao mercado externo na área de vendas; negociação com clienle,
fechamento de negócios externos e abertura de mercado internacioni.
Necessário que tenha conhecimento na arte de negociar, boa fluêncial
facilidade de relacionamento interpessoal.
-ASSISTENTE DE INFORMÁTICA (4754-S) - Com segundo grau compli:
ou cursando o terceiro grau na área de Informática. Ter boa apresenlali
e bons conhecimentos em Sofware e Hardware.

-AUXILIAR CONTÁBIL (4371·S) - Experiência em Escrita Fiscal!
Contabilidade/Lucro Real. Irá codificar Notas Fiscais, fará a emissãocl
Relatório e da GIA.
-AUXILIAR DE ALMOXARIFE (4747-E) - Conhecimentos gerais na áre'
de Almoxarifado, recebimento de materiais, controle de estoque e conhere

peças hidráulica, polegadas, bitolas e parafusos. Não exige escolarid<ml.
-CALDEIREIRO (4415·E) - 2" grau completo ou cursando.

'CORRETOR DE SEGUROS (VENDEDOR EXTERNO) (4551-E) - SeI

masculino, segundo grau completo, ter veículo próprio, autônomo I

experiência como vendedor externo (de preferência na área de segurosl
Pode ser aposentado.
- COSTUREIRA (4770-E) - Para primeiro e segundo turnos. Deverá lei!
mínimo um ano de experiência em máqquina reta e bainha.

-COSTUREIRA (4749-S) - Experiência de no mínimo seis meses e

máquina reta, overlock e bainha com duas agulhas. Deverá residir no baim

Ilha da Figueira ou proximidades.
- ENCARREGADO DE MARCENARIA (4766-S) - Experiência de três anm

como encarregado, pois irá fiscalizar, acompanhar e comandar o:

marceneiros. Não exige escolaridade.
-ELETRICISTA DE CAMINHÕES (4702) - Além da parte elétrica deveR
entender de alternador. Experiência mínima de dois anos. Não eXl5i
escolaridade.

-ENGENHEIR� SANITARISTA OU TÉCNICO (E) - Experiência er.1
Tratamento de Agua, Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.

eFREZADOR/FERRAMENTEIRO (4765-E) - Não exige escolaricaa
apenas experiência na função.
-INSTALADOR DE CALHAS (4745-S) - Deverá ter carteira de habililaçá
categoria B pois terá que se locomover para fazer a instalação. Exi�i
experiência comprovada.
-MARCENEIRO 94752-E) - Fará móveis sob medida. Não exigi
escolaridade, porém deverá ter no mínimo cinco anos de experiência.
.MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS(4455-E) - Segundo grau compleloif.
cursando. Idade a partir de 22 anos. Experiência comprovada.
·MECÂNICO DE AUTOMqVEIS (4731,S) - Experiência em montagem�
peças, pneus e rodas. Não exige escolaridade.
'MECÂNICO ELETRICISTA (4690·E) - Experiência mínima de um anoni

área automobilística.
.SERRALHEIRO (4586-E) - Saber ler e interpretar desenho, sQlda migi
experiência em serralheiria e caldeiraria. Todo o trabalho é feito cal

alumínio.

.SOLDADOR/SERRALHEIRO/PINTOR (4753-E) - Não exige
escolaridade. Irá soldar e cortar ferro, auxiliar na montagem, acabamenll
e também fará a pintura.

.

.TELE·VENDAS (4728-S) - Com experiência na área, segundo glai
completo e sexo feminino .

• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior. Desenvolveli
produtos de segmento Frigorífico.
·VENDEDORA (4769-E) -Idade mínima 22 anos e com experiênciael
vendas. Devreá ter o segundo gra'u completo. .

OBS.: Necessitamos de profissional (ambos os sexos), com formaç1.
superior (Engenheiro), que tenha experiência de no mínimo dois anos e"

EMBALAGENS, habilidade em Compras, controle de qualidade, entre oulfOl
·FRESADOR - E

eSERFrALHEIRO - E

·CALDEIREIRO
·TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT

·AÇOUGEIRO (4759) - Vaga para o Supermercado da Barra.
·ATENDENTE DE AÇOUGUE (4735) - Acima de dezoito anos, cur5an�
o segundo grau e sexo masculino.
.ATENDENTE DE VERDURAS (4738) - Sexo masculino, idade a partil
dos dezoito anos, cursando o segundo grau .

• CONFERENTE (4734) - Primeiro grau completo ou cursando o segundo.
Bom porte físico, sexo'masculino e idade acima de vinte anos.

..

.AUXILlAR DE DEPÓSITO (4695.4489-4649-4695-4733) - primelr!
grau ou cursando .

• PADEIRO (4721) - Vaga para Jaraguá, sexo masculino, primeiro grau01
cursando o segundo.
·PADEIRO (4760) - Vaga para Supermercado da Barra.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 ;:,CEP 89255-000

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valor R$ '130.000,00
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Terreno com 870 m2 , ma asfaltada, sobrado em

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

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

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

Fones (47)379-1287 - (47)9975-0298.
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Feírão de colchões Ecoflex
Colchões a preço de Fábrica

Serão mais de 300 peças de colchões
__ �Odos os tamanhos e modelos

CORREIO DO POVO 3

senac

•
CUR�O TÉCNICO EMENFERMAGEM

CURSO TÉCNICO EMALIMENTOS

CURSO TÉCNICODE TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

Ruo Adélio Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaroguodosul@sc.senJlc.br

PROGRAMAÇAO DE CURSOS
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Aproveite as Ofertas

Roupeiro Moval 32505
6 port. 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, sl 02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa. a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00
Gol Special . 01 branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6 01 branco G R$ 16.800,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000,00
Ka 99 cinza 'G R$ 10.900,00
Blazer DLX 99 branco O R$ 45.000,00
Corsa Sedan 99 branco G R$ 14.800,00
Kà 98 prata G R$ 11.500,00
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
VW 16.220 truque baú 97 branco O R$ 65.000,00
Golf GL cornpl, 96 :��: ( G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 G R$ 8.000,00
Gol Plus i 95 azul G R$ 9.800,00
Tipo SLX, comp!. 95 cinza G R$ 8.800,00
Escart L - Euro 94 vermelho A R$ ij.900,00
MB 709 93 vermelho O R$ 35.000,00
Opala Comodoro SLE 90 vinho G R$ 6.300,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
MS truque e 9aú 1313 83 amarelo O R$ 45.000,00
MB 1513 c!'9amba 79 amarelo O R$ 29.000,00

CompraVende Troca Financia

<'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol GIII, 4p Cinza 01
Gol GIII Branco 00
Corsa Sedan Prata 00
Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99

Gal, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99
Gal MI Vermelho 99
Escort GL Prata 98
MondeoCl.X Cinza 97

Blaser DLX, GNV Preta 97'

Pampa L 1.8 Branco 96

Uno EP 4p Vermelho 96
Corsa Super Prata 96
Saveiro CL Branco 96
Golf GL Azul 95
Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93

pmega GLS Verde 93

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

GM

Celta, 2p Branco 02 G

Corsa Wind 4p ,
Branco 01 G

Corsa Wind cj ar, 4p Prata 01 G

,Astra Sedan GL, compl. Airbag Prata 99 G

Vectra GLS comp. Vermelho 98 G

,Vectra GLS cornpl. Verde 98 G

Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G

VW

Pointer CU Branco 96 G

Gol 1.0, 2p Branco 96 G

FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G

Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G

Palio EDX cj a.c. Verde 96 G
Uno 1.5 Bege 88 G

FORD

F-250 Branca 99 D

Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

AV. PREFEiTO WAI.DEMAR GRUBA, 3809 ;: BAIRRO VI.EI.RA -JARAGUÁ DO SUL
-' , , . . '" .

Rua João Januário Ayroso, 65
I

371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. .99
Tipo, 1.6, cornpl., 4p 95
Uno Mille, limp. desemb., 91

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul mel
Logus, \ 94 azul
Santana GLS, 2p, compl., 2.0 90 prata
Gol,1.6 91 aiul mel
Gol S, ·1.6, álcool 85 grataFusca 1500 78 ege

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., ·d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa, 1.0, 2p

,

98 azul
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verdellli
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde mâ
Corsa Wind, t.e., desemb. 95 branco
D-20, compl. 95 branco
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelno
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mi

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo

. Escort Hobby, 1.0 94 azul mel
Escort Hobby 1.6 93 bordô
F-1000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermellw
Verona G�X, 1.8, álcool, v.e., t.e. 90 marrom
Escort L, alcool, desemb., a.q. 89 cinza
Escort Xr3, compl. 88 branco

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

Seja parceiro
da BV Financeira

r
,

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

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, cornpl. 94 bordô
"

Escort GL, gas. 91 azul

Gol, 1,6, gasolina 91 branco

Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco

87
\

Monza SL/E, 1.8, cornpl. bege

Chevette SL, 1.6, álc. 85 vermelho

Opala 4cc, reTí'quia, gas. 78 branco

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 beg�

Seja
•

Gol 99 branco 4p,16v parceiroFIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v í
r \ ,

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Vectra 98 branco , compl., GL, 2.0, GNV da BV FinanceiraTipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq

Tipo,4p 95 Bordô R$ 8.000,00 Kadett 97 cinza cj 9Pc.
Tempra 92 Azul R$ 7.600,00 Ranger 97 prata compl.

faça, ótimosPalio EDX 97 grafite compl.,1.0 evw Gol,4p 99 Branco R$13.800,00. Pampa Ll.8 96 branca cj capota de fibra
Kombi passag. cabeçuda 97 Branca R$10.900,00 UnoMille 96 preto 2p , •

Gol 94 Preto R$ 7.200,00 Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desernb. a, q, neqociosGM Corsa, 4pcl opc. 98 Branco R$11.500,00 Toyota Corolla 95 grafite compl.
Corsa 98 Branco R$10.500,00 VectraGLS 94 verde compl.

neste espaço!Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Uno Mille Elet. 94 verde 4p, I.t., d.t., a.q.

r

bordô compl., gasolinaMonzaGLS 94
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Escort Verona 94 prata 4p, cj opc.
Omega 93 Branco R$11.900,00 Parati 1,8 92 bordo álcool.

MOnJa 90 Marrom R$ 5.300,00 Saveiro. 92 r bordô álcool,1.6
FORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00

�

Goll,8 91' azul t.t., d.t., A.q,
RENAULT Clio 01 Bordô R$ 16.500,00

Santana 91 azul
Gol 88 branco

Av. Prefeito Wal,demar Gruba, 37�1- J�raguá do Sul Jipe passeio 58 prata rodão
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DURANTE O
NAMORO PARECE
QUE O CORAÇÃO
BATE MAIS FORTE ,

acompanhado de

suspi r o s e sonhos

quando se pensa no

outro. É a situação onde (

os casais aprendem a ter
I

um conhecimento recíproco
das qualidades e defeitos, dos
ideais e do que cada um deseja
na vida. É a oportunidade que a

vida lhes dá para' o estabelecimento
das bases do respeito mútuo, da

compreensão, da paciência da

sinceridade, da compatibilidade d� valores
morais e espi rituais, de um companhei risrno e

amizade sadios, todos eles aspectos indispensáveis
para uma união perfeita entre dois seres humanos que
desejam começar uma fel iz caminhada a dois.

( o objetivo maior do Jornal CORREIO DO POVO com a

veiculação deste especial, é trazer mais esperança
e amor a muitos corações. Além disso nest-as

páginas românticas você vai encontrar

também sugestões para presentear
desde um, ou uma, pretendente até

um marido ou esposa de longa
data, pois a paixão não tem

tempo para acabar. O casal que

consegue harmonizar-se

dentro de suas limitações,
diferenças e afinidades leva

uma vida agradável,
excitante e muito

carinhosa.nasce

or
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Quem acredita no amor sabe que tem que fazer a sua parte, e bem feita
,

'

que qualquer relação com alguém venha a dar certo, venha a se transfo.

I) li�
versão mais conhecida, a comemoração pelo Dia dos em um caminhar a dois feliz. A felicidade não chegará, (se nada fàrl

� morados teriase originado na Roma Antiga, no século.Ill. O Afinal, etimologicamente, amar significa "sair de si mesmo", cad�

I! lldre Valehtim lutou contra as ordens do imperador.Cláudio U, fazendo o melho� para a pessoa qu� se ama e

po�, que� tam,bé�. qU;1
I re havia proibido 'O casamento durante as guerras,

" amado. Vamos Ia! Faça alguma corsa: pare de, Simplesmente, ficar
•

I reditando que os solteiros eram os rnelhorescontbatentes. alguém e comece u,m namoro responsável em buscado verdadeiro amor!

I , ém de continuar celebrando casamentos �Ie casou-se' .

I você, leitor, tenha -sucesso. em sua caminhada e com suas ações posi!
,[.

. . _ .'
.

. plante muito amor e assim, crie as condições saudáveis para que
I eretamente, apesar da proibição do Imperador. Tendo se

f t I id id d I h' d I'
-

I
.

f I' id dar a eCI a uma VI a e casa c ela e rea izaçao, a eqrta e e ICI a e I

cusado a renunciar ao Cristianismo, Valentim foi condenado
que a morte Os separe". E assim, independente de quantos anos es!

morte. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento da sua juntos, os dois possam como um casal feliz, comemorar todo dia, co

ntença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e· fosse um feliz Dia dos Namorados!

'Iilagrosamente devolveu-lhe a visão. Antes de partir, Valentim
\

"
creveu uma mensagem de adeus para ela, na qual assinava

! mo IISeu Namorado", Considerado mártir pela Igreja
i,

.

, tólica, a data de sua morte, 14 de feverei rOI também marca

. festas anuais celebradas na Roma antiga em honra de Juno

I' eusa da mulher e do matrimônio) e de Pã (Deus da natureza) ..
� 1'm dos rituais desse festival era a passeata da ferti I idade, em
I

I,
e os sacerdotes caminhavam pela cidade batendo em todas as

I,:ulheres com correias de couro de cabra para assegurar a
!i .

-_ •

.

.

,

cundidade.

tra versão diz que no século XVII, ingleses e franceses

ssaram a celebrar o Dia de São Valentim como a união do
I

'

a dos Namorados. A data foi adotada um século depois nos

: tados U nidos, tornando-se o Valantine
'

s Day. E na: Idade

I édia, dizia-se que o dia 14 de feverei ro era o primei ro dia de

asalamento dos pássaros. Por isso, os namorados
Idade Média usavam esta ocasião para deixar mensagens de

I

ar na porta da pessoa amada. No Brasil, o Dia dos

. amarados é comemorado em 12 de junho, um dia antes do dia

-., . ./ .

zstorza
ata

CORREIO DO POVO
Edição: Juliana Erthal
Fotos: Cesar J unkes/C P e H orst Baümle
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nossas vidas
II or acaso que

ecem por se

uíveis por
s por onde
a tlelas, por
ação". Mil
oberta

a de felicidade,
dedica para nós,
"

e pelo que você
er tão especial e
ar de verdade.

"

pela esperança
ista. Obrigada
ue passo ao seu

os Namorados'.
a surpresa, mas
ar {lO seu lado.
todo o meu

o".

, S Santos.

A promoção
"Only You" foi um

sucesso. Recebemos várias
cartas com Iindas

mensagens românticas.

Hercules
"Nos pequenos gestos, ;1,0 olhar, nas
palavras palavras ... nossas vidas se

constroem na alegria de
caminharmos juntos, em direção ao

mesmos sonhos. Nas alegrias e

desafios que tornam tão preciosa uma

vida juntos é que aprendemos como

pode ser maravilhoso o amor entre

um homem e'uma mulher". Te amo

demais!

'Adriana

Abílio Júlio da Costa Júnior
Volta pra mim! -Vou esperar...

D.S.

[onas
"O mais importante entre nós não foi
apenas você me dizer o que é amar

alguém, mas sim.me fazer amar você
.. ""

. como nunca amei nl,nguem
Te amo de mais.

Elis.

o que pode desgastar um namoro?

"Ciúme de, ambos,
situação

Financeira,
trabalho (tempo)"

Ailton Herhst, 33, anos,
representante comercial

"Dúvida quanto a

sinceridade
com o parceiro"

Adenir dos Santos, 36
anos, coordenador de

pesquisa

"Ciúmes,
brigas e

desconfianças"
I

Luana Bornhausen,
18 anos, estudante

'.ii rotina e a

traição"

2 Margani Gervina,
31 anos, Do lar

o lugar idealpara você e seu amor

Grandes emoções acontecem aqui!

�;"'.;,.j�....."".,.J
Est�jo
Bom dia! Boa N(��!51,5O

Estojo
Tarsila
Desodarame Colônia Tal'.I';1111001ll1 + f;'"/l/u{wio
Pájimlllda Desodorante CO/fora/200ml + Bolso

Estojo
Thaty

ib.

R$45,50

Estojo 68 00Floratta in Bllte R$ ,

Desodorante Colônia 711111\' looml + Desodorante
�pray Thatv - 951111 + P(lr/{t - Retrato

'

Desodamnte Coíóuia Egeo Mq.,,·ufillO 100m/ +
Desodorante Spray Egeo Masculino 95 III! -Lata

Jaraguá do Sul
Av. GetúlioVargas, 158 - 275-0583
Calçadão, 183· 371-7365
Shopping Center- 372-2678
Guaramirim

'
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César Augusto Vieira e Kátia Karla Bruch,
ganharam um vale flores da Floricultura Anelise,
um moletom da Boutique Bella Brasilis e uma

telemensagem da Criativa Telemensagem.

Ivo Kuhn e Isolde Rengel, Kuhn, ganharam um presente
da Loja Harmonia, um vale flores de R$ 25,00 da

Boutique das Flores e uma telemensagem da Criativa

Telemensagem.

Márcio limar Will e Bianca Andréia Socreppa,
ganharam um presente da Água de Cheiro e um

arranjo de flores da Floricultura Florisa.

6 ESPECIAL CORREIO DO POVO Dia dos Namorados TERÇA-FEIRA, 10 de Junho de 2003

Jacques Beck e Danúbia Cristiane

Martinelli, ganharam um moleton

feminino da Boutique Bella Brasilis
e uma pernoite com café da manhã
no Barra Velha Wille Hotel.

Bento Vieira e Ana Paula, ganharam
uma cesta de café da manhã romântica da
Cestas Regina Personalizadas e um vale

brinde da Preciosa Joalheria.

João Marcelo Ruszczak e Jucelei Karina

Piazetzni, ganharam um jantar para o

casal no Hotel Estância Ribeirão Grande
e um presente no valor de R$ 100,00
da Joalheria Kuchenbecker.

Euclides Stueber e Alida Stueber, e

ganharam um vale compras de R$ 70,00
da Mira Modas, um endredom solteiro
da Lux e uma telemensagem da Criativa

Telemensagem.

Hary Vorpagel e Dori Vorpagel,
ganharam um moletom

masculino da Boutique Bella

Brasilis, um moleton feminino da

Merejak Têxtil e um

presente da Boutique Bella
Mulher.

Valnir Kellner e Soraia Kellner,
ganharam um vale presente da

loja Ponto Certo e uma pernoite
com café da manhã no Hotel
Etalan para o casal.

Adriano Milton Preisler e Sheila Preisler,
ganharam uma camisa e uma T-Shirt da
Mineral Mega Store Marisol, duas horas de

boliche no Big Bowlling para dois casais e

uma telemensagem da Criativa

Telemensaqem,
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RELACIÓNAMENTOS QUE perpassam o mundo virtual e real

Divulgação
Marcelo Simas e Drica Guimarães se conheceram pela internet

Pode parecer piegas, mas o ditado "toda panela tem sua tampa" tem
uma conotação considerável, que instiga as pessoas na busca de um

alguém especial, mesmo que inconsciente. Sair à noite para se

divertir com os amigos ,e conhecer uma pessoa interessante é um

ritual básico, que sucede há tempos. A vantagem dos últimos anos é a

difusão da Internet, que opera como uma segunda ferramenta no ato

�e conhecer pessoas. Trata-se de um novo instrumento que vem

adicionar à vida dos boêmios um mecanismo a mais na procura de
uma pessoa amiga ou de possíveis relacionamentos amorosos. I

Apesar de a Internet ainda ser vista com certo preconceito, muitos
naveçadores da rede conseguem desprender-se de alguns tabus e

entram em canais de bate-papo, conversam com pessoas de outras

cidades, estados e países. \I É certo que a convivência é urna ótima
arma para avaliar o perfil de alguém, mas dou crédito à cultura e à

inteligência.rE num pré-contato vi rtual, essas duas características
são nitidamente perceptíveis", relata o estudante Fábio Lullez Pinho,

29 anos. Apesar de usar a

internet como um canal de

comunicação, Fábio frisa que
conhecer pessoas virtualmente é

interessante, mas as relações
interpessoais são imprescindíveis.
Assim como as pessoas podem se

enganar ao conhecer alguém pela
Internet, o mesmo risco pode
ocorrer numa festa, ou quando
um amigo apresenta um primo.
Um exemplo de sucesso é o do
analista de sistemas Marcelo

Simas, 36 anos, e da publicitária
Drica Guimarães, 33. O casal se
conheceu numa sala de bate
papo, descobriram afinidades,
depois mantiveram contato

virtual e por telefone durante um

ano, até o momento que surgiu a

necessidade de se conhecerem

pessoalmente. \I Eu morava no

Rio Grande do Sul. Estava
envolvido e resolvi vim para

Jaraguá do, Sul visitá-Ia e quando
a vi, não tive dúvidas. Assim que
entramos no elevador já a pedi
em casamento e três semanas

depois estava aqui com todas as

minhas coisas", relata Marcelo.
Os dois completam cinco anos de

casamento e declaram-se

apaixonados.

Enquete:
"Acho mais econômico você dar um "corte" virtual do que pagar para
entrar em um bar, chegar numa mulher porque ela é visualmente

favorecida, depois perceber que ela só sabe falar sobre marcas de

perfume, ter dar o "corte" e ficar olhando pra aquela pessoa o resto do

tempo que estiver no mesmo ambiente. Já que existem muitos pós e

contras, geralmente bato um papo rápido pela Internet com alguém que
tem um interesse por mim, depois trocamos os telefones para uma

.

conversa melhor e, dependendo da pessoa, marco um encontro", Fábio
Lullez Pinho, 29 anos estudante de turismo.

"Quando você conhece alg;'ém ao vivo, vê primeiro a aparência, os
gestos, toda a parte física. Inicialmente, é isso que te influencia a

procurar este ou aquele contato. O interesse pelas características
internas da pessoa vem depois. Pela Internet, mesmo que você procure

-

por aparência de fotos ou descrições físicas, o que vai ser marcante no

desenvolvimento do contato é a compatibilidade de idéias. Os canais de

bate-papo funcionam como um filtro onde você seleciona os contatos pela
comunicação que acontece antes"Na minha opinião isso é uma

vantagem enorme, porque você passa a se relacionar apenas com quem
combinarcaso o contato seja sincero", Emir Rauen, 34 anos, dentista."

"Na minha segunda experiência pela Internet, eu estava
superapaixonada. A coisa foi rápida: entre eu conhece-lo on-line e

pessoalmente foram menos de 40 dias. Ele me escrevia todo dia,
mandava cartõezinhos que eram retribuídos, me ligava diariamente,
mas não mandava a foto. Fiquei apaixonada por um perfil que eu
montei. O cara era de Porto'Alegre e foi minha primeira decepção na
net, pois ele atravessou dois estados pra vir me conhecer e, quando ele
desceu do táxi e eu o vi,fiquei chocada. Era bem diferente do homem
que tinha imaginado e foi horrível porque ele já me conhecia por foto e

estava apaixonado. Não consegui nem beijar o menino, mesmo ele
ficando cinco dias hospedado na minha casa. Depois disto tirei uma
grande lição, sempre pedir foto, nunca em hipótese alguma dar
esperança pra alguém que dizia me amar. A gente pensa que a pessoa do
outro lado está brincando, mas ela está levando tudo a sério, montando
um castelo sim, com um príncipe e uma princesa. E é horrível brincar
com os sentimentos dos outros", Roberta Spadini, 25 anos, estudante.

Adolescentes iniciam vida sexualprecocemente
Um dia você percebe que quase todas as suas amigas já transaram e que isto ainda
não aconteceu em sua vida. A primeira reação, depois dessa descoberta, 'é começar
a se achar diferente, feia e esquisita ... mas não é bem assim, afirma a presidente
da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Marli Raquel Garcia. Segundo ela, as
meninas estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e nem sempre isso ,

acontece na hora ceda. Um dos principais problemas, todavia, é que muitas
adolescentes não 'estão se prevenindo das doenças sexualmente transmissíveis,
como o HPV (Papilona Vírus Humano).

'

De acordo com Raquel, o H PV é um vírus que, quando transmitido pela relação
sexual, sem a camisinha, pode causar verrugas nas genitais de homens e mulheres

e,'quar)do' local izado no colo do uterino e não tratado adequadamente pode levar
ao câncer do colo uterino. \I Ele pode ficar no organismo muito tempo sem se

'Pa,a pedi, mensagem, Ugue g,tilis ctlm lele/tlne ctlnClencitlnal

T,m" m,.,a".,
,m al,mõ"

manifestar e, quando houver uma gravidez ou uma queda de resistência do organismo,
ele começa a ficar ativo e pode ser detectado", explica acrescentando que ele pode ser

detectado através de exame Papanicolao (preventivo), colposcopia (com microscópio),
biópsia ou exames mais sofisticados. As verrugas são vistas facilmente tanto no pênis
quanto na vagina.Algumas mulheres infectadas nada sentirão, ele pode ser silencioso,
afirma a diretora. Outras apresentarão verrugas ou alterações no colo do colo uterino e

muitas terão história de corrimento vaginal crônico, coceira e ardência vaginal, dores
nas relações sexuais. "O H PV ainda não tem cura, pois a vacina deverá estar pronta em

alguns anos", salienta. Mas o tratamento pode ser feito na Rede Feminina de Combate
ao Câncer ou com os médicos ginecologistas de sua preferência, com medicamentos
específicos ou a retirada das verrugas com cauterizações. A pessoa deve ser

acompanhada com exames a cada seis meses.

, TeleMensat. A maneira mais fácil
\" �;!,c

.

\ .:de expressar seus sentimentos
u'.;.

275-3468
Rua Reinoldo Rau. 242

Centro - Jaraguá do Sul
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u.. ite-"", _ dai, eK4e'teÇM,
.1W' 9'""'- 1II01t0ll1r0. 179 - CeIÚ'U>

C...e,��JtójJIlio-
4]) 370-0186

• R"" !)••tTCM.vw. RiIWto.. 657

9a"nl.. Fig.w.a - (47) 371-8816

(OSMETUA f PERFUMARIA

(;y-' S C·7 Li) 17
C ua aáa c/a (j)eleJ:a�

R: Reinoldo Rau, nO 470 - C[ntro
jaraquá do 5111 . se . Tel. 371·1590

-shop!iiii'iBréirhaupr-: TeC27D53õ4-�'

_(}lLAD10 -

)fJJ.lLíl";llrI , cJm;;\

Joalheria e 61icaPaládio Ltda..
"'EâÚUIUlô tlqul pevta õe.wVt com. qttCl.P.i.dtule.

�'"*. e ca«diçkó e gente ........!
..

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, n273:1
Fone: 275-2214

www.pllladloslmara.com.br-paladio@netuno.com.br

Um presente especial
para quem é O��'L7
essencial na (_�r.4r
sua vida! �����I
'''''.'',, d"pc"" Ceslas & Cia.
com ustc cartnho.
I'rcs<:ntei.: :t<ll!cI� pt;��O:t ('�r('l'i,\1 com U111� lio(1.1
Cesta de Ctfé da rV[nnhâ

'Ir ;�'::���: � �;��lJ��� -D���t�l\�n()
E-mail: ccstuecieéünetuuo.com.br

Hidra, piscina térm., Sauna,
Cama árabe gir., Cadeira erót.,
Colchão dágua, pista de dança

.J:l••••Je1I

www ..motelkalahari.com.br

R Horácio Rubini, 1000

. "
.

BOutl ue uas F \ ores
II11m1os, Drcomçôrs dr CasallTC/lt{)s, Buqun. Caros,

Crslas de fil/tas (fi""s· Elltlr,Vj1 a domirilio
Av. Getúlio Vargas, 268 - SI. 231 (Shopping
Breithaupt) ••;""_••",,..
Rua Epitácio Pessoa, 175. (Esq. C/ Ernflio Jordan)
lã 1U_.'lOi'kul Centro· Jaraguá do Sul

Joalheria
flJ�

Fe/íz Día dos Namorados

376-1299
Angelo Rubini, nO 1254 - Sala 2
Barra do Rio Cerro - Jguá do Sul

Loucura de Amor
Todo relacionamento começa com um bonito

sonho: cada gesto do ser amado parece
confirmar nossa crença de que ele é

simplesmente o máximo e faz de tudo para
conquistar. De tudo mesmo? Sim! Conheça a

história de Emerson de Souza, 21 anos e avalie
o que se fazpor um grande amor.

OnI You

ttecados

OBS: A história retratada acima é apenas uma das selecionadas da Promoção
"Only Vou". As outras duas cartas escolhidasdas serão publicadas no dia 12 de

junho, Dia dos Namorados, na edição do Jornal CORREIO DO POVO. Confira!

Também paniciparam do concurso, enviando lindas histórias de amor os casais Érica e Adinei, KáUa e Claudemir, !acquer e Danúbia, Bento e Ana Paula, Hélio e lindamir, entre outros.

Uma bela noite de sexta-feira, Emerson de

Souza, começou a refletir que há duas semanas

estava sem ver a namorada Lidiane Duarte

Coelho, 20 anos, que morava em Florianópolis.
Como haviam discutido alguns dias antes, a
depressão veio lhe fazer uma visita. Ele não

pensou duas vezes e decidiu ir ao seu encontro.

Esperar amanhecer pra apegar um ônibus seria

insuportável. Como gosta de aventuras

começou a estudar a possibilidade de ir à Emerson Souza, 21 anos.

Capital de bicicleta. Com�çou a fazer os

cálculos da distância e do tempo e impulsionado pelo coração, decidiu ir fazer as pazes

pessoalmente com Lidiane.Antes de sair fez alguns alongamentos, pegou seu walkman e a

mochila {partiU em destino a felicidade. Saiu na primeira hora da manhã e levou 9 horas e

meia para chegar. O trajeto mais difícil, segundo ele, foi em Guaramirim, no morro em

frente a Weg Química. "Senti dor nas pernas, mas resolvi seguir em frente", diz. Na ponte
em Itajaí ele afirma que por pouco não desistiu e chegou a pensar em pedir carona para um

caminhoneiro. "Na reta de Balneário Carnboriúaté Tijucas quase morri de tanto pedalar, e

quando começou amanhecer daí é que bateu um cansaço", lembra Emerson. Ele garantiu
que esta loucura por amor valeu a pena. "Quando vi o meu amor, passou todo o cansaço, e

faria de novo se a saudade apertasse", suspira. Emerson voltou de ônibus. O que não se faz

por amor hein?
Atualmente estão morando juntos em Jaraguá do Sul. Para ela a atitude de Emerson

representou uma grande prova de amor.

Amar é ter persistência
Entre muitas somas e divisões surgiram alguns olhares, (umas

perguntas que na realidade era apenas pra ficar apenas mais perto.
Ele meu professor, que me olhava apenas como um professor olha
para uma aluna, mas eu não desistia, buscava assunto sempre

quando sobrava uma espaço entre uma aula e outra.

Ele era uma pessoa que dedicava-se apenas em ensinar e mostrar

para nós como é bom aprender cada vez mais, mas eu nunca desisti,
mesmo sabendo que professor e aluno nunca poderia dar certo.
Marcelo, nas manhãs que ele tinha de folga dava aula de vôlei e eu

para poder vê-lo todas as horas do dia, praticava este esporte, mesmo
não sabendo jogar, com o único intuito de poder ficar sempre mais

perto dele.

Hoje me emociono ao imaginar tudo o que aconteceu, e estamos

juntos desde 1996. Se eu não ti.vesse insistido talvez esses sete anos

não seria tão bons para mim e eu não teria aprendido o como é bom

amar alguém e ser amada.

Jucelei Karina Piazetzni conta sua história
de amor com João Marcelo Ruszczal<

",4
.t:LS pessoas e

por acaso, m

permanecem
tornarem

conquistar
passam ...Er

conquistar
Beijos S

�

Lu
"Por uma.

pelo tempo
por tudo o

faz. Obriga
por ensina

Obrigadap
e pelo seu

.. /

por ex isUT,

lado o mel
. A cada anO

a melhor
Euam
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pinião do padre S ildo - pároco da Igreja" confirmam que Jaraquá do Sul é a cidade com

Sebastião, o namoro é tempo de novas : ','

registro de maior número de separações no

bertas. E: nesse ponto que você começa a: Estado", diz. O relacionamento mais conhecido

ecer o outro e como é se relacionar com como "ficar", por exemplo, é ter um contato mais

'mo É aprender a falar, mas também à íntimo com alguém que está à sua frente e que mal

ar. "Namorar é muito bom, mas não é ' acabou de conhecer, mesmo sem saber até o nome

conseguir levar um namoro sem
;
um do outro, acredita o pároco. "É viver, sem

tendimentos, é necessário querer nenhum controle, uma situação momentânea,
I ente", diz. Segundo ele, o namoro só se, ocasional, fugaz, "curtindo" um ao outro sem

duradouro e feliz quando o casal exerce nenhum compromisso ou respeito, utilizando de um
'II

di t d
. -

d tl b t bia a Ia a ar e a cornurucaçao e o" ero ismo ara o e sem pensar, com responsa 1-

� 90. E a principal parte do diálogo - e lidade, nas conseqüências", enfatiza.
�r ém a mais difícil,- consiste em saber ouvir. Eleacrescenta que se o namoro ou o casamento

r o mais deriva daí. Quando falta o diálogo, ' valem a pena ser preservados, certamente os casais
o respeito rnútüo, a cumplicidade, o devem abrir algumas portas de entendimento e

: r de estar juntos, a confiança e a atraçâo superação dos problemas. "Mesmo assim, estas
" . Enfim, falta o amor. "O que afirmo são reflexões ajudarão a compreender melhor que não

5 reflexões, para que tanto o homem se deve ai imentar ressentimentos que só
a mulher reexaminem um pouco a desgastam. Sobretudo, ajudarão a estabelecer novos
ia relação; uma vez que estatísticas laços 'com maior solidez", finaliza padre Sildo;

Dia dos Namorados CORREIO DO POVO

AMORO, É TEMPO
e s des ob rt s

A Integração Revenda TIM é uma lOja especializada erl
celulares e acessórios

,

' I

I
Quem é cliente da loja sabe que OI

descontos e as promoções são as melhores do mercado
Com uma completa linha de celulares, aparelhos fixos �

acessórios, a Integração oferece outros serviços como
-Habilitaçãe

-Trocal de seria
-Migração de Plane

-Ativação da Caixa Posta
-Cartões Telefônicos
-Débito Automátlcc
-Troca de Númere

Sem dizer que as compras
podem ser parceladas em

-1 + 4 no preço a viste
-Até 4 vezes no cartão VIS)!

-Ou em até 12 vezes no crediáric

nossaS
er Ofertas
Dia dos Namorados
it> � it>

Nokia 2220

DE,

R$469,OrO
POR

R$269,OO
Estoque disponível - 100 peças

\ '

DE

R$519,OO
POR

R$299,OO (

Estoque disponível· 50 peças

Venha conhecer nossa loja e a linha de ofertas
especiais para o Dia tios Namorados. Vários aparelhos

em promoção, com atendimento personalizado e muito conforto
I

'

Pensou em celular?

loja da lnteçreçêo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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)

�Olllportamento
�

CIUMES: uma

questão social
\

O' ciúme surge de uma exigência de r

arnor, envolvendo o desejo de posse
e suspeita de infidel idade, o medo
de perder a pessoa amada .. Nas

relações amorosas tem pessoas que
são tão completamente do outro

que perdê-lo significa perder-se,
explica a psicóloga, Sabrina

.

Adami. Segundo ela, a maior
dúvida sobre o ciúme é afrontei ra

que separa a normal idade da

patologia. \\É muito comum sentir
ciúme e se este surge em situações
reaí s de suspeita de i nfi de I idade e

tem um tempo determinado de

duração é considerado normal;
ainda mais quando o pareei ro (a) já
lhe deu motivos para a suspeita",
avalia.
Em uma relação deve existir o

; equillbrio, onde o ciúme e a
I .

insensibilidade não se posicionem
em I imites extremos. Para o

.

equilíbrio existir é necessário
manter uma relação de respeito,
confiança, 'desejo de renovação e

muito diálogo, lembrando que os

"dois devem estar dispostos a isso.
\\A patologia aparece quando não

.

existe o controle sobre o

sentimento e as reações são'
explosivas, engrandecendo o

sentimento de posse, ai imentando a

insegurança e sensação de perda,
.

tudo isso provoca um e,norme
sofrimento para o ciumento
desencadeando a fantasia

\

causadora de delírios insuportáveis,
fazendo com que umsimples
cumprimento se torne motivo de

traição", completa a psicóloga.
Este sofrimento podemos assistir
na nóvela global Mulheres
Apaixonadas no papel da Heloísa,
onde a personagem, tomada por
uma forte sentimento de ciúme, age
impulsivamente comprometendo'
sua relação com Sérgio e sua

própria vida.
O ciúme tem o poder de aflorar

I (
sentimentos comp inveja,

'

comparação, posse, rejeição, temor,
ansiedade e principalmente o

abandono; 'denunciando assim, o
r ./

grau de maturidade, preparo
emocional esequrança na relação.
Socialmente o ciúme é associado

.

ao amor, e oferece explicações para
.briqas e loucuras, sendo muito

,

comum escutar-mos "sinto ciúmes,
porque te amo". Para o parceiro
(a) do ciumento (a), é difícil a

convivência pois tem
que controlar-se o

tempo todo para não

dar motivos à
fantasia do outro,
perdendo a

espontaneídade e

vivendo com as

cobranças e brigas
diárias.
O ciumento(a) tem
tanto medo de perder

A psicóloga Sabrina Adami diz que socialmente:
ciúme é associado ao amo

/'

e ser enganado que a relação acaba se

desgastando, sendo eleta) próprio o causador da i

falência da relação.
É necessário aprender a respeitar os I imites,
ninguém é dono de ninguém, todos precisam ter

sua individualidade, amigos e principalmente
I iberd�de. Acima de tudo valorize-se. Em muitos
casos é importante procurar a ajuda de um

profissional onde propiciará um espaço para a

percepção do funcionamento da relação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Walter Marqüardt, 1850 - !Jarra do Rio Molha - Jaraguá do Sul � �C

Árduíno
Veículos

CorsaWind,4p
Corsa Wínd, 4p
Uno MíUe EP 4

Ka, cornpl,
Escort.SW
Uno Míll

371·4225

372-0676

Cinza

Preta

4x4, mecânica Prata

Ocabinada2.8, compl.
minhonete Mussa, ,4x4, autamât:
etra C;LS, comot.. '

99

98
97
97
96
95
93
92
921
91
91
85
80
80
76
72
72

70

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.400,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00

Gol Special

Pampa L, 1.8

Corsa Wind, 4p
Belina L, 1.6

Uno Mille IE

Escort L, 1.6

Diplomata 4:1, gás
Uno Mille SX

Gol1000i

Go11.6

Santana 1.8

.
Gol1000

Fiesta CLX

Falcon

YBR 125 c/ partida
XR200R

Branco 02 R$ 12.500,00
Verde 90 R$ 6.000,00
Branco 00 R$ 13.900,00
Prata 87 R$ 3.900,00
Vermelho 96 R$ 7.900,00
Preto 91 R$ 6.500,00
Azul 92 R$ 12,500,00
Branco 97 R$. 9.500,00
Bordô 95 R$ 9.500,00
Azul 95 R$ 9.500,00
Prata 86 R$ 4.500,00
Vermelho 94 R$ 4.000,00 assumir

Branco 97 R$ 7.800,00
Prata 01 R$ 9.800,00
Prata 02 R$ 4.000,00
Branco 97 R$ 3.900,00

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

F.one/Fªxt 370-2769
v. Pre ello Waldemélr Grubba,3711 .. Centenário

Clio RT
Gol Plus GIII Comp!.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX
Ka
Tempra SX compl.
Escort 1.8, ,GL
Gol1.0i
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

Cinza
Preto
Prata
Verde
Branco
Verde
Cinza
Prata
Cinza
Branco

.
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Vermelho'
Bege
Azul
Cinza
Branco

Bege
prata
Amarelo
Fantasia

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

Vermelho

Prata

Vermelho

Branco \
Branco

Branco

Preto

Cinza

Bordô

Bordô

'Begé
Marrom

Vermelho

Azul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

I'

I'

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

nesocros
neste espaço!
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8 CORREIO DO POVO, TERÇA-FEIRA, la de junho de 20ij

PANIFICADORA - vende-se, Confeitaria. R$
15.500,00. Aceito earrono nego Tratar: 9993-
5833.

P'ANIFICADORA- vende-se,

equipamento compl., excelente
ponto, c l ie n t e l a formada. Tratar:
371-4300.

PORQUINHO DA íNDIA- vende-se. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 el 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.

TECLADO - vende-se, eletrônico Yamaha PSR

270, eompl. el estante e catálogo. Tratar:
37.0-2748.

TíTULO ACARAí - vende-se. Tratar: 371-1495

el Darci.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

TíTULO BAEPENDI � vende-se. R$ 250,00.
Tratar: 9902-0732 el Junior.

VENDE-SE - protetor de berço, cestinha de
o medicamentos, mosquiteiro de teto e cortina

pI quarto de bebê, azul. R$ 70,00. Tratar: 371-
6238.

VENDE-SE -14 jogos de moldes em malha,
adulto e infantil. R$ 80,00. Tratar: 372-1274
el Arlete.

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

VESTIDO-liende-se, de prenda, manequim 38,
el armação. R$ 100,00. Tratar: 371-0196:

VESTIDO - vende-se, novo, bordô el bordados.
R$ 130,00. Tratar: 275-0405.

VIDEOCASSETE - vende-se, JVC, 6 cabeças.
R$ 250,00. Tratar: 371-8684 el Sandro.

VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast, e/2

! Rua Reinoldo Rau, 500 - si 05

I (antiga loja Pituka)

I 371-5662

controles, 20jogos, 1 memory eard VMU +

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

VIDEOGAME - vende-se, Play Station, 8 cds,
controle analógico, memory eard. R$
300,00. Tratar: 372-3837 el Edson ou

Neide.

acompanhante!
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

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

..
Jaraguá do Sul cf Local Discreto,

.. .. �q�����?E � Acessórios

Procura-se pessoas
de boa atitude para
trabalho autônomo

em tempo parcial
ou integral.

Contato: 27�-3122
ou 9955-9782

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

VIDEOGAME -vende-se, Play Station, el 6 cds
+ controle analógico e memory cardo R$
270,00. Tratar: 370-8180.

3 D S".
(S;!/lt10 1! S'uíte)

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

Piscina adulto e infantil, Playground,
/smbientee decorados e mobiliados.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station 2,
el 10 cds, 2 eintroles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-

2206.

o prétlio:

VIDEO LOCADORA-vende·se, Rua Maria H.
da Silva, Água Verde. R$ 22.000,00. Tratar:
275·0945 ou 371-2525.

PLANE,T GAME
• VENDAS "LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

d

TIIVllla("l{o ág/la IJllf'IIlt: - Cll1lrmôtjltfÍnll/1/ �fI(lI(1ii n

Opç{Ít12 (i1/gl1$ de gl/rngnll
0/,(,:(10 garagelll cld;:I" Privativo

Couuieto eisienm de segurança

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

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

R. lV[lll'câllll Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg O'111cr - Jaragwl do Sul - se

CONSTRuseL
"Inovando Conceitos de Vida ,.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

-xsox
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCASI
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBe h&arto de atendimenlo: �!9undaj segll!lda dai 10:00 ás 22:00

Rua: Sertha We ue ,1007· Barra�,Jaraguá do Sul· E·mail planetagame@ibestcom,br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MULHERES
Até a sexta-feira desta semana continua à disposição \

! do público a mostra "Mulheres em preto e branco

""e rosa", promovida pela Fundação Cultural no

Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul Eugênio Victos
Schmockel. São 108 fotos em preto e branco e sépia,
datadas desde o início do século passado, divididas
em 15 painéis. As fotos pertencem ao acervo do

Arquivo Histórico e são de pessoas de Jaraguá do

Sul. Através da exposição, pode-se perceber a maneira
e os costumes-das mulheres jaraguaenses. Depois do

Arquivo, a mostra segue para .o Museu do Parque
Malwee, onde permanece até o dia 30 de Junho.

Novos

\

Até o próximo dia 23 deste mês, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul apresenta o 10 Salão

dos Novos de Blumenau, no hall da Biblioteca Padre
,

Elemar Scheidt. Com visitação gratuita das 7h30 às

22 horas, a exposição mostra obras contemporâneas
que revelam o trabalho dos novos artistas catarinenses._
Entre as instalações e pinturas, está. o trabalho de

Charles Klitzke, artista plástico de Jaraguá do Sul, que
apresenta a obra "Segmentalóide". O salão reúne

obras de 24 artistas de todo o Estado, dando chance

ao público de conhecer diversas técnicas e propdstas.

SOLIDARIEDADE
O Colégio Nova Era prpmove; na sexta-feira desta

semana, campanha de arrecadação de alimentos não

perecíveis, que serão entregues às famílias carentes de

Jaraguá do Sul. De acordo com a diretoria do Colégio,
é de fundamental importância que os estudantes

entendam que a distribuição de renda pode tornar o

Brasil um dos maiores mercados do planeta.

FESTA
Acontece no próximo dia 11 deste mês a tradicional
festa junina do Colégio Nova Era, a partir das' 19

horas, na Praça Ângelo Piazera. Entre as principais
atrações, quadrilha dos professores, casamento caipira,
música e animação ppr conta da dupla sertanejaMartin
eJosiel e os comunicadores Marcelo Fernandes e Sílvio

Oliveira. Os alunos do ensino médio regular estarão
vendendo guloseimas como pinhão pipoca, docinhos
e quentão e a renda será revertida para a formatura
dos alunos. Se o tempo estiver instável, a festa acontece
nas dependências do Colégio.

""dD;m,{-i"ftY raças a força de
ira realçar a sua'

ser fácil convencer
a ficar ao seu lado.

Câncer - Você estará em

volta de um clima de mistério

ão agir de
da no trabalho e

GERAL CORREIO DOPOVO 7

ITRADIÇÃO: EVENTO TEM A PRETENSÃO DE INTEGRAR 'E VALORIZAR A CULTURA ÉTNICA DO ESTADO

Manifestações folclóricas têm
espaço em festival da Scar

]ARAGUÁDOSUL-Vin
te e oito 'grupos folclóricos

dos três estados do Sul do

país ( Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul) já con
firmaram presença ao 10

Festival de Manifestações
Folclóricas deJaraguádo Sul,
que vai acontecernos dias 21

e 22 deste mês, na Scar - So

ciedade Cultura Artística. A

promoção do eyento é da

Scar e do grupo de dança
folclórica alemã ''Nachtstern

Volkstanzgruppe", mas isso

.

não significa que apenas a cul
tura germânica terá-espaço.

De acordo com o coor

denador do Festival e tam

bém coordenador da Liga
Jaraguaense de Grupos Fol
clóricos, Cássio Fernando

Correia, o Festival é urna ten
tativa de integrar e valorizar
as etnias presentes na forma

ção do povo catarinense, enr
especial. Segundo Cássio,
participam do Festival gru

pos da etnia afro, represen
tado pelo grupo de danças
do Moconevi ( Movimento
de Consciência Negra do

Grupo Nachtstern Volkstanzgruppe existe. há 11 anos

Vale do Itapocu), húngara (
grupo Dunantul, de Jaraguá
do Sul) grupo de danças gaú
chas do CTG Trote ao Ga

lope, também de Jaraguá do
Sul e urn grupo ucraniano da
cidade de Porto União. "O

folclore alemão será repre
sentando por seis grupos de

dança, todos de Jaraguá do

Sul", complementa Cássio.

Ainda de acordo com

Cássio, a intenção desse pri
meiro evento é revitalizar a

tradição. Tanto que durante

o Festival haverá oficinas e ati

vidades integrativas de trocas
de conhecimentos e experi
ências. A apresentação ao

público está marcada para a

noite do dia 21, às'20 horas,
sendo que o ingresso é 1 kg
de alimento não perecível.

Na avaliação de Cássio,
o grande desafio dá Liga é

motivar as crianças e adoles

centes para que participem
dos grupos de dança. Atual
mente, segundo Cássio, o
movimento estámeio retraí-

do, sendo que alguns grup9s
possuem apenas urna �ate
goria e com poucos integran
te�. Ele cita como exemplo
o próprio grupo do qual é

coordenador, que existe há

11 anos e atualmente conta

com apenas seis casais. pru:a
o semestre que vem a inten

ção é formar urn grupo in

fantil e outro juvenil. "Es
tamos entrando em uma

nova fase no grupo de dan-i

ça da Scar", define o coor

denador.

Violeiro Paulo Freire faz shaw hoje emJaraguá do Sul
;'

]ARAGUÁDOSUL-Paulo que já esteve em Jaraguá do as de locais é de "suma im- tótlas-Circuito Catatinense de

Freire, considerado um dos Sul com o espetáculo "Mo- portância". Na sua opinião, Narrativas, é provocar o pú-
violeiros mais importantes do das de Viola", realizado ano esse projeto pode, inclusive, blico para que o mesmo ve-

Brasil apresenta hoje, em dois passado, terna intenção de res- fazer com que as pessoas pa- nha a contar suas próprias bis-
horários diferentes (16 e20h30), gatar as velhas e boas conver- rem de consumir "coisas es- tórias. "Queremos; em parce-
teatro pequeno da Scar, o es- sas, os causos, usando como quisitas que são lançadas no ria com o Sesc, incentivar as

petáculo "Capeta, Saci e São recurso a viola, na tentativa de mercado e 'passem a conhe- pessoas a contarem suas his-

Gonçalo" e faz parte do pro- resgatar a história do quintal cero que tem realmente de bo- tórias e, assim, mostrar urn

jetoBaúdeHistórias - Circui- brasileiro. nito no nosso Brasil", argu- Brasildiferente, que existebem
. \

to Catatinense deNarrativas", Na avaliação do próprio menta o violeiro. diante de nossos olhos e faz

do Sesc, realizado em parceria artista, o trabalho de levar his- Aprincipal característicado parte do nosso dia-a-dia, mas
com a Unirned. tórias que são contadas de ge- espetáculo e também urna das não é valorizado nem explo-
o show de Paulo Freire,

s
:

metas do projeto Baú de His- rado como deveria", ressalta.ração em geração para pesso-

si

estiver brigada com

será um momento

e acertar essa

ntrole os seus

paixão. Cor: Tons

Virgem - Ao demonstrar um
ior pela sua

ê poderá ser

om um aumento

om dia para
lquérn. Cor: Rosa.

sua capacidade, o

en ;!:?t::r�s��al irá
f_'e6êb'SDdi'�lação amorosa.

tor: Rosa.
i

-

o - Concentre-se nas

s e faça a sua parte,
r esperando pelos
rerá o risco de ficar

onia no amor.

Sagif6rio - Ao invés de fazer'
tudo so eite ajuda dos
cole rm, o serviço

ais. Forte

a os.

Capricórnio - Prepare o seu

c

vida afetiva.

Aquáco,;s::;:*�e estiver

p��PJPudar o visual,

sai��%�vr,8'1lerá contar com a

ajgJld&�a��$físlfPs. Felicidade e
'

sorte na paixão. Cor: Tons
claros.
Peixes - Tire um tempinho
p nizar melhor e
cal projetos em

enturas amorosas

z com você. Cor:
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Fotos: Divulgação

Leonardo Vieira, componente da Orquestra de Cordas da

Scar, no dia do Concerto Inaugural, entre os atores globais
Marcos Frota (E) e Sérgio Mambert

Beatriz Utpadel e

Agnaldo Ruediger
casaram-se no dia 12/
4, na Igreja Evangélica
Luterana Cristo Bom

Pastor, e a recepção
foi na Sociedade
Recreativa Alvorada.
Quem deseja
felicidades é família
de Udo Utpadel e
Jurandir 'Michels

/'

Completou 86 anos, ontem

Jacobi da Silva. São os

votos de muitas felicidades
de �eus netos Carlos

Eduardo e Elis Férnenda,

Suely Oumke,
ao lado do filho
Rafael Carlos Benner
e da nora'

" Etiene Maria da Silva,
em comemoração
do seu último

"""--''---''''!��--'--''--'''''--------'-----'L.�c_) an iversá rio d ia 29/5

,I

BAilE
A Sociedade Aliança promove
neste sábado Baile de escolha

de rainha da I<olonis-tenfest,
que represen-tará também a

Schüt-zenfest. A animação
será por conta da Banda

Hannover, a partir das 22
x

horas.

FEIJOADA
Acontece neste sábado, dia 14, a partir das
11 horas grandiosa feijoada na Escola de

� Educação Básica Euclides da Cunha, em

tNereu Ramos. O cartão será vendido a R$
15,00 com acompa-nhamentos de saladas de

[frutas. Prestigie! Será uma delícia ...

AGENDA
Enéias Raasch e Ban-da, se

apresenta nesta quinta, dia 12, dia
dos namorados na Cachaçarla
Sons e Vinhetas. E no sába-do se

apresenta no Restaurante Allegro.

GENTE & INFORMAÇÃO
POR FRANCIENE FAGUNDES

UNIÃO

QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 20�

Ora. Márcia Vieira, Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho,
em recente viagem a Foz do Iguaçu de onde após vai para
Buenos Aires

Os amigos Cézar Silva, proprietário do Cézar
r Cabeleireiro e Sidney Kamer da Pontual Express,
em recente evento na Boate Notre

Trocou idade no

último sábado,
dia 7, Regiane
Zehnder.
Parabéns e

muitas, muitas ...
felicidades é o

que deseja todos
os seus amigos
em especial sua
amiga Franciene

Fagundes

Restaurante AURORA
Cozinha Original Alemã

Buffet de Feijoada
Para Almoço

Todos os Sábados

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

Especia,lizado 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) �OO metros da fábrica
Choco Leite.

Estrada Geral Aurora

S/n, Bairro (Rio Cerro II)

Casam-se neste sábado, dia 14, n

Capela do Serninár!o Sagraol
Coração de Jesus, em Corupa

-

Mari Iene Fernanda B lunk e JOube'
Machado (a Bel e o Beta). E apóSi
cerimônia religiosa os convidado!
serão recepcionados na Sociedaoi
Águia Dourada. Todos os familiarei
os felicitam!

_NnLERSÁRIO_
8/6
Iolanda Cardozo Atanasio
Neli Luzia Schmitt

Diego G. Colle
Luana Carol ine Mass Barg
Kelly C ristiane G iovanella
Teima Freiberg
Tais Karsten

_

Ricardo Gustavo Bruch
José Roberto Leal

9/6
Fabiane G rutzmacher de Paulo
Eliete Bruch
Rosi Iene F. P. N unes da Silva
Juliana Emmendoerfer
Adrailton Leves Zuse

r

10/6
Evanilde Ribeiro
Jania Demathê

-

Dirce B rotzki
José dà Silva

,

Jean Carlos Piontkewicz
Itamar Chiodini

11/6
Jean Carla Bertoli
Jader Paol
Pedro Arquias da Silva
M eri V. G rutzmacher

12/6
Carina F. Mattedi
Thomas Jefferson Borchardt
Natalia F. Felisbino

Regiane Rodrigues
Wi II ian Tiechontcoski
Bruna Sarah Kancheri

Johnny Gois
Valdir Riedtmann
Adilson Kekes

-13/6
Maria Salete L. Manfrini
Aldina M. Wackerhager
António Fossile
Zen ida Antonia Lenzi Zanluca
Adelaide Hermann
Pietro Safanelli Moserd

14/6
Valeria Gesser
Sonia Massaneiro
Elisiane Piazera
Marco Antonio Massaneiro
Wanderleia Lange
Darci Welte
M arcos Roberto H übner
Waldemira L. Rath
Karine D. Giovanella
Heloisa Coelho
Maria de Fátima Rodrigues
Ilson Walter H i lIe
Walmor Theilacker

Magna 1<. N. Macejunas :1Adenor Koch
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INFOR
METALMECÂNICA
O Núcleo de Metalmecânica promove o curso De

senvolvimento Interpessoal nos dias 21, 22 e 23 de

julho, das 19hOO às 22hOO, no Cejas (Centro Empre
sarial de Jaraguá do Sul). O objetivo do curso é pro
mover o auto-desenvolvimento; melhorar· o relacio

namento grupal; despertar a motivação interna para
melhor enfrentar os desafios do dia-a-dia das pessoas
e a melhoria do desempenho da organização. Público
alvo: empresários (as), executivos (as), gerentes, lideres
e profissionais que desejam desenvolver ou melhorar

seu relacionamento grupal. A instrutora será Ermeli

Mariot, assistente social e socioterapeuta, com grande
experiência na área. O investimento de R$ 50,00 para

integrantF.s do Núcleo de Metalmecânica; R$ 60,00 para
Associados e R$ 90,00 para os demais interessados.

Mais informações o telefone é (47) 275 7012 ou e

mail jordana@acijs.com.br.

QUALlDADÉ
O Núcleo da Qualidade promove Missão Técnica para
aEmbraco (Empresa Brasileira de Compressores S.A.).
Os integrantes estarão participam da visita hoje, às 8hOO,
com retorno previsto para as 12hOO. No roteiro está

incluída a apresentação da empresa com vídeo

institucional; debate com responsável pela área de

Gestão da Qualidade e visita às instalações da empre
sa. O objetivo da missão é promover o intercâmbio e

disseminar informações aos participantes. A Embraco
tem aproximadamente 9.429 colaboradores distribu
ídos na cidade de Joinville (onde se localiza a matriz) e

nas filiais de Itaiópolis - SC, Itália, China, Eslováquia e

Estados Unidos.

TRANSPORTES
Paulo Henrique Techentin, presidente do Sinturp (
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de

Transportes Rodoviários de Passageiros de Jaraguá do'
Sul e Região) estará participando da reunião do Núcleo
de Transportes Especiais na próxima quinta-feira, às

%00, no Cejas, para discutir com os integrantes as

alterações em algumas cláusulas do Acordo Coletivo
de Trabalho. Também naquela reunião serão

apresentadas as alterações do Novo Código Civil no
gue tange aos serviços de Transportes Especiais. Mais.

r •
lIllormações com o consultor Osni, fone 275 7005
Ou e-mail consultor@apevi.com.br.

ORIENTAÇÂO
Capacitar os funcionários das empresas, com noções
básicas de ergonomia, para interagir junto a diversos
setores da empresa a fim de contribuir para o bem
estar geral e melhor qualidade de vida é a meta do
Programa de Prevenção da LER e Dort através da

rgonomia. Promovido pela Apevi, o treinamento vai
aContecer de 23 a 26 de junho, das 19 às 22 horas, no
Cejas. É direcionado para as áreas de segurança médica,
administrativa, produtiva e estratégica, CCQ, CIPA e

grupos de qualidade contínua. A atividade será
llUniStrada por Carlos H. Alves de Mirando. Inscrições
e rn

.

.

ais informações podem ser obtidas com Silvia ou

ClaUdio ' ,

d
,atqves do telefone (47) 275-7003 ou atraves

o .e-mail tecnicaservico@apevi.com.br.

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

seu tempo foi bem empregado.

HISTÓRIA CORREIO DOPOVO 9

Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA
•

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEl

HÁ 15 ANOS HÁ 3 ANOS
Em 1988, o quadro urbano necessitava de modifica

ções no que se referia ao trânsito. Assim, a Comissão

Municipal de Trânsito aprovava a implantação de sen

tido duplo na Rua Guilherme Weege, no trecho a entre

Reinaldo Rau e a Marechal Deodoro, atendendo prin
cipalmente a uma reivindicação dos profissionais da

área da saúde, haja vista que viria facilitar e acelerar a

locomoção para o Hospital São José. As demais ruas

- Domingos da nova, João Piccoli e Cabo Harry
Hadlich - permaneciam com os mesmo sentidos. A

CMT após estudos concluía pela construção de ondu

lações transversais (lombadas) na Bernardo Dornbusch,
assim que concluído o asfaltamento, bem como na Rua

João Planinscheck, para inibir a velocidade. Nas esco

las, já no início do ano letivo era encetada a campanha
estimulando o uso da ciclo via e coibindo o trânsito de

bicicletas sobre as calçadas. O trabalho de orientação
caberia a Polícia Militar. O relatório dos acidentes de

trânsito no mês de desembro da Delegacia de polícia
da comarca,apontava a ocorrência de 28 acidentes sem

vítimas e 13 com vítimas. Em janeiro, eram 21 sem

vítimas e 4 acidentes com vítimas, inclusive uma fatal.

Aconteciam novidades na administração salarial de

Jaraguá. Era na cidade a APERJ (Associação de Pes

quisas e Estudos de remuneração), a qual era compos
ta por administradores de cargos e salários de várias

I

empresas e tinha como objetivo a atualização constan-

te da prática salarial adotada pelas empresas da região.
A coordenadora era a Sra. Elizabth Hass (Marisol) e o

vice-coordenador era Afonso Bortoline, da Weg.

(4Iírculo
Italiano

Em 2000, A Rádio Jaraguá punha no ar 24 horas de

programação. Além de passar por reformas físicas, a

emissora remodelava a programação, principalmente no

período da tarde, buscando dinamismo. Era a primeira
AM de Jaraguá do Sul a dispor de site na internet,com

programação em tempo real, e pretendia inaugurar os

estúdios mais sofisticados de Santa Catarina, disputando
posição entre as rádios melhor equipadas do Brasil.

Com a presença do governador Esperidião Amin e do

ministro de Esporte e Turismo, Rafael Graca, o Grupo
Sinuelo inaugurava, em Araquari (BR-101), a Nau Espe
ra. Era a réplica de uma das embarcações da comitiva

de Pedro Álvares Cabral é �ma das atrações do parque
temático construído para aproveitar o potencial turístico
da região. A Nau "Espera" era construida pelo arquiteto
italiano Franco Imbrianti, baseado no original da em-

.

barcação portuguesa.
O curso de informática financiado com recursos do

FAT (Fundo de Amparo ao trabalhador) e desenvolvi-
. do pelo Programa Integrar, formava aprimeira turma.

A iniciativa resultou de convênio entre a Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Sine (Sistema Na
cional de Emprego), Univille CUniversidade deJoinville)
e Secretaria de Desenvolvimento e da família de Santa

Catarina. A formatura dos 195 alunos acontecia na Re

creativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do

Sul. Com boas atuações dos Jogadores promovidos
do juvenil, a FME/Breithaupt/Caraguá vencia 27a Taça
Brasil de Futsal realizada no Rio de Janeiro, onde ao

abater o Sport Recife por 6 a 2, sagrando-se, vencedor
de Taça Brasil de Futsal.

Italianos de Jaraguá do Sul
Famílias: Marcatto, Chiodini e Lazzaris

22hOO - Início do baile com a Banda "Vecchio
Scarpone"
02h30 - Encerramento

Os preparativos para a l3a Festa Ital iana estão
concluídos, após muito 'trabalho de toda equipe
envolvida.
Temos absoluta certeza que estamos preparados
para oferecer momentos de alegria aos que se

fizerem presentes.
Assim, só falta a presença da comunidade, a sua

presença, para que a festa atonteça e seja melhor
que as anteriores.

.

Programação
19h30 - Abertura da l3a Festa Italiana com a

presença de autoridades.
- Início do "Jantar Típico Italiano" (servido

até às 22hOO)
- Apresentações Culturais:

Grupo Folclorístico "Compagnia
Trentini", de Rio-dos Cedros;

Cantor lírico Valmir Bertotti, da cidade
de Nova Trento;
21hOO - Homenagem às famílias de Imigrantes

Ingressos:
Preço para o Jantar Dançante: R$ 15,00 (quinze
reais).

Venda de Ingressos:
Sede do Círculo Italiano (370-8636)
Diretoria e Conselho
Membros do Coral
Floriani Equipamentos (274-1492)
Postos Mime (Rei-ncido Rau e Walter
Marquardt)
Flor & Cia (Rua
Rio Branco)

,

O Cardápio servido
na festa, estará a

cargo dos membros
do Círculo Italiano.

Tói, vê se vem!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

371-822.2
VALDIR JOSÉ
BRESSAN

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IQUARTETO: ASSALTANTES LEVARAM A CARTEIRA DE JAGELLA, CONTENDO CERC!\ DE R$ 80,00
I,

Operador demáquinas é vítima
de assalto aomeio-dia,de sábado

]ARAGuA DO SUL - o

operador demáquinasAlu
ísio Jagella, 46 anos, foi-ví

tima de assalto ao meio-dia

de sábado. Depois de pa

gar as contas num estabele

ciment� comercial situado
no centro da cidade, o ope
rador dirigiu-se até o ter

minal urbano para pegar
ônibus com destino ao

Bairro de Santa Luzia, onde
reside, Ao perder o horá

rio e a condução, Jagella
demonstrou indignação.
Quatro rapazes com idade
entre 27 e 30 anos perce
beram o fato e ofereceram

carona, alegando que tam

bém moravam naquela lof

calidade.

Minutos depois de em

barcar no veículo ___: que
diz não lembrar o modelo,

Vicky Bartel

Aluísio Jagella aceitou carona e foi vítima de roubo

apenas a cor branca -, a

vítima questionou o moto

rista sobre o trajeto que es-
-

tava fazendo. "Perguntei pra
onde ele estava, indo, por
que não era o caminho cor-

reto pra Santa Luzia. Ai eles

me falaram que antes ti

nham de deixar um dos

amigos em outro lugar. Fo
mos parar numa rua de

barro, retirado do centro. '

I

Foi quando ele� me pedi
ram pra descer, avisando
que não mais me dariam a

carona. Todos saíram do

carro, tentaram pegar mi
nha carteira, mé defendi,
mas acabei se!(do_agredido"
Depois que os quatro leva
ram meu dinheiro, fugiram
e me deixaram no local",
relata a vítima.

O operador diz que fi

cou parado por algumas
horas, até se recuperar dos

ferimentos, depois caminhou
até o centro e pediu ajuda,
por volta das 20 horas,

A Delegacia de Polícia

Civil abriu inquérito polici
al para/investigar o caso, Da
carteira deJagella, além dos

'documentos pessoais, havia
cerca de R$ SO,OO. (FABIANE
RIBAS)

Dupla é presa em flagrante com 76 pedras de crack

FALECIMENTOS

TERÇA-FEIRA, 10 de jun_ho de 20�

Faleceu às 13:00 horas enl8/6 o Senhor Donato Frie�
com idade de 55 anos, deixando enlutados espos\
filho, filha, netos, irmã, mãe, nora, genro edema
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado el

09/5 às 15:30 horas, saíndo o féretro da Igreja Apóstot
TIago seguindo para o Cemitério Três Rios do Norte,

Faleceu às 9:30 horas em 8/6 o Senhor Evald,
Enlelman com idade de 76 anos, deixando enlutado,
irmão, 2 irmãs, cunhados, sobrinhos e demais parente:
e amigos. O sepultamento foi realizado em 9/6 àS9:OJ
horas, saíndo o féretro dá sua residencia seguindo par,

(

o Cemitério Três Rios.

Faleceu às 5:00 horas em 6/6 o Senhor Ewald Erdma�
com idade de 47 anos, deixando enlutados a espoa (

5 filhos, 1 nora, 1 genro, 1 neta e demais parentes, f
amigos. O sepultamento foi, realizado em 7/6 às 9:3ij Ihl
horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo par, t

o Cemitério Municipal de Corupá.

LOTERIAS

Loteria Federal
concurso 03738,

1 ° - Prêmio: 02.634
2° - Prêmio: 49.601
3° - Prêmio: 11,809
4° - Prêmio: 19,609
50-Prêmio: 74.275

Megasena
concurso: 467

08 - 1 8 - 21 - 22 - 38 - 60

Qoina
Concurso: 1153

29 - 60 - 61 - 77 - n
/'

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

25 - 29 - 34 - 35 -

36 - 42 - 44 - 45 -

48 - 56 - 60 - 63 -

66 - 69 - 85 - 94

]ARAGuA DO SUL - A estavam efetuando ron- Ceará, e 4S unidades da Polícia Civil, a dupla Classificados doPolícia Militar prendeu da quando perceberam mesma droga com o vi- nega que seja tráfico, jus-
em flagrante duas pesso- que os dois estavam em draceiroValdeci Franzer, tificando que a droga era

CORREIODO rovoas acusadas de tráfico de atitude suspeita e os 1,9 anos, natural Salete, pra consumo próprio.
entorpecentes. O fato foi abordaram. Depois de que já apresentava passa- Os dois foram ouvidos

registrado na madrugá de revista-los, encontram gem pela polícia por pela delegada de plantão,

ligue para 0371-1919,ontem, na ciclovia para- 23 pedras de crack com agressão, respondendo a Fedra Konell, e encami-

lela à Rua Bernardó o desempregado Fran- termo circunstanciado. nhados ao presídio, onde
Dornbusch, próximo ao cisco Ernandes Souza, 25 Segundo informa- aguardam julgamento. e confira!Salão Líder. Os policiais

i

ano�, natural de Crato, no ções da Delegacia de (FR)

Servente de pedreiro é assassinado co1J1

facada no pescoço em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Outro crime registrado
no final de semana ocor

reu no Bairro Bruhrnuller,
em Guaramirim, na tar-

'

de de sábado, por volta
das 14 horas. O servente

de pedreiro Valmir Soa

res, 27 anos, foi assassi

nado com uma facada na

altura do pescoço. A víti-
I

'

ma chegou a ser encami-

nhada para hospital San
to Antônio de' 'Gua
ramirim pelo Corpo de

Bombeiros Voluntarios'�
de Guaramirim, mas' não
resistiu aos ferimentos e

entrou em óbito. Segun-

do informações da De

legacia de Polícia Civil, o
fato aconteceu no interi

or do Bar Nossa Senho
ra Aparecida, quando o

desempregado Sérgio de

Mello encontrou Soares

e, depois de discutirem,
o acusado sacou a faca e

desferiu contra a vítima.

Foram três' golpes pelas
costas.

Após a agress�o, Sér
gio Mello, saiu caminhan- \_

do na companhia de Pau

lo Sérgio Lange, 31 anos.

A Polícia Militar foi

acionada e localizou Mel

lo na localidade de Ponta

Comprida, interior do

'Município, ainda na com
panhia de Paulo Sérgio
Lange, que estava de pos
se de uma bucha de ma

conha.

Os dois foram enca

minhados à delegacia para
serem ouvidos e, em se

guida, ao presídio de

J araguá do Sul. Mello

cumpria prisão albergue
(regime semi-aberto) pela
prática de furto e há cer

ca de dois meses.não se

apresentava. A polícia tra
balha com a hipótese de

o crrm e ter sido pas
sional.
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Handebol masculino
:!; lidera Estadual Infantil
err

]ARAGUÁ DO SUL � A

equipe Infaotilmasculina da
ADH]/Vê Mais/Pasold

Ildl Lab/FME venceu o pri
dOI meiro turno do Campeona
Itel

to Estadúal de Handebol da
:00

x 11), CME Tubarão (28 x

14) e Rio do Sul EC. Para
to�

categoria, de forma invicta
lar,

ao conseguir quatro vitórias
e um empate nos jogos dis

arn putados no final de semana,
IS\ em Laguna. Comandado
1St pelo treinador Marcelo

:l Milani Dias, o time empa
laffi tau com o Colégio Bom

Jesus/]oinville e :renceuCM

Aurora/Caçador (21 x 8),
AEE Lagunense/FME (25

obter estes resultados, a equi
pe

.

jaraguaense atuou com

os atletas Matheus, Ricardo
da Cruz, Ricardo Maier,
Marcelo, Jean, Ariel,
Jeff�rson, Eder, Tiago, Gui
lherme, Rodrigo eJónathan.
O time feminino� vice-lí

der da competição � e

masculino da ADHJ /Vê
Mais/Pasold Lab/FME
disputam o returno do Es

tadual Infantil entre os dias

, 26 e 29 deste mês, em Rio

do Sul.

ADESC NÃO,SE SAIU BEM NO TURNO
A equipe de futsal Infanto-juvenil (até 16 anos) de
Schroeder não estreou bem na segunda fase do

Campeonato Estadual de Futsal, somando apenas quatro
pontos. Na sexta-feira, depois de estar perdendo por 6
a 1, do grupo Doze, os' schroedenses reagiram e

chegaram a empatar através do goleiro-linha Deco, Por
diversas falhas na marcação, a Adesc (Associação
Desportiva Schroeder) acabou perdendo por 10 a 6.
No sábado pela manhã, empatou com a AD Hering,
por 5 a 5. Fechando a rodada, venceu a CME de
Presidente Getúlio, por 9 a2. Com estes resultados, a

ADHering está com sete pontos, seguido de Clube Doze,
com seis,e Adesc, com quatro. As três melhores equipes
classificam-se para a próxima fase; que será na cidade de

Blumenau, nos dias 4 e 5 de julho.

I, WIZARD/CEJ/FME NA LIDERANÇA DO ESTADUAL
A equipe Infanta-Juvenil daWizard/Colégio Evangélico
Jaraguá/FME conquistou o primeiro lugar no turno da

segunda fase do Campeonato Estadual da modalidade.
O resultado foi obtido neste finalde semana, quando os

atletas garantiram duas vitórias e uma derrota; Na sexta-

feira, os jaraguaenses enfrentaram a Corema/Wizard, de
Rio do Sul, superando-os por 3 a 2. No sábado foi a
Vez de entrar em quadra contra o Joinville, que venceu o
lime da casa, por 4 a 2. Em seguida, Wizard/Colégio
Evangélico Jaraguá/FME enfrentou e venceu a Metisa,A de Tini.bó, por 5 a 2:

.

Na classificação até o momento, os jaraguaenses estão
na liderança da disputa, à 'frente da Metisa, Corema e

EC, de Joinville. .
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• COMPETiÇÃO: ATLETA ESTÁ SE PREPARANDO PARA O 14° JOGOS DESPORTIVOS PAN-AMERICANOS

Samuel Lopes .cstá naAlemanha
nas disputas da Copa doMundo

, ,

]ARAGUÁ DO SUL � O

atirador Samuel Lopes!
Juriti/FME vai participar da
Copa do Mundo de Tiro

Olímpico, que começa ama
nhã, em Munique, na Ale
manha. Trata-se de uma das

quatro Copas do Mundo

que acontecem todos os

anos, promovidas pela ISSF
� Inter-national Shooting

\

Sport Federation (Federação
Internacional deTiro Espor
tivo). Lopes chegou ontem

à noite no país-sede da com- ,

petição e hoje participa dos

treinos oficiais e da inspeção
de equipamento e arma-

menta.
(

Amanhã, o atleta vai

defender o Brasil na pro
va eliminatória de Carabi

na Deitado e, se conseguir
classificação, disputa a pro
va final no dia seguinte,
(quinta-feira). Na sexta-fei

ra, dia 13, Lopes compete
na eliminatória de Carabi-

Samuel lopes vai participarr da Copa do Mundo de Tiro Olímpico
Divulgação

na 3 x 40 e, se garantir boa
pontuação, disputa a final

no sábado, dia 14. "Esta é

a mais tradicional copa de

tiro, justamente por ser dis-:
putada na Alemanha, país>
que conta com excelentes

instalações de nível olím

pico", diz o jaraguaense,
informando que a disputa
vai envolver aproximada-

mente 150 atiradores na

prova de Carabina Deita

do.

Lopes considera a

competição uma prévia
para os 14° Jogos Despor
tivos Pan-americanos

2003, que serão realizados

na cidade de Santo Do

mingo, na República
Dominicana. "Os princi-

pais atiradores dos países
envolvidos com o "Pan"

estarão presentes e pode
rei constatar em que nível

estão os atletas que-vão atu
ar no Pan", diz.

O atirador � que está

na liderança do ranking
brasileiro � participa pela
quinta vez de uma copa do

mundo. Esteve na Alema

nha, em 1999, ,e na Itália.
nos anos de 2000, 2001 e

2002. "Esses eventos me

oportunizam contato com

os melhores atiradores do

mundo e também de con

ferir quais são as novas ten

dências das técnicas e equi
pamentos utilizados pelos
campeões. Os principais
'fabricantes de equipamen
to e armas estarão presen
tes e essa troca de infor

mações será muito impor
tante para o futuro de sua

carreira como atleta", con-'
sidera. (FABIANE RIBAS)

Vôlei Infantil é vice na segunda etapa do Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe infantil feminina

da ADV /FME/Marisol
ficou com a vice-lideran

ça na segunda etapa do

Campeonato Estadual de

Vôlei de sua categoria, ao
perder apenas uma das

cinco partidas que dispu
tou de sexta-feira a do

mingo, em Criciúma.

Com o placar de 3 x O

em todos os jogos que

participou, o time jara
guaense foi superado pela
SEB Buettner/Brusque,
mas venceu os demais

.

adversários: SER Eliane/
Criciúma, Clube Doze de

Agosto /Florianópolis,
FME/Tubarões/Balneá
rio Camboriú e AD Uni

sul/Tubarão. As jogado
ras Ana Barzenski, Anna-

bel, Bruna, Damaris,
Lara, Lucimeri, Natali,
Pâmela, Tatiane Rodri

gues, Rosângela, Tarnires
e Tatiane Rezena integram
o grupo que esteve sob o

comando do treinador
Gilmar Jungton, com o

auxílio técnico de Karine

Festugatto.
Com a segunda colo-'

cação conseguida também

na primeira etapa do cam

peonato, agora a ADV/
FME/Marisol soma 12

ponto� na competição, que
ainda tem mais uma roda-

i

da classificatória, onde par-
ticipam 18 equipes dividi
das em três chaves. Passam

para a final os seis times
\

que conquistarem mais

pontos na fase de classifi

cação.

Vaipara o Garib�lcIi?
.

- Vá peJ slal,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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PROJETO: IDÉIA É INCENTIVAR OS DETENTOS A TRABALHAREM E POSSIBILITAR A RESSOCIABILlZAÇÃO

Fesporte entrega bolas feitas
. . � .

por presos em penitenciária
]ARAGUÁ DO SUL ---'- o

diretor-geral da Fesporte
(Federação Catarinense do

Desporto), João Ghizoni,
esteve ontem à tarde na

Câmara de Vereadores do

Município, onde explanou
sobre o Projeto Pintando a

Liberdade. O evento con

tou com a presença de ve

readores e diretores de es

colas da rede estadual de

ensino. Na 'oportunidade,
Ghizoni efetuou' a entrega
de 15 bolas (de futebol,
futsal, vôlei e handebol),
material disponibilizado
através' do projeto, que é

uma iqciativa do governo
do Federal, Estadual e

Fesporte.
O projeto consiste na

produção de material es

portivo dentro de presídi
os. "Por enquanto apenas a

penitenciária de Florianó

polis está 'desenvolvendo
esta atividade, mas a inten

ção é difundir esta idéia em

presídios de' Santa Catari-

RÁDIO {t�
JAQAGUÁ

Vicky Barteí

Diretor da Fesporte explanou sobre o projeto para vereadores e diretores de escolas
v

na"( diz o diretor-geral da
entidade. Ele explique que,
desta forma, trabalha-se a

ressociabilização dos de

tentos-<_ a partir da discipli
na, responsabilidade e

comprometimento com a

atividade. "Além de esta

rem adquirindo experiên
cia em determinada área,
estão recebendo pelo exer-

cício da função e, dependen
do da pena, a cada três dias

de prestação de serviço,
diminui-se um dia da pena",
explica. Em cada cela são

entregues dez kits e, depois
de dez dias, o carcereiro

retorna para retirar as bolas.
No total, 90 escolas re

ceberão kits com 15 bolas, -,

totalizando 1.350. Brusque,

com 15 escolas, foi o pri- ,

meiro município atendido,
seguido por Blumenau,
com 51; Jaraguá do Sul,p,
e Joinvile; com nové insti

tuições de ensino. Até o mo

mento, o projeto já benefi

ciou mais de 300 escolas das

redes pública emunicipal do
Estado, desde o início, há três
anos. (FABIANE RIBAS)

MaKveevence e está na liderança do Campeonato Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de Malwee não en

controu qualquer dificul
dade para derrotar o time

do Bonato, de Joaçaba,
por 4 a 1, na noite de sá

bado, no ginásio da Duas

Rodas Industrial, visando

preparar-se para a partidaI
contra a UCS, de Caxias do
Sul, pela Liga Nacional da

modalidade, no dia 14 (sá
bado). Antes dá partida
pela' Liga, os.jaraguaenses
voltam à quadra hoje à

noite, em Criciúma, para
enfrentar a Anjo Química
- jogo válido pela Divi

são Especial do Campeo
nato Catarinense de Futsal.

mostrar esta vantagem a

nã? ser pelo gol de Mar

celinho, aos 7'30". No res
-tante o time, apesar de
bem estruturado no sis

tema defensivo errou mui

to nas finalizações.
O segundo tempo co

meçou e deu a falsa im

pressão de que Joaçaba
conseguiria equilibrar as

ações. O time do
j
Oeste

conseguiu empatar aos

2'30", num chute de

Cavali, sem defesa para o

goleirp Paulinho, A igual
dade durou apenas 12 se

gundos. Marcelinho, em

jogada individual, dribl�u
dois adversários na entra-

da da área e chutou forte

no canto do goleiro Luís.

O domínio em quadra tor
nou-se mais evidente a par
tir dos cinco,minutos e aos

6'17" Clemilton tocou para
as redes, fazendo 3 a 1

após um chute de Mar-

"celinho. Depois de desper
diçar muitas oportunidades
a Malwee somente conse

gUlu chegar ao quarto gol,
aos 19'50", através de

James completando uma

jogada de X�de.
Ao final do jogo, Caval

cante comentou que o time

mostrou muita aplicação.
em quadra ao conseguir
anular o adversário na de-

fesa. Para esta semana, o

auxiliartécnico acredita que
a Chegada dos atletas que
estão na seleção brasileira,

(Fabiano, Franklin eMarcel),
além de Falcão, dispensa
do para resolver proble
mas particulares, e (lo téc

nico Fernando Ferreti, a

Malwee consiga fazer boas

apresentações no Rio Gran
de do Sul. ''Acredito que
com 13 pontos ent�emos
na zona de classificação
para a fase semifinal da Liga
Nacional. Precisamos trazer
pelo menos quatro dos

nove que disputaremos fora
de casa. Depois, é vencer

; em Jaraguá �o Sul", diz.
Os.jaraguaenses lideram a, .

competição com 31 pon- Internacional na liderança do Grupo D
tos.

Dirigido pelo auxiliar

técnico Flávio Cavalcante,
o time de Jaraguá do Sul

dominou o adversário du

rante toda a primeira' eta
pa, mas não conseguiu

Após empatar em 1 a 1 com o ECB /
São Bernardo, o Internacional assumiu

a liderança do Grupo D. A partida foi
/

time gaúcho alcança sete pontos (duas
vitórias, duas derrotas e um empate com

gols), enquanto a equipe paulista
permanece na quarta posição da chave,
com cinco pontos (uma vitória, uma
derrota e dois empates com gols).

realizada no sábado, no Ginásio
, Gigantinho, em Porto Alegre (RS), pela'
segunda fase da Liga Futsal. Assim, o

INTER PERDE CHANCE DE LIDERAR

O Internacional perdeu por 1 a O para o Criciúma,�
noite de domingo, nó Eriberto Hulse, pela 12' roda'
do Campeonato Brasileiro. Com o resultado I,

Colorado ficou com 22 pontos e perdeu a chance�
assumir a.liderança. O time catarinense chegou a I

pontos.

AMÉRICA":RN VENCE AvAí
Com um gol de Espíndola, o América-RN se recupet�
e voltou a vencer, desta vez o Avaí por 1 a O, na noitd
sábado, no estádio Machadão, em Natal. O time potigu'
sobe para ,11 pontos e volta a ficar na zona Q

classificação. O Tubarão se mantém com dez, ainda pen
dos oito primeiros colocados. O América jogou na pan,
.do segundo tempo com \Im homem a menos.

O time de Natal volta a jogar no próximo sábadoj
novo no Machadão, contra o Vila-Nova-Go. O Ar

joga mais cedo, entrando em campo hoje, em casa, con

o Marília.

GALO CEDE EMPATE AO FIGUEIRENSE
Mesmo passando praticamente todo o segundo tem

com um jogador a menos, o Figueirense arrancou

empate de 1 a 1 com o Atlético-MG, na tarde de sábadl

no estádio Independência, em Belo Horizonte. Os do

gols foram de cabeça, em jogadas de bola parada.
O próximo jogo do Atlético-MG é o clássico conta

Cruzeiro, no próximo domingo, no Mineirão. Ames

situação viverá o Figueirense, que no mesmo dia irá pali
Criciúma enfrentar o arqui-rival.

CURSO PARA FORMAÇÃO DE ÁRBITROS
A FCF (Federação Catarinense de Futebol) e o Sinafe

(Sindicato dos Árbitros do Estado de Santa CatarinJ:
vão promover um curso para formação de árbitros pJI
o quadro da,FCF e ligas esportivas filiadas i entidad
As inscrições tiveram início ontem e podem ser efetuad
até o dia 5 de julho, ao custo de R$ 30,00. Para participo'
é preciso ser maior de idade e ter segundo grau complett
O curso, limitado para 40 pessoas, começa no dia 25�

julho 'e está previsto para encerrar em novembro, c1iaj'
Mais informações pelos telefones (48) 244-9948/3
4319 ou;(047) 367-0313.

AO MEIO DIA NA
,.

ACADEMIA IMPULSO

275·1862
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