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A expectativa de venda dos loiistas, referente ao Dia dos Namorados deste ano é um incremento
de 2%, afirma o presidente da CDl (Câmara dos Dirigentes lojistas), Sandro Alberto Moretti

Dia dos Namorados aumenta
2% as vendas

•�

no comercio

Pesquisa revela que o presentemais procurado
em lojas de Móveis e Eletrodomésticos são os

celulares, no segmento de vestuário, as calças e

camisas, mais comprados pormulheres, nas lojas

de calçados, as botas femininas e as vendas de

CD's tiveram uma leve queda es�e ano. Já o setor

de perfumaria e das óticas as vendas

permaneceram estáveis. PÁGINAS 4(

Campanha contra a

Poliomielite' iniciou
Aprovada a proposta Santa Catarina
de deputados do PT comemora o tn

A gerente de Saúde, Nanci

Zimmermann ressalta a importância
dos pais ou responsáveis das crianças
de até cinco anos serem vacinadas

contra a Poliomielite. A campanha
termina dia 27.

A proposta apresentada pelos
deputados petistasDionei eDentinho
paragarantir aparticipação população
na elaboração do orçãmento, com
direito a voto, foi aprovada: ontem,
naAssembléia.

A seleção catarinenseJuvenil de vôlei
sagrou-se tricampeã do Cam
peonato Brasileiro de Seleções
Juvenis Masculino da Divisão

Especial. O técnico BenhurSperotto
acompanhou o grupo de Se.

PÁGINA 11PÁGINA S PÁGINA 3

o número de inscrições 'para o

segundo Unimed Trioball sur
preendeu os orqanizadores da

competição. Ao todo, 123 trios
vão disputar nas categorias
Pré-mini, Mini, Mirim e Infan
til, neste final de semana.

Página 10

Projeto interage
pais e educadores
em Corupá
PÁGINAS

Casar ou apenas
morar juntos. Saiba
o 'diz a legislação
PÁGINAS

Equipe Malwee
/

está

na liderança do

E�tadual" de Futsal
PÁGINA 9

Cotação de ontem
Compra venda

Comercial 2.8672 2.8680

Paralelo

Aí, aí., O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romântico derretido. É corno tal, nâo poderia deixar de pu�licar, ,elillJ ,jwIii1í10,
o especial "Dia dos Namorados". E, atendendo a pedidos, terá uma página dedicada às inesquecíveis hlstórlas de amar,
enviadas por vocês, leitores. O primeiro olhar, o primeiro beijO, o início do namoro, namoro à distância, I'lam@re pF01liriáq,
namoro na terceira (ups! melhor) idade, namoro entre pessoas com grande diferença de idade, namoro virtwal, eft1t�e (j)l!Jt�as.
Quer participar? Envie sua história:
• por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br; • via fax: 276 3258;
• pessoalmente: Rua Cei. Procópio Gomes, 246, em frente ao Tio Patinhas

As três melhores histórias ganharão brindes e serã.o puJ)Ucadas no caderno.

•••

cê!Ninguém mais além de oocê!
Aproveite para anunciar neste caderno. Mais informações: 371 1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO2 CORREIODO POVÔ

A terra sem males
/

MARCIa MOREIRA ALVES - Jornalista
]araguádo Sul, em SantaCatarina, é uma cidade de 120mil habitantes, ou seja,

classificada entreas de portemédio,mas e sedede algumas qasmaiores empresas
do País e de uma, àWeg, qUI:; está entre as cinco maiores domundo noseu setor.
Os donos e gerentes dessas =presasmoramna cidade, logo, nela Se concentra o

processo de decisões, o que incentiva O compromisso que todos têm com a

Comunidade,
, Uma das características dos milionários de ]araguá do Sul é a discrição e a

austeridade. Estão entre as pessoas mais ricas do Brasil, mas não vivem em

grandes mansões, como em São Paulo, ou no Rio. Seus carros, que dirigem
pessoalmente, não são blindados e nem contratam seguranças. Viajam

nos aviões de carreira,não em jatinhos. Cadauma das cinco-maiores empresas
da cidademantém esplêndidos clubes para os funcionários e as suas famílias. São
campos de esporte, quadras de tênis e, fiéis às raízes italianas demuitos deles, têm
quadras de bocha.As sedes sociais ficam nomeio de parques, comgrandes salões
de refeições, onde diariamente-se servem bufês variados, a preços razoáveis, que
tanto pagam os diretores corno-os funcionários de chão de fábrica. Esses clubes
são o orgulho das =pres_as e'o único sinal de ostentação de riqueza dos seus

donos.
Amaior empresa da cidade, aWeg, foi inicialmente uma fabricante de-motores

elétricos, e hoje se dedica tambémà fabricação de sistemas de controle egestão de
eneriSÍf éde equipamenmspàraasgrandes hidroelétricas e termoelétricas.Algumas
peças desses equipamentospesam até 150toneladas." \

_

Além dos 7,5mil empregosque oferece em ]araguá do Sul, aWeg tem uma

fábricanaAigentina; quemanteveaberta apesarda criseno país, eescritórios em 17

países, sendo quenoMéxico devetá construiroutra fábrica este ano. Recentemente,
comprou uma fábrica ern Portugal, plataformade exportação paraaUnião Euro
péia. No total, são 10,152 empregados.

Weg, em alemão, querdizer caminho,mas o nome surgiuda junção das iniciais
de seus três fundadores, Werner, Eggon e Geraldo, sendo que os dois primeiros
continuam no conselho da empresa, apesar do comando já ter passado para a

segunda geração. Geraldomorreunum acidente de carro.
O atual presidente é Décio da Silva, filho de Eggoh. EngenheiroMecânico,

formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez antes o curso

profissionalizantemantido pela empresa, sendo diplomado pela primeira turma
do que chamam de escolinha. Ao longo dos anos, aescolinha já formou cerca de
2,5 mil alunos, dos quais 1,5 mil trabalham na empresa até hoje. Décio explica:
''Máquinas e tecnologia, agente pode comprarprontas.Mas gente, não pode. Por
isso, desde o princípio, investimos nos nossos funcionários. Se os formandos não
ficarem conosco, não tem importância. Conseguirão bons empregos nas fábricas
da cidade e o nosso investimento será aproveitado pela comunidade.No início da
década de 80, tivemos a maior crise que a empresa já enfrentou. Em vez de

despedirmos emmassa, negociamos a redução da jornada de trabalho em 25%,
fechamos algumas linhas de produção e fizemos o chão da fábrica uma grande
escola, onde todo mundo foi aprender alguma coisa, de física e matemática à
matérias de culturageral. Dois anos mais tarde estávamos crescendo outraVt;Z, e
tivemos anos de mais de 70% de crescimento. Temos um centro de tecnologia
com 20 laboratórios. Investimos 3,5% do nosso faturamento em pesquisa e

desenvolvimento' '.

Quando visitei ]araguá do Sul, havia grande expectativa no comércio das
cídades, porque aWeg iria distribuirR$ 30,2 milhões entre os seus funcionários,
correspondendo a 12,5% de seus lucros em 2002. Em média, cada um recebeu
mais três salários Ao lado da fábricaWeg ficam outras fábricas, como a imensa

confecção daMarisol, amalharia e tecelagem daMalwee, e a fábrica de aromàs e
sabores da Duas Rodas, também uma das maiores do mundo.

AMarisol começou como uma fabricante de chapéus de praia, daí o nome,
junção demar e sol. Hoje exploraas marcas LlicaRipilica,para asmeninas, eTigor,
para o� meninos em lojas espalhadas pelos shoppings do País, e no exterior.
Giuliano Donini é filho de Vicente Donini fundador da empesa, é diretor de

marketing, 28 anos, de cabelo louro-avermelhado, parece saído de um quadro da
Renascença veneziana. Formou-se em Administração, em Curitiba, e trabalhou
dois anos em uma fábrica deTurim, pólo de desing da Itália, onde o bom gosto
faz adiferença. Conta que aMarisol, que jáentrouno ramo das confecções femini-

, nas paraadultos, com amarcaCriativa, comprouuma fábrica de calçados emNova
, Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tem outros planos de expansão, principal
mente no Nordeste, onde implantou uma fábrica em Fortaleza.

, Perguntei como era a participação dos empresáriosNA vida da cidade. Res-

pondeu:
"Sempre que surge uma necessidade social importante, nós participamos

individualmente ou em grupo. Há alguns anos, a Weg comprou um terreno,
loteou, instalou a infra-estrutura, construiu 40 casas populares e repassou-as para
aprefeitura.Não podemos correro risco de secriar= favelas na cidade. AMarisol
constrói cremes e as entregapara àprefeitura.AMalwee se especializana formação
esportiva dos jovens. Vamos inaugurar um centro cultural com um teatro de mil

lugares. Custou 12milhões de reais bancados pelas empresas".
Feliz deveria ser o prefeito de]araguá do Sul. gasta só 48% da sua receita com

pessoal, todas as crianças estão na escola e dois hospitais filantrópicos atendem à

população. No entanto, o prefeito Irineu Pasold garante que sua vida não é um
mar de rosas, Este ano já roubaram um carro na cidade e houve brigas de bar no
Carnaval. Pasold conta isso, solene e preocupado aum carioca! Confesso aminha '

maldade: não consegui ficar com pena do prefeito Irineu Pasold.
'

Acesso à Justiça
-

Inaugura hoje, às 18 horas,
o Núcleo de Práticas Jurídicas,
o FórumUniversitário e a 5aPro

motoria, que serão instalados no

piso térreo do prédio construído
especialmente para abrigar o cur
so de Direito na Unerj (Centro
Universitário deJaraguá do Sul).
Esta iniciativa beneficia direta",
mente a população carente da

região. O Fórum Universitário
atuará nas causas de Juízo Es

pecial, Cível e Criminal, criado

pela Lei n°. 9.099, de 26/09/
1995, conferindo-lhes compe
tência para a conciliação, o jul
gamento e a execução de cau

S;;lS cíveis de menor complexi
dade, assim como as infrações
penais demenor potencial ofen
sivo. Tem este nome proposita
damente. Ela é "especial" por
ser diferente da dita Justiça C8-

mum regida pelo Código dePro
cesso Civil ou pelo Código de
Processo Penal. Ademais, ela é

opcional: o autor pode "optar"
por ela, obviamente sujeitando
se às suas regras: oralidade, sim
plicidade, informalidade, eco
nomia processual e celeridade e,

principalmente, a limitação
qu�to a recursos.

A criação dos Juizados de

Pequenas Causas, substituídos

Porém o problema do acesso:

justiça não é uma questão de "e

trada", pois, pela porta gigantes
ca desse templo chamado Jus�
ça, entra quem quer, seja atra

vés de advogado pago, seja &

advogado mantido pelo Poda

Público, sejade advogado es»

lhido pela própria parte, sob OI
I

auspícios da assistência judicii'
ria, não havendo, sob esse pru,
ma, nenhuma dificuldade �t

acesso. O problema é de "saída', ,

pois todos entram, mas pOUCOI
conseguem sair num prazo razfr

'

ável, e os que saem, fazem-no

pelas "portas de emergência",
pois a grandemaioria fica lá defr

tro, rezando, para conseguir si!!!

com vida.
A criação dos Juizado

Especias veio paraminimizar es
gravíssimo entrave. A com

dade acadêmica terá a opor
'

dade de conhecer na 'prática'
como é o dia-a-dia da profissà'
e assim, quando ingressarem DI

mercado de trabalho, reconhece
rem que não é somente por �

nheiro que se está sendo útil pati
dirimir as desigualdades socia,
e sim lembrar que,por algum 111&

menta, contribuiu para que cefr

tenas de pessoas carentes tat1i

bém tivesse o acesso à justiça,

r
Num organismo
desgastadopelo
tempo, comoéo

organismojudiciário
nacional, os

remédiosjá não

produzem o

almejado efeito
.J

depois pelos Juizados Especi
ais Cíveis e Criminais, contri
buiu, em parte, para desafogar
as justiças comuns estaduais.
Num organismo desgastado
pelo tempo, como é o organis
mo judiciário nacional, os remé
dios já não produzem o alme

jado efeito, tornando-se neces

sária uma verdadeira cirurgia
plástica, para ajustá-lo a um

padrão anatômico capaz de
atender à realidade de um novo

século.'
E esta realidade se refere em

,
'

proporcionar mais "acesso à

Justiça", as pessoas. Uma justi
ça eficaz, acessível aos que pre
cisam 'dela e em condições de
dar resposta imediata às de

mandas. Uma justiça que seja
capaz de atender a uma socie

,dade em constante mudança.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do j�(11�,
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)� QUINTA-FEIRA, 12 de junho de 2003

....,

o PFL Jovem de Guaramirim programou para este

sábado à tarde, a partir das 14 horas, o passeio ciclístico
"Cidade Maravilhosa", com saída em frente ao Ginásio

de Esportes Rodolfo Jahn. Os ciclistas irão percorrer
o anel Viário central, que compreende as ruas João
Butschardt, 28 de agosto, João Ossowski, Athanásio
Rosa e Norberto Silveira com retorno ao local de

partida. Ao final do passeio os participantes vão

concorrer ao sorteio de �ma bicicleta, camisetas e

bonés. Haverá também premiação especial para o

ciclista mais novo e o mais idoso.

ENTRE ASPAS _

UÉ a primeira vez que vejo cogitar a idéia de se

instalar um aterro sanitário ao Norte de uma

cidade, à cima da captação de água e nascentes

de rios. Isso deveria ser feito ao Sul". A afirmação
é de Pedro Garcia, considerando inadequada a

implantação do centro de reciclagem de resíduos
na localidade da Tifa do Funil.

Dr. Pedro Chuji Nishirnori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
R

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3

I APROVADO: CRONOGRAMA VAI EQUIUBRAR A PARTICIPAÇÃO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGLSLATIVO EM AUDIÊNCIAS

População poderá participar
I

da elaboração do orçamento
]ARAGUÁ DO SUL - A para equilibrar a participa-. de que a população poderá da sociedade é a saúde, a

proposta apresentada pelos
deputados petistas Dionei

e Dentinho para garantir a
participação população na

elaboração do orçamento,
com direito a voto, foi apro
vada ontem pela manhã,
durante reunião na Assem

bléia Legislativa. Participa
ram da reunião, além dos

dois representantes da ban

cada petista, os deputados
Herneus de Nadal e Rogé
rio Mendonça, do PMDB,
o secretário de Planejamen
to, Orçamento e Gestão,
Arnaldo César Hess de

Souza, e a secretária adjun
ta, Anita Pires.

Também foi aprovada
a proposta de estabelecer

um cronograma conjunto,

A melhoe- opção 'para,,)
presentear. as pessoas-mais-I
importantes da SOa vlda='
com os melhores artigos em

.

couro, bolsas de viagem e"
mbém b lj out e rlasI"

ção dos poderes executivo

e legislativo durante as áu

diências, cujo calendário
deve ser apresentado já na

próxima semana. O depu
tado Dionei acredita que
assim fica bem claro o pa

pel dos deputados nas au

diências como legítimos re
presentantes da população
e não apenas como meros

convidados. As propostas
apresentadas pelos cida

dãos, durante as audiênci

as, terão o mesmo peso
das elaboradas pelos con

selhos regionais de desen

volvimento.
- Nos últimos anos, o

orçamento acabou sendo

definido dentro de gabine
tes. Agora temos a garantia

participar dessa importante
decisão -, frisa Dionei.

O deputado Dionei

lembra que as audiências

terão ainda um importante
papel pedagógico, mos
trando à população como

se monta o orçamento, de

onde vêem os recursos e

como serão aplicados.
"Precisamos conscientizar a

população sobre a impor
tância de exigir a nota fiscal

e denunciar a sonegação,
por exemplo, para que seu

município seja contempla
do com mais verbas", ob
serva.

A secretária adjunta
Anita Pires salienta a neces

sidade de se fazer entender

qU<T o principal patrimônio

informação e a educação, e
não as obras, normalmen
te solicitadas em audiênci

as. "Empilhar tijolo não é

desenvolvimento", diz. As
audiências .têrn como pra
zo limite a data de 31 de

julho deste ano. Dia 29 é o

último dia para a entrega da

LOA na Assembléia. A

equipe de organização,
composta por assessores

parlamentares, técnicos da

Coordenadoria do Orça
mento Regionalizado e da

Secretaria de Estado do Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão, será dividida em

dois grupos, o que possibi
litará a realização de até duas
audiências em um mesmo

dia.

Ministro tem encontros com associações
BRASÍLIA - O ministro

da Saúde, HUmberto Cos

ta, reservou os dias de on

tem e hoje para uma série

de atividades em São Pau

lo. Ontem pela manhã, ele
deu uma aula magna no

(UniFMU) Centro Univer
sitário Faculdades Metro

politanas Unidas, para cer

ca de 500 alunos de dez
cursos ligados ao setor de
saúde. Durante 40minutos,
o ministro falou sobre a si

tuação da saúde no Brasil,
destacando os problemas e

dificuldades a serem enfren-

tados e reiterando que o

grande desafio é ampliar o

acesso da população ao

SUS (Sistema Único de Saú

de), além de melhorar a qua- .

lidade da assistência presta
da. Costa destacou também
como prioridades a ampli
ação do acesso dos brasilei

ros aos medicamentos e o

combate a doenças incon

cebíveis para um país em de

senvolvimento, como tuber
culose e dengue.

Da UniFMU, o ministro
da Saúde seguiu para o

ExpoCenter Norte. Lá,

abriu o 8° Congresso Lati

no-Americano de Serviços
de Saúde, que contou com a

participação de cerca de 600

administradores hospitalares.
Hoje, o ministro Hum

berto Costa abre a agenda
recebendo a diretoria, do
Incor (Instituto do Coração)
para uma reunião no hotel
em que está hospedado.

. Depois, segue para a Facul

dade de Medicina da USP

(FMUSP), onde profere
palestra e participa de debate
com cerca de três mil alu

nos.

Ribeirão Grande
�I]

Faça Já sua reservalll
AlIeno de TERÇA a DOMINGO. Reservas: [471 215-1995

�esefvaS@estaRclaribeiraogrande.eonLbr
www.8stanclarlbelraogrande.com.br

A PARTIR DO IODE]UNHO
r

No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande
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4 CORREIODOPOVO EcoNoMIA

ILEVANTAMENTO: LOJISTAS ESPERAM HAVER UM INCREMENTO DE 2% NAS VENDAS NESTE ANO

Agitada véspera. do Dia dos
Namorados. em .laraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL - A

expectativa de vénda dos

lojistas, referente ao Dia

dos Namorados deste ano

é um incremento de 2%,
afirma o presidente da

CDL (Câmara dos Diri

'gentes Lojistas), Sandro
Alberto Moretti. O final de

semana não rendeu o es

perado, segundo ele, mo
tivo pelo qual houve um

intenso movimento de

pessoas durante a véspera
da data. "O Dia dos Na

morados fica em terceiro

lugar no ranking de vendas
no comércio, sendo que a

média dos presentes gira
em torno de R$ 60,00 a R$
70,00, sendo que compras
à vista e a prazo se

eqüivalem", destaca.
Uma pesquisa realizada

pelo repórter da RBN,
Vilmar Santos, realizada
em duas lojas de cada seg- .

mento, constatou que o

presente mais procurado
em lojas de Móveis e Ele

trodomésticos são os ce

lulares (um acréscimo de

5%), no segmento de ves

tuário são as calças e cami

sás, mais comprados por·
mulheres (crescimento
igual ao do ano passado),

Funcionárias da floricultura preparando os arranjos

nas lojas de calçados as

botas femininas (cujo pre
ço varia entre R$ 60,00 a

R$ 120,00) e as vendas de
CD's tiveram tma leve

queda este ano. Já o setor'

de perfumaria' e das óticas
são mais freqüentados por
mulheres, e as vendas per
manecem estáveis, se com

parado ao mesmo perío
do do ano anterior,

ROMANTISMO -,Fá

bio Geordelli namora há 4

meses e para agradar ain
da mais sua namorada de

cidiu além de comprar-lhe
um celular" encomendar

\ u'm arranjo de flores para
I

ser surpreendida em seu

serviço hoje. A proprietá
ria da Floricultura Florisa,
Isolina Nasato afirma que
o número de encomendas

está superando as expec
tativas, haja vista que inici-:
aram no último sábado.

De acordo com Isolina,
apesar de o Dia dos Na

morados corresponder o

, segundo lugar em vendas

do ano, houve a necessida

de de contratar mais fun

cionários para suprir a de
manda. Ela acrescenta ain

da que as rosas vermelhas

ainda são as mais procura
das nesta data, e os preços
variam entre R$ 14,00
(meia dúzia) e R$ 25,00
(uma dúzia). Na sua opi- ENCONTRO _

I

nião há um aumento de d d' C lh C I' d' S' diO presi ente no onse o onsu trvo a iemens oI
(

50% nas vendas neste mês, Brasil e presidente do Fórum de Líderes Empresarié
d

. , I
se compara o a outros da Gazeta Mercantil" Hermann Wever, estará em

meses do ano. "Começa- Jataguá do Sul no dia 26 de junho, como palestrante
mos a entregar flores hoje, no Encontro de Empresários, em comemoração dOI

a partir das 6 horas da-ma- 65 anos de fundação da Acijs. A confirmação é do

nhã sem horário para ter- .' presidente da Acijs, Paulo Luiz da Silva Mattos, Se-

minar. A maioria dos casais gundo ele, com a proximidade do evento os convites

gostam de surpreender o serão colocados a venda. A palestra, seguida de jantar,
companheiro enviando as será no Clube Atlético Baependi. O aniversário de fun'

flores para o local de tra- dação da entidade empresarial é 22 de junho.
bailio. Émuito romântico",
conclui. (JULIANA HERTHAL)

I '

Comida e música típicas registram a 13a Festa Italiana
]ARAGuA DO SUL -

Quem aprecia a gastro
nomia e a música italiana

não pode deixar de con

ferir a 13a edição da Festa

Italiana, que será realizada

amanhã à noite, a partir das
19h30, no Pavilhão B do

Parque Municipal de Even
tos. Promovida pelo Cír
culo Italiano de Jaraguá do
Sul, a festa vai oferecer ao

público muita polenta,
macarronada, galinha cai

pira, além do tradicional

vinho, proveniente da viní

cola San Miclelli, da cida
de Rodeio. A expectativa,
dos organizadores do
evento é de atrair aproxi
madamente 1,3 mil pesso-

Divulgação

Objetivo é difundir a cultura italiana em JS e região

as e comercializar mais de
800 garrafas da bebida tí

pica."
Este ano, a festa vai

acontecer apenas em um

dia. "Não vamosmais fa-

zer dar continuidade no

sábado porque a maioria

das famílias freqüenta o

evento na sexta-feira", ex
plica o presidente do cír

culo, Valdir Bressan,

enfatizando que a intenção
é divulgar a cultura italiana
em Jaraguá do Sul e região.

Após a abertura da fes

ta, será feita uma hornena

gem às famílias dos primei
ros imigrantes italianos de

Jaraguá do Sul (Chiodini,
Lazzaris e Marcatto) e, às

22 horas, começa a anima

ção da banda Vechio

Scarpone.
Os ingressos estão sendo

comercializados no valor de

R$ 15,00 e podem ser ad

quiridos na sede do Círculo,
na rede de postos Mime ou

na Floriani Equipamentos
para Escritórios. Telefones

para mais informações: 370-
8636 ou 2751492.

QUINTA-FEIRA, 12 de junho de 20�

CAPACITAÇÃO
A SUCESU-SC, com o, apoio do Núcleo dt
Informática da Acijs (Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e Apevi (Associação das Micro
e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu) , promoVt
de 26 a 27 de junho, o curso "Gestão de Processo,
Analisando e Otimizando Processos Empresariais",O
curso vai acontecer no Cejas (Centro Empresarial de

Jaraguá do, Sul), das 8 às 12 horas e das/14 às 18 horas,
O instrutor será Samuel Naum Neuman, consultarem
processos de modelagem e redesenhos de processa
orientados à imp!antação de sistemas aplicativos. Ou'
tras informações peidem ser obtidas através do tele, ,

fone (48) 222-1024.

ORIENTAÇÃO'
Capacitar os funcionários das empresas, com noçêe '

básicas de ergonomia, para interagir junto a diversa '

setores da empresa a fim de contribuir para o bem '

estar geral e t?elhor qualidade de vida é a meta do

Programa de Prevenção da LER e Dort através da

Ergonomia. Promovido pela Apevi, o treinamento vru

acontecer de 23 a 26 de junho, das 19 às 22 horas, no

Cejas. A atividade será ministrada por Carlos H. A1vel
,

de Mirando. Os participantes serão orientados sobre

ginástica laboral rodízio, fisiologia básica, postura, pa- I

tologias inflamatórias, ergonomia doméstica e

ergonomia industrial. Inscrições pelo telefone (47) 271- (

'7003 ou e-mail tecnicaservico@apevi.com.br.

ALTERAÇÃO
O Núcleo de Metalmecânica alterou a data de realiza

ção do curso Desenvolvimento Interpessoal, agora parI
os dias 21, 22, 23 e 24 de julho, com 12 horas de

duração, no período noturno, no Cejas. Ermeli Mariot,
assistente social e sócio-terapeuta será a ministrante,

para público-alvo formado por empres�rios, execuu'

vos, gerentes, líderes � profissionais que desejam de'

senvolver ou melhorar seu relacionamento grupaL O

investimento é de R$ 50,00 para integrantes do Nu,
cleo de Metalmecânica-Associados; de R$ 60,00 pari
demais Associados e R$ 90,00 para butros interessa-

I

dos. Inscrições pelo telefone (47) 275 7012, co!1i

Jordana.

COMUNICADO

Osfarnillares enlutados do Dr. Herberto e Dt',

Cleusa Bastos Meldau convidão amigos, clientel
c

e toda comunidade para participarem da missa
em homenagem ao casal, que será real izada nO

próximo sábado, 14 de junho às 10 horas na r

Igreja Nossa Senhora das Graças - na Barra t

do Rio Cerro -Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMUNIZAÇÃO - PROFISSIONAIS. DA SAÚDE VÃO CONFERIR AS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO

FESTA
li A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança promove,
I� nos dias 19 e 20 de julho, a 19° Kolonistenfest, ou

festa do colono, com exposição sobre o evento. O
to

ponto forte desta festa é que, no encerramento, o

público é convidado a retirar os produtos colàniaisl

que são usados como ornamentação. Haverá bailes,
soirés emuita animação. A cozinha típica alemã é outro

ponto de destaque do evento.

m SAÚDE
Análise preliminar do Instituto de Controle de

Qualidade em Saúde, da Fiocruz, detectou a presença
de grande quantidade de carbonato de bários e sulfeto

de bário nas amostras do lote número 3440068 do

medicamento Celobar Suspensão Oral. As substâncias
são sais solúveis de bário que, absorvidos pelo
organismo, podem causar intoxicação e ate a morte.

O laudo preliminar do INCQS é mais um elemento

m da investigação e complementa a inspeção realizada
nos dias 3 e 4 de junho no laboratório Enila pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela
Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Durante a

fiscalização, os inspetores detectaram que o estoque
de matéria-prima de origem comprovada era menor

que a quantidade de lotes fabricados do. produto.

a· ARCANOS
A Loja Oratorium promove, nos dias 14.15, 28 e 29
de junho, das 9 às 18 horas, curso básico de Tarot-
22arcanos maiores, corn.Gláucia Schtzmann. O curso

acontece no auditório do Shopping Center Breithaupt,
I segundo piso. Preço: R$ 180,00 á vista ou duas vezes

101 de R$ 100,00, com direito a apostila e .certificado.

.il
!

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul - 2' Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano. Wackerhagen, 87, Vila Nova _ CEP 89259-300 _

II Jaraguá do Sul _ SC

lo Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO _ RESERVA DE DOMíNIO _ COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Ação de Depósito, 036.97.b02902-6

el Autor: Indumak _ Industria de Máquinas Kreis Ltda.

Ir,
Réu: Lider Mercantil do Brasil Ltda. -,

Citando(a)(s): Réu: Líder Mercantil do Brasil Ltda., com endereço à Rua
O· 02, 09 Kennedy Contagem ._ MG.

I
Descrição dois) Bem(ns): Uma máquina, marca "Indurnak", para
empacotamento automático, para salgadinhos (40 gramas) e pipocas (30
gramas). com esteira, código ECM/D-120-SR. série n' 074. Valor do Débito:
R$ 14.400,00. Data do Cálculo: 18/02/97. .

Por intermédio do presente, ais) pessoais) aci';'a identificada(s), atualmente
a· em local incerto ou não sabido, fica(m) cientes(s) de que, neste Juízo de

�
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, em 05 (cinco) dias, contados do

Je transcurso do prazo deste edital, ou, se já ocorrido o pagamento de 40%

�quarenta por cento) do preço, requerer(em) a' concessão de 30 (trinta)
1\ Ias para reaver(em) a coisa, liquidando o principal, acessórios, honorários

:' advocat�cios e despesas processuais. \ .

" ADVERTENCIA: Inocorrendo o pagamento ou não sendo contestada a ação
ri· no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

articulados pelo autor na petição inicial (art.285, c/c art. 319 do CPC),
e· :odendo este, ainda, ser reintegrado definitivamente na posse da coisa

O epOsitada (art. 1.071, par. 3', do CPC). E, para que chegue ao

ConheCimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente. edital,
Ú· � qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

omarca de Jaraguá do Sul (SC), 21 de maio de 200;3.

Quitéria Tamanini Vieira Péres
Juiza de Direito

'4'El;r muitas
��t amado, terá:dI

r as

ias. Tente deixar o
rá ser mais

ogradável. Cor: Laranja.
Câncer - Embora esteja com

ara fozer no
asa, esse é o

ados, por isso,

Campanha contra Poliomielite
imunizar 9,Tmil crianças

<,

visa

}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira etapa da Campa
nhaNacional de Vacinação
contra a Poliomielite iniciou

na última segunda-feira e

permanece até o dia 27 de

junho. A meta da Secreta

ria de Saúde é vacinar 9.772

crianças com-menos de cin
co anos de idade contra a

paralisia infarr-til, afirma a

gerente de saúde, Nanci
Zimmermmann. Durante

o sábado, 17 Postos de

Saúde e 6 postos de bar

reiras - localizados nos

postos Mime II, Marcolla,
.

Milenium, Shopping Cen

ter Breithaupt, Supermer
cados Angeloni e Mercado
Rio da Luz II - estarão

disponíveis das 8 às 17 ho

ras. Já durante a semana,

somente 13 Postos de Saú

de atenderão em seus res

pectivos horários �e expe
diente. De acordo com

Nanci, os profissionais da

saúde analisarão o cartão de

vacinação de cada criança

Devem ser vacinadas crianças até cinco anos
Cesar Junkes

para detectar as vacinas em
atraso e aquelas que devem
ser tomadas. "Por isso, é

muito importante que os

responsáveis levem o car

tão de vacinação das cri

anças", observa. Na pri
meira etapa do ano passa
do a meta era vacinar 9518

e com o encerramento da

campanha totalizou-se

9.633, atingindo 101,2%.
POLIOMIELITE

Em geral,. quando o

poliovirus entra no orga
nismo de uma pessoa, cau- .

sa apenas uma infecção lo
calizada na garganta ou no

intestino, que nem é perce
bida pela pessoa. É a cha-

mada forma inaparente,
que ocorre em nove de

cada dez indivíduos

infectados. Outras vezes a

pessoa começa a apresen
tar, uns sete dias depois de

adquirida a doença, febre,
dor de cabeça, dores de
barriga e nos músculos

(principalmente nas per

nas)" a pessoa vomita e sen

te mal-estar geral. Muitas
vezes a doença fica só nis

so, caracterizando a forma

febril não paralítica.
Em alguns casos, po

rém, o poliovirus pode
causar paralisias flácid-as

que permanecem pelo res

to da vida. A ocorrência de

paralisias é mais freqüente
nas pernas (normalmente é

unilateral, ou seja, ataca
uma perna só), mas podem
ser ,afetados até os múscu

los da respiração, le�ando
à morte.

Tanto o adulto como a

criança podem ter a poli
omielite. (JULIANA ERTHAL)

Secretaria' de Educação realiza projeto inovador
CORUPÁ - A Secretaria

Municipal de Educação de

Corupá, com apoio da

empresaMarisol S.A desen

volve, a partir do dia 23 de

junho, o projeto "Educação
Infantil e Família: uma par
ceria possível", envolvendo
os pais, mães ou responsá
veis das crianças que fre

qüentam os Centros Muni

cipais de Educação Infantil
Dona Nina e Pequeno Po

legar. O objetivo do traba

lho, de acordo com a Se-

gumas dúvidas
rcar seu

nto afetivo, mas

dos Namorados,
os exigentes com

. Cor: Creme.

a coisa em sua

esse Dia dos
aro acabar com a

ção. Cor: Tons

cretária de Educação,
Bernadete Corrêa Hill

brezht, é propiciar mo
mentos de interação e tro

ca de conhecimentos, ex
periências e esclarecimentos
de dúvidas entre pais, insti
tuição de Educação Infan
til e profissionais de áreas

específicas para assim com

preender melhor e colabo
rar com o desenvolvirnen- '

to da criança. "Cada' vez
mais os pais necessitam da
instituição de Ensino Infan-

romântica como

impulsivas. Cor: Amarelo .

Esco
._

o - Poro ter ma is

e emociono I, foça olgo
o você reloxar. Nesse

til em função da jornada de

trabalho", lembra. Por isso,
o projeto visa colaborar

para a reeducação dos pais,
mantendo com eles uma

troca de informações sobre
aspectos teóricos e práticos
do desenvolvimento e da

vivência escolar da criança.
A assistente pedagógica,

Tércia Millnitz Demathé

afirma que estão inscritos

no projeto 136 pais, mães,
responsáveis de crianças do
Centros de Educação In-

\

fantil, que juntas, possuem
um total de 154 crianças
matriculadas. "Estes pais,
participarão de encontros

mensais, em determinadà
semana, que se estenderão
até o mês de dezembro ,

divididos em 5 grupos com

profissionais que tratarão de
temas importantes relacio

nados ao desenvolvimento

integral da criança", conclui
f
a assistente. encontros ser�o
realizados na sala' cedida

pala Marisol. (JE)

Sagitário - É possível que
probleni� eiros a

se Dia dos

a

n

Capricórnio - Nesse Dia

orados, quanto
inhosa ou atenciosa

gato, melhor
mento entre

ons azulados.

o que pensa,
seo de magoar
da. Mantenha o

romantismo nesse Dia dos
Namorados. Cor: Rosa'.
Peixes - Veja se não anda

Ito dernois na

e Dia dos
: é possível q ue as

aconteçam como

inado. Cor: Azuf.
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ESSE PEDÁGIO EU PAGO!
A dependência química é um assunto que deve ser tratado
·com muita seriedade, pois tem um grande reflexo na vida
de toda a comunidade. É com o objetivo de ajudar a
construir asede da Ireví (Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida) que o Núcleo de Jóvens
Empresários da Acijs organizou este pedágio em prol da
campanha "De Olho ... Na Construção das Grandes Obras
da Vida". Os pedágiós serão efetuados em alguns postos
da Rede Mime e iniciará no dia 14 de junho, das 9 às 13
horas.E vale a pena pensar que "de grão em grão, a
galinha encheu o papo"!

,

PRODUZIU UM CURTA?
Estão abertas até 10 de agosto as inscrições para o 20
Curta Santos - Festival Santista de Curtas-Metragens. O

evento, que acontece de 8 a 12 de setembro na cidade de
Santos (S P), é voltado exclusivamente para a produção
cinematográfica em curta-metragem. Através do site

www.curtasantos.art.br. você terá mais informação e

também poderá realizar a sua inscrição. Haverá
jaraguaenses na área??

\

BEIJINHO LÁ!
Tá todo mundo apaixonado ... beijinho aqui, beijinho ali ...
BEIJINHO LÁ!
No dia 9 de junho, Hillary Clinton lançou nos EUA o seu

livro "Living Hlstory" que chega ao Brasil em agosto, pela
'

editora Globo. Um livro de memórias da senadora
americana que narra as altas e baixas - sim, mais
embaixo, meu amor - dos oito anos em que' seu marido

governou os E UA. Tem coisas que nem a gente esqueceu,
mas quem ama perdoa! Ela quando fala no assunto tem
uma boa justificativa: "Depois de todos estes anos,

.

continua sendo a pessoa mais interessante, mais enérgica
e mais alegre que conheci. Bill Clinton e eu começamos a

conversar em 1971 e, mais de trinta anos depois, ainda
temos coisas para nos dizer".

Muy CALIENTE Ia fiesta Me'
organizada. pelo BARCELONA

FOTOS LOOKHERE E VICKY8

Carol e a sua vítima Dionei Paulo Heck

DJ Songa do Barcelo
para as páginas do
r

Neide Carvalho, ngela Treméa e Angela
Bachman.
Neide foi flagrada tomando tequila e

clamando por 5.0.5' ao MUCHACHO
MEXICANO

Fernando, Marcos e Ede
tes da banda jaraguae�
lua, esq u e c e r a m o p a I CO

no it e.
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III
BLAZER - vende-se, Lazer,
DLX, 97, compl. + couro + GNV,
preta. Tratar: 9973-5158 cf
Gilmar.

CHEVETTE - vende-se, 79,
alarme, película. R$ 2.500,00.
Tratar: 370-9787 a noite.

CHEVETTE - vende-se, branco.

R$ 1.500,00 + 36x R$ 186,00.
Tratar: 370-0848:

!I.

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

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

:;: Clio Expre��ion
com Taxa de a%�·

I

Lançamento
Clio Authentique
2 portas

2036 ou 9136-1314.

SILVERADO - vende-se, 01,
53.000km driginais, compl.,
prata. R$ 46.000,00. Aceito

carro de menor valor. Tratar:
379-1119 ou 9953-9313 cf
Dirley.

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

CORSA - vende-se, �7, Super,
2p, a.q., a.f., d.t., I.t., IPVA

2003 pago, verde. R$
10.500,00. Tratar: 372-0407/
cf Charles.

KADETT - vende-se, GL, 94,
álcool, v.e., t.e., I.t., d.t. R$
3.500,00 + 20 pare. R$
276,Oél. Tratar: 370-8094 cf
Antonio. R$ 10.000,00 R$ 110,00 ____';'---l

R$ 18�000,OO R$ 198,OO----l
$ 30.000,00 R$ 330,00_/----I
$ 40.000,00 R$ 440[00_--<

R$ 60.000,00 R$ 514,00_-1
R$100.000,OO R$ 857,00_-1

KADETT - vende-se, 94, 1.8,
álcool. Tratar: 373-2299 ou

373-0900 cf Noel.

OMEGA - vende-se, GLS, '94,
compl., teto, b anc o. de

couro, preto, v.e., t.e .,

alarme, cd original de

fábrica, doc. em dia. R$
14.500,00. Ttat ar : 372-

R.ede RenallIt. 183 Concessionárias 110 Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348-8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370-6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - sc

i y i/N!; a I :M
RENAUI:I'
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2 CORREIO DO POVO

370-3113

Gál GIII, 4p
Gol'GIII
Corsa Sedan
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI,'compl., 4p
Gol MI
Escort GL
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super
Saveiro CL
Golf GL
Astra GLS
Escort GL + ar
Uno Eletr.
Omegà GLS
Opala 4.1, 4p
Monza classic 4p

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

01
00
00'
99
99 .

99
99
98
97
97
96
96
96
96
95
95
93
93
93
90
87

RuaÂngelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM Chevette 1.6 Azul G 1988
Gol MI Branco G 1997 FORD
Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996 Escort L 1.6 Veremtho G 1990
Santana 1.8, trio Azul G 1989 Escort GL 1.8 Prata G 1993
Voyage CL 1.6 Branco A 1983 Verona .GLX 1.6 Dourado G 1990
Fusca 13001, Bege G 1979 Mondeo HLX SW Verde G 1999

FIAT
Stratus LX Preto G 1998

Tipo 1.6, compl. Branco G 1995
PICK-UP

Uno 1.6 R Branco G 1990
D-20 Branco D 1990

Palio Weekend Branco G 1997
Palio 1.6, 4p Vermelho G 1999 F-l000 Vermelho D 1994

GM F-l00 motor MWM Amarela D 1979

Corsa GL 1.4 Azul Fiorino Furgão 1.5 Branco GNV 1998

Corsa Sedan 1.0 Branco Pick-up Corsa Vermelho G 1996

Corsa Wegon 16v Cinza Pagero GLS, couro Verde D 1999

Corsa 1.0 Wind Vermelho CAMINHÃO
Omega GLS 2.0

Astra GlS, 4p
Corsa Super 4p
Veetra GlS 2.0 97
Monza GL 4p
5-102.2
Monza GlS, 4p
Monza Sl/E, 2p,
Monza Sl/E 4p
Kadett Sl/E, 91
Chevy 500 Dl 91
Monza Sl/E. 2p
Opala Diplom., 4p
Monza SL/E, 4p
Chevette Sl

Goll.0, 16v, 4p
Parati 1.0.16v, 4p
Gol MI, 1.0
GOl 1.0, 2p
Gol Cl, 1.6
Gol Cl 1.6
Gol1.6, BX
Fusca 1300

Ka 1.0
Escort Wagon
Resta 1.0, 4p 9B

'99
9B

Pampa 1.81 capota
Escort Gl
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 2p
Verona GlX, GNV
Escort XR 3
Escort 1.6 L

QUINTA-FEIRA, 12 de junho dq

Fone: (47)
370-8622

95
95
94
93
92
91

9D
ss
83
84

Palio 1.0, 4p
Palio 1.0, 2p
Unol.0,4p
u-o i.o.zo
Tempra 4p
Elba 1.5, 2p

97
00
00
9;
93
92
92
I!l
87

!!l
!!l
00
00
9;
92

Dl
9J
9;
94
93
82

99
99
9B
95
89
87
83
75

BestaGS

Peugeot 106
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Dupl.
BMW IA2p
CB 40011
Puma GTB 4.1 78
Maverick
Ford "A"

75
29

Gol GIII 4p 16v c/ ope.
GalMI 16v 4p c! e.q.
,Gal MI Speeial
i/fombi Furgão'
Fusca

GM

S-10, 4p, Deluxe, diesel !Xi

Corsa 1.6 =s= d.h.; OI

CorsaWind 4p, c/ ope. 99

Çorsa Seden c! opc.. 99

Veetra GL 2.2' 98

Omega CO 4. 1 couro GNV 96

Yeetra GLS compl. 94

Omega GLS 93

VW

Fusca

Cf)
99
98
91
86
78

FIAT

Uno Fire 4p c! ope. 02

F?alio EX 2p c! trio 99

Uno Milie EP 2p c/ opc. 96

Tipo IE 1.6 eompl.+ teto 95

Tipo IE. 1.6 compl. 95

Tempra 16v, IE, eompl. 95

Fie/rino B5

FORD
Fieste Novo CIJ

Escorl 1.81 GL d.h. 96

MOTO

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4.:170 - próx. trevo, de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 12 de junho de 2003
2�,

COMPRO
CONSÓRCIOSI DE CARROS E

'

CAMINHÕES COM MAIS

DE is PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47) 9951-3905

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

PALIO - vende-se, branco, 1.6,
compl. Tratar: 376-0190 cj
Marcos.

PALIO - vende-se, Weekend

Stile, 97, cornpl. Tratar: 9973-
5212 ou 371-6418.

SIENA - vende-se, 99, 1.0, cj
52.000km rodados, 4p,
travas-capô e v.e., prata. R$
13.000,00. Tratar: 9975-
2338

STRADA - vende-se, 01, cabina
estendida, branca. R$
20.000,00. Tratar: 370-7158

IL a noite.
..

n-.'. _

'TIPO
- vende-se, 95, cornpl.

•

,'

Tratar: 376-1772.

JIPO - vende-se, 96, MPFI, 1.6,
4p, compl, R$ 9.500,00 ou R$
2.200 + 36x. Tratar: 370-3574
ou 9123:7355.

UNO - vende-se, 95, 4p. R$
2.500,00 + 30x R$ 409,00.
Tratar: 275-3809 ou 370-
1657.

UNO - vende-se, 91, branco. R$
5.000,00. Tratar: 372-1060 a

tarde.

UNO - vende-se, 96. Ou troca

se por carro de' menor valor.
Tratar: 9122-3283 ou 370-
0330 a noite.

UNO - vende-se, vermelho, 4p.
Tratar: 3701-2542.

UNO - vende-se, 98, gasolina,
2p', a.c., v.e., t.e., alarme, Cd

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

ESCORT - vende-se" GL, 1.6,
87. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

ESCORT - vende-se, 86, XR3.

R$ 3.600,00. Tratar: 273-
6242 ou 9;133-9510 hor. comI.

ESCORT - vende-se, XR3,
compl., cj película, modo

Europeu. R$ 9.500,00. Aceito
troca por carro de menor valor.
Tratar: 275-2634 ou 371-
1495.

ESCORT -vende-se, 95, 1.8, GLY,
d.h., v.e., a.<:..:_ Tratar: 375-1114.

'ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0. R$ 6.300,00. Ou troca-se

por carro 1.0, 4 portas,99j
OO,paga diferença. Tratar: 372-
3922.

ESCORT - vende-se, Zetec, 98,
compl. - ar. R$ 14.060,00.
Tratar: 275-3758 cj Flávio ou

Franciele.

F-1000 - vende-se, 95, cj d.h.,
v.e., turbinado. R$ 27.000,00.
Tratar: 374'1366.

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

FORD CARGO - vende-se,
caçamba, reduzida, 88. Tratar:
273-1001.

MAVERICK - vende-se ou troca

se, 78, 4cc, relíquia pj
colecionador. Tratar: 371-7538
a tarde.

MAVERICK - vende-se ou troca

se, 76, 8cc, relíquia pj
colecionador. Tratar: 371-7538
a tarde.

PAMPA - vende-se, 93, 1.8,
gasolina. R$ 7.500,00. Tratar:
9953-9966.

RANGER - vende-se, 95,
branca, 6cé. R$ 12.500,00 .

Tratar: 370-0164.

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

FUSCA - vende-se, 83, branco,
estofados corvin, cj som +

rodas. R$ 4.300,00. Tratar:

371-0002 cj Walmor.

FUSCA - vende-i-se. 80"
branco, cj película, doc. em dia.

Tratar: 9113-4728.

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

financiado. Tratar: 371-7542

ou 9965-5774.

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

GOL - vende-se, 96, 1.8, bola,
d.h., v.e., t.e., I.t., d.t., rodas liga
leve, alarme, a.q., a.f., prata,
2p. Tratar: 9118-1071 ou 370-
0052 cj Cristiano.

GOL - vende-se, Cl., 1.6, álcool.
R$ 5.900,00. Tratar: '437-
7547 ou ,9109-0810.

CbRREIO DO POVO 3

FERRAMENTAS
" MÁQUINAS
27 310

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

Flap disco 4.1/2" Grão 40
Ffap disco 4.1/2" Grão 60
Flap disco 4.1/2" Grão 80
Flap disco 4.1/2" Grão 120

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

Bosch

Bosch
Bosch

Bosch

Flap disco 7" Grão 40

Flap disco 7" Grão 60
/ ,

Flap disco 7" Grão 80

Flap disco 7" Grão 120

R$16.85
R$16,85
R$16,85
R$16,85

Bosch
Bosch
Bosch

Bosch

menor valor. Tratar: 372-0665
ou 9117-8754

R$ 4.200,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comi.

GOL - vende-se, 90, CHT, prata,
álcool, rodas de liga leve 14.

R$ 5,500,00. Aceito carro de
menor valor. Tratar: 372-0391
ou 9965-8875.

SANTANA - vende-se, 94,
compl., 2p. R$ 9.000,00.
Tratar: 9981-4378,

VARIANT - vende-se, 78, com

rodas de liga. R$ 1.600,00.
Tratar: 374-1366.GOL - vende-se, 94, 1.0. R$ , PARATI - vende-se, 92. R$

7.200,00 ou R$ 2.200,00 + 6.600,00. Tratar: 9979-0605.
36x. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355. PARATI-vende-se, 88, Gl, 1.8,
gasolina, rodas, t.e., alarme.
Tratar: 373-2145 cj Heitor.GOL - vende-se, Plus, 1.0, 95,

prata, cj acessórios. R$
8.500,00. Tratar: 275-2364.

GOL - vende-se, Special, 01,
prata. R$ 8.900,00 entro + 14x
R$ 350,00. Aceito carro de

Parceria. Quem ganha é vocé!

( 371-1970)
00
99
98
91
86
78

ALFA ROMEO - vende-se, 164,
94, preto. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

(371-7311)
Faça consórcio de Moto - Auto

e Imóvel sem sair de casa
e ganhe a taxa de administração

antes de ser contemplado.

03
96

02

C 100 Biz KS a partir de

6S'm!�
,

Rua Fritz Bartel, 99

PASSAT - vende-se, lS, 82,
verde met. R$ 2.300,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6

RT, prata, airBag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controleSANTANA - 'vende-se, CD, 4p.

Seu Auto a partir de

162'!�s
Baependi

02
99
96
95
95
95
as

NX-200 Verde 2001

Twister Azul 2002

U') YBR-12S E Azul 2001

<t
Titan KS Prata 2001a

<t Titan ES Prata 2001
U')

:::> Titan Verde meto

Titan Azul

Toda Prata

CG 125 Prata

CG 125 Branca

CG 125 Branca

BizKS Vermelha

Dream Vermelha

Vectra GLS 2.0 1 Branco

Fusca 1,.500 Branco

Titan KSE' Verde

Jaraguá do Sul- se
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Chegou o Ford EcoSport. Diferente de tudo que você já viu. Design
robusto. Posição elevada de dirigir. Amplamente espaçoso e

I

flexível. Excelente dirigibilidade no asfalto e na terra.

E três versões de motor para acompanhar você em qualquer
aventura: 1.0L Supercharger, 1. 6L Zetec Rocam e 2. DL Duratec.
Uma vida de aventura e liberdade começa agora. Bem-vindo a vida.

J

Novo
Ford EcoSpo

DItAI'lL/1:. 1"1::> 1 A lU - vence-se,

preta, 96, R$ 1.000,00, Tratar:
371-2646,

SUNDOWN FIFTY - vende-se,
50cc, preta, 98, R$ 1.500,00,
Tratar: 371-9195 cl Marly ou

371-0508 cl Danielle.

COMPRA-SE - jogo d� rodas aro

13, de monza 93, liga leve,

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor, cornl.

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

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

CB 500 - vende-se, prata,
21.000km originais,- toda
revisada, R$ 7,000,00 + finan. B

diversos�TITAN 125 - vende-se, 95, R$
2,300,00, Tratar: 9979-0605,

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré, Também
financiamos veículos, Rua João

Planischeck, 293, s/e.
Tratar: 370-6�61 ou

9991-6366.

PEUGEOT - vende-se, 504,
diesel, R$ 11.500,00, Tratar:
9953-9966,

BOA NOTíCIA SOM -; vende-se, auto-falante

69 bravox + módulo de 500w,

Tratar: 372-2704 cl Nelson ou

vanessa. , 3

BIZ � vende-se, Honda, 02,
vermelha, Tratar: 9132-2852

finais de semana,
,

Avant Compact; novo,' Tratai, 'B
9981-4344 cl Rodolfo, ' 5'

9
AQUÁRIO - vende-se, granol, -

1,00x0,40x0,40, cl apareb C,
de oxigênio, filtro e 12 peixel Pi

_-----------------------------------------------------_....,,,9!

CARRETINHA - vende-se, pI 2
motos, R$ 310,00, Tratar:

9975-4623 cl Elvis,

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
3 pares de 69 pionner, 3

módulo, 1 sub 400w, 12 pai, e

2 corneta, Vendo

individualmente, Tratar: 9101-

4214 cl Ruy,

ACORDEON - vende-se, marca

Hering, 80 baixos: Tratar: 371-
9256 cl Elen,

COMPRA-SE - veículos em bom

APARELHO - vende-se, de

musculação Athletic Way, rnod.

Consórcio

-=-=-=-egata·
/ tJ�tÚtdmeHte (J, metM-tt

elA
COMPRA· VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-5999

TABELA DE USADOS E
CBR450 SR 89/89 AZUL
CBX 200STRADA 00/00 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 01102 VERMELHA
CG 125 TITAN 97/98 AZUL
CG 125 TITANKS 01/02

"

VERMELHA
'CG 125 TITAN KS 01101 AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 PRATA I

XLRJ25 01/01 PRETA
CRYPTON TI OSE 99/99 AZUL
VIRAGO V 250S 96/96 VERMELHA
YBR 125-K 01102 PRETA

SUZUKI125 03/03 AZUL
PALIO SUNDOWN 03/03 VERMELHA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defron�e ao DG da WEG • Horário de Alendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almo�o
,

-

. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$ 250,00. Tratar: 370-3076

ou 9991-2356 c/ Ademir.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BOTA-vende-se, seminova, 38,
feminina, de jeans. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c/ Noeli.

BICICLETA - vende-se, 18

70,00. Tratar:

l� BINÓCULOS - vende-se, Nako,
50x10 iv. R$ 250,00. Tratar:

-

9117-1083.

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

9993-1751 c/ Noeli.

CACHORRO - vende-se, Poodle.
Tratar: '373-3787, ou 9993-
1751 c/ Noeli.

CACHORRO - vende-se, Cocker
Puro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli.

(CARRINHO - vende-se, de bebê,
seminovo. R$ 70,00. Tratar:
370-1925 c/ Isabel.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de poodle miero-toy, vacinados
e desverminados, com 75 dias.
Tratar: 372-2231.

CACHORRO - compra-se, filhote

pequinês fêmea. Tratar: 371-
2511 c/ Magali.

CD - faço gravações de cds

musicais, seleções. Tratar:
371-1235

CELULAR - vende-se, Nokia

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

CELULAR vende-se,
seminovo, Nokia 1220, c/ 7

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

crédito. R$ 270,00. Tratar:

9905-2992' ou 370-4170 c/
Célio.

CELULAR - vendê-se, Nokia

6180. R$ 150,00. Tratar:
9957-8313 c/ Carlos.

CELULAR - vende-se, Eriesson
KST88. R$ 130,00. Tratar:
9902-8683.

CERCADINHO - vende-se, p/
bebê, de madeira, 1,20xl,20.
R$ 35,00. Tratar: 275-0938 c/
Karine.

CORTADEIRA - vende-se,
elétrica, nova, p/ cortar tecido.
Tratar: 370-3561.

CURIÓ - vende-se, macho e

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962,5883 c/ Jairo.

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

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, por jogo de sala, jantar.
Tratar: 370-6110 c/ Roziléia.

FILMADO'RA - vende-se, JVC,
pequena. R$ 600,00. Tratar:

nterruptor de com ,ústível com
portas em caso de acidente

. Limpador/lavador dos vidros dianteiro e

traseiro com intermitência
Luz de leitura tras. e diant. com dimmer

:'4 (�edução/aumeQto gradual de intensidade)
';!í§' Luzes traseiras de'nebtlna

MY CAR STILO (Personaliza várias funções
do carro)
Pára-choques e retrovisores externos na

cor do veiculo
Porta copàs no console

Portas luvas superior e inferior
Previsão para rádio (antena + fiação p/
alto falantes)
Quadro instrumentos fundo branco e

display cristal liquido rnonocromátlco
Relógio Digitai, calendário e contaglros

! R99asem açoestampado 6,5 x 15" /
'7w:pneus 195/65 Ri5 ..+ calotas integrais
,é Super Lock (dispositivo para acionar

>vldros, travas eiétricas) através da chave

Trava eiétrlca das portas com comando

centralizado e função DEAD-LOCK
Vidro traseiro térmico temporizado/Vidros

t> yerdes plus �:/
,�áii'Vldros elétricos dianteiros com anti

esmagamento e função one touch
Volante com regulagem em altura e

profundidade

372-0663.

FORNO INDUSTRIAL - vende-se,
p/ assar pães, nova', c/
capacidade p/ 300 pães/horas,
movido a lenha ou a gás. Tratar:
373-0422 ou 9975-4623 c/
Elvis.

FREEZER - vende-se, c/ 3

gavetas. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli.

FRIGOBAR - vende-se, Consul,
47 Its, branco. R$ 230,00.
Tratar: 371-0882 c/ Rose.

GUITARRA - vende-se, Encare,
modo les Paul. R$ 350,00.
Tratar: 371-8684 c/ Sandro.

IMPRESSORA - vende-se, Epson
Matricial, modo 810l, revisada.
Tratar: 9962-0135.

IMPRESSORA - vende-se, HP

laser Jet 6L. R$ 700,00. Tratar
370-0816 c/ Leandro.

LOJA - vende-se, no centro. R$
35.000,00 negociáveis. Tratar:
9109-6201 ou 370-1657 c/
Antonio ou Maristela.

I

MÁQUINA - vende-se, de

algodão doce, seminova. R$
500,00. Tratar: 275-3809 ou

370-1657.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta industrial. R$
600,00. Tratar: 275-3809.

MÁQUINA - vende-se ou troca

se, máquina reta, overloque e

cobertura. Tratar: 370-3561.

MASSAGEADOR - vende-se,
aparelho elétrico contra celulite.

R$ 100,00. Tratar: 372-1274
c/ Arlete

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

MÓVEIS - vende-se-ou troca-se,
móveis de loja. Tratar: 370-
3561

NEOPRENE - vende-se, novo,

Mormai, tam. G. R$ 270,00.
Tratar: 371-8684.

OURO - compra-se, qualquer
.peça,podendo ser arrebentada,
quebrada, pago a vista. Tratar:
9979-0605.

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

PANIFICADORA- vende-se,
equipamento eompl., excelente

ponto, clientela formada.
Tratar: 371-4300.

PORQUINHO DA íNDIA - verde-

CORREIO DO POVO 5

Mini Empresa

precisa de

empréstimo de

R$ 5.000,00

Tratar: 276-3214

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

PRANCHA DE SURF - vende

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

PROCURA-SE uma

prespontadeira de 2 agulhas p/
comprar ou alugar. Tratar: 370-
6110.

TALHADEIRA - vende-se, nova,
/

c/ nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

TECLADO - vende-se, eletrônico
Yamaha PSR 270, eompl. c/ '

estante e catálogo. Tratar: 370-
2748.

Rosánqela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

STltO, .OU VO
:A ".,

OU VOGE ,NAO,
FIA' S'ILO

APART��35.

Concessionária

fiOliJO
Automóveis S.A.
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Corsa. a.c .• d.h. 02
Gol Special 01

, Corsa 4p. 1.6 01
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Blazer DLX 99
Corsa Sedan 99
Ka 9B·
Gol 1.0 cornpl. 97
Gol MI 97
Corsa Sedan. GL. 1.6 97
VW 16.220 truque baú 97
Goll GL compt. 96
Escort Hobby 96
Gol Plus i 95

Tipo SLX. cornpí. 95
Escort L . Euro 94
MB 709 93

Opala Comodoro SLE 90

Pampa 1.8 90
Escort L 89
Moto CB 450DX 88
MB truque e baú 1313 83
MS 1513 caçamba 79

branco G
branco G
branco G
vermelho G
cinza G
branco O
branco G

prata G
branco G
vermelho G
branco G
branco O
azul G
azul G
azul G
cinza G
vermelho A
vermelho O
vinho G
verde G
verde G
cinza G
amarelo O
amarelo D

R$ 16.800.00
R$ 12.500.00
R$ 16.800.00
R$ 22.000.00
R$ 10.900.00
R$ 45.000.00
R$ i4.800.00
R$ 11.500.00
R$ 12.000.00
R$ 10.900.00
R$ 13.500.00
R$ 65.000.00
R$ 15.500.00
R$ 8.000.00
R$ 9.800.00
R$ 8.800.00
R$ 8.900.00
R$ .35.000.00
R$ 6.300.00
R$ 6.20'0.00
R$ 4.900.00
R$ 3.500.00
R$ 45.000.00
R$ 29.000.00

FinanciaC omp'ra Vende Troca

37Q·3113
<'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol Glll, 4p
Gol Glll
Corsa sedan

Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gal, 1.6, MI, compl., 4p
Gal MI
Escort GL
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8

Uno EP 4p
Corsa Super
Saveiro CL

Golf GL
Astra GLS

Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS

Opala 4.1, 4p
Monza classlc 4p

Cinza
Branco

Prata

Cinza
Verde

Branco

Vermelho
Prata

Cinza
Preta
Branco
Vermelho

Prata
Branco

Azul
Cinza

Azul
Branco

Verde

Cinza

Branco

�
I

Fone 370-3574.
FIAT Palio EOX, 4p 97 Larânja R$10.900,00

Palio EO, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
Tipo,4p 95 Bordô R$ 8.000,00
Tempra 92 Azul R$ 7.600,00

VW Gal, 4p 99 Branco' R$13.800,00
Kombi passag, cabeçuda 97 Branca R$10.900,00

Gol 94 Preto R$ 7,200,00
GM Corsa,4pc/opc. 98 Branco R$11,500,00

Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Omega 93 Branco R$11.900,00
Monza 90 Marrom R$ 5.300,00

FORD Escort 87 verce . R$ 4.000,00

�ENAULT Clio 01 Bordô R$ 16.500,00

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

01
00
00
99
99
99
99
98
97
97
96
96
96

96.
95
95
93
93
93
90
87

GM

Branco
Branco

Prata

Prata

Vermelho

Verde

Preto

VW

Branco
Branco

FIAT

Verde
Cinza

Verde

Bege
FORD

F-250 Branca 99 D

Fiesta 1. O Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

AY.PREFEITO WALÍlEMAR GRUBA, 3B09 - BAIRRO VIEIRA - JARAliiJA DO SUL'

Celta, 2p
Corsa Wind 4p
Corsa Wind cl ar, 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Pointer CU

Gol LO, 2p

Palio Fire Mod. Novo

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

02

01
01

99
98
98
96

r

96
96

G

G

Clio 1.0, 4p, compl.

FORD

íf.···-··:..

·

..

·

, �

VW

99
95
91

99
94
94
90
91
85
78

99
98
97
97
95

-

95
92
91

98
94
93
91
90
89
88

01 prata

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

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

Gal MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Logus .'

Santana GLS, 2p, compl., 2.0
Gol,1.6
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1500

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa, 1.0, 2p
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
D-20, compl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort Hobby, 1.0
Escort Hobby 1.6
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.
Verona GLX, 1.8, álcool, v.e., t.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.
Escort Xr3, compl.

RENAULT

CorsaWihd, 4p
.

CorsaWind,Ap
.UnoMille . .EP

Ké), cornpl.
. Escort SW ..

..

Uno Mille .'L
,.

Corsawind] 21'>
Pick-up Corsa, a .. c" I/e':i'
Tipo '1.6, 4p

. .

Kadett Gti2p
Fiesta,2p
Uno Mille'Eletrcnlc,
Parati CL, 1.8, 2p
Pick-up FíatLX
Chevette Dl." 1.6

Opala Comodoro 4:1;
Prêmio, 2p

..

Gol CL, 1.6'

"bemais modelos novos e
seminovos consulte-nos

Cinza
Vermelho"
Vermelho
Vermelho
Vermelha
Vermelho
Verde

.

"Preto'
Vermel

Branco

Verde

Branco

Prata

Vermelho

Preto

Azul

Branco

Bordô

Azul

Prata

Vermelho

Branco

Prata

Prata

Branco

02 R$ 12.500,00
90 R$ 6.000,00
00 R$ 13.900,00
87 R$ 3.900,00
96 R$ 7.900,00
91. R$ 6.500,00
92 R$ 12.500,00
97 R$ 9.500,00
95 R$ 9.500,00
95 R$ 9.500,00
86 R$ 4.500,00
94 R$ 4.000,00 assumir

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

01
97

96

G
G

G
G,88

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

Jipe passeio

4p,16v
compl., 1.8, 16v
cornpl., GL, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
c/opc.
cornpl.
compl.,1.0
c/ capota de fibra

2p
limp. desemb., a. q.
compl.
compl.
4p, I.t., d.t., a.q.
compl., gasolina
4p, cl opc.
álcool.

álcool,1.6
I.t., d.t., A.q.

rodão

PER
9

Gal MI 1;6, gas. 97

Kadett Gl, 1.8, gas. . 96

Golf Gl, 1.8, 4p, gasolina 95

Monza Gl 2.0, 4p, compl. 94

Escort GL, gas. 91

Gol, 1.6, gasolina 91

Gol Cl, 1.6, gasolina 89

Monza SL/E, 1.8, compl. 87

Chevette SL, 1.6, álc. 85

Opala 4cc, relíquia, gas, 78

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

372-0676

bordô

grafite met.

bordô

azul

branco

branco

bege
vermelho

branco

branco

bege

aser 2.5, compl.,�turbo
enic RT 2.0

W325i
O

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

Goll000i

Goll.6

Santana 1.8

Gol 1000

Fiesta CLX

Falcon

YBR 125 cl partida
XR200R

, .

neqocros
neste espaço!

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1170

99
98
98
97
97

Ranger 97

Palio EDX 97

Pampa L 1.8 96
UnoMille 96
Gol bola 1.0 Plus 95

95
94
94
94
94
92
92
91
91
88
58

branco
bordô
branco

charnpagne
cinza

prata
grafite
branca

preto
azul

grafite
verde
verde
bordô

prata
bordo
bordô
azul
azul
branco

prata

Seja parceiro
da BV Financeira

,

e faça ótimos

70"'9365
16V4p
a,v.e., t.e.
aSedan,1.6
eiroSummer
Plus,.prata
GU

99
98
97
97
96
95
93
92

92
91
91
85
80
80
76
72
72

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$10.800,OO
R$ 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

, .

neqocms
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Fin-anceira

e' faça ótimos

Gol
EscortSW
Vectra

UnoSX,1.0
Kadett

Toyota Corolla
Vectra GLS
Uno Mille Elet.
Monza GLS
Escort Verona
Parati 1.8
Saveiro
Goll.8
Santana
Gol

'F'''INAIC'······,'····'1"lU'": .•
,

",:; :,' _,.:; ! •
'..

",

Clio RT
Gol Plus Glll Compl.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX

\ Ka
Tempra SX compl.
Escort 1.8, GL
Goll.0i
Escort IGL 1.8
Corsa Wind
Astra GLS
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS
Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Tempra 8v
Voyage CL
Escort L
Buggy
Honda CBX 750 Four

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

2002
2001 .

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

Fone/Fax: 370-2769
�V. Prefeito Waldemar�rubba, 3771 - Centenário

Vermelho

Branco

Preto

Bordô
Bordá

Marrom

Prata
Bordô
Prata

Prata

Branco.

Vermelha

.

Titan Azul

Kombi 85 Branca

Vaiage 82 Prata

Rua Ãngelo Rubini',J77 7 Barra do. Rio Cerro (defronte Posto K1117)

, .

neqocios
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

TíTULO ACARAí - ven'de-se.
Tratar: 371-1495 c/ Darci.

TíTÚlO 'BAEPENDI - vende-se.

R$ 250,00. Tratar: 9902-0732
c/ Junior.

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

p/ 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 c/
Arlete.

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
manequim 38, c/ armação. R$
100,00. Tratar: 371-0196.

VESTIDO r vende-se, novo,
bordõ c/ bordados. R$ 130,00.,
Tratar: 275-0405.

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

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

. 2206.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Stati on 2, e/lO cds, 2
cintro le s', totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, 8 cds, controle

analógico, memory c ard. R$
300,00. Tratar: 372-3837 c/
Edson ou Neide.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/ 6 cds + controle

analógico e memory .eard. R$
270,00. Tratar: 370-8180.'

VIDEO lOCADORA - vende

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

P'LANET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

acompanhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

'XBOX
, PLAYSTATION ONE
• ORE-AMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME SOY AOVANCE
• NI_NTENDO GAME CUBE hÓlirtodtattlnrlime.n!il: s�il\daj "9l11\dlilas1&:OO ás 22:00

Rua: Bertha.Weegue ,1087· Barra· Jaraguá dG Sul. E·mail lanela ame ibest.com,br
Jaraguá do Sul cf Local Discreto,

Aquecedor e Acessórios

QUINTA-FEIRA, 12 de junho dnij l

. , .

unovers

ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561

c/ proprietária.

R$ 11.000,00. Tratar: 31
6238. (proprietário)

CENTRO - vende-se, casa

atv., 2 pavimentos cf 300rr
4 dormitórios sendo 1 suíte,
bws, dep. empregada, garaí
para 2 carros, aquecimento
gás. Tratar: 275-3070

CENTRO - vende-se, casa

alv., 3 dorrn., 1 suíte, cozi�

mobiliadada,. dep. .ernpreg
despensa, área de festas

churrasqueira, garagem para
carros. Tratar: 275-3070

COMPRA-SE - casa em Ba.

Velha, perto do Mar. Trai,
370-3113 ou 9973-5770.

COMPRE A SUA CASA A VISI I

E PAGUE A PRAZO - Pelo pr'
de um aluguel você poi $

comprar a sua casa. Sait

como, conhecendo o Piai

lnqullino Nunca Mais. Tlal'

275-0051

CORUPÁ - vende-se, de alv.,1
9 cômodos, c/ 18.00am'i
terreno, a 200m da Geluli r

Vargas. R$ 35.000,00. Acei,

(

Consórcio União 25: anos.
Vamios· (;om�mo·rar j:l.mtQI neste:

gru,PQ super especial.

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

ANA PAULA - vende-se, no

Coajas. Tratar: 273-0046 ou

9975-1868 ou 371-3835.
/"

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, em madeira, terreno

comercial com 560,OOm2. Valor
R$ 40.000,00. Tratar: 275-

0051 - Creci 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, de alvenaria c/ 03
dormitórios ·e demais

dependências, terreno com

7.500,OOm2. Valor R$
140.000,00. Tratar: 275-0051
- Creei 1989-J.

BARRA VELHA - vende-se: de
madeira, C/90m2, mobiliada.

'GRUI�O PRATA QUE VALE OURO

NOVOi,
..... ���!�.. J:�.���,ºº .... , �ªT�ºª

101)%

1111 ,Assembléia

03.

371 ..8153
CONSÕ�CIO U�1ÃO .

.. !".., .

. .. '.�., '. IR:ua ..1080 ...Ianua.rlo Ay'roao"',BO sala 03 .......ar'-�gu;21.dO .. s")OBS .. ( P'róxlftl,o ao ata0_dão Lux ... .Jaraguá Esque..d().

Constitui' lo I Contem a· io 18107/'03

Liguejá!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Micfórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

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

PENSÃO - aluga-se, qto e eoz.' 8563. (proprietário)
mobiliado no Rio Molha. Tratar:
370-7698. SÃO PAULO - vende-se, de alv.,

c/ 12Óm2• R$ 60.000,00

os, sala, eoz., bwe, lav. e

VISI critura. R$ 16.500,00 à vista

,pr' R$ 12.000,00 entro + 1�!<
poi $ 240,00. Tratar: 372-3822

,

Sai! Adriana. (p�oprietário)
Pia:
'ral' ÃO PESSOA - vende-se, de

v" cf 53m2, no Cond. Dona
enta, lote 12. R$ 12.500,00
pres\. Aceito carro no nego
atar: 376-1701 c/ Airton.

roprietário)
,

PROCURA-SE - casa, com 4

quartos e demais

dependeneias, no centro ou

bem proximo ao centro com

terreno com 600m2 de

prefereneia.Tratar: (047)373-
0993

negociáveis. Ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-
3076 I ou 9991-2356 c/
Ademar. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, em

alv., c/ 2 terrenos e 8 cômodos.

R$ 17.000,00. Tratar: 275-
1226 ou 9952-2746 c/ João
ou Suely.

RIO MOLHA - aluga-se, c/
87m2, 1.suíte, 1 qto, wc social,
sala, eoz., ehurrasq., garagem,
canal, pátio todo gramado e

, cercado, a 5km do centro. R$
470,00. Ou semimobiliado el
fone e parabólica R$ 770,00.
(p/ não fumantes) Tratar: 370-

TRES RIOS DO NORTE - vende

se, de alv., c/115m2, terreno

c/450m2• R$ 18.000,00.
,

Tratar: 276-1318 c/ Donizete
ou Cislene. (proprietário)

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

el proprietária

BAEPENDI - aluga-se, apto el
suíte, 1 dormitório e demais

dependências , localizado na

Rua Fritz Bartel, R$ 550,00/
mês. Tratar: 275'0051 - Creei

1989-J.

CENTRq - vende-se, apto Ed.

Royal Barg, 3 dorm., 1 suíte,
sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada. Tratar: 275-
307Gl

CORREIO DO POVO 9

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE JARAGUA1

ROY�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec9s972- Centro

FONE: (41)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

cONsrRuSI. o
"Inovando Conceitos de Vid;i' 5

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

PROCURA-SE - moças p/ dividir
aluguel. Tratar: 370-6110 c/
Rozeléia

VILA RAU - vende-se, quarto,
sala, eoz., bwe, lav., ehurrasq.,
garagem pi 2 carros. R$
20.000,00 entro + 137,00 mês.

Tratar: 371-9375. (proprietário)

AGUAi VERDE - vende-se, c)
escritura, c/371m2, na Rua
Paulo Kraemer, local alto, com

O' melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

contemplado

�Caraguá
'a71-4000

, Fuja de} aluguel! Ligue-nos.
I ,�

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

asfalto. R$25.000,OO. Tratar:
372-3922 c/ Walter CRECI
9238.

CENTRO - vende-se, terreno

comercial/condomínio, c/
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, c/593m2• R$
7.000,00. Tratar: 276-2169 c/
Emílio. (proprietário)

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se,
área de terras 'de 5.800m2,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

distante 30m da Avenida Beira

Mar. Excelente local para
investir (const. de condomínio

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
Camboriú. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago Creci nº

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 Creci nº

3359/SC

RIO CERRO H - vende-se,
esquina, frente ao asfalto, 1km

após a chocoleite, 16x28mts.

R$ 14.000,00. Tratar: 376-

3386. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se,
terrenos no Lot. Geranium, toda
infra-estrutura a 12km co

centro, cl escritura. R$
8.500,00. Aceito carro. Tratar:
372-12754 cl Walmor ou

9997-0048 cl Roberto.

(proprietário)

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

(proprietário)

VENDE-SE - cl 1833m2, frente
com a Rodovia BR 280, Km 82.

Tratar: 276-0227 cl Alceu.

VENDE-SE área de

73,50x120mts, já limpa, luz,
água e asfalto em frente. Área
8.820m2, 800mts da praia e

500mts da BR 101. R$
32.000,00 negocíávels. Tratar:

9131-2213 Creci 1931 J.

VILA LENZI - vende-de, terreno
de esquina, cl 450m2, próx.
Escola Giardini Lenzi. Tratar:

371-6418 ou 9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, área
de terras de 1.,003,95m2,
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 nº

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 valor, ou por veículos.

Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0009 cl Santiago Creci

nº 3359/SC

BAEPENDI - alu�a-se, sala

comercial cl aprox. 110,00m2,

QUINTA-FEIRA',12 de junho de 20�

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garaqern- Sacada- Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 sacacas • 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo· Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suite· Closet -

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

na Rua Fritz Bartel. R$ 385,001
mês. Tratar: 275·0051 - Creci
1989-J.

BARRA VELHA - aluga-se,
galpão, 25x10mts, 400m2 de

construção, 2 bwc, 1 cOZ., 2

bares, 1 bilheteria cl caixa. R$
35.000,00 negociáveis. Tratar:

(47) 345-0187.

CENTRO - vende-se, loja no

Royal Barg, ponto já formado,
cl mercadorias e mobiliário,
defrone para Marechal. Tratar:
275-3070

PROCURA-SE - sala comercial

pI montar uma pizzaria. Tratar:
9996-6692 cl Stanislau.

SUB-LOCAÇÃO - de uma sala

comercial p/ profissional liberal
na área de saúde. R$ 200,00.
Tratar: 275-0984 cl Karin.

VENDE-SE - 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, sendo

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.

•

CÂRQUITEToelURBANISl
i\)· Carlos Alb�rto da Silva
_____r CR.EA/SC - 61723-2

reiais, industriais,
neto emedições de t8rJa1

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)

nascentes, cachoeiras, I
elétrica, cl 17 cabeças
gado .. Tratar: 376-0264
Denilson. (proprietário)

VENDE-SE - fazenda J
alqueires, próx. Rio do Sul,
Vidal Ramos. R$ 130.000,00
Tratar: 371-1987 ou 211
0777 ou 371-5639.

PROCURA-SE -alguém que

queira alugar uma chácara pi
mim. Tratar: 372-3464.

RIO MOLHA - vende-se, cl
20.000m2, cl toda

infraestrutura, cl terreno de
1.000m2, cl finalidade

exclusivamente residencial, cl
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 20.850m2, cl
toda infraestrutura, galpão cl
quitinete, edícula cl garagem,
churrasq., escritório, Chalé

Alpino de 87m2, cl lagoa,
Inascentes, riacho, trilhas,

VENDE-SE - na divisa de

Palmeiras cl Jaraguazinho, a

22km da Malwee, 80 rnorgos,

3 Do s,
�Seudq�r $u,�te)

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

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

o prédio:
Tubulnção llg/la quente - Ch/lrf'/lsl)II.ei/'o l1i1stlcmltl
OpçilO 2 vngilS de g/lrtJgelJl
Opçiio garagem c/dep. Privativo
COlllpleto sisteuut de segllrlll/{'Il _..

Localização do Prédio: Rua rIJ1";�ld�M;í;I�11
Perto do Clube Beira Rio

70 meses para pagar
R$ ·15.(}(}(),(J(} entrad«

saldo direto c/ II Construtora

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

R. Mal'edltll Deodoro da Fonseca, 972 �

Royal Barg Cenier - Jamguâ do Sul- se

CONSTRUseL
;�IllaVaJldg Conceitos de Vida"
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imobliária ou construtora,
possui referencias e CRECI.
Tratar: 372-3922 - Walter.

CURSO TÉCNICOEMENFERMAGEM

CURSO TÉCNICO EMALIMENTOS

CURSO TÉCNICODE TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

EMPREGADA - precisa-se, que
possa pernoitar, Tratar: 371-
3865 cl Ana Lídia. senac

empregos SUPERVISORES - precisa-se pi
indústria do bem estar. Requer
2ª grau e telefone. Tratar:
9992-6045 ou 371-6418.

INSCRIÇÕES
ABERTAS

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

consórcios, salár io fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

_TELE-MARKETING - precisá-se
cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo
+ comissão. Tratar: 371-8153
Consórcio União.

Rua Adélia Fischer, 303

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

CORRETOR DE IMÓVEIS - se

PROGRAMAÇÃO DE CURSOSAULAS - ofereço-me pI dar
aulas particulares de física e

. química. Tratar: 9957-8313
Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

• trabalho autônomo.

••,!s.��.Qlil.!m@311�IEPiRQlliW��.
Té:riooan8iEJlll'gm 18Xh osos 2'a6' 191às:?21 1 +:Ece� 1ffi,OO
Mrug:meMnte-ç.fuceMaamp..ta::b' 44h Acl3irir 2'e4' 191àsz:l1' �4J),CoQJ1M�OO'
R:pUanrtoeS3a;ã> 191 OOa 13'ffi 2'a6' 19:1àsz:l1 �,J45,OO
,LisSgaiekl1iriSrai\.o '1411 (9(6a17/11 2'e4' 191àsz:l1 F$ffi),cbQJ1-t5�12),OO
Té:riooceTra:sa;felIrrcJ:iliáial ffiJ1 J.rto2Xl3, 2'a6' 191 àsz:l1 1+19�l/O
D:sn.d\irmtoAdig;jmjanGSã:>

411 14'C6al907 �
81àsl21e "'" =

Rrau:ira
�

.131àsl7h ,,,,3D,OOQJ1+1,,,,1ffi,OO

BABÁ - ofereço-me pI trabalhar.
Tratar: 370-7594.

DIARISTA - se oferece pi
trabalhar. Tratar: 9275-6198

pi recado.

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

EDUART DISTR'IBUIDORA DE"
LIVROS

Té:riooanJllirra1cs

Q:era:U ceMaca:n]l..Ia:b'.
Té:ria:5 ceN:gxia;ãl
AMeceEl3nRntereSrur

1ffiJ1 16'CBaffiIDll 2'a6' 191às z:l1 1+32x�aE,OO
all 16'CBa 1507 2'a6' 91às 121 �:m,OOQJ5x�?3,OO
191 Z3a27!ffi 2'a6' 191àsz:l1 �13J,OOQJ1+1 �ffi,OO
191 Z3a27/CE 2'a6' 191àsz:l1

,OFEREÇO-ME - pI trabalhar
-,_como diarista, empregada,

cozinheira. Tratar: 273-1789.

SOLDADOR - 'se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

Roupeiro Moval 32505
6 porto 4gav.

l
I

Bicicleta 18 Marchas

Feírão de colchões Ecoflex
�

Colchões a preço de Fábrica
Serao mais de 300 peças de colchões

TOdos os tamanhos e modelos

Guaramirim - Rua 28 de Agosto, 1321 - Centro - em frente ao Banco do Brasil
Massaranduba - Rua 11 de Novembro, 2681 - Centro - Tel: 379-1757
Blumenau - Rua Henrique Conrad, si 02 - em frente ao BESC - Tel: 378-1975
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--�-
�L+
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AEftEAS

I

371.0363
NACIONAIS E INTERNACIONAIS " www.brasilaerocargo.com.br

,

Ultimas vagas, para o curso

de Linux Básico da Uner]
Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistem
operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistem'
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirei
uma melhor colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos ru
instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acad�mi�
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pell
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre cn

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de LinuxBásico.
A proposta do curso é preparar oaluno para utilizar os recursos básicos do SistcllIJ
Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica�!
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistel1\'
(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à lnteml
através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber,
mails através do Netscape.
Público Alvo :

-Interessados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.
Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os, curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para ca�1

participante e um para o instrutor, projetor\multimidia, apostilas para os participantet
Conexão dos computadores com a Internet. (
O investimento será de R$ 95,00 por aluno.

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensãorêunerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunítás

da!

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

17h 30 mino
'

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I : pronto atendimento

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de InformátiCl
Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da emp
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar Oi

colaboradores até a escola: O IMET vai até você.
" . Fast Help ,

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, voei.
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nOI
Faça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quis

-,
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Kayky Brito e irmã Sthefany Brito no Bierkrug

n

da
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...,
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com Buffet.

o>
O vivo cl Carla e Ketlin
rta à S'ba ado para jantar.ngOs e f .

errados para almoço com buffet
em c f'
f'est

a e colonial sob encomendant

R
as, Casamentos Q Reuniões: 376-1084

oriovl.Se. . ..
hOC01e't .

416 (litraguâ do Sul- Pomeroâe) 800mj e.Estrada Geral Aurora s! nO, Rio Cerro II

CORREIO DO POVO

A Escola de Educação Básica Heleodoro Borges deixou
algumas garotas sem ar. Além da escolha da Garota, teve
também a seleção do Garoto. Os escolhidos foram: Ana
Paula Alves da Silva e Ivandro de Paulo.

Se o gatinho tá na área,
pinta gatinhas. As
alunas Luciane, Suelen
e Carla da Escola Max
Schubert assistiram a

peça do garoto para
complementar o

'projeto que estão
desenvolvendo na sua

escola. No Big Bowling aconteceu a GAROTA CEJ

2003, Aline BeatrizOssowski foi a escolhida

o músico Rex
Johnson animando
a galera presente
na cachaça ria Sons
& Vinhetas

-,

Danielli Búrigo e a amiga Ana Paula
Bertoldi (Garota CEJ 2002)

Irma Marquardt e a modelo Claudia
Mara Ribeiro

Os amigos Denis Hohl e. Renaldo Junkes, no Sons &
Vinhetas

Rhea Cassuli, Felipe Silva, Iara Neves
e Fernanda! Fructuozo, todos na

GarotaCEJ

Bilheteria
PUBLIC

QUINTAS NO BIG

BQWLING
A partir do dia 12 abre

a nova fase do B ig
Bowling de Jaraguá do

Sul. Pra começar:
Nega Fulô. E amanhã,

SEXTA-FEIRA 13,
tem Friends Shaw com

M r. Einsten. Já no dia

18, véspera de feriado,
toca U 2 Cover!

LA FOLIA

Sábado, em
Guaramirim, muita'
música selecionada

pelo DJ Xalinho. A
festa tá começa as '23
horas e será no antigo

Boliche 28.

BIERI<RUG
Noite Especial do Dia
dos Namorados, com
um cardápio diferente

e música do Paulo

Henrique - 20 horas.
Amanhã tem Ricardo
Gómez M PB e Pop

Rock E no sábado, 14t-

de junho, toca Daniel
Lucena - 21 horas.

SONS & VIN H ETAS

Especialmente hoje
para os apaixonados,
Jairo e Enéas Raasch

na cacha;aria.

QUARTA TRANCE
no Barcelona
18 de junho o

Barcelona abre a suas

portas e a música fica

por conta de vários
DJ's.

EXPO
Dia 15 de junho inicia

a Exposição de Fuscas,
Carros Antigos e

Lambrettas.-O local é
o G3 do Shopping
Center B reithaupt.
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IINFORMAÇÃO: CASAIS DE NAMORADOS QUE QUEREM ASSUMIR COMPROMISSO MAIS SÉRIO DEVE� ESTAR ATUALIZADOS

Advogada explica
entidade familiar a

]ARAGUÁ DO SUL - Ainda
contendo pontos considerados

ultrapassados pelos juristas, o
Código Civil que entrou em vi

gor em 11 de janeiro deste ano
traz uma série de avanços no

que se refere à área de família. A

advogada Janaína Chiaradia,
em entrevista aoJornal Correio

!
dó Povo, esclarece alguns pon-
tos sobre a entidade familiar,
em especial para oDia dos Na
morados, a fim de orientar os
casais apaixonados que alme

jam firmar um compromisso
mais sério na relação, através do
casamento ou da União está
vel.

Segundo a advogada, a ex
pressão "família legítima", usa
da anteriormente para identi.fI-·
car aquela formada a partir do
casamento civil, foi abolida. O
termo "família" passou a ser

as mudanças na

luz no novo CC

rqurvo

A advogada Janaína esclarece pontos no novo Código Civil

adotado para se referir tanto à
família resultante de casamen

to civil quanto de casamento re

ligioso e união estável. A enti

dade familiar também poderá
ser assim considerada mesmo

que formada por apenas' um

dos pais, como é o caso das
mães solteiras. "Antes, o obje
tivo do casamento era consti
tuir família. Agora, passa a ser

o estabelecimento de umaunião

plena de vida com base na igual�
dade de direitos e deveres, po-

rém continua a obedecer uma

série de solerÍidades e formali
dades prevista em lei", acrescen
ta.

Ela explica que os casamen
tos não-oficiais não eram con

templados pelo antigo Código
Civil, de 1916, mas foram

normatizados recentemente

pelas leis 8.971/94 e 9.278/96.
Mesmo assim, o cônjuge da

união estável não tinha direi

tos sobre herança. O novo Có

digo Civil reconhece a união es

tável como união pública, con
tínua .e duradoura entre ho

mem e mulher, com o objeti
vo de constituir família. E dá

ao cônjuge os mesmos direi

tos da união civil. "Tem-se ain
da que a união estável poderá
converter-se eil( casamento,
mediante pedido dos compa
nheiros ao juiz e àssento no

Registro Civil".
Outramudança, de acordo

com Janaína, é que o novo

Código Civil permite que o

homem também adote o so

brenome damulher depois do
casamento. Antes, só amulher

poderia usar o sobrenome do

marido. Já Em caso de separa
ção, omarido também tem di
reito a pensão alimentícia, se

comprovar a necessidade dela.

A lei anterior dava este direito

somente à mulher.

Anteriormente o regime de
bens definido pelo casal antes
do casamento era imutável. A

nova lei admite alteração do re
gime durante a união, desde que
o pedido seja feito pelo casal e

autorizado pelo juiz, após ana
lisar se amudança não irá prÇ!
judicar direitos 'de terceiros.

(JULIANA ERTHAL)

Confira as' histórias premiadas na Promoção Only You
De todas as cartas enviadas ao Jornal CORREIO DO POVO na promoção "Only You", em tempo hábil, selecionamos histórias de quatro casais que tiveram suas

fotos estampadas no Especial doDia dos Namorados, veiculado na última terça-feira, e receberam prêmios. No entanto um dos critérios da promoção é que somente
três histórias seriam publieadas. A história deJeceli eJoão saiu no caderno. Agora, confira as duas histórias de amor. Gostaríamos de agradecer pela intensa participação
Ide nossos leitores, cujas cartinhas ficarão arquivadas e a disposição de seus autores.

_

Há23 anos atrás Lindamir, com seus 13 anos de idade, estava trabalhando em casa.

Quando chegouum rapaz.com seus colegas paravisitar a fazenda, LindamirvêHélioque
é urn primo distante e obsevando-o disse: "Nossa, que primo". Então sua madrasta
exclamou: ','Cala abocaguria; deixa teupai escutaruma coisa dessa. Ele vai ficarurna fera,
mas tal repreensão não adiantounada. O blhardeLindamir eHélio jáhaviam se cruzado.

Passado alguns dias Hélio retoma a fazenda para rever os parentes, então depois de
urna longa conversa, o casal começa anamorarescondido,porque o pai deLindamirnão
aceitavao namoro. Eles se encontravam urn horaapenas nos domingos, sem que o pai de
Lindamir soubesse. Hélio não aceitou em vê-la apenas aos domirigos edecidiu terminaro

Passados três anos, Lindamir já com 16 anos reencontra Hélio, que retomou à
fazenda para visitar outra vez os parentes .. Mas foi no dia 12 de junho de 1983 é que eles
reataram o namoro, Porém, apesar de ter-se passado três anos o namoro continuou

escondido, então ele sugeriu a ela que fugissem. O problema é que o irmão de 10 anos
escutou o que os dois estavam planejando e saiu correndo para contar a seu pai. Seu pai,
commedo que isso realmente acontecesse, achoumelhor que eles se casassem,

Ele (pai) estipulou a dataparao noivado e casamento,No dia de seu casamento, o de
falaaLindamir; "Minha filha, casamento sedesmancha até naporta da igreja. Se vocêquiser
eu te ajudo",Mesmo assim Lindamirnão desistiudo casamento, pois estava certado que
queria. Passarammuitas dificuldades pois casaram sem nada,moravam emGuarniranga
onde nasceuJeisiel sendo que depois vierammorar emJaraguádoSul Também nasceua

filhaJeisiam;, hoje com 15 anos, e a filhamais novado casalJoslaine, com 9. Hoje o pai de
Lindamir se sente feliz por-sua filha viver bem com Hélio e lhe diz: "Nem sempre o

pensamento de pai é correto pois, pensava que o genro não ia darem nadanavida' '.

"Atualmente, vivemos muito felizes numa vida estável sermos evangélicos. Hélio é

proprietário de um comércio e estão casados há 19 anos, esta frase é dirigidaporHélio e

família.Não temos tudo amamos mas amamos tudo temos", conta Lindamir,

Eu,DanúbiaCristianeMartinelJi, quero através de vocês fazerumahomenagem
ao meu querido e amado namorado Jacques Beck, porque neste dia 12 de junho,
data em que se comemora o Dia dos Namorados é aniversário de 8 meses de um

grande amor que temos um ao butro. Dizem que o amor não bate a portamas no
meu caso foi diferente ele bate. Não foi só na portamas nos nosso corações tam
bém. Minha história começou no dia 5 de outubro de 2002, quando minha amiga
Luciane e seu marido Dirlei ligaram em minha casa me convidando para irmos a

uma pizzaria e eu aceitei. Só que avisaram que iam levar um amigo, que há um ano

atrás queriame apresentar, só quenaquela ocasião uma tia delehavia falecido. Chega
ram em minha casa eraZl horas. Bateram-na porta, fui abrir e me deparei com
Jacques e fiquei toda sem jeito, mas ele me cumprimentou educadamente. Eu fui

.

com ele em seu carro, em direção apizzaria e meus amigos foram no carro dele.Mas
nem eu nem ele sabíamos o queconversar, então começamos a falar sobre o colégio
onde estudamos e a razão de não nos encontrarmos. Na pizzaria ele estava tão

envergonhado que não conseguia comer direito, Após a janta formos ao cinema.
Depois ele me levou para casa e chegando lá ficamos conversando um po�co e

resolvi entrar, pois não queriaaparecer fácil Preferia quenos conhecêssemosmelhor,
e ficamos de nos ligarpara sairmos novamente. Durante a semana eu pensava se ia
novamente me encontrar com ele, No sábado no dia 1 t saímos novamente com

destino aSchützenfest. Curtimos a noite todanomeio damultidão. Para podermos
. passa tínhamos que nos dar as mãos, que aliás, suavammuito. Chegou três horas da
manhã resolvemos ir embora, ele me abraçou para passar o frio. Ele me levou em

casa, de novo e ficamos conversando no carro, Quando percebemos o sol já estava
nascendo. Fuime despedir com três beijinhos no rosto e dei-lhe um beijo na boca,
Quando decidiu entrar ele resistiu. Depois daquele dianão conseguimos ficar longe
um do trocando carinho e muito amor.
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andebolmasculino
dera Estadual Infantil
]ARAGuA DO SUL - A

uipe Infantil masculina

.
ADH] /Vê Mais/

sold Lab/FME venceu

primeiro turno do Cam

eonato Estadual de

I
andebol da categoria, de
rrna invicta ao conseguir
atro vitórias e um em

te nos jogos disputados
quinta-feira a domingo,
Laguna. Comandado

lo treinador Marcelo
.

ani Dias, o time empa
u com o Colégio Bom

sus/Joinville e venceu

Aurora/Caçador (21
8), AEE Lagunense/
E (25 x 11), CME Tu-

barão (28 x 14) e Rio do

Sul EC.
. Para obter estes r�sul

tados, a equipe jaraguaense
atuou com os atletas

Matheus, Ricardo da Cruz,
Ricardo Maier, Marcelo,
]ean,Ariel,]efferson, Eder,
Tiago, Guilherme, Ro

drigo e]onathan. O time

feminino - vice-lider da

competição -:- e mascu

lino da ADH]/Vê Mais/
Pasold Lab/FME dispu
tam o returno do Esta

dual Infantil de seus nai-·

p<3S, que acontecerá de 26

a 29 deste mês, em Rio

do Sul.

Atenção]
or motivo do feriado de 19/06 a Reunião foi

UJ> transferida para hoje 12/06 às 19:30hs no
Ir MUseu Emílio da Silva.

Contamos com a sué'j participação! '

LlCZYMY Z WASZEM UDZIALEM!
I

ICOLOCAÇÃO: JARAGUAENSES VÉNCERAM O TIME DA ANJO QUíMICA E CONTAM COM 32 PONTOS

Equipe Malwee mantém a

liderança do estadual de futsal
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee conseguiu
manter a liderança na divi
são especial do Campeo
nato Catarinense de Futsal
ao empatar com a Anjo
Quimica, por 1 a 1, na ter
ça-feira à noite, na casa do

adversário. Agora o time

jaraguaense soma 32 pon
tos ganhos e prepara-se
para a seqüência de jogos
no Rio Grande do Sul pela
Liga Nacional de Futsal, '

que começa.neste sábado,
às 11 horas, em Caxias do

Sul, contra a UCS. A parti
da será transmitida pela
Sportv.

A luta pela classificação
na competição nacional

prossegue no dia 18 em

Erechim contra o Atlânti

.

co e termina no dia 23, em
Canoas, contra a Ulbra. O

Arquivo

Falcão retornou à equipe no jogo contra a Anjo Química

próximo jogo da Malwee

em Jaraguá do Sul está

marcado para 28 de junho,
contra o São Paulo/
Barueri. Para os jogos da

Liga, além do técnico titu

lar Fernando Ferreti, esta
rão de volta o goleiro
Franklin e os alas Fabiano
e Marcel.

A partida no Sul do

Estado marcou a volta do

ala Falcão aos jogos da

Malwee. O jogo apresen
tau dois momentos dife
rentes. No primeiro tem

po o domínio foi do time

jaraguaense que perdeu
uma série de oportunida-
,des para golear. Xande
abriu o placar aos 2', ao

aproveitar uma falha na

saída de bola entre Tigrinho
e Alemão. Tigrinho empa-

f

tau aos 19'47", chutando
forte de dentro da área sem

oportunidade de defesa

para Paulinho. .

\
Na segunda etapa os

papéis se inverteram e a

Anjo Quimica partiu para
cima da Malwee e sornen

te não virou o placar devi
do às boas defesas de

Paulinho. O equilibrio so

mente se fez sentir a partir
dos 10 minutos quando o'

time de ]araguá do Sul.

obrigou o goleiro Ninho

a fazer defesas importan
tes. Para o técnico Flávio

Cavalcante, o resultado foi

justo pelo que as duas equi
pes apresentaram nos dois

tempos. "Mostramos equi
librio e calma para conse

guirmos um resultado im

portante como este", con
sidera.

o INSTITUTO DE PESQUISA MAX-LlDER REALIZOU PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2003 NO COMÉRCIO LOCAL E

AGORA DIVULGA AS EMPRESAS PERSONALIDADE E IMPRENSA QUE SE DESTACARAM CORUPÁ EM 2003:

o INSTITUTO DE PESQUISA MAX-LlDER É ESPECIALIZADA EM PESQUISA DE MERCADO E VEM ATUANDO HÁ MAIS DE SETE ANOS NOS ESTADOS DO PARANÁ,
SANTA CATARINA E SÃO PAULO. SEGUNDO LUCENIR CARLOS THOMAZ DIRETOR DE PESQUISA, 120 QUESTIONÁRIOS FORAM DISTRIBUIDOS NO COMÉRCIO DE

CORUPÁ, CLASSIFICANDO ASSIM AS EMPRESAS, PERSONALIDADES E IMPRENSAS QUE MAIS SE DESTACARAM EM 2003.
A MAX-LIDER PARABENIZA TODOS OS VENCEDORES DAPESQUISA E ESTENDE A ADMIRAÇÃO E RESPEITO PARA TODOS AQUELES QUE, APESAR DE NÃO TEREM

ALCANÇADOS OS MESMO INDICES DA PESQUISA, SÃO MERECEDORES DE UM VOTO DE LOUVOR PELA MAGNIFICA CLIENTELA DESTA CIDADE, QUE POSSUI UM

DOS MELHORES ATENDIMENTOS EM PRESTAÇÕES DE SERViÇOS DO COMÉRCIO LOCAL.

VEJA A RELAÇÃO DAS EMPRESAS, PERSONALlDAD.ES·E IMPRENSA QUE SE DESTACARAM EM 2003 EM CORUPÁ

1.MERCADO TREVO-MERCADO DESTAQUE DO ANO, F. 375-1804.

2.DR. JAIME ALBANO MELCHERT-CIRURGIÃO DENTISTA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1455.

3.LlNSMAYER CONTABILIDADE-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DESTAQUE DO ANO, F. 375-1914.
4.AUTO ELÉTRICA E BATERIAS RISO-COMÉRCIO DE BATERIAS DESTAQUE DO ANO, F. 375-2136.

5.FARMÁCIA FARMAIS PANORAMA-FARMÁCIA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1509 .

. 6.GIOVANI ESPOSITO-FARMACÊUTICO DESTAQUE DO ANO, F. 375-1509.
7.BEHLlNG JOALHERIA E ÓTICA-JOALHERIA, RELOJOARIA E ÓTICA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1297.

I 8.COMERCIAL ZEHNDER-COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTAQUE DO ANO, F.375-1691.

9.TRANZE O PÉ-LOJA DE CALÇADOS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTAQUE DO ANO, F. 375-1180.
10.MARION BAZAR-BAZAR E CONFECÇÕES PESTAQU'E DO ANO, F. 375-0354.

11.ENDY CABELEIREIRO-SALÃO DE CABELEIREIROS DESTAQUE DO ANO, F. 375-1860.
12.AUTO ELÉTRICA BÜTTGEN-AUTO ELÉTRICA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1588.
13.LUIZ CARLOS TAMANINI-ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POSITIVA, F. 375-1171.
14.FLORICULTURA MAHNKE-FLORICULTURA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1490.

15.KCF CLlNICA DE FISOTERAPIA E REABILlTAÇÃO-CLlNICA DE FISIOTERAPIA DESTÀQUE DO ANO, F. 375-2293.
16.0FICINA PEGGAU-BICICLETARIA E COMÉRCIO DE BICICLETARIA DESTAQUE DO ANO, F. 375-1178.

17.NEUBER MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS-MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, CAMA" MESA E BANHO DESTAQUE DO ANO, F.375-1002.
18.CORREI0 DO POVO-JORNAL IMPRESSO MAIS CIRCULADO, F. 371-1919.

19.JARAGUÁ AM-RADIO AM DE MAIOR AUDIÊNCIA, F. 371-1010.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I BASQUETE: COMPETiÇÃO VAI CONTAR COM 128 TRIOS, SOMANDO 384 ADEPTOS DESTA MODALIDADE
(

Inscrições para o 2° Trioball
surpreenderam os organizadores

]ARAGuA DO SUL -

Apesar de a expectativa com
relação à receptividade do

segundoUnimedTrioball ser
boa, os organizadores da

competição surpreenderam
se com o número de trios

que se inscreveram para o

evento, que acontece neste

final de semana.As inscrições
encerraram na segunda-fei
ra, reunindo urn total de 128

equipes, somando 384 adep
tos desta modalidade espor
tiva, que vão disputar nas ca-I
tegorias Pré-mini (9 e 10

anos),Mini (11 anos),Mirim
(12 anos) e Infantil (13 anos);
Serão realizados aproxima
damente 235 jogos, neste sá
bado e domingo pela ma

nhã, das 8 às 13 horas, nas
dependências do Colégio
Marista São Luís.

Schiochet visa difundir a prática do basquete
Cesar J unkes

Segundo informações
de urn dos organizadores,
Airton Schiochet, os con

frontos foram marcados no
'

São Luis pela estrutura de

quatro tabelas, cada urna para
determinada categoria. "Os
atletas envolvidos são basi-

camente integrantes dos, 14
pólos esportivos de basque
te, sendo que nenhum é

federado", destaca, enfati
zando a participação de 12

trios de Guaramirim. Ele sa

lienta que o objetivo da com
petição é popularizar o bas-

e!

quete. "O vôlei e futebol são

dois esportes bastante difun
didos na cidade, então pen
samos erp criar campeona
tos para que omesmo acon

teça com o basquete. Solici
tei à Prefeitura que instalasse
tabelas nas quadras das es

colas e em praças, porque
certamente reuniria grupos
de crianças que têm interesse

nesta prática esportiva, de
forma a torná-lo mais po
pular", considera.

No próximo ano, a

competição será realizada

em três dias, envolvendo
mais de 200 trios. Além de

Schiochet, estão na organiza
ção do eventoManuelVieira
Neto, Julio Patrício, Chris
tiano Goulart Machado,
Vivian Campos e Henrique
Porto. (FABIAI\IE RIBAS)

Jaraguá do Sul leva quatro para o regional da Olesc
]ARAGuA DO SUL - o

Município participa com

quatro equipes na fase regi
onal da Olimpíada Estu
dantilCatarinense/2003, que
acontece entre os dias 19 e

24 deste mês, em Rio

Negrinho. Composta por
cerca de 60 integrantes -

entre atletas, técnicos, diri
gentes e pessoal de apoio -

, a delegação jaraguaense
disputa vagas nas modalida
des de futsal e tênis de cam
po masculino, além de vô

lei, no masculino e femini-

no. ''Temos condições téc
nicas de conquistar as qua
tro vagas", avalia o diretor
de Esportes de Rendimen

to/FME, Hercílio Men

donça da Rosa.

No futsal, 12 municípios
disputam duas vagas para a

fase estadual da 0Iesc/2003.
Para isso, estão divididos em
três grupos, sendo que
Jaraguá está na chave "B", ao
lado de Camboriú, Brusque
e Itajaí, de onde saem dois
classificados para a fase se

I guinte com dois grupos de

três integrantes.A etapa final
acontece pelo sistemade cru
zamento olímpico. Também
as competições de vôlei se

guem esta mesma fórmula
de disputa e estão em jogo
duas vagas, porém envolve
12 cidades no feminino _:__

onde os jaraguaenses iniciam
na chave composta ainda

por São João Batista,
Pomerode e Balneário

Camboriú - e nove mas

culino, com Jaraguá do Sul

começando na chave integra
da por Itajaí e !tapoá.

Já 'o tênis de campo dispõe
de apenas uma vaga, 'que
Jaraguá disputa em chave
única com Joinville, Mafra e

Indaial. Atletismo, basquete,
handebol, natação, tênis de
mesa e xadrez - todas no

masculino e feminino-, além
de futsal feminino, são as

modalidades já classificadas

pelo município jaraguaef,lse
para a etapa estadual da

\ Olimpíada Estudantil Ca
tarinense deste ano, a ser rea

lizada de 17 a 27 de julho, em
Rio do Sul.

Prefeitura i

Vôlei feminino é vice d

etapa do Estadual Infan
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Infantil feminina da

ADV /FME/Marisol fi
cou com a vice-liderança
na segunda etapa do Cam
peonato Estadual de Vô

lei de sua categoria, ao per
der apenas uma das cinto

partidas que disputou de
sexta-feira a domingo, em
Criciúma. Com o placar
de 3 x O em todos os jo
gos que participou, o time

jaraguaense foi superado
pela SEB Buettner/
Brusque, mas venceu os

demais adversários: SER
Eliane/Criciúma, Clube
Doze de Agosto/Flo
rianópolis, FME/Tuba
rões/Balneário Camboriú
e AD Unisul/Tubarão. As
jogadoras Ana Barzenski,

FALECIMENTOS

Annabel, Bruna, Dam
Lara, Lucimeri, Nat
Pârnela, Tatiane Rodri

Rosângela, Tamires
Tatiane Rezena integr�
grupo que esteve soo
comando do treinaQ(
Gilmar Jungton, com

auxílio técnico de Ka'

Festugatto.
Com a segunda coi

ção conseguida também

primeira etapa do cann

onato, agora a ADV
FME/Marisol soma 1

pontos na competiçãoq
ainda tem mais uma roa,

da classificatória, ondep
ticipam 18 equipes di�[

das em três chaves. Passo

para a final os seis timesq
conquistarem mais pon
na fase de classificação.

Faleceu às 22:00 horas de 9/6 o Senhor Paulo Zanluca com

idade de 89 anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos,6

filhas, genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 10/6 às 16:00 horas,

saíndo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério de

Rio Branco.

Faleceu às 21:00 horas de 9/6 o Senhor Alvino Deretti com

idade de 60 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros,
noras, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 10/6 às 16:30 horas, saíndo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 470

08 - 11 - 23 - 37 - 51 - 58

Lotomania
concurso: 323
06 - 1 3\ - 1 6 - 30 -

41 - 48 - 55 - 56 -

60 - 61 - 64 - 65 -

66 - 73 - 75 - 81 -

88 - 89 - 94 - 97

Quina
concurso: 1157

07 - 10 - 28 - 62 - 78

lauta Ois

Loteria Federal
concurso 03741

1 ° - Prêmio: 08.529
2° - Prêmio: 61.683
3° - Prêmio: 73.954
�o - Prêmio: 39.450
5° - Prêmio: 18.108

Indu
A Prefeitura de Guaramirim adquiriu uma área com 294 mil metros quadrados,

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

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

GUARAMooM
ADMINISTRAÇAo 2001 ·2004

Trabalho e Transparência
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ESPORTE

COROE DE INSCRiÇÕES PARA OS JOGOS ABERTOS

43a edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina,

agramados para 30 de outubro a 8 de novembro, em

umenau, apresentou número recorde de inscrições. De

ardo com o mapa fechado esta semana pela gerência do

sparto de rendimento da Fesp�rte red�r�çãqCatarinens�
Desporto), está confirmada a partieipaç,�o de 221.

II unicíplos, contra as 218 inscrições dê ,1999, pata os Jogos'
]

bertoS de Chapecó.
li

mo sempre, a modalidade com o maior número de

'cipantes é o futsal masculino, 'com 169. A novidade este

o será a inclusão do futsal feminino que estréiana competição
m 53 municípios inscritos. Ó vôlei feminin� vem em

gundo lugar, com 86 inscrições, i�guido pela bocha
I " "

.

culina, com 79.
P . "

'

V
--

"

,

'

I VAí MIRA PA!M CIMA DO MARí�IA, N,9S DESCONTOS .'
a abertura da oitava rodada do Campeonato Br<l;sileirp da"

lO: rie B, o Avaí conquistou urna '0.tória heróioa diante'd�,
]!

'a,Jogando no estádio daRessacada, nanoitedesta terça
itt 'a, em Florianópolis, a equipe catarinense venceu o MAC

r 2 a 1, de virada. O time da casa perdia até os 40 minutos

segundo tempo, quando conseguiu o empate. Aos 47,
III enner converteu uma penalidade e garantiu os três pontos

ao Avaí.

m o resultado, o time de Santa Catarina chegou aos 'treze'

ntos ganhos e subiu para a quarta COIÇ>C;lÇão na tabela de
m ssificação. Com a mesmo pontUação;�Marilia segue �ih,

ceiro por levar vantagem no saldo de góIs.
e s dez jogos qu� comple�am a rodada acontecem 11a

'xima sexta-feira e no próximo sáb�:do. O Avaí voltá a

po pela Série B no dia 17 de junho, contra o Paulista, em
diaí, Já oMAC enfrenta o Santa Cruz; em casa, no dia 20.

oi atleta Leandro Domingos de Melo, do Criciúma Es�orte
!i, be, foi convocado pelaConfederação Brasileira de Futebol

a o período de preparação da Seleção '8rasileria sub-17,
diSputará (; VII Campeoanto Mundial da categoria.

',JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participeo povo que conhece
ao seu Deus se

tonlará forte
c fará proezas"

D".uiel1l:32

II
flua: Max Wilhelm, 289 • 80ependi
Centro Joroguó do Sul.� 370-6180
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.SUPERAÇÃO: SUL DO PAís DOMINOU O CAMPEONATO DE' SELEÇÕES JUVENIS REALIZADO EM MG

Seleção catarinense sagrou ...se

campeã do brasileiro de vôlei
, ]ARAGUÁ DO SUL - o

coordenador do Projeto
Vólei do Município,
Benhur Sperotto, voltou
este final de semana de Belo

Horizonte, Minas Gerais,
onde representou a seleção
catarinense no Campeona
to Brasileiro de Seleções

:�uvenis Masculino da Di-
,

visão Especial, 'como

supervisor Sécni�o e chefe
de delegação. A competi
ção aconteceu entre os dias
2 e 7 de junho, envolven
do oito equipes de todo o

País, em três divisões (pri
meira) Segunda e Especi-

.: al). Os cataririenses mostra
ram todoo potencial que
têm, trazendo para casa o

,título de tricampeões bra

sileiro (1987,2001,2002).
N a ,opinião de

�Sperott�\ a vitória foi im

portante para o Estado

pütque mostrou que Santa
Catarina conta com o me

lhor trabalho de professo
res e técnicos de vôlei de

Benhur Sperotto menciona a divulgação do Projeto Vôlei em todo o País

todo Brasil. "Outro ponto, di Região S.ul. Na final, o um encontro de confrater
que vale ser levantado é a time catarinense superou' 'nlzaçãó entre os atletas que

questão da divulgação do os parànaenses por 3 a 2,� -in tegrararn a seleção
'Projeto Vôlei, que patroci- e os gaúchos garantiram :3,;: ,catarinense, na cidade de .

nou todo material esporti- terceira colocação, vencêt:J./;�::-Blumenau. O atleta

vo de treinamento para a do o grupo de Minas Ge�'! '- jaraguaense José Jorge
equipe' catarinense", desta- rais, por 3 a 1. "Isso m�s� Júnior, 15 anos, havia sido
ca o técnico, acrescentando tra\ que o Sul do Pa{s dtá convocado' para,atuar na

que o material de jogo foi efetuando um trabalho de', competição, ficou entre os

custeado pela Rainha. basemuito bom n� vôlei',,',;; 18 selecionados, mas aca-
.-� :.: '," .

Na classificação geral considera. o,, ':, bou sendo cortado, junto
do campeonato, domínio Amanhã 'será realizado com mais três jogadores.

, o ,(FABIANE RIBAS)

Final do Campeonato Varzeano acontece no domingo
]ARAGUÁ DO SUL - A

final do 21 ° Campeonato
Varzeano Raul Valdir

Rodrigues/Troféu Posto

Mime - FUndação de Es

portes 10 Anos será dispu
tada pelas equipes do

Kiferro e do Supermerca
do Brandenburg, a partir
das 15h3Ó de domingo, no
Estádio João Marcatto,

com transmissão da Rádio

Jaraguá. Depecil ci Atlétic� "

definem a terceira.colocação ,

em preliminar prevista para
as 13h30. Com 58 partidas
realizadas, oVarzeano/2003
já registrou 272 gols, o que
representa urna média de

4,68 por jogo.
.Corn nove gols marca

dos, o artilheiro do campe-

-... .�.

onato é o atletaJair Setáfini 'ro gar - boi de dez arrobas,
Antunes) do Depecil, en- 25 medalhas e troféu; 3° lu

Auantoq'ueóAtlético. to��i ,gar - 'suino de 80 quilos,
'defesa menos vazada - 25 medalhas e um troféu; 4°
sofreu cinco gols em sete lugar - suino de 60 quilos
partidas. Promovido pela e um troféu. Também rece-

FME (Fundação Municipal bem troféus a equipe disci-

de Esportes), o evento ofe- plina(queaindaganharáuma
rece a seguinte premiação: 1° bola), o artilheiro, o atleta

lugar - boi.de 15 arrobas, destaque e a defesa menos

25 medalhas e troféu; 2° lu-, vazada.

Vaipara o Garibaltli?
Vápej sfallo

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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Dieter e Zélia Jan.�sen
i
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