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Gestor do projeto Jaraguatec, Márcio Manuel da Silveira e o coordenador da pré-incubadora de projetos
tecnológicos, professor Victor Alberto Oanich nas instalações da pré-incubadora

Governador anunciou repasse
de R$ 400 mil à Jaraguatec
o governador Luiz Henrique da Silveira

(pMDB) anunciou sábado, durante a inauguração
da 24a SDR (Secretaria de Desenvolvimento

,

Regional) a liberação de R$ 400 mil da Funcitec

(Fundo de Ciência e Tecnologia), para a

implantação da' incubadora industrial de Jaraguá
do Sul - Jaraguatec - atendendo solicitação
da Apevi. PÁGINA 4

:-oMEGA
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Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau

,

Vicky Bar!el

Niura Oemarchi dos Santos e Luiz Henrique da Silveira após assumir o cargo de Secretária da 24a SOR

Segunda etapa do Sertanejão
f

Evento musical continua revelando talentos em

Jaraguá do Sul. E reunindo o público com boa

música a artistas de ótimo nível. Próxima etapa será

dia 22, em Santa Luzia,

, Três acidentes em 30 dias

Cruzamento no centro de Jaraguá está causando

transtornos à pedestres e ciclistas que, mais uma vez,
são vítimas da má sinalização no local 3 mortes no

cruzamento.

PÁGINA 6 PÁGINA 11

A l3a Festa Italiana, realizada na

sexta-feira, foi sucesso total,
reunindo aproximadamente 1250
mil pessoas. Página 5

Kiferro garantiu o

título do Varzeano

A equipe do Kiferro sagrou
se campeã da 21 a edição do Cam

peonato Varzeano, vencendo o

Supermercado Branderburg, por
1 a O. A finalíssima foi realizada

no final de semana.

PÁGINA12

Fiéis preparam-se
para Corpus Christi
Católicos planejam iniciar os

enfeites do \grande tapete
ornamental, a partir das 5 horas

da manhã, na quinta-feira. Amissa

acontece às 8h30, em frente à

Matriz

PÁGINA 7

Segunda edição do
Trioball envolveu
cerca de 385 atletas

PÁGINA 11

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8487 2.8495

PARALELO

TURISMO

2.9500 3.0500

2.8000 2.9000
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2 CORREIODOPOVO

MOVIMENTO FAMíLIA BORTOLlNI (I)

O surgimento de uma idéia
IR. ARMANDo BORTOUNI�membro da Comissão Organizadora dos
EncontrosBortolini�:artolini@pucrs.br

.

Tendo ériI vista o. interesse despertado pelo que pode ser chamado
MOVIMENTO BORTOU:t:'lI, dedico alguns informes a todos os leitores/
navegadores interessados-sobre o assunto, Hoje, o movimento conta com apenas
oito anos é com funa série de-propostas e realizações, justamente para congregar, .'

recordar tO. celeBrar. Sem dúvida é uma caminhada que inicialmente pretendia ser'
alisa restrito ao ambiente de Garibaldi e cidades vizinhas. No entanto, o despertar
provocou muitas adesões, encorajando e incentivando os.membros da comissão

-

organizadora das festas Bortolini em prosseguir no oferecimento de encontros
festivos que, ;\gOra são os gerais/nacionais e regionais. Amobilização é totalmente

voluntária, assim como as colaborações individuais ou de empresas. Há bons
· projetos, em preparação que, logo mais, virão à luz para satisfazer não somente

a curiosidade mas, sobretudo para honrar aqueles que nos precederam e 'nos
deram as condições de vida que eles mesmos sonharam mas não conseguiram
usufruir. É um respeito e tributo aos avós e tataravós que estamos cultivando
,COJ;IlQ bons a,agradecidos:filhos; netos e bisnetos. ;:'" .

.
' "Se�em alguns textos específicos para o site Bortolini que visam reunir f todos
rio'mesmo sentimento de veneração' dos antepassados. Cada Um prpcure dai o
"melhor de sip�a.que as futuras gerações possam levar, comorgulho, � I10me

)?ortolini que herdaram.' '.
·

No ano-de 1'995 foi realizada na 'cidade de Garibaldi - bairro Alfândega, â primeira
festa da família BortoJini, reunindo os que levam direta ou indiretamente este

,

nome. A idéia sUrgiu como algo a ser feito, em torno do que poderia ser á história
de uma família, cujos membros estariam dispersos em diversas regiões do Brasil
e em muitos países, embora sua origem fosse a mesma. Um grupo de voluntários
foi organizado, visando reunir os Bortolini para mútuo conhecimento e cultivo
de amizades. O meio seria através de uma festa específica.
Com algumas tratativas a data foi marcada para o dia 15 de novembrode 1995.
Durante a festa foi lançado o livro Bortolini: Canello, Grecia e Marsura de autoria
do Armando Luiz Bortolini- Editora Evangraf/PUCRS - Porto Alegre, 1995.
Os dados históricos publicados, como que, despertaram pessoas de um longo
sono e abriram os olhos perante uma possibilidade que estava sendo aberta: .

conhecer os ancestrais, suas origens e seus feitos em terras brasileiras. Em torno

de mil Bortolini se fizeram presentes aos convites, enviados pela comissão que,
tomara a si a iniciativa e atarefa de proporcionar momentos de encontros e

convivência entre os grupos familiais, habitando diversas cidades e regiões do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A comissão contou com
os seguintes membros Bortolini: Adernar na coordenação, Antonio, Heriberto,
Leonildo eMariaTremarin, Clarice, Pe. Alvino, Ir. Armando Luiz como articulador
e o presidente de honra Aldo Bortolini
O evento motivou a muitas pessoas que, também, gostariam de ter mais
informes a respeito de seus ancestrais, suas cidades de origem na Itália, sua vinda
ao Brasil e sua localização atual e descendentes. Diante de respostas tão positivas
a comissão decidiu ampliar a idéia inicial que seria apenas reunir os Bortolini e

'proporcionar momentos de conhecimento mútuo e convivência. Reuniões

regulares foram agendadas e realizadas a partir de 1996.
· Uma segunda festa foi planejada para o dia 15 de novembro de 1997. Tendo
como local a sede dos motoristas de Garibaldi; ocorreu o mesmo sucesso com

a diferença de que houve mais participantes de outras regiões e Estados. Os

representantes de regiões/cidades, os delegados, em plena reunião incentivaram
a continuidade das festas, surgindo, assim a fixação da data e do local: 30'de abril
de 2000 em Bento Gonçalves. Um gnipo de voluntários Bortolini assumiu a

orga.nização da terceira festa em conjunto com a comissão que já estava atuando.
Com mais pessoas, a comissão organizadora das festas Bortolini conseguiu
mais consistência. Neste ritmo de andamento o grupo é reforçado pelos Borrolini: .

Germano coordenador da 3'. festa, Luis Carlos, Kátia, Odair, Ivani e Venceíino .

Zanette.
No decorrer da festa, cumpre destacar, o lançamento do livro Fatos e Retratos de
autoria de Lino Bortolini, Editora Universitária Chl).mp�at, Curitiba, 2000 -

tendo comomatéria à família deAntonio Boriolini e Emília Bertoldi que chegaram
ao Brasil em 1876 estabelecendo-se em Rio dos 'CedrosemSanra Catarina. Uma
obra primorosa com um conteúdo específico, denso' epreciso, num total de 260

páginas.
.,,'

Em reunião, os delegados, como representantes das regiões, avaliaram as festas
Bottolini. Diversas localidades se fizeram ,rJ;esemes e o vivo interesse em dar
continuidade foi o componente desafiador:A idéia era a de fazer uma festa fora
da região de Garibalcli e Bento Gonçalves. Várias sugestões foram apresentadas
e sem muita dificuldade os Bortolini, representantes deJar�á do Sul, aceitaram
o desafio: a próxima festa, a 4'. será em Jar�á do Sul na data de 15/11/2003.
Uma comissão com cerca de 50 pessoas, coordenada peloHonório Olavo trabalha
desde 2000 preparando um extenso programa de atividades para os dias 14, 15
e 16 de novembro,no intuito de motivar maior convivência e conhecimento dos

. Bortolini e atrativos turísticos da região.
Você, navegador com seus familiares, já pode se programar paramarcar presença,
com o objetivo de conhecer e conviver com parentes próximos, possivelmente,
não conhecidos ainda.

A ocasião é propícia e a comissão aguarda sua efetiva participação,

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro,. ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereso ou
telefone para contato. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e

gr�maticais necessárias.

OPINIÃO TERÇA-FEIRA,17dejunhode21
,,,,,��,__,_,�_,,,,,,��������...........,�=,,,,,,=�_���,m,�"_""""'W-=�='_"""�" "'=�"'=ww..

Proposta de mudança
C)' Presidente destaca em

"

sua reforma de governo uma

maior preocupação com a pre
vidência social ao afirmar que
é necessário um conjunto de

iniciativas para construir so

luções estruturais capazes de

permitir que a presente e as

futuras gerações de brasileiros
possam estar plenamente
conscientes e relativamente

tranqüilas quanto aos direitos

que poderão usufruir após o

término de uma longa dedi

cação de vida laboral. Essa

profunda reformulação deve

ter como objetivo a criação de

um sistema previdenciário
básico universal público, com
pulsório, para todos os traba

lhadores brasileiros, dos seto

res públicos e privado. O sis

tema deve ter caráter

contributivo, com benefícios
.

claramente estipulados e o

valor do piso e do teto de be

nefícios de aposenadoria cla

ramente definidos. A gestão
deve ser democrática, a car

go de um órgão quadripartite,
incluindo represeJ?t;:J.ilte do

Estado, dos trabalhadores da

ativa, dos aposentados e dos

empresários, conforme 1� pré-

r
Eis a questão

que está
criando omaior

reboliço nesta
semana.

Magistrados
protestam a

intenção do

governo de acabar
coma

aposentadoria
integral ...J

vê a Constituição Federal.

O referido sistema básico

universal só terá viabilidade
como resultado de um pro
cesso de longo prazo,
construído a partir da parti
cipação de trabalhadores e de

empresários, e da sociedade
em geral, por se tratar de tema
sensível que afeta o futuro de

todos os Cidadãos, e ao mes

mo tempo'representa um,efi
caz mecanismo de distribui

ção de renda, �também por

)l}cid�r diietamentê' sobre as
.

COl1taS pú�liças,,' �,'p<?r lidar
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades '<;xcl;'si�os dos-aurores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jo

, I ,-. �. " i':
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com um conjunto de dirci

adquiridos ao longo de a'
das. Eis a questão que t

criando o maior reboliçon
ta semana. Magistrados r
testam a intenção do gOl
no de acabar com a apo,
tadoria integral.

Na opinião do doutrin�
Ives Gandra da Silva lvla

, !.,
deveria se criar tres re�m

jurídicos. O primeiro seria

todos os servidores queji
tiverem aposentados, de

neira tal que os direitosaa,
ridos não seriam atin��
Depois, criaria novo re

jurídico para os novos se

dores, que seriam aposen
dos no futuro, sob o m

regime que os aposentado!
segmento privado. Já o te

ro regime jurídico, de 101

transitória, em que se mel

riam o tratamento legal ai
rior e o novo d�stinadoi

,

servidores que atualmente

tegram os diversos gove�
da Federação, os quais fa

jus, na proporção dos anOí

se�vidos aos privilégios
regime anterior e, na dos

a servir, a6 trat�mento do

glme novo.
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Se o projeto de lei da vereadora Maristela Menel

(PFL) for aprovado, fica assegurado que os

professores comprovadamente ativos terão direito a

10% de desconto nos ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e outros. Será responsabilidade
da prefeitura comunicar os promotores de eventos

sobre a existência da lei. O 'não cumprimento
acarretará multa de 350 Ufirs por pessoa 'lue tiver

ilificuldade de ingressar no evento.

AGRICULTURA
Na última quinta-feira,
12/02, Lula anunciou a

destinação de R$ 32, 5

milhões para financia

mento e investimentos na

safra 2003/2004 - um

aumento de 25;8% em

r relação aos recursos des

Id tinados à safra anterior.

It O presidente também

I anunciou o reajuste dos

11 preços mínimos aos pro
b dutores que trabalham

l, com itens essenciais

I como arroz, feijão e mi

aa
lho, Esta semana, o sena

I do também aprovou o
a

,

b projeto de conversão

r 117 - sobre a MP 114,

nl'� que trata da renegociação
la das dívidas agrícolas e
,

rioriza o refinancia
ento de dívidas da agri
ultura familiar e de as

entados pela Reforma

grária,

VETO
A senadora Ideli Salvatti (PI'/
sq fez um apelo na tribuna
do Senado nesta quinta-fei
% 12/06, para qu\,:: o presi
dente do Congresso Nacio
nal, senadorJosé Sarney, co
loque na pauta de discussão

e votação a derruba de nove

vetos do ex-presidente
Fernando Henrique Cardo

so ao Plano Nacional de

Educação (PNE), A maior
, I

parte dos vetos 'diz respeito
ao financiamento da educa

ção no Brasil. A senadora
destaca que se não houver

um aumento de aportes de

recursos, o país não vai con
seguir recuperar o déficit edu
cacional.

A derrubada dos veros é o

principal ponto da campa
nha "Educação, a hora da

virada", desenvolvida por
entidades educacionais ,de
todo o Brasil. '

senadora catarinense Ideli Salvati (PT), que'vem 'in

e estigando, desde o mês de fevereiro, a evasão ilegal
e dólares do Brasil para o exterior, vai participar de
ma série de entrevistas, da TV Senado. A. séríe de

ntrevistas começa nesta quinta-feira, dia 12/06, e vai
té a próxima segunda-feira, dia 16/06. Serão t�ans
itidas pelo canal 17 da Net, sempre em três horári-
s: às 7h30, às 12h30 e às 20h30.

� NTRE ASPAS
DS 'Temos que estar muito conectados com ta
l ,OS". A afirmação � da secretária da Secreta
�o Ia de Desenvolvimento Regional, N iur a

el11archi dos Santos, durante a palestra na

SSociação Comercial Industrial e Agricola de
uaramirim.

Dr. Pedro Chuj i Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835
brosn I ', U ares da sociedade Brasileira de Ortopedia e rraumatoloqla
Dr. W,
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.DESCENTRALlZAÇÃO: 24a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENTRA EM AÇÃO

Asfalto
de

renova

produtores
expectativas
agrícolas

}ARAGUÁDO SUL-Em
sua passagem pela região,
para a inauguração da 24'

SDR, neste sábado, o go
vernador Luis Henrique da

Silvera (PMDB), anunciou
investimentos em dois pro

jetos na região do Vale do

Itapocu. A Incubadora' de

Tecnologia de Jaraguá do

Sul, a JaraguaTec, que deve
receber R$ 400 mil da Fun

dação de Ciência e

Tecnologia (Funcitec/SC)
em 60 dias. Outra priorida
de é o asfaltamento dá SC

413, conhecida como Ro

dovia do Arroz, que liga
Guaramirim a Joiville. O
Secretário de Agricultura
Pecuária e Meio Ambiente

de Guaramirim, Alcibaldo
Pereira Germann, explica
que a rodovia irá escoar a

,

produção de arroz e de

vários pt:odutos. "São qui
, nhento</ produtores que

poderão ter seu acesso fa

cilitado", diz Germann.

O Presidente da

Associação Comercial In-

sentou os membros da se

cretaria a .Iideranças políti
cas e empresariais da cida
de. Logo após a reunião,
seguiu para Joinville para a

assinatura do plano de

ação para a rodovia, que
será entregue em 3 anos,

segundo a secretária.

Secretária assinou ontem o plano de ação da Rodovia do Arroz

tos, com duas horas de aula

por dia, 10 horas de aula por
semana ou, no mínimo, 200
horas de aula por curso. A

instituição conveniada rece
berá R� 15 por aluno/mês
durante o período de seis

meses.

O repasse por aluno
alfabetizado soma R$ 90, de
maneira que, ao cumprir a
meta de eliminar o analfa
betismo em seis meses o Es

tado terá aplicado R$ 21 mi

lhões da verba federal. Além
dos recursos por' aluno, o
convênio prevê o pagamen
to de R$ 20 por professor
capacitado para o progJ;a
ma. Este valor pode ser

ampliado para R$ 80. O

programa vai gerar no Es
tado 12 mil empregos du
rante seis meses, com a cap
tação, pelas instituições edu
cacionais, de até R$ 5,7 mi
lhões.

- ----�-�------�------------��--------------------------------------

dustrial e Agrícola de

Guaramirim, Mário

. Glasenapp, diz que espera
há muito tempo por este

acordo com o governo
estadual. Ressalta que a ro

dovia terá seu fluxo de au

tomóveis aumentado. ''Até
o movimento pra Curitiba

será melhorado", comen
ta Glasenapp.

A secretária Niura

Demarchi dos Santos, que
tomou posse neste sábado,
foi a Guaramirim explicar
como será a administras:ão
da Secretaria de Desenvol

vimento Regional. Apre-

Senadora catarinense em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL -

Neste sábado a senadora

catarinense Ideli Salvatri (PT)
esteve na cidade para escla

recer a comunidade em ge
ral sobre a reforma da pre
vidência. O encontro foi re-.

alizado na Associação Co

merciar e Indus trial de

Jaraguá do Sul (Acijs), con
tou com a presença de 60

lideranças políticas e empre
sariais. A senadora destacou

que a previdência atingirá sig
nificativamente apenas um

décimo dos brasileiros que
têm garantias previdenciárias
e, neste caso, com efeitos po
sitivos, ao elevar o teto de

aposentadoria para R$ 2,4
mil. De cada 10 brasileiros,
observou, cinco não tem

regime previdenciário, qua
tro integram o regime geral
do INSS e um é servidor

público.
Ainda em]araguá do Sul,

Senadora desafia educação, no Estado

Salvarti falou de outro de

safio:' transformar Santa

Catarina no primeiro Esta

do livre do analfabetismo.

Existe a possibilidade de

viabilizar no Ministério da

Educação a liberação de até

R$ 21,6 milhões por meio
de convênios que permiti
rão a alfabetização de 240

mil catarinenses,

i Com este program.a,
devem ser constituídas' tur
mas de até 25 alunos adul-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IEMPREENDEDORISMO: INCUBADORA ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS

Verba vai ser' destinada para

edificação da Incubadora
\

]ARAGUÁ DO SUL - o

governador Luiz Henrique
da Silveira (pl\1DB) anunci
ou sábado, durante a inau

guração da 24' SDR (Secre
taria de Desenvolvimento

Regional) a liberação de R$
.400 mil da Funcitec (Fundo
de Ciência e Tecnologia),
órgão do governo do estado
- previsto para 60 dias -

, para a implantação da

incubadora industrial de

Jaraguá doSul-Jaraguatec
-, atendendo solicitação das
Apevi (Associação das

Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu).

De acordo com o dire
tor administrativo da Apevi,
Márcio Manuel da Silveira, o
conselho de administração
doJaraguatec se reunirá, nos
próximos dias, para definir
a destinação da 'verba, que,
em princípio, será empregada
na construção da Incubado

ra, situada no condomínio

Márcio Silveira e Valério Junkes, da Apevi
Cesar Junkes

campus da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul), que é um preparatório
de tecnologia e conhecimento
para o definitivo desenvolvi
mento das empresas na

Incubadora", explica. O

presidente da Apevi, Valério
Junkes, salienta que cerca de

73% das empresas no Pais

fecham até o terceiro ano. Já
no sistema de incubação o

índice de sucesso é de 80%
nestemesmo período, ou seja,
os índices demortalidade são

bem remotos: ''A finalidade

do sistema de incubação é

proporcionar condições de

desenvolvimento a empresas
de porte menor, promover
cursos de formação e aper
feiçoamento empresarial,
fomentar a competitividade
empresarial e o associati- ,

vismo e reduzir o índice de

mortalidade das empresas",
enfatiza Junkes. (JULIANA
ERTHAL)

Cresce 30% a procura por motos em Guaramirim
GUARAMIRIM - Por sua

versatilidade, rapidez, eco
nomia e praticidade, as mo
tocicletas Honda vêm sen

do adotadas como ferra
menta de trabalho por uma

quantidade cada vez maior

de pessoas, órgãos gover
namentais e empresas, afir
ma Maury Popiolek, do de

partamento de vendas da
KG Motos, de Guarami
rim. O Sindicato dos Meta

lúrgicos de Jaraguá do Sul,
por exemplo, realizou um

bingo no dia 17 de maio, no
Estádio João Marcatto,
evento que reuniu 5 mil pes
soas. Forammais de 70 prê
mios entregues, sendo 7

motos Titan zeroquilôme-

empresarial cedido pela
Prefeitura. Depois de edif

icado, serão fornecidos 12

módulos indi'viduais para a
.

instalação de empresas,
.

suporte humano e técnico às

empresas incubadas, no que
se refere aos aspectos

adminis-trativos e contábeis
e a capacitação de empre
sários empreendedores.

"Com o repasse desta

verba, vamos ampliar de três
para 8 o' número de

empresa;; instaladas na pré
incubadora, localizada no

tro, que valem em torno de

R$ 4,7 mil cada. ''A certeza

da qualidade e da durabili

dade, ou seja, motos com 2

anos de garantia, resultado
da alta tecnologia aplicada
pela Honda em seus produ
tos é um fator determinante

para adesão cada vez maior

deste modo de locomo

ção".
Outra razão para o au

mento expressivo nas ven

das é a facilidade de paga
mento, haja vista que, pode
ser parcelado em até 36 ve-

zes, sem entrada, ou através

do consórcio, com presta
ções fixas de R$ 65,55 - a

Honda Biz. ''Além do mais,
_
cobrimos qualquer oferta",
enfatiza.

De acordo com

Popiolek, o segmento de

duas rodas teve um cresci

mento nas vendas de 30%

neste ano, em comparação
com 2002. "Os consumido

res além de estarem cada vez

mais conscientes da impor
tância de se adquirir um pro
duto confiável, que ofereça
garantias, acabam se tornan

do nossos parceiros, de ma
neira que sempre procuram

negoClar na mesma conces

sionária", diz. (JE)

I FOR
SEMINÁRIO
O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Peque
Empresas), Unerj (Centro Universitário de JaraguáQ
Sul) e a Rede Santa Catarina de Comunicação prom!
vem hoje, o serrunarto Alimentação
Internacionalização, conjunto de palestras que integr. i

o Ciclo Catarinense de Desenvolvimento. O even'

está marcado para o período das 13 às 21 horas,n I

Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul) quanu
t

será mostrado o desenvolvimento do setor alimen' \

cio em nível municipal, estadual e federal e a for
do governo discutir as politicas de-internacionaliza\àn .

As inscrições são gratuitas, pelos telefones (4� Ir )1

8253, 0800 483300 ou através do site www.sebraê.
e

c
sc.com.br.

GERENCIAMENTO
Com o objetivo de mostrar a;s seus clientes todas I :
etapas do seguro no transporte de cargas e o relaci z

namento com o gerenciamento de riscos e suas ar�
cações, o Núcleo das Transportadoras promove

palestra "Seguro e Gerenciamento de Risco no Tran ,

porte de Cargas". O evento acontece amanhã, a pa
.

das 8 horas, no Cejas. Jorge Luiz Domingues, diret

comercial da Oppentech Gerenciamento de Risco�)

ministrará a palestra que' é aberta a todos os profissi
nais do segmento de transportes e de empresas qUi
trabalham nesta área. Participação gratuita.

ABIH
A Abih (Associação Brasileira da Indústria de Hoteis),
de Santa Catarina, realiza a 17° Encatho (Encont«
Catarinense de Hoteleiros), 15° Exprotel (Exposi(
de .Produtos para Hotéis) e 5° Ensul (Encontro S

Brasileiro de Hoteleiros), nos dias 19 a 21 de junho,
Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul.

abertura do evento acoritece quinta-feira, às 19h30,
Scar (Centro Cultural de Jaraguá do Sul). As inscriç'
podem ser antecipadas através do sil

www.encatho.com.br.Mais informações os telefon

para contato são: (48) 222-8492 e (48) 223-5577,
através do e-mail adm@abih-sc.com.br.

I

APEVI
A segunda edição do programa Apevi nos Bairros)

acontecer no dia 8 de julho, a partir das 19 horas

pretende reunir empresários de micro e pequen
. empresas das regiões da Ilha da Figueira, Vila Nova

Barra do Rio Molha. Durante o encontro haverá
Iestra com o tema "Como aumentar suas vendas ar

dendo com qualidade". Além dos empresários, o
contro será aberto para lideranças comunitárias, es

lares e integrantes da igreja. A meta é conscientizar,
comerciante de micro e pequena empresa

- respon
vel por 60% dos empregos diretos e indiretos ern San

Catarina. Mais informações o telefone para contatO

(47) 275-7003 e 275-7025.
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Museu Parque Malwee

GERAL CílRREIOD_QPDm5

ICULTURA: FAMíLIA DOS PRIMEIROS IMIGRANTES ITALIANOS FORAM HOMENAGEADOS NO EVENTO

Mais de 565 garrafas de vinho
foram vendidas na Festa Italiana

'"

com nova expoSlçao
]ARAGUÁ DO SUL - o

Museu do, Parque Malwee

o recebeu no dia 16 de junho a

exposição "Mulheres em

B "

preto e ranco... e rosa pro-
movida pela Fundação Cul

tural de Jaraguá do Sul atra

vés do Arquivo Histórico

Eugênio Victor Schmôckel,
É uma mostra com tra

!alà� je dos anos 60 e 108 fotos
2) branco e

,.

em preto e ranco e sepiabnl. datadas desde o início do
século passado, divididas em
quinze painéis com um to

que cor-de-rosa para repre-
IaSI sentar a feminilidade às ve
!ao zes esquecidas nas mulheres.
ap� ........... ......"""""......_....._...... .......__

E qUi

ao seu Deus Sé

tornarsi foxte
e fará proezas"

Daniel 11:32

Além do lado feminino,
pode-se observar através das

roupas, das fisionomias, das
poses, das construções, dos
objetos e dos cenários conti
dos nas fotos as várias fases e
facetas de nossas ilustres mu
lheres, desconhecidas ou não.

A exposição pode ser

visitada diariamente até o dia
30 de junho, das 10 às 17
horas. Esta é a segunda ex

posição intinerante este ano.

O Museu Parque Mal
wee está atendendo todos os

dias, inclusive em ferrados.

Informações através do 367
0114.

]ARAGUÁDO SUL-Mui
ta comida, vinho e músicas
italianas garantiram a anima

ção do público que prestigiou
a 13' edição da Festa Italiana,
realizada na sexta-feira pas
sada, no Pavilhão B do Par

que Municipal de Eventos.
Promovida pelo Circulo Ita-

.
liano do Município, o even

to serviu aproximadamente
1250 pratos, comercializou
cerca de 565 garrafas de vi
nho provenientes da vinícola
de San Michelli, de Rodeio,
além de vender uma média
de 2150 latinhas de refrige
rante, cerveja e água.

Após a abertura da festa
foi efetuada uma homena

gem às famílias dos primei
ros imigrantes italianos de

Jaraguá do Sul (Chiodini,

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II
Rua: Max WlIhelm, 289 - Baependt
Centro JafOli!�o}ul. fone: 312;:180

IlaÇãO:
-

SEBRAE
-
-

se

Vicky Bartel

Festa Italiana atraiu público de aproximadamente 1250 pessoas
Lazzaris eMarcatto), além de
ter sido prestado reconheci
mento especial ao trabalho de
Devanir Dana, que nos dez

primeiros anos de existência
do círculo teve participação
ativa, estando à frente das or

ganizações de eventos. 'Y\. festa

superou nossas expectativas,
foi tudo 100%. Nós esperá
vamos essa quantidade de

pessoas mesmo. A animação
foi grande, ainda bem que o

tempo esteve em nosso fa

vor", salienta o presidente do
Circulo Italiano, Valdir

Bressan.
A 13' edição da festa foi

excelente na visão dos

organizadores, que pretendem
promover um evento ainda
melhor para o próximo ano..

''Por ter sido em um dia ape
nas, não pudemos fazer o
concurso da rainha da festa,
mas no próximo ano estamos
pensando em realizar esta ati
vidade também": Bressan diz

que nas próximas reuniões do
círculo vários assuntos serão

abordados, além da possível
realização da festa em dois
dias. "Outro fator positivo
deste ano foi organizar o even
to no pavilhão B, que oferece
mais espaço para o público,
oportunizando uma acomo

dação melhor às pessoas",
diz. (FABIANE RIBAS)

Juízes mobilizados contra reforma em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Em entrevista coletiva con
cedida ontem, às 13h30, a
juíza da 2' Vara Cível, da
comarca de Jaraguá do Sul,
Quitéria Tamanini Vieira
Píres, anunciou a posição da
categoria frente à reforma
da Previdência. Ela afirma

qu.e os servidores do Po
derJudiciário discordam da

intenção do governo de
acabar com a aposentado
ria integral. "O governo fe
deral deveria repensar os

problemas que realmente
afligem" em busca da

penalização dos indivíduos

que praticam ilícitos contra
a instituição previdenciária,
como os sonegadores, por
gemplo.

A juíza afirma ainda

que os juízes. de todo os

País estão m�bilizados nes
ta causa, de maneira que,
se for necessário e em últi
ma instância, os magistra
dos entrarão em greve em

defesa dos seus interesses,
como também daqueles
que ainda não ingressaram
na carreira da magistratu
ra. "Esta mobilização ob

jetiva uma conscientização

Cesar J unkes
Juíza da 2a Vara Cível, Quitéria Tamanini Vieira Píres

sobre a maneira como está
sendo enfocada as pro
postas de reforma da Pre

vidência, de maneira que,
à crescente dívida ativa

previdenciária necessita de
tratamento mais apurado,
começando pela amplia
ção da fiscalização",
enfatiza. O presidente do
STP (Supremo Tribunal

Federal), Maurício Corrêa,
vai se reunir hoje com os

presidentes de tribunais e

de entidades de classe, a

fim de discutir as prová
veis mudanças e suas con

seqüências. Posteriormente,
a conclusão de encontro

será encaminhada para
apreciação do Governo
Federal.

"Na comarca de

Jaraguá do Sul, há aproxi
rnadamente 28 mil proces
sos tramitando, destes 10
mil na 2' Vara", diz, acres
centando a deficiência no

numero de servidores e juízes
em razão da demanda.

PROPOSTAS - São três
os pontos principais da

proposta do novo Gover
no: unificar os, regimes da

previdência social para os

trabalhadores da iniciativa

privada e da área pública;
aumentar a número de tra
balhadores filiados ao re

gime geral de previdência
social; punições mais seve

ras ao praticantes de sone

gação e fraude. (JULIANA
ERTHAL)
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6CORREIO DOPOVO

2a Sertanejão segue
revelando talentos

GERAL

ICOMPETÊNCIA: EMPRESAS DE JARAGUÁ DO SUL CUMPREM A LEI E DÃO EMPREGO PARA DEFICIENTES

Cruzamento perigoso coloca
em risco de pedestres e ciclistas

]ARAGuA DO SUL - o

cruzamento da linha férrea
com a Rua CeI. Procópio de

Oliveira, no centro da cida

de, tem causado transtornos

para pedestres e ciclistas que
tentam atravessar a rua. No

lugar coincidiram cruzamen

tos da linha do trem; da
ciclovia e de duas ruasmuito
movimentadas: a Bernardo
Dornbusch e a Procópio de
Oliveira.

A faixa de pedestres.pin
tada há pouco tempo, pare
ce confusa, já que os pedes
tres e ciclistas têm que desvi
ar seu trajeto para atravessar

a rua na faixa, o que não vem
acontecendo. A grande mai
oria não a usa.

Valdomiro B. Rodrigues,
50 anos, trabalhando a três
como vigilante da passagem
de nível de trem existente ali,
conta que nesse último mês

Cruzamento confuso provoca acidentes
Cesar Junkes

foram três acidentes com

mortes no local. ''Apesar das
placas de pare, olhe, escute
que tem aqui, o pessoal pas
sa chutadinho", relata

Rodrigues. O que dificulta

ainda mais a passagem dos

pedestres.
Pior é o caso dos ciclis

tas. Eles têm que sair da

ciclovia, descer da bicicleta

para atravessar o cruzamen-

Nova Diretoria na Barra do Rio Cerro
]ARAGuA DO SUL - A

nova diretoria da Associa

ção de Moradores da Bar
ra do Rio Cerro tornou

posse neste sábado. A nova

diretoria está empenhada
em fazer um grande traba
lho. MOntada por pessoas
influentes do bairro, a cha
pa foi a única a disputar a
direção da associação, já
que a administração ante

rior não quis participar dá
eleição este ano.

O novo presidente é

Sílvio BoUauf, e o vice é

Ingomar Bruns. A primei
ra reunião está marcada

para o dia 17 deste mês,
no Recanto Turístico Pedra

Branca, que fica na rua Pa
dre Aloísio Boeing, na

1727. Algumas prioridades
a serem discutidas nas reu

niões: Melhoria das

calçadas;escoamento do
trânsito com mão única e

ciclovias nas ruas Ângelo

Ribeirão Grande

faça Já sua reservalll
Abeno de TERÇA a DOMINGO. Reservas: (4D 215-1995

!8servas@estanciaribelraoluande.cqru.br
www�8stanclarlbelraO!lrand8.com,br

Rubini e Feliciano Bortolini;
melhorias na arborização e

na iluminação do bairro.

"Nós da diretoria da as

sociação de moradores da

Barra do Rio Cerro que
somos sim amigos do pre
feito, como também so

mos amigos do ex-presi
dente e da ex-diretoria.

Somos muito mais amigos
da comunidade. Temos

.

apenas interesse social.",
comenta Bollauf.

A PARTIR DO lO DE JUNHO
No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

to. Só assim eles podem ter

um pouco mais de seguran
ça.

Rodrigues conta ainda

que muitos ciclistas não têm

respeitado a sinalização do

local. Ontem pela manhã,
feita a sinalização correta de

trancamento da via para a

passagem do trem, um ci

clista atravessou os trilhos.

''Passou unsmetros do trem.

Se ele tivesse caído, não dava
pra se levantar. Ele morreria

ali", conta Rodrigues, apon
tando paro o local da infra-

ção do ciclista.
>

O fluxo do trânsito no

local está aumentando cada

vez mais no cruzamento.

Caminhões, ônibus e carros

passam por ali em alta velo

cidade e se um ciclista vem

um pouco mais embalado

pela ciclovia, não há como

parar.

I

]ARAGUAooSUL-Even- Marilene Giese, chefe de
to promovido pela Fundação moções culturais. Cinco' ,

CulturaldaPrefeituradeJaraguá entremúsicos e artistas,fi
do Sul teve mais duas etapas comatarefadeescolher�
realizadas neste final de sema- lhores. 02: Sertanejão
na. No sábado, na Escola de rá os cincos melhores na

Ensino Básico Holanda final que acontecerá no
.

Marcelino Gonçalves, na Ilha de julho na Sociedade
da Figueira, o público compa- tiva Aliança, durante a

receu em peso. A torcida foi çãodaKolonistenfestA
grande e o ótimo nível dos ar- fi<;ação ficou assim: p'
tistas garantiuuma festa anima- etapa, em la ficouJonee
da.No domingo, a segundaeta- cantando 'Te Amo CadJ

pa foi na Comunidade Santo mais", de João Paulo e

Antônio, em Nereu Ramos,' Na�daetapaoprimeiro
não foi diferente. Os jurados 10G"ad0 foioGtup:)TRD,
tiveram trabalho. "A disputa foi amúsica''Saudades''de' ,

tão acirrada que a diferença fi- e Ralph. Cada um ganluI
cou nos décimos de pontos. violãodaescola.l.embrnrxll
Mas tudo correu tranqüilo, tan- a 3a etapa dassificarória
to no públicb quanto no palco. no próximo domingo, dia
Sem confusões e sem contes- na comunidade São Joã�
tação de resultados", conta

.

SantaLuzia. I

e�
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� 9J)V�h8. JI�
'-Y CRM: 3059 - CPF: 468859357/00! e

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Río de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de ,Jane'

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12· Ed. Maximunn Cenl.

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

ASCENSÃO DE JESUS

A Ascensão de Jesus há alguns anos atrás era

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

A 'luz J"para a fé cristã, para nós? UU-

O evangelista Marcos descreve assim a cena da
Ascensão: "Depois de falar com eles, o Senhor Jesus

a V.".IIfoi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. , "
Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava,
por meio de milagres, a provar que a mensagem dele era verdadeira"(Marcol
16.19-20).
A Ascensão de Jesus é a culminância de seu ministério terreno. Sua presen�
marcou o mundo. Mostrou a profundidade do amor de Deus, ensinando, curandO,
abraçando, libertando as pessoas do medo da opressão, do pecado e da morte,

Enfim, morreu e ressuscitou para presentear-nos com perdão e uma nova vida,

O fato de Jesus ter subido aos céus é garantia de que temos um Salvador qUI

pode e quer nos ajudar. Junto ao Pai, Ele acompanha a Igreja na sua atividadede
testemunho. Podemos dispor-nos a sermos testemunhas da mensagem. Ele

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

Ascensão nos mostra que podemos confiar em Jesus Cristo. Ele venceu os poder�
do mal. Subiu ao céu. Ele tem todo o poder e nos abençoa, mesmo quandO na�
entendemos o que está acontecendo. Deus em Cristo perdoa. Dá,novo
oportunidade. .

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

,

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

LONI DRIEMEYER WILBERT - Paróquia Evangélica Luterana Barra do Rio

Cerro
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ImovelS
mobiliado no Rio Molha. Tratar:
370-7698. (proprietário)

quartos
Tratar: 370-3561

SCHROEDER - vende-se, em

alv., cf 2 terrenos e 8 cômodos.

R$ 17.000,00. Tratar: 275-
1226 ou 9952-2746 cf João
ou Suely. (proprietário)

OMPRA-SE - casa de madeira,
I se tirar do local. Que esteja
m bom estado. Tratar: 372-
317 ou 376-1750.

UBATUBA - vende-se ou troea
se por uma em Jaraguá do Sul.
Tratar: 275-2130 ou 9112-
0509 cf Carlos. (proprietário)

ASSARANDUBA - vende-se,
e alv., cf 160m2 de área
onstruida. Toda mobiliada.
ratar: 379-1719 el Marisa.

VILA LALAU - vende-se, mista,
cf garagem, cf 136m2, R:
Friedrich Willian Sonnenhohl,
370. R$ 50.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

(proprietário)e eoz.

ScÉNICALIá E

CLfOAurHENrIQUE1.0 16V

Melhores Compra. 2003
em suas Categorias.

\

r� PERFLEX

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

el proprietária

BAEPENDI - vende-se, com

excelente acabamento,
Cond. Reinaldo Bartel,
727, cf 100m2, 2 qtos, 1

suíte, 1 bwe social, 1 vaga
de garagem. R$
68.500,00. Tratar: 373-
9000. (proprietário)

CENTRO - vende-se, cf 02/03
dormitórios. R$ 25.000,00
entro + pare. Tratar: 9979-

- Vidros temperados
- Cercas

9970. (proprietário)

CENTRO - vende-se, quitinete.
Aceito proposta. Tratar: 370-
0103 cf Tatiane ou Cecilia.

(proprietário)

PROCURA-SE - moças pI dividir
aluguel. Tratar: 370-6110 cf
Rozeléia

PROCURA-SE - moças pi dividir
apto. Tratar: 9124-7770 cf
Julia.

PROCURA-SE - rapazes não
fumantes pi dividir apto, Vila
Lenzi. Já possuo apto
mobiliado. Tratar: 9132-
7652

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇJ\O

DE IARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojos e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSeL 8
N

b
"Inovando Conceitos de Vida" �
Tratar: 275-2165 el Oeimar ou

Simone após 18:30.

(proprietário)

CZERNIEWZ - vende-se, cf
300m2, el casa de madeira, na

rua da Sear. R$ 32.000,00.

JOÃO PESSOA - vende-se, el
1.600m2, rua asfaltada, próx.
entrada Sehroeder. Trtar: 372-

Para toda a

Linha Renault
c.tJoAUTHE: :TIQuc 1.0 BV - 2 PORTAS
Faróis com Dup/o Refletor óptico, Vidros Verdes.

ou

Pintura MetáHca, Frete e Ar-condicionado

INCLUS'OS

A vista

RI
NovoRENAULTCIJo

SEU CARRO, SUA MARCA.

.scénic ALlZÉ 1.6 -16V

Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Direqão Hidráulica,
Vidros e Travas E/étricas e VolalJte de Couro.

" 5�''''u1t. 183 Concessíonártas no B",U.
I' _Ieave B��:�U ���o J�:� J J����:: SUL

�átlCln para financiamento com 0% de Juros para.toca Unha RenaUlt O km.Pfnanctarnento coe (Crédito Direto ao Consumidor 1 com entrada de ;:;5% do valor .,) .c,... saldo financiado em 12 vezes sem JUros + IOF. Financiamento Renault através da cta oe crérnto. Financiamento e Investimento
aeu T(]�<l de abertura de Crédito TAC .náe Inclusa. Crédito sllgeito a análise e aprovação de Cadastro As taxas poderão ser aiteracas, se nnuver mudanças si�lni(icativ,,'. no Mercaou Flnacelrc sem prevlCl. avtso. (2) Preço para paqamento à vista e/ou com rtnanctamentc aqui proposto (lo �J('M) Renautt
ue 2 Portas 1.0 ev 200312004 com Pintura Metálica Inclusa. sem Alr Bag 04')10. (3) Preço para pagamento à vtsta com 'J rínanclaruento aqu� proposto de Novo Renautt Clto Autnentlque 2 Portas 1.0 SV 2003/2004 com Pintura Metálica e Ar-condlctcnaoo Incluso, sem Atr 8ag Dupla HI Preço para

sua
vtsta _e/O.U c�m o financiamento aqul proposto da aenaut sceruc Allzé 1.6 16v 2003/2003, cor solida. sem opclonal� .. <? �ret� e a P.1ntu:a Metálica serão acresciqos ao preço do vercuo. conCllçõe� vauoas na data de �e[CUlaçâo deste arunclo 0:1 enquanto durarem os estaques. Para malares inrormações.

COrtCon�CSslOnaria Renaut. Fotos para fins pubtlcltárlos. AJguns itens mostrados eJru mencionados neste matertat pubflcttártu soo opc.[onars e/ou reterem-se a versues especificas. A Renautt do BraSIl reserva-se ao dreltc de alterar as especmcações desses veículos sem previa aviso. Os vercuos Renault
ormldade com o PROCONVE _ Programa de Contrate de Polulçáo do AI porveícylos Automorores. Cintos de Segurança em conjurto com.A.ir Bags salvam vidi"l<"

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

FINANCEIRA

RENAULT

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

0171. (proprietário)

LOT. JUVENTUS - vende-se. R$
25.000,00. Tratar: 376-2683
ou 9112-4711 cl Elson.

(proprietário)

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

, pagamentos. Tratar: (47) 342-
7171 ou (47) 9102-0009 cl
Santiago Imóveis Creci nº

3359/SC

VENDE-SE área de

73,50x120mts, já Hmpa, luz,
água e asfalto em frente. Área
8.820m2, 800mts da praia e'
500mts da BR 101. R$
32.000,00 negociáveis. Tratar:
9131-2213 Creci 1931 J.

VENDE-SE - próx. ao clube dos
viajantes. Entr. + pare. em 50x.
Tratar: 376-2683 ou 9112-
4711 cl Elson. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, terreno
de esquina, cl 450m2, próx,
Escola Giardini l.enzi. Tratar:
371-6418· ou 9973-5212.

(proprietário)

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 prolqng�mento 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 CUB, Permuta-se por outros
imóveis de menor vaiar, ou por
veículos. Tratar: (47) 275-6363
ou (47) 9102-0009 cl Santiago
Creci nº 3359/SC

BARRA VELHA - aluga-se,
galpão, 25xl0mts, 400m2 de

construção, 2 bwc, 1 cOZ., 2

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

(47) 345-0187. (proprietário)

VENDE-SE - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessívet) R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - na divisa de
Palmeiras cl Jél'taguazinho, a

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

)elétrica, cl 17 cabeças de gado.
Tratar: 376-0264 cl Denilson.

(proprietária)

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85,000,00
Apartamento - 3, Dormitórios (Suite) - Dep, Empregada - 2 Sacadas" 2
Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo· Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet •

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

empregos
AJUDANTE -precisa-se de

ajudante de caminhão, pI
carregar e descarregar cepilho,

dou moradia, Tratar: 372-0108.

AUX. PADEIRO - precisa-se, cl
prática. Tratar: Rua José T.

Ribeiro, 921 ou tel. 370-4299

após 14hs.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

REPRESENTANTE COML -

precisa-se cl experiência, pI
atuar na região de Jaraguá do

sui.. Tratar: 275-3555 cl
Rosangela.

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

TELE-MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa

(trabalho domiciliar). salário fixa
+ comissão. Tratar: 371-8153 -

Consórcio União.

. DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar, Tratar: 371-1919 de
manhã.

ENFERMEIRA - se oferece

pI trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-
3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
com tele-entrega na parte da

noite, possuo moto. Tratar:
371-9187.

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-
8013.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio,

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentrq dele
o número de grãos de arroz correspondente aos quilos que
deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente com 1/2 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 112 copo de água, Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto, É importante conservar o mesmo copo, Não faça
regime, pai? a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece RS,/C.S./M.S.S./M.S,S.

J

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentro dele I

o número de grãos de arroz correspondente aos quilos que
deseja perder, Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não serão recuperados. À noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente com 112 copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 112 copo de água, Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível, Publique na mesma semana.

'

Agradece M,A.P,Z./L.M,E.

TERÇA-FEIRÁ, 17 de junho de2��

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP 89255-0,00

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS· 16/06/2003

'REPRESENTANTE COMERCIAL (5399 A) ambos os sexos, primeiro grô'
completo, para atuar nas regiões de Joinville e Blumenau

,

'AUXllIAR DE SERViÇOS GERAIS (5.569 A) sexo masculino, primeiro grau,
para trabalhar em serviços de jardinagem
'CASEIROS (5566 A) 01 vaga feminina e 01 vaga masculina, para trabaln.
em Jaraguá doi Sul, poderá residir na chácara
'ASSISTENTE DE MARKETING (5565 A) ambos os sexos, segundo.grau
completo, informática
'COSTUREIRA (5562 EL) preferencia sexo feminino, primeiro grau
'TElEFONISTA (5554 El) - sexo feminino, cl experiência de 6 mesesel
PABX, 2 grau completo ou cursando superior
·ElETRICISTA DE MANUTENÇÃO (5553 A) - sexo masculino, primeiro grau,
conhecer sistemas, circuitos e painéis elétricos.
'MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (55S2 A) • sexo masóullno, segundo grau,
conhecimento em equipamentos de solda e pneumática básica.
'ASSISTENTE DE MATERIAIS (5542 A) - sexo masculino, segundo grau,
conhecimento em informática e fretes. -

\

'VENDEDOR EXTERNO (5540 ES) - sexo feminino, segundo grau, experiência
na área de càmunicação (rádio, jornal, tv, revista), veículo próprio.
'ASSISTENTE DE BIBLIOTECA (5532A) segundo grau, sexo feminino
'VENDEDOR DE CONSÓRCIO (5526 ES) . ambos os sexos, experlêncla a
vendas, primeiro grau, possuir moto e habilitação.
'AUXllIAR DE DEPTO PESSOAL (5525 El)· sexo feminino, pOSSUir informálica,
noções de RH, segundo grau completo.
'VENDEDOR DE VEíCULOS (5520 A) . ambos os sexos, experiência el

vendas, para trabalhar em concessionária da cidade.
'PRODUTOR GRÃFlCO (5517 ES) . sexo feminino, segundo grau completo,
se possível cursando superior, conhecimento em negociação com fornecedores

de prazo' e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre os departamentos da

agência principalmente no que diz respeito a prazos dos materiais para

aprovação do cliente. Necessita conhecer tipos de papéis, grarnaturas,
tamanhos, dobras, Saber sobre fotolito e outros ítens específicos de agência.
'ESTOQUE (5503 A) - sexo masculino, segundo grau, para controlar estoque
de peças, se possível que entenda de peças de veículos.
'PROJETISTA (5498 A) - segundo grau, possuir Técnico mecânico ou Elétrioo

'ATENDENTE DE lOJA (5480 ES)· sexo feminino, segundo grau, para trabalnôr
em loja de conveniência �e posto de gasolina.
'FRENTISTA (5478 A) - sexo masculino, primeiro grau ou cursando, ter mais

de 2 anos de experiência.
.OPERADOR DE CAIXA (5479 A) -sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função.
'MARCENEIRO (5500 A) • experiência na função, primeiro grau completo.
'TECELÃO ()5460 A) - sexo masculino, primeiro grau, para trabalhar em Nereu

Ramos.
'FINANCEIRO (S458 El) - ambos os sexos, segundo grau completo,
prêferencialmente cursando: Administração, Contábeis ou Economia,
experiéncla na função de no mínimo um ano.

'TElEMARKETING (5455 ES) • ambos os sexos, segundo grau,

preferencialmente experiência-na função e em vendas.
'ENCARREGADO GERAL DE CORTE (5423 A) - ambos os sexos, segundo
grau, experiência de dois anos na função, ter habilitação se passivei,
conhecimento de planejamento de corte,
• ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) . ambos os sexos, segundo
grau, experiência na função, ter habilitação se possível, conhecimento de

planejamento de costura.

'CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) - ambos os sexos ,experiência na

função, segundo grau, conhecimento em informática,
'LABORATORISTA (5404 A) - ambos os sexos, segundo grau: Curso TécniOO
em Laboratório, conhecimento 'em informática.

.

'INSPETOR DE VENDAS (5350 A) • sexo masculino, possuir curso supelor
em: Eng' Químico, Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens,
se possível com' experiência comercial. \

'AUXILIAR TÉCNICO IV (5334 ES) - ambos os sexos, acima de dezoito anos,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
. .

'APlICADOR DE PElíCULAS (5295 A) - sexo masculino, experiênCia n,

função, (película de automóveis). .

'VENDEDOR (5076 A) - ambos os sexos, se possível experiência em móveIS

sob medida para trabalhar em Bai. Carnboriúe Itapema.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO. trabalhar nas áreas de produção do ,amo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo mascullfio
'FRESADOR . CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
'SERRAlHEIRO - TORNEIRO- MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
.CAIXA (5555) ambos os sexos, segundo grau
'A'lt:NDENTE DE PADARIA (5567/5556) sexo feminino, primeiro grau
.ASCENSORISTA (5541) - ambos os sexos, primeiro grau,
'REPOSITOR (5537/5538) - sexo masculino, primeiro grau. u
'AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino, primeiro gra·

'ZELADOR (5529) - sexo masculino, primeiro grau. -

.' te
'SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com curso de V,gllante
'VIGILANTE/AUX.DEPÓSITO (5527) - sexo masculino, preferencialmen
com curso de vigilância.
'CONFERENTE (5515/5524) - sexo masculino, primeiro grau. seiS
.AUXILlAR DE CAIXA (5499/55Ei3) - ambos os sexos, acima dezes

anos.
g,aU'CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5471) . ambos os sexos, segundO

completo.
'ATENDENTE DE AÇOUGliE (5467) . sexo mas€ulino, segundo grau.

leto
'MOTORISTA DE CAMINHA0 (5414)· sexo masculino,' primeiro grau comp

n�
.VENDEDOR (5431/5430/5468/5490/5568/5558)· ambos os sexos, seguille.
grau, experiência em vendas para Jaraguá/üuaramlrtrn/Brusque e JOlnVem
'TElEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau, conhecimento
informática.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 300 TERÇA-FEIRA, 17 de junho de 2003

1 _____

,PROGRAMAÇAO DE CURSOS

CURSO TÉCNICOEMENFERMAGEM

'CURSO TÉCNICO EMALIMENTOS

CURSO ,TÉCNICO TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

senac

Ruo Adélio Fischer, 303

Fone/Fax: 370-0251
joroguodosul@sc.senoc.br

rau,

nda VEN
23a27/m' 2'a6' 19hàs22h Ri> 80,00

tvbntagem e fv'enutenção de 44h 23'06 a l1/00103 2',eA'
14h às 1711 0lJ

Ri> ,4(X),00 Ou 1 +4 R1>92,00·
Mcrocorrputador 19h'às22h

PPCP - Planejarrento, PrOgramação e 2a1 3'a6' 18h45às22h15 Ri> 180,OOOlJ 1+1 Ri> 85;00,Contrde deProd.ção,
ReciUlarrento e Seleção, 15h 3}'OO a 04107/03 '

'2' a 6' 19hàs22h Ri> 145,00

Técnico em Enferrragem 1800h Juni)o2003 2'a6' 19hàs22h

Assistenteklninistrativo 140h Junho2lXl3 2'e4' 19h às;22h
\,

Técnico de Transações Imobiliárias 850h Junho2003 2'a6' 19h às 22h 1+19 Ri> 170

rau,

em

EU
Valor R$ 130.000;00'

,
Terreno com 870 m2 , rua asfaltada, sobrado em

alvenaria,170m2, com tijolos maciços, cobertura em itaúba
com telhas esmaltadas, esquadrias -de canela, interior com
massa corrida. Piso superior contém 1 suíte com hidra e

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

salas, lavabo, copa e cozinha, garagem e área de serviços.
Tratar com 01 proprietário - Wilson

Fones (47)379-1287 - (47)9975-0298.
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leiO.
10(11

:� Bicicleta 18 Marçhas

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 • Ceníro- Tel: 373-5112
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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Corsa, a.c., d.h. 02
Gol Special 01
Corsa 4p, 1.6 01
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Blazer OU< 99
Corsa Sedan 99 .-

Gol impcável, 4p 99
Palio EX, ar cond. 4p 97
Gol 1.0 compl. 97
Gol MI 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
VW 16.220 truque baú 97
Gol! GL compl. 96
Escort Hobby 96
Gol Plus i 95

Tipo SLX, compl. 95
Escort L . Euro

.

94
MB 709 93
Opala Comodoro SLE 90
Pampa 1.8 90
Escort L 89
Moto CB 4500X 88
MB truque e baú 1313 83
MB 1513 caçamba 79

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$ 14.800,00
R$ 13.500,00
R$ 12.500,00
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$ 6,200,00
R$ 4.900,0,0
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00
R$ 29.000,00

Financia

branco G
branco G
branco G
vermelho G
cinza G
branco O
branco G
branco G
cinza 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 D
amarelo O

Compra Vende Troca

370-3113
.

�

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol GIII, 4p
Gol GIII

Corsa Sedan

Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gal MI

Escort GL

Mondeo CLX

Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super
Saveiro CL

Golf GL

Astra GLS

Escort GL + ar

Uno Eletr.

Omega GLS

Monza classic 4p
Pálio EX

Gol 16v

Cinza

Branco

Prata

Cinza

Verde

Vermelho
Prata

Cinza

Branco

Vermelho

Prata

Branco

Azul

Cinza

Azul
Branco

Verde

Branco
Prata
Prata

FIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,OO
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00

Tipo,4p 95 Bordô R$I 8.000,00
Tempra 92 Azul R$ 7.600,00

VW GoI,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, 4pcl opc. 98 Branco .H$11.500,OO

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 Verde R$ 4.000,00
RENAULT Clio 01 Bordô R$16.500,00

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747,- Jarãguád.o'sút

Foíé",37.0 ..3574

01

00

00

99

99

99
98

97

96
96

96

96

95

95

93
93

93

87
97
00

Verde

Preto

Bordô

VW

Branco

Branco

FIAT

Verde

Cinza

Verde

Vermelho

Bege
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

... AV. PREFEITO WAlDEMAlI GRUBA. 3809 - BAIRRO VIEIRA - JARAGUA DO .SUL

GM

Corsa Wind 4p , Branco

Astra Sedan GL, cornpl. Airbag, Prata

Vectra GLS corno. Vermelho

Vectra GLS cornpl.
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport

Pointer CU

Gol1.0,2p

Palio Fire Mod. Novo

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

01

99

98

98

96

96

G

G

G

G

G

G

96 G

96 G

01 G.

97

96

G

G

95 G

88 G

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Uno Mille Elet.

":"C' •
•

Rua Preso EpitácioPessoa, 1170

99
98
98
97
97

Ranger 97
Palio EOX 97

Pampa L 1.8 96
Uno Mille �6
Gol bola 1.0 Plus 95

95
94
94

Gol branco
bordô
branco

champagne
cinza

prata
grafite
branca

preto
azul

grafite
verde
verde
bordô
prata
bordo
bordô
azul
azul
branco

prata

EscortSW
Vectra

UnoSX,1.0
Kadett

Toyota Corolla
Vectra GLS·

MonzaGLS 94
Escort Verona 94
Parati 1.8 92
Saveiro 92
Go11.8 91
Santana' 91
Gol 88

Jipe passeio 58

4p,16v
cornpl., 1.8, 16v
cornpl., Gl:, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
cy opc,
cornpl.
compL,1.0
c/ capota de fibra

2p
limp. desemb., a. q,
compl,
cornpl.
4p, l.t., d.t., a.q.
cornpl., gasolina
4p, cf opC.
álcool.

álcool,1.6
í.t., d.t., A.q.

rodão

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

vw

99
95
91

99
94
94
90
85
85
78

99
98
98 .

97
97
95
92
91

98
88
93
93
91
89

01 prata

Ãrduíno
Veículos

Corsa Wind, 4p
Corsa Wind, Ap
Uno Mill� EP4p
Kà,cómpl. ..

Escort SW,4p
UnoMille
Monza GLS, 4p
Pick-up Corsa, Çl.C., v.e.

Tipo 1.6, 4p
.

KÇldett GL, 2p
Escort GLI, 1.8, 2p
Uno Mille-Eletronlc, 4p
Paratí CL, 1.8, 2p
Pick,úp Hat LX
Chevette DL, 1.6
Opala Comodoro4.1,
Gol CL,l.6.

371·4225
01
01:'
00.'
"00
.. 98
97
96
96
95
95
94
94
92
92
91
90
88

Branco
Branco
Cinza

. ., ...

Dourado"
Vermelho
Vermelho
Vermelho
Prata

.

Cinza
Vermelho
Azul
Vermelho
Vermelhos
Vermelho
Verde

....

Preto ..

Bmncô"

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Tipo, 1.6,'compl., 4p
Uno Mille, limp. desemb.,

Gal MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, compl., 2.0
Gol S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

bordô
azul

branco
azul mel
azul
prata
prata

bege

"Demais modelos novos e'
seminovos consulte:...os

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

Branco

Verde

Branco

Prata

Vermelho

Preto

Azul

Branco

Bordô
Azul

Prata

Vermelho

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
99 R$ 13.900,00
02 R$ 7.000,00
71 R$ 2.500,00Fusca Branco

FI1NIICllIA

, .

negocias
. I

neste espaço!

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa, 1.0, 2p
S-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
0-20, compl.
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

branco
azul

Fiesta CLX Branco

Falcon Prata

YBR 125 cf partida Prata

XR200R Branco

Saveiro 1.6 gasolina, d.h. Azul

Tornado Vermelha

. ,

Seja parceiro
da BV Fin-anceira

e faça ótimos

...•..Ama,iído .

....U.,.OMÓVEIS-

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

Escort 1.6
Escort Hobby 1.8
Escort Hobby 1.6
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q,

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl.

, .

negocias
neste espaço!

Gol Plus GIII CompL
Corsa Millenium

Corsa Wagon
Megane RN

Gol 16v compl.
Marea ELX

Tempra SX compL
Corsa Wind
Astra GLS

Tipo SLX 2.0
Vectra GLS

Tempra 8v

Buggy
Honda CBX 750 Four

Preto 2001
Prata 2001
Verde . 2001
Branco 2000
Verde 1999
Cinza 1999
'Cinza 1997
Azul 1996
Vermelho 1995
Vermelho 1995
Bege 1994
Branco 1993
Amarelo 1989

Fantasia 1974
Azul 2000

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$ 12.200,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.200,00
R$ 8.800,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00
R$ 26.500,00
R$ 7.600,00
R$ 7.800,00
R$ 3.800,00
R$ 7.200,00
R$ 8.300,00

Scenic RT
Uno Mille, f>p
Kadett light
Del Rey
Escort Hobby
Escort L

1994
1994
1988
1994

1993

Fone/Fax: 370-2769
AV� Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Verde

Cinza'
Dourado
Preto
Prata

PER
9

372-0676
UA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 658 - ILHA DA FIGUEIRA

Branco
Bordá

Bordô

Belina Del ReY'Ghia

Esccrt, compl,
Escoit GL, álcool.

Escon;GL, álcool
Prêmio CSL 1.6

YBFi

91

89

.•. 94

····00.

Vermelho

Dourado

Cinza.

Vermelho

Cinza 03

03

02

02

O�

O�

O�

99

99

95

95

92

, .

negocias
neste espaço!

Preta

minhonete Mussa, 4x4, mecânica Prata

Oeabinada 2.8, compt. Branca

minhonete Mussa, 4x4," automát. Verde

tra GLS, compl. Azul

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

azul

branco
branco

bege
vermelho

branco

branco

bege
pratÇl
vermelho-

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, cornpl. 87

Chevette SL, 1.6, álc. 85

Opala 4cc, relíquia, gas. 78

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

GolCL 91

SOXLT, cornpl., couro
ser 2.5, cornpi., turbo diesel

Mie RT 2.0

W325i
O

Prata

Branco

Cinza

Seja parceiro
da BV Financei·ra

e faça ótimos

Kadett 94

Azul

Branca

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

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

_l1li-

99
98
97
97

96
95
93

92
92
91
91

�5
80
80
76

.

72
72

, .

neqocres
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASS
-----�---------[llI.4Ja
6 CORREIO DO POVO

OIGTCAR
(47) 371-4142

na tecnologia a disposição do seu veículo"
)

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

Especializada: GM • FIAT· VW· FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 II! Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguâ do Sul

.'

S E R V I ç O S C O M G A Ro A N T I A

CbMP� • VENDA· TROC_A • FINANCIA· CONSÓRCIO

fi 370-5999 ('

TABELA DE USADOS'
\

CBR450 SR 89/89 AZUL
CBX 200 STRADA 00/00 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 01102 VERMELHA
CG 125 TlTAN 97/98 AZUL
CG 125 TITANKS 01/02 VERMELHA
CG 125 TITAN KS OI/OI AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 PRATA

XLR 125 OI/OI PRETA
CRYPTON TI 05E . 99/99 AZUL
VIRAGO V 250S 96/96 VERMELHA
YBR 125 � K 01102 PRETA

SUZUKI 125
..

03/03 AZUL
PALIO SUNDOWN 03/03 VERMELHA

TERÇA-FEIRA, 17 de junho de20� T
(

veículos
BLASER - vende-se, 97,
azul,gasolina, 4x2, DLX, 2.2. R$
18.500,00 + parco Tratar:
9975-1024.

CHEVETTE - vende-se, 91, DL,
1.6, gasolina, original. Tratar:
9973-5388 ou 370-2559 cf
Marcos.

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

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

CORSA - vende-se, GL, 95, 1.4,
azul, compl., a.c., d.h.,'
computador de bordo, v.e., t.e.,
cd + acessórios. Tratar: 273-
1001.

CORSA - vende-se, 98, 4p, cf
opc, R$ 2.500,00 + parco Tratar:
370-3574 ou 9125-6237 cf
Laerte.

CORSA - vend-esse, Sedan,
01," 4p, bran�o. R$
15.500,00. Tratar: 9132-

9695.

KADETT - vende-se, GS, 90,
compl. R$ 8.000,00. Tratar:
371-4916 ou 9973-3051.

OMEGA - vende-se, GLS, 94,
compl., teto, banco de couro,

preto, ve., t.e., alarme, cd

original de fábrica, doc. em dia.

R$ 14.500,00. Tratar: 372-

2036 ou 9136-1314.

FIORINO - vende-se, furgão, cf
GNV, 98. Tratar: 376-1772

FIORINO - vende-se, 92, branca,
furgão. R$ 5.500,00. Tratar:
9953-6301 cf Carla.

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

/

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAl!
DE :1.5 PARCELAS PAGAa
E MOTOS ACIMA DE 21

PARCEl�S PAGAS.
PAGO A VISTA.

,

Tratar: (47) 9951-3901
malas, I.t., d.t., trava pall Icrianças. R$ 10.900,O�
Tratar: 370-8928.
_---- 111
PALIO - vende-se, Weeken' CI

Stile, 97, compl. Tratar: 991i 9.

5212 ou 371-6418. NI

PALIO - vende-se, Weekenc UI
,

It97, branca, cf v.e., t.e., alallnl .

inteligente. Aceito troca P�I
tn

carro de menor valor. Tratai: 9

9905-3900 cf Marcos.

SIENA - vende-se, 99, 1.0, CI pi

52.000km rodados, 4p, trava, 3

capô- e v.e., prata. RI
-

13.000,00. Tratar: 9975.2331 U

----------------.1
TEMPRA - vende-se, 92, com,

Iii

+ rodas. R$ 7.200,00. Trata[ 7

370-3574 ou 9125-6237cl
O

Lae,rte.

P

GRUPOS GERADORES DE ENERGU 9

Gomes de Oliveira, 1

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

• AssiStência 24 hs

www.irmaquinlls.cib.aet
irmllquina's@uol.com.br

dolul E

PEÇAS ACESSÓRIOS, • OFICINA

E

*Venda *lotação *Consertos *Montagenl

IIrmáqulnas Indústria
e Comérolo Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e conseríes;
- Motores Estacionários - Motoserra
- lava Jato - Rocadeira
- Aspirador . Mótobombas
- Compressor - Entre outras...

I

Av.: Pre,feito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG • Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almo�o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TIPO - vende-se, 95, 1.6,
compl., 4p, branco. R$

en: 950000. Tratar: 376-1772 c/
)l' ,

,

Nei

-

UNO - vende-se, Mille, 94, 2p,
00: 1.1., d.t., a.q, R$ 7.000,00. Ou

.

troca-se por Gol bola, 4p. Tratar:
Dr
9125-0556 ou 379-1750.

ar:I _

UNO - vende-se, 93, cinza, c/
-

película. R$ 6.800,00. Tratar:
Cf 370-3279 c/ Claudio.
'I-----�-----
RI
j�

UNO - vende-se, ELX, 1.0,
gasolina, 95, IPVA e

� licenciamento 2003 quitado. R$

ta[ 7.600,00" Tratar: 371-9992 c/

cf
Davi

UNO - vende-se, Mille, 8, 4p,
�reto, v.e., t.e., alarme. R$

� 9.000,00. Tratar: 9132-9695.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
87. Tratar: 371-7542 ou 9965-
5174.

lul ESCORT - vende-se, Zetec, 98,
tompl. - ar. R$ 14.000,00.
Tratar: 275-3758 c/ Flávio ou

franciele.

F·l000 - vende-se, 79,
amarela. Tratar: 376-1772.

VERONA - vende-se, 92, 1.8,
álcool, bordô , R$ 7.500,00.
Tratar: 9132-9695'

:USCA - vende-se, 95. R$
.800,00 à vista ou R$
4.300,00 entro + parco R$
147,00. Tratar: 376-3212.

jOL-vende_se 97 MI branco
o

I " ,

pc, R$ 10.500,00. Tratar:76'1772.

GOL - vende-se, 95/96, 1.0,
modo antigo, verde met., básico.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

GOL - vende-se, 95, branco,
gasolina, a.c., d.h., cornpl.
Tratar: 371-2898 ou 9955-
5858.

GOL - vende-se, 98, 4p, 16v, c/
manual e nota fiscal. Tratar:
371-7542 ou 9965-5774.

GOL - vende-se, 81, gasolina,
c/ aros sportivos. Tratar: 273-
0471.

GOL - vende-se, 98, prata.zí.sv,
4p. R$ 13.800,00. Tratar:
9132-9695.

GOLF - vende-se, 96, compl.,
aceita-se troca. Tratar: 370-

8640.

,
KOMBI vende-se, 97,
cabeçuda, envidraçada. R$
10.500,00. Tratar: 370-3574
ou 9125-6237 c/ Laerte.

SAVEIRO - vende-se, 02, compl.
R$ 20.000,00. Tratar: 371-
9101 ou 372-1161.

VOYAGE - vende-se, 83, branco.
R$ 3.500,00. Tratar: 9905-
3906 c/ Marcos.

CLIO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

sorn.vt.e. 5p, trava p/ crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-�928.
L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor

no negócio. Tratar: (47) 9102-

0009 c/ Santiago.

L-200 - vende-se, 4x4, diesel,
cabine dupla, 95, azul. R$
29.000,00. Tratar: 9975-1024.

I P R O C U R,'A ,;. S· li /":\;':_':.
I. I.

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

CLASS
['''l'aJa

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

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

CBR 1000 - vende-se, 95. R$
19.500,00. Tratar: 9107-8246
'ou 472-0372 c/ Ronaldo.

KAWASAKI - vende-se, ZXll,
95, preta. R$ 18.000,00. Ou
troca-se por carro. Tratar: 9107-
8246 ou 472-0372 c/ Ronaldo.

SCOOTER - vende-se, Sun.dowm.
R$ 1.600,00. Tratar: 9125-
5442.

CORREIO DO POVO 7

ALTO FALANTE - vende-se, de 6

polegadas 240 wattz roadstar
triaxial. R$ 100,00. Tratar 371-
2850

APARELHO CD - vende-se, cd

pionner 536, c/ controle

remoto, frente destacavel. R$
290,00. Tratar 371-2850

CARRETINHA - vende-se, p/ 3

motos, c/ IPVa e licenciamento
2003 em dia, novo. R$ 950,00.
Tratar: 3U-9992 c/ Davi.

COMPRA-SE - jogo de rodas aro

13, de monza 93, liga leve.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 hor. comI.

diversos
APARELHO - vende-se, de 1. R$ 40,00. Tratar: 376-3666

ginástica, athletic 2001. R$ c/ Paulo.

750,00. Tratar: 371-6238.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de pccdle micro-toy, vacinados
e desverminados, com 75 dias.

Tratar: 372-2231.

CACHORRO - compra-se, filhote

pequinês fêmea. Tratar: 371-

2511 el Magali.

CARRINHO DE LANCHE - vende

se, eompl. Tratar: 371-9099 el
Ney.

CELULAR - vende-se, Nokia

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

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

9902-8683.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de poodle mierotoy, el 75 dias, CELU LAR - vende-se,

desverminados e vaeinado�._�Nokia 1220, 7 meses de

Tratar:.372-2231. garantia, com nota,

carregador. R$ 270,00.
CAIXA DE SOM - vende-se,. Tratar: 370'4170 (recado)
marca CCE, pretas, modelo 3 em ou 990 5-2992.

Procura-se pessoas
de boa atitude para

trabalho autônomo

em tempo parcial
OU. integral.

Contato: 275-3122

ou 9955-9782

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ Cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

CELULAR - vende-se, Nokia

3280, 5 meses de uso, pré
pago. R$ 180,00. Tratar: 370-
0471 ou 371-0222.

CELULAR - vend-esse, da

global. Tratar: 9132-8290.

CELULAR - vende-se, Motorolla

Baby, da Vivo, el cartão, 4

meses de uso. R$ 160,00.
Tratar: 9125-9031 ou 373-

0564 c/ Daiane.

CELULAR vende-se,
'motoroüa. da Global, pré-pago,
R$ 200,00. Tratar: 372-1652.

ENFESTADEIRA - vende-se,
semi nova. Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, na garantia, por máquina
overloque industrial. Tratar:

370-6110

ESTOQUE - vende-se, de bazar,
el ou 51 balcões. Aceita-se

earronó nego Tratar: 275-2482
horeoml.

JANELA-vende-se, de alumínio

c/ vidro, nos formatos:

1,85xl,25 e 1,55xl,25 e

0,80xO,63(bwe) e 0,45xl,25.
Tratar: 371-6134 el Laércio.

JOELHEIRAS - vende-se, el
articulação, marca Teu-fit,
semi�ova. R$ 50,00 cada.

Tratar: 372-0664 el Audren.

LAVA-LOUÇA - troca-se por

celular pronto da TIM. Tratar:

371-9091.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
industrial. R$ 200,00. Tratar:
371-9091.

LIVRO - vende-se, Mein Konpf
(minha luta) de Adolf Hitler.

Tratar: 376-3062 ou 9969-

0574 el Elaine.

MÁQUINA - vende-se, de

escrever elétrica. R$ 100,00.
Tratar: 371-9091.

MÁQUINA - vende-se, de

costura industrial. R$
2.000,00. Tratar: 371-9091.

MERCADO vende-se,
instalações de marcado pI
retirar do local. R$ 20.000,00.
Aceita-se carro no nego Tratar:

9121-3921.

MOTO - vende-se, Shoper
Bandeirante a bateria, nova, na
caixa. R$ 400,00. Tratar: 372-
3961 ou 9132-4526 c/ emir.

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

370-3561.

PANIFICADORA - vende-se,

PLANETGAME
t VENDAS *.LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• PLAYSTATION 2

"XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCA$T
• NINTENDO 64
• GAME aoy COlOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Rua: 8ertha We

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r

Ultimas vagas, para o curso

de Linux Básico da Unerj
Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas
operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para conseguirem
uma melhor colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos da
instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de Linux Básico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema
Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema
(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet
através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através do Netscape.
Público Alvo:
- Interessados em conhecer euti I izar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento emLinux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.
Alguma experiência comuso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada
participante e um para o instrutor, projetormultimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a Internet
O investimento será de R$ 95,00 por aluno.

-J
UNERJ

centro UniversJtário de.Jaraguá do Sul

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

<'

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

equipamento compl., excelente
ponto, clientela formada. Tratar:
371-4300.

PROCURA-SE uma

prespontádeira de 2 agulhas pI
comprar ou alugar. Tratar: 370-
6110.

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

3561.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
nº 38. R$ 50,00. Tratar: 276-
0316

TERÇA-FEIRA, 17 de junho dezOij

acompanhante!
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

o prédio:

VIDEOGAME- vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol

Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-

2206.

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

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

cintroles, totalmente

destravado. R$ 85Ó,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 40cds, mernory
card, controle analógico. R$
310,00. Tratar: 9991-6734 cl
Paulo. '

'Jaraguá do Sul c/ Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

Sala deJogos, Sala de ginástica, Sauna clarnbiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar/ Home Theater,

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

Tubuiaciio ligUrI oucute - Churrasonoirn nn Si/Clldll
Opçiío2 tlngos de gatngCIII
Opçlio gamgelll cl.dep. Privativo
Completo sístt'llll1 de scgnmnç«

Localização do Prédio: Rua Leopoldo
Perto do Clube Brim RÍf'

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R lvlarechal Deodoro da Fonseca, 9??,

Royal Bllrg Cenier - [araguâ do Sul- óC

CONSTRU5eL
"Inovando Conceitos de Vida"
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O comediante Ary Toledo apresenta no Centro

Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul, o show Fábrica

de Risos, amanhã, às 20h30. O espetáculo reúne 160

piadas em que Ary Toledo diversifica temas

envolvendo políticos, artistas, personalidades e

situações do cotidiano. "Humor é coisa séria", define

Toledo, prestes a entrar no Guiness como o maior

colecionador de piadas do mundo, com mais de 65

mil tiradas e histórias engraçadas. O humor em piadas
já rendeu mais de 30 discos e 10 livros editados, sendo

que o 110 encontra-se em' produção. O ingresso será

vendido aos preço de R$ 15,00 antecipado, R$ 20,00
inteira e R$ 10,00 para estudantes.

FESTA
I O Ceij (Centro Educacional Integrado Jaraguaense)

realiza nesta amanhã, FestaJunina, a partir das 19 horas,
nas dependências do Educandário. O objetivo da festa

é angariar recursos para investimentos pedagógicos
bem como promover a integração da escola com as

famílias e comunidade. Entre as principais atrações
estão as apresentações juninas, concurso da garota Ceij,

• música e muita alegria. Haverá pinhão, quentão
espetinho, cachorro-quente e pipoca.

PROJ�TOS
"De acordo com a filosofia do Jangada, a educação
deve ser vista (e praticada) de forma a ter significado
real na vida do educando", comenta a coordenadora

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Denise

Donath Bublitz. "Temos desenvolvidos inúmeros

projetos, envolvendo as diferentes idades e séries, sem

perder o norte dos conhecimentos básicos propostos
no currículo", diz. O projeto Estação Meteorológica,
já está sendo apresentado no Jangada, para a

apreciação de toda a comunidade escolar.

FESTIVAL
O 1 a

Festival de Manifestações Folclóricas de Jaraguá
do Sul acontece sábado, às 20 horas, na Scar

(Sociedade de Cultura Artística). A entrada é um quilo
de alimento não perecível. Mais informações o

telefone para contato é (47) 370-2228.

os ----;'@ua alegria será

"iant�-�o serviço ou nos

s. Ito vai trazer novos

se. elhorar as suas

q@9: ;0 'c,pnquista, Cor:
Creme,
Câncer - Exercíte o

n
No amor, invisto

VOs seus anhos, Cor:
ernnel�o
TOuro

o�-
Aproveite os

no�' unid � que irão surgir
se 'O issional e dê mais

colegas e à
oro cheio de

, Cor: Bege,

p�f.:ete ser muito

_�iba aproveitar,
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II RELIGIÃO: CORPUS CHRISTI SIMBOLIZA FESTA RELIGIOSA QUE SE COMEMORA A EUCARISTIA

Fiéis preparam-se para a

celebração do Corpus Christi
]ARAGuA DO SUL -

,Centenas de fiéis estão se

preparando para enfeitar

todo o percurso por onde

passará a procissão de

Corpus Christi, celebrada
pelo padre Sildo, que
acontece logo após a mis

sa, realizada a partir das

8h30, desta quinta-feira, em
frente a Igreja São Sebasti

ão. Na oportunidade, co
memora-se também a Fes

ta da Unidade, onde esta

rão reunidos sete comuni

dades do setorMatriz, afir
ma a coordenadora de

liturgia, Vaní Epanstein. O
trajeto da procissão é re

vestido com tapetes orna

mentais com belos dese

nhos feitos com flores, fo
lhas, pó de madeira pinta
do, casca de ovo, cal, entre,
outros. Logo após, a gran
de multidão sai às ruas, le

vando sob o pálio o

Ostensório com o corpo
de Cristo, aclamando-o
com cân-ticos, orações e

pedidos de bênçãos para
sua família e seu País.

Ursula Alves nos últimos preparativos para o Corpus Christi

Segundo ela, o Corpus
Christi simboliza a festa

religiosa na qual se come

mora a instituição da Eu

caristia, sendo que cada

grupo tem a responsabili
dade enfeitar um determi

nado percurso. ''Ao longo
dos anos o material usado

nessa ornamentação tem

variado muito", diz, acres
centando que a cada ano

procura-se aprimorar en
riquecendo e variando o

material a ser usado. As

fachadas das casas são or

namentadas, fazem-se pai
néis, faixas, cartazes, colo
cam-se balões, que em

belezam a cidade que re

verencia o seu Deus.

Para esta festa, os fiéis

dão um grande exemplo
do que é a força, de uma

comunidade unida, na opi
nião 'de Ursula Schw

vammbash Alves, partici
pante na Igreja São Fran

cisco de Assis. Para ela, o

Corpus Christi é uma real

manifestação do amor que
o povo tem por seu Deus,
e para realizá-la, este povo
não mede esforços.

" É um

movimento que participo
há 5 anos, que traduz sua

fé viva e religiosidade, num
espetáculo belíssimo", res
salta. Ursula prepara enfei
tes com flores, em alusão

ao Sagrado Coração de Je
sus, ao Espírito Santo e

outras imagens que reve

renciam a data. (JULIANA
ERTHAL)

Rodeio CTG Velha Querência começa sexta-feira
, ,

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 10 mil

pessoas estão sendo aguar
dadas no Rodeio CTG Ve

lha Querência, que inicia

nesta sexta-feira, às 14 ho

ras, com a recepção dos

tradicionalistas, afirma o

patrão do CTG, Aleir
Vidau Oldeneurg. Segun-'
do ele, são R$ 4 mil em

prêmios para todas as ca

tegorias que disputam: os

torneios de laço, gineteadas
e concurso de gaita. Além'
do serviço completo de

bar e cozinha haverá tam

bém apresentações artísti

cas. O CTG Velha

Querência localiza-se na

comunidade Nereu Ra

mos, no antigo sítio Amor

e Tradição. Para obter mais
informações, o telefone

para contato é 376-1555,
com Alcir. (JE)

Leão:,-",',?raças 00 seu

cha�[e, �a) sr facil ganhar
ate;çêf dgs pessoas e se dor

b{tiP- no �fofisSãO, A união

afclixla' e$.!a�á mais fortalecido,
Cor: Cremê":
Virgem - Suas atenções
c o voltados para o

oba lho, mos nem

p rá der dar o
o goto quer, Cor:

Libra,�,�a aumentar os suas

cho s 'âuas chances de

syc r inV1st� no suo profissão
fOien o éürsos, A paz irá reinar

n'õEs-ua vidó afetivo, Cor:
Vermelho:

o carinho do SE;U por,
i ações de verde e

Sexta-feira

14 horas - recepção dos tradicionalistas
19 horas -laçada em dupla
Sábado

9 horas - continuação do rodeio com laçadas e gineteadas
20 horas - programa Viola e Gaitaço, transmitido ao vivo pela
Rádio]araguá
22h30 - baile com Os Serranos no galpão do CTG
Domingo
8 horas - continuação do rodeio
11 horas - concurso de gaita e culto campal
13 horas - futeboi
15 horas - gineteada
16 horas - baile com o Grupo Fogo de Chão

Sagitário - A suo

capacid6dé:dê�.compreenderestá

'mp�e.s
iá nte. Isso irá

aju ' se d r bem com

todo 'Q, usive com o goto,
C uI.

Capricórnio - Exelentes
o profissão: boa hora
m aumento de

nce promete
uecíveis. Cor:

Aq,!�{i?,\-.{ente conci licr

trq�àt�c� ,!l'razer: é disso

que .v<1lcêXai !!recisar poro se

séJ3fii\;'1íis,d1'vjl, Não vai faltar
paixão no romance, Cor: Verde
azulado,
Peixes - Não faço muitos
cd" mo tempo, pois

de não dor conto
issos. Mistério e

paixão, Cor: Azul-
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'Vicky Bar-te!

GENTE & INFORMAÇÃO
POR FRANCIENE FAqUNDES

Márjoryei Steinert
(D�, Luciana Rosa,
Fabiana B. Klitzke,
Anne Caroline
Richter, Luzia Helena

Rosa, que fazem
parte da AADAV

(Associação
assistencial dos
deficientes auditivos
e visuais), estiveram
presente na l3a Festa
Italiana, com objetivo

) de divulgar a

instituição e vender
doces para arrecadar
fundos

Casaram-se no dia 7, Fernando Whermeister,
filho de Albino e Ana, e Romi Elisabeth Stortz,
filha de Herbert e Rosiris. A cerimônia religiosa
foi na Igreja Católica de Santa luzia. E após os

convidados foram recepcionados no Caxias
Sport Club. Felicidades!

Momento do 10° Jantar Dançante em

homenagem as mães, no último dia 10/5, no

Botafogo, promovido pela Rosinha do Povo

SENAI
Acontece até o dia 24/6, no de Jaraguá
do Sul, a exposição de estampas criadas a

partir de material alternativo feita pelos
alunos do Curso de Estilismo. Outra data

importante é que no dia do encerramento da

expo-sição o Senai completará 28 a�os de

atuação em educação profissional, e com isso
irá presentear os educadores da rede pública
e particular com café da manhã e palestra
com o tema: "O mundo do trabalho e a

importância da educação profissional", no

auditório do Senai com a palestrante Solange
Buchmann, a partir das 8h30.

FESTA
ITALIANA
Aconteceu na última

sexta-feira, dia 13, a
13a Festa Italiana. O
evento foi um sucesso

e reuniu muita gente,
além do Jantar Típico
Italiano, a festa foi

animada pela Banda
"Vechio Scarpone".

ACIAG
Acontece mensalmente o

"Núcleo da Mulher Em

presária", na sede da

Aciag, em Guaramirim.
Os objetivos são de fo
mentar o associativismo,
buscando a ampliação da
representatividade femi

nina, através do desen
volvimento de liderança,
provendo a busca de in

formaçõe�soluçõe�mo
tivação e atual ização
empresarial, seminários
e palestras, incentivando
a troca de experiências e

parcerias entre as parti
cipantes, objetivando o

exercício da cidadania.
Estão convidadas: em-

.

presarias, gerentes de

empreSflS, profissionais li
berais e autônomas.
IlMaiores informações
pelo telefone 373-0037 ou
aciag.sc@terra.combr.
Participe!

Fábio Carden

Maison e Larissa uniram-se nas bênçãos do matrimônio
no último dia 7. Foi realizada no Restaurante Park Aurora,
no Rio Cerro "

FESTA DO PINHÃO
Começou no dia 13 e vai até o'
,dia 22, a 15a Festa Nacional do

.

Pinhão, em Lages. Não percam
os shows que vão animar a festa,
como por exemplo: Cidade

Neqra, I<LB, Zeze Di Camargo
e Luciano, CPM 22, Paralamas
do Sucesso, Raça Negra e

Garotos de Ouro.

o Pastor Willian Bretzke ao lado de Cordi B. Baggenstoss,
coordenadora do Núcleo de Jaraguá do Sul do Sínodo
Norte Catarinense, e Rosema P. Cardoso, presidente das
terças-feirinas. Elas estão cumprimentando-no pela
passagem do seu aniversário, que foi no último dia 20/5

o casal leanir e Luiz Carlos Raduenz, naturais de
Jaraguá do Sul, atualmente residindo em

Florianópolis, comemoram hoje, 25 anos de casados.
Parabéns de seus filhos, Jean Carlos e Talita

OITE DA SOP
Todas as Quartas-feiras
a partir das 19:00 horas

18/6 - LANÇAMENTO DO CD MAGALI E WANDERLI

Aberto de Quarta à Sábado para jantar.
Sábados Domingos e feriados para almoço com buffet

Especializado em café colonial sob encomenda!!!
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: 376-1084
Endereço: lkm da Rodovia se 416 (Jaraguá do Sul- Pomerode) 800m

da Fábrida da Chocoleite.Estracla GeralAurora si na, Rio Cerro II

As ganhadoras do concurso Garo
Fameg, reallzado no dia 7, no Bi
Bolling, foram: Grazielle Apareci�
N iels, foi eleita garota Simpatia'
Elizeth Taiza Tomaselli, ficou co�
la princesa; e a grande vencedora
garota Fameg foi Taciane Dematk
Parbéns a todas!

NIVERSÁRIOj
15/6
Martin Walter Schneider
Gabriela S. Bona
Rhayssa Gonçalves
Mauricio Prawutzki
Patric da Silva
Luis Antonio Muller
Teresa Stinghen
Ilandi Spredemann
Virgilio Nanes
Marli Nones -

Elgida Porath
Cecilia Fossile
Edgar Zehnder

16/6
Marise Lewerenz
Luciane Lewerenz
Antídio Aleixo Lunelli
Maria Planinscheck
Juliana Ceolin
Jeremias Alves Bessa
Adão Kiatkowski
Crista Uller

17/6
Dalianna Garcia
Dan iel Roberto Pontes
Rosa Maria Demarchi
Albano I<anzler
Rafael J. Berri
Rafael S. Porto
Flávio R. Ramos

18/6
l.arissa Mõríique Marquardt
Albertina Alves
Maria de Fatima
Mariana de Paula Rigon
Pedro Pessate

.

Adelino Bompani

19/6
Neuza Peggau Wanderley
Bruna S. Nascimento
Carla Horst
Bruna Isabel Nicoletti
M ichele Lorenzi
Thiàgo da Silva
Maria de Lurdes Bayer

20/6
l.islei Carla Becker
Astrit Schmauch
Rafael Francisco Reus
Jean Sales
Renato Schulz
Rafael Simon
Valdemiro Schultz
Andersen Vogt
Dilmar Luis Tissi

21/6
Leonel Stein
Tatiana U. Pedrotti
Antonio C. da Silva
Dayane Cristina Pontes
Andrea Leigue
Lúcio Stein
Elizete Cristina Rasá
Jean Carlos de Moura

Regian� A. V. Perito
I raci Decker
Marli Kriser
Julia Gabriele Schweder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�rculo
Italiano

l3a Festa Italiana

A cada ano a Festa Italiana é um sucesso maior.
Um grande público pode conferir toda a programa
ção, que-foi preparada com muito carinho e dedica
ção.
Ogrupo Focloristico "Compagni Trentini"de Rio dos
Cedors, fez sua apresentação, resgatando um pouco
da Velha Itália. O cantor lírico Valmir Berttoti, fez
uma bela apresentação. Quem esteve presente pode

I

conferi r.
A emoção tomou a noite, quando da homenagem às
Famílias de Descendentes Italianos e ao sr, Devanir
Danna, pessoa que po r dez anos fo i P resl dente do C í r
culo Italiano.
Resgatando a história de cada família, através de uma

pequena apresentação, mas de um rico valor histórico
para todos os presentes. ,

Foram' homenageadas as famílias Lazzaris, Chiodini
e Marcatto.
O baile teve a animação da Banda Vecchio Scarpone.
Sucesso

'

Agradeciment0s
Queremos agradecer a pr�sença das autoridades pre
sentes, e ao público que esteve presente, tornando a
nossa festa cada fez maior.
Merece elogios, o esforço de todos os membros da Di
retoria, Conselho e coral, e em especial as cozinhei

�as, qu.e prepararam comida tipicamente ita�iâna.EqUipe de Coordenação da na Festa Italiana, na

iessoa do Sr. Joãozinho Júlio Depiné, Diretor de Even
os do Círculo Italia
no.

Queremos aqui deixarre
.

91strado o nosso

a,gradecim�nto as en
tidades e patrocina-dores q

.

n .' ue apoiaram
adlVulgação e reali
za •

[ta��n�.a l3a Festa 371-8222
Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

'51 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". Opassado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

A HISTÓRIA

Já no início do Século XIX

surgiram algumas industrias em

Jaraguá do Sul, não
diretamentes ligadas à

produção primária(agricola)
local, mas ligadas ao que aqui

se consumia. Uma destas
indústrias pioneiras foi a

cervejaria de Wihelm Walther,
que iniciou suas atividades em

1902. Situava-se onde hoje se

encontra a ARWEG e,

aproveitava para sua produção
as águas do ribeirão ali

existente, que límpidas desciam
o morro

HÁ 15 ANOS

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Em 1988, um grupo de pessoas de destaque na comuni

dade jaraguaense, liderado pelo emprésário Werner

Schu�ter reunia-se para traçar planos relacionados com a

ampliação das intalações do Hospital e Maternidade

]4raguá, objetivando dar maior funciopalidade ao

nosocômio e solucionar os problemas de ordem eco

nômica que afligiam o estabeleciI?ento hospitalar. Neste
primeiro encontro era discutida a viabilidade da execu

ção da obra e analisar o montante de recursos nescessários,
,

, assim como diversos meios de envolvimento e integração
da comunidade jaraguaense na consecução dessa impor
tante meta.

A sondagem do terreno onde se localizaria a terceira

ponte urbana sobreI o Rio Itapocu, nas imediações do

antigo comércio Grubba, ligado a Ipitácio Pessoa com

a rua Rio de Janeiro, já era concluida, permitindo dessa

forma, o cálculo de custo da obra, sobre a qual o muni

cípio, .através do Executivo iria reinvidicar recursos em

Brasília, uma vez que os cálculos de viabilidade Técnico

financeira já eram realizadas-pela Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos. E o próprio ministro Prisco

Vianna, do Urbanismo, Habitação é Desenvolvimento

Urbano, já acenava sobre a possibilidade de alocar re

cursos, quando da sua visita à Jaraguá do Súl.

Os Pracinhas da FEB radicados em hraguá do Sul, reu

niarn-se junto ao Monumento a eles dedicado, para a

solenidade alusiva à tom�da deMonte Castelo, pela Força
Expedicionária Brasileira, a 21 de fevereiro de 1945, na
Itália, Naquela oportunidade era prestada homenagem
aos que tombaram naquela batalh�, inclusive jaraguaenses.
Da narrativa de FerclIDando Piske voltava-se dos cento e

três soldados brasileiros que morreram nas cinco bata

lhas pela conquista de Monte Castelo.

HÁ 3 ANOS

Em 2000, a delegada Fedra Konell anunciava que iria

indiciar os quatro filhos do ancião Pedro Urbanski, 66

anos, morto por infecção generalizada e desnutrido, em
ocorrência de abandono, podendo pegar até 12 anos

de prisão.
A empresária Christiane Hufenüssler (CMC) - Cen

tral de Marketing e Comunicação, era eleita presidente '

da ACIJS (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul). Ela substituia o superintendente da Metalurgica
Menegotti, Eduardo Horn, que presidiu a entidade por
dois anos. Christiane, que integrava a diretoria anterior

como vice-presidente para Assuntos de Serviços, dizia

que não acreditava que o seu nome fosse indicado para

presidir a entidade. Entre os projetos administrativos

revelou que pretendia implantar o Centro Politécnico

"Geraldo Werninghaus" e criar novos núcleos setoriais.

O advogado Fernando Marrey Ferreira escrevia para 'o

ICP, abordando aspectos o Sálario Minimo de R$ 100,
dizendo que "O povo brasileiro pode tirar proveito
das discórdias entre os politicas doPlanalto Central. O

PFL foi trapaceado na base da Aliança que da sustenta

ção ao governo FHC e deixou de set a maior bancada

na Câmara dos Deputados, perdendo a possibilidade
de muitas nomeações para cargos nas comissões da

casa. O partido nunca preocupou-se com a sociedade,
'"

na voz de um de seus interlocutores estavam

fisiológicamente atrelados ao rei, s�m'pre dizendo amém.

O povo a um dia há de se levantar!"
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ICIRCUITO: A COMPETiÇÃO É DESTINADA A ESTUDANTES COM IDADE ENTRE 8 E 14 ANOS FALECIM ENTOS
Faleceu às 15:10 horas em 13/6 a Senhora Arminda da Silva Tillescom
idade de 93 anos, deixando enlutados 1 filho, 1 nora, netos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 14/6 às 10:00 horas
saíndo o féretro da Igreja Católica do Centro de Guaramirim seguindo par;
o Cemitério Municipal de Guaramirim. '

Inscrições.para o Interescolar
de Natação encerram amanhã Faleceu às 4:30 horas em 16/6 o Senhor Guedes Deretti com idadede52

anos, deixando enlutados a esposa, filhos, gnros, noras, neta e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 17/6 às 10:00 horas
saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cem�é�
Municipal do Centro.]ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para a segunda eta
pa do 4°Circuito Interescolar
de Natação - 6° Troféu
Ernani Volpi Coitinho po
dem ser efetuadas até ama

nhã, das 7h30 às 11h30 e das
13 às 17 horas, naPME (Fun
dação Municipal de Espor-!
tes).A diretora dePromoções,
de Eventos/FME, Cleide
Mosca, lembra que a com

petição é destinada a estudan
tes com idade entre 8 e 14

anos (nascidos de 1989 a

1995), os quais devem serins
critos pela direção do estabe
lecimento de ensino em que
estão matriculados, podendo
cada atleta participar de até
duas modalidades.

O congresso técnico da

competição está marcado

para as 14 horas do dia 26
deste mês, no auditório da
EscolaWizard Idiomas. Pro
movido pela entidade espor
tiva do Munidpio, em parce-

ria com a Ajinc (Associação
Jaraguaense dos Incen
tivadores da Natação Co�
petitiva), o evento será

realizado em 1 de julho, a par
tir das 8 horas, na piscina da
Sociedade DesportivaAcarai.
Cleide explica que o Circuito
Interescolar deNatação é dis

putado em três etapas, com
todos os nadadores receben

do medalhas de participação.
,
As medalhas de campeão, de
vice e de terceiro colocado de

cada categoria serão entregues
somente na última fase, con
templando os competidores
que somarem omaior núme

ro de pontos nas três partici
pações. O mesmo critério de

pontuação definirá a classifi

cação das escolas pela dispu
ta do Troféu Ernani �olpi
Coitinho. Já o estabelecimen
to de ensino que tiver o mai

or número de nadadores ins
critos no Circuito garihará o

Troféu Incentivador.

Faleceu às 3:00 horas em 16/6 a Senhora Ronilda Rickert Mottercom
idade de 48 anos, deixando enlutados o esposo, 3 filhos, 3 innãos, cunhados
sobrinhos, seu pai, sogra e demais parentes e amigos. O sepultamentolol
realizado em 17/6 às 9:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana Cristo seguindo para o Cemitério de Bom Jesus.

Faleceu às 10:00 horas em 15/6 a Senhora Arl izia Spredemann com idillle
de 46 anos, deixando enlutados o esposo, filhos, genros, noras, netos,seu
pai, sogra e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizadoem
16/6 às 10:00 horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para0
Cemitério de Ribeirão Grande da Luz.

Faleceu às 15:30 horas em 13/6 o Jovem Tiago Rafael Wittikoski com
idade de 14 anos, deixando enlutados seus pais, avós, irmãos, tios, pnmos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 14/6às
16:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o Cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIASAberta as inscriçôesparaoFórum InternacionaldeEsportes Quina
concurso: 1159

10 - 24 - 41 - 56 - 61

Megasena
concurso: 471

05 - 31 - 32 - 36 - 51 - 59
FLORIANÓPOUS-Asins

crições para o segundo
Fórum Internacional de Es

portes, marcado para os dias
3 a 5 de julho, estão abertas.

O evento é uma promoção
do Governo de Santa
Catarina por meio da Secre
taria de Estado da Organiza
ção do Lazer e Fundação

Catarinense deDesporto, em
parceria com RBS e Ministé

rio do Esporte e terá como

tema principal "Inclusão so

cial e formação profissional:
um diálogo possível e neces
sário". O fórum será desen
volvido em sete cursos, seis

palestras e duas mesas redon
das. Entre os palestrantes es-

melhoria de qualidade ao des
porto, criar intercâmbio

desportivo, fomentar aos par
ticipantes reflexões acerca da
estrutura e do funcionamen
to do desporto nacional e in
ternacional, de forma a abrir
novos caminhos para o de
senvolvimento desportivo,
entre outros.

tarão entre outros o Ministro
dos Esportes, Agnelo Quei
roz,a ex-jogadora de basquete
''Magic'' Paula, o ex-iatistaLars
Grael e de autoridades esporti
,vas de Cuba e Portugal

Entre os principais obje
tivos do Fónun consta atua
lizar os profissionais da área
de esporte, proporcionar

Loteria Federal
concurso 03742

1 ° - Prêmio: 29.091
2° - Prêmio: 60.171
3° - Prêmio: 18.463
4°_ Prêmio: 25.719
5°_ Prêmio: 16.769

Lotomania
concurso: 324
02 - 06 - 1 O - 1 4 -

16 - 18 - 20 - 23 -

24 - 32' - 39 - 42 -

44 - 46 - 51 - 66 -

70 - 78 - 85 - 99

JS leva quatro equipes à regional da Olesc
]ARAGUÁ DO SUL - O

Município participa corri

quatro equipes na fase re

gional da Olesc (Olimpía
da Estudantil de Santa

Catarina), que acontece en
tre os dias 19 e 24 deste

mês, em Rio Negrinho.
Composta por cerca de 60

integrantes - entre atletas,
técnicos, dirigentes e pes
soal de apoio -, a dele

gação jaraguaense disputa
vagas nas modalidades de

. futsal e tênis de campo
masculino, além do vôlei

no masculino e feminino.
"Temos condições técnicas
de conquistar �s quatro
vagas", avalia o diretor de

Esportes de Rendimento/
FMÉ, Hercílio Mendonça

.

da Rosa.

No futsal, 12 municípi
os disputam duas vagas
para a fase estadual da

Olesc/2003. Para isso, es
tão divididos em três gru
pos, sendo que Jaraguá do
Sul está na chave "B", ao
lado de Camboriú,
Brusque e Itajaí, de onde
saem dois classificados

para a fase seguinte com

dois grupos de três inte

grantes. A etapa final acon
tece pelo sistema de cru

zamento olímpico. Tam
bém as competições de
vôlei seguem esta mesma

fórmula de disputa e es

tão em jogo duas vagas,
porém envolve 12 cidades
no feminino - onde os

jaraguaenses irucrarn na

chave composta ainda por

São João Batista, Po
merode e Balneário Cam
boriú - e nove masculi

no, com Jaraguá do Sul

começando na chave inte

grada por Itajaí e Itapoá.
J á o tênis de campo dis

põe de apenas uma vaga,
que Jaraguá do Sul disputa
em chave única, com

Joinville, Mafra e Indaial.

Atletismo, basquete, han
debol, natação, tênis de
mesa e xadrez - todas no

masculino e feminino -,
além de futsal feminino,
são as modalidades já clas
sificadas pelo município
jaraguaense para a etapa
estadual da Olimpíada Es
tudantil Catarinense deste

ano, a ser realizada de 17 a

27 de julho; em Rio do Sul.

Curiosidades sobre os poloneses
95%dos imigrantes poloneses eram constituídos de camponeses.
Os poloneses trouxeram e implantaram na lavoura: o US\) do aradao, da gadanha, da
grade, o picador de palha, o mangoet, a mó manual, a alfange etc ...
Os poloneses difundiram no sul do Brasil o uso da carroça.
A partir de 1930 muitos poloneses começam a ir para as cidades e lá demonstram
excepcionais dotes em diversas profissões como: ferreiros, sapateiros, alfaiates,
marceneiros, carpinteiros, segeiros (construíam carroças), pedreiros, seleiros, etc,

profissões muito valorizadas na época.
Muitos poloneses se destàcaram como intelectuais contribuindo para o

desenvotvímento do saber e da ciência. Alguns nomes: .

José Siemleradzkl, foi geólogo, elaborando o primeiro esboço geológico do paranae
levantou um mapa das colônias localizadas no Paraná.
Tadeu Chrostoski, ornitólogo (que estuda os pássaros), recolheu dez mil exemplares
dafauna paranaense.
Simão Kossobudzkl, instalou a cirurgia na Universidade do Paraná.

.

Julio Szymanski, instalou clínicas de oftalmologia e redigiu em português o primeiro
manual universitário de oftalmologia para uso de seus alunos.
Padre José Góral elaborou o dicionário Polonês-Português e Português-Polonês.
Miguelina Isaak, entomologia (que estuda os insetos), em 1926 percorreu os ser

tões do Paraná, pro lado de Terezina, Apucarana, Hervalzlnho etc ... recolhendo �estudando espécimes para os museus poloneses, enviando em 1928, 15 mi

exemplares colhidos no Paraná.
Dados apresentados por Ruy Christovam WachowiCZ
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Terceira etapa de hipismo
:� envolve 148 competidores

}ARAGuA DO SUL - A

i2 Sociedade Hípica Jaraguá
IIS esteve no final de semana

� participando da terceira eta-

pa do Circuito Estadual-de

Hipismo organizado pela
m

.

's, Federação Catannense de
oi

Hipismo, em Florianópolis,
nas dependências da Socie

dade Hípica Catarinense. O

:u Estadual vai definir os catn

m
peões do ranking catarinense
da modalidade, sendo reali-

zando em seis etapas, distri-

iS buídas pelas cidades de

Blumenau, Joinville, Floria
nópolis, Camburiu, Brusque
eJoinville. A prova da capi
tal do Estado contou com a

participação de 148 conjun
tos de varias cidades ca

tarinenses, que disputaram
em sete categorias.

Os cavaleiros e amazo

nasRicardoMenegottiHorn,
Paula Monteiro, Pauline
Menegotti Horn, Leandro

Anjo e o Medico Cardio

Io�qta Fábio Monteiro de
fenderam o Município no

campeonato.
Pauline,montando oPuro

Sangue Árabe Dervich

Farmen, teve um acidente no
seu primeiro percurso na pro
va de sábado, quando uma de
sobediência da sua montada

ocasionou uma queda e a eli

minação da prova. A amazo

na recuperou-se e acabouven
cendo a prova de domingo

, da categoria extra, continuan

do a luta pelo título estadual
de 2003. Outro bom desem

penho foi de PaulaMonteiro,
que estreou na categoria Es

cola A, com um terceiro lu

gar,montando o cavaloAron,
primeira prova realizada pela
amazona no estadual. Outro

resultado importante foi do

cavaleiro FábioMonteiro, que
conquistou a segunda coloca
ção na prova de sábado da

categoriaAspirantes. Names
ma categoria, Ricardo Me

negattiHorn, conquistoua sex
ta colocação na prova de do

mingo com a sua montaria

Darger Farmen. Leandro
Anjo, com a sua montaria

principal GoldenTouch,
retornando de uma lesão, con
cluiu a participação sem fal

tas,mas com excesso de tem-
I

po.

Tabela do Aberto de Vôlei
JARAGuA DO SUL - O

cance]aménto dos jogos do
Campeonato Aberto de
Vôlei do último final de 'Se

mana aconteceu devido à
morte do atleta da FME/
Marisol, Tiago Rafael
WittkoskiAPME (Fundação
Municipal de Esportes) vai
reeditar a tabela do campeo
nato. A informação é da di
retora de Promoção de

Eventos, CleideMosca, acres
centando que as novas datas

estão sendo definidas com os

representantes das equipes.
A competição iniciou

com 21 equipes, totalizando
290 atletas. Os jogos acon

tecem quartas- feiras, sextas
feiras, sábados e domingos,

, com jogos nos ginásios
Arthur Müller e do Colégio
Evangélico Jaraguá.

REPERCUSSÃO: COMPETiÇÃO ENVOLVEU 128 TRIOS E REALIZOU APROXIMADAMENTE 235 JOGOS
I

Segundo Ajab Trioball lotou o

ginásio do Colégio São Luís
]ARAGuA DO SUL - A

segunda edição do Ajab
Trioball envolveu grande
número de atletas, pais, téc
nico, e aficionados pela'
modalidade no último fi

nal de semana. Durante

duas manhãs, o complexo
esportivo do Colégio
Marista São Luís esteve

lotado, com 128 trios dis

putando 237 jogos, em

uma verdadeira "festa do

basquetebol", segundo re

lato do coordenador Air

ton Schiochet, o Ito, Ele

lembra que o evento ocor

reu dentro da maior nor

malidade. "Em um even

to deste porte é comum

termos grande número de

WO, mas o que se viu na

segunda edição foram

apenas 8%, ou seja, das 237
partidas previstas, apenas
'19 não foram realizadas",
diz.

Evento reuniu atletas, técnicos e pais ,no fim de semana

Ito credita o sucesso do
evento ao trabalho desen
volvido pela Ajab (Asso
ciação Jaraguaense de Bas

quetebol), através de seus

catorze pólos de basque
te, ao apoio da FME (Fun
dação Municipal de Es

portes) e do Colégio

Marista São Luís, além do
envolvimento dos atletas

das equipes de rendimen
to da entidade esportiva
nas arbitragens.

'

Entre os primeiros co

locados por categorias es

tão: No Pré-Mini Femini7
no (8, 9 e 10 anos),

'Superpoderosas; no Pré
, Mini Masculino (8, 9 e 10

anos), primeiro Cestinhas

do São Luís; no
Mini Feminino (11

anos), Triplo X; no Mini

Masculino (11 anos), Ami
guinhos do Pimpão; no.
Mirim Feminino (12 anos),
VL; no Mirim Masculino

(12 anos), TheMonkeys; no
Infantil Feminino (13 anos),
Ceja I, e no Infantil Mas

culino (13 anos), Filhos de

Jesus.
Ito enfatiza que para o

próximo ano a competi
ção será realizada em-mais

dias para que possa aten

der a demanda de inscri

ções, que tende a aumen

tar ainda mais. ''A procura
é grande e vamos precisar
contar novamente com a

colaboração dos atletas das

equipes Juvenil e Adulta",
diz. (FABIANE RIBAS)

Lenzi se superou no X-Freestyle Internacional Cup
]ARAGuA DO SUL - O

piloto Alessander Lenzi su
perou as expectativas ao

conquistar dois primeiros
lugares na etapa de aber

tura do X-Freestyle Inter
nacional Cup, o evento re

alizado na marina Jet Side,
em Curitiba. Lenzi - fa

vorito ao primeiro lugar na
categoria freestyle profis
sional - superou os ad

versários com manobras

radicais e inéditas. A boa

apresentação de Ales
sander Lenzi rendeu o ti

tulo de campeão na cate

goria mais esperada da

competição a "Street".
Além de muita criativi

dade, os pilotos tiveram

que ser bem ousados para
somar o maior número de

pontos nos saltos nas ram

pas e nos obstáculos colo
cados na água.

- Foi um final de se

mana perfeito para mim,

já que na categoria Street

todos tinham chance de
vencer. Acho que a minha

experiênciame ajudou a ser

campeão. 'O campeonato
foi um sucesso já que teve

a presença dos melhores

pilotos do Brasil e todos

aprovaram a iniciativa de

prom,over campeonatos
iguais a este aqui em

Curitiba", diz o piloto. O
catarinense Ivo Seihen, que
ano passado foi campeão

da etapa do mundial do Jet
Waves Cup, também par
ticipou do campeonato, fi
cando em quarto nlol cate

goria Freestyle Profissional
e em terceiro na Street.

A próxima etapa do X

Freestyle vai ser na Ilha

Solteira, em São Paulo, dias
16 e 17 de agosto. A praia
de Piçarras \SC vai sediar
a terceira e última etapa da

competição, nos dias 22 e

23 de novembro.

Vaiparo'o Garibaldi?
Vápej slo/,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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.CONFRONTO: EQUIPE JARAéiUAENSE ENTROU EM QUADRA CONTRA A UCS E VENCEU POR 2 A'I

'12 CORREIODOPOVO

Malwee mantém-se na terceira
. ,

colocação do Grupo C da Liga
]ARAGuA DO SUL - Jo

gando no Ginásio da Poli, na
UCS, em Caxias do Sul, a

equipe Malwee passou pelo
time da casa, aUCS/Multisul,
comoplacarde2a 1 (OaO
no primeiro tempo). A parti
da, realizada no sábado, foi
válida pela segunda fase da

Liga Futsal. Com o resulta

do, a equipe catatinenseman
tém o terceiro lugar do Gru
po C, atingindo seis pontos
(duas vitórias e duas derro

tas). Já o time gaúcho perma
nece na quarta colocação da

chave, com dois pontos (duas
derrotas, e dois empates com
gols). A próxima partida está

marcada para amanhã, em
Erechim, também no Rio

Grande do Sul, contra o

Atlântico, às 20horas.
A primeira etapa do jogo

em Caxias do Sul foi marcada

pelo equilíbrio das ações. Nos
primeiros cinco minutos as

duas equipes limitaram-se a

estudar uma à outra, A partir
dos dezminutos os dois times

II

Arquivo

Técnico diz que atletas precisam ter mais atenção

começaram a se arriscar com

mais freqüência o que levou

os goleiros da Malwee,
Franklin, e da UCS, Angelo, a
se destacarem.

"

O segundo tempo indi
cava que os dois viriam com

("
as mesmas preocupações, de
não levargols. Entretanto, aos
2',Maickyconseguiu escapulir
pela ala direita e cruzou forte

paraBebeto, que entrava pela
esquerda, tocar forado alcan
ce de Franklin e abrir o

marcador para os gaúchos. O
empate não levou um minu

to para acontecer e ele veio

através do capitão James,
aproveitando uma jogada ini
ciada por Xande. A virada

aconteceu aos 10' com Falcão,
em jogada individual, chutan
do forte.

Atrás nomarcadoraUCS

precisou sairparao jogo e teve

sua defesa exposta aos con

tra-ataques. Em pelo menos

quatro oportunidades a

Malwee perdeu a chance de
abrir mais vantagem. O time

de Caxias do Sul ainda teve

Amandus expulso aos 18'por
falta grave em Falcão.

Após o término da parti
da, o goleiro Franklin elogiou
amudançano sistema defen

sivo do time de Jaraguá do

Sul. "Sofremosmuitomenos

ações ofensivas do adversá

rio e a média de chutes de

fendidos caiu da partida de

Barueri para cá", citou.
O alaHenrique falou que

as oportunidades desperdi
çadas não deverão se repetir
nos próximos jogos. Na
opinião do técnico Fernando
Ferreti, é necessário que os

jogadores tenhammais aten

ção para não desperdiçar tan
tas oportunidades. "Vamos
analisar o nosso próximo
adversário através do mate

rial que temos e queremos
buscar mais uma vitória para

podermos decidir a vaga
com mais tranqüilidade em

casa", comentou.

Kiferro garantiu o título do Campeonato Varzeano
]ARAGuA DO SUL - A

'. e.quil.'e do Kiferro Esporte
Clube sagrou-se campeã da
21 a edição do Campeonato
Varzeano de Futebol Troféu

Postos Mime - FME 10

anos, vencendo o Supermer
cado Branderburg, por 1 aO.

A nona rodada e finalíssima
. da competição foi realizada

neste final de semana, no

Estádio João Marcatto

Ouventus) e contou com a
�

presença de aproximadarnen
te duas mil pessoas. Na

preliminar, empate entte

Atlético e Depecil, resultado
que garantiu a terceira

colocação ao time do

Atlético. A partida final foi
bastante disputada devido ao
equilíbrio dos dois times e,

segundo a diretora de Pro

moções e Eventos da PME,
Cleide Mosca, transcorreu
dentro do previsto, com
cartões amarelos evermelhos
em lances normais de jogo.

- O campeonato deste
ano superou nossas expec
tativas no que diz respeito ao

. acréscimo no· número de

JOGOS DE INVERNO VAI ENVOLVER 20 ESCOLAS

A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu

inscrições de 20 unidades de ensino para disputar os

Jogos Escolares de Inverno 2003, que acontecem de 27

deste mês a 6 de julho, devendo reunir 647 estudantes

com idade a partir de 15 anos (nascidos até 1988). O
congresso técnico está agendado para o próximo dia

18, a partir das 15h, no auditório da Escola Wizard

Idiomas. O evento envolverá disputas nas modalidades

de basquete, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei e

xadrez, todas nos naipes masculino e feminino.

equipes, na grande participa
ção do público e, principal
mente, na disciplina dos times
em campo-, considera. Ao

todo, a competição envolveu

26 equipes, somando 554

atletas. Foram realizadas 60

partidas, registrando 277 gols,
gerando uma média de 4,61
gols por jogo.

A equipe campeã recebeu
um boi de 15 arrobas, 25
medalhas e um troféu; o time
do Supermercado Brander

burg levou um boi de dez

arrobas, 25 medalhas e um

troféu; oAtlético recebeuum
suíno de 80 quilos; 25

medalhas e um troféu, e o

Depecil ganhou um suíno de

60 quilos e um troféu.

A Kiferro recebeu ainda

troféu de equipe mais

disciplinada; o atleta Jair
Serafim Antunes, do

Depecil, liderou a artilharia,
com dez gols; o destaque foi
Vand�rlei Gomes de Oli

veira, da Kiferro, e a defesa
menos vazada foi do

Atlético, com sete gols em

oito partidas. (FR)

TERÇA-FEIRA, 17 de junho de 2003
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CRICIÚMA BATE O FIGUEIRENSE-
O Criciúma bateu o Figueirense por 1 a O, na tarde de
domingo, pela 13a rodada do Campeonato Brasileiro,
Foi o primeiro clássico entre os catarinenses na Série A
da competição. Paulo Baier fez o gol da vitória em

cobranfa de pênalti. Com o resultado, o Criciúma chegou
a 18 pontos, contra 14 do Figueira.
Aos 19 minutos do primeiro tempo, Dejair tentou
encobrir o goleiro Edson Bastos, mas o chute bateu na

trave. A segunda melhor oportunidade também foi do

Criciúma, com Dejair. No final do pri,meiro tempo, houve
confusão fora do gramado com provocações e rojões
atirados pelas duas torcidas. A Polícia Militar e os

seguranças contornaram a situação.
Na segunda etapa as duas equipes repetiram a

movimentação do início da partida. O Figueirense tentou

tomar a iniciativa da partida e aos quatro minutos, quase
sem ângulo, Evair cabeceou a bola no poste. O Criciúma
fez duas alterações no ataque e respondeu aos 16 minutos
em chute de Cléber Gaúcho que Edson Bastos espalmou
para fora.

Aos 20, Jabá driblou dois adversários, tabelou com

Delmer para receber na área, mas foi derrubado por

Jeovânio. O árbitro marcou pênalti e Paulo .Baier
converteu.

Em desvantagem no placar, o Figueirense partiu para o

ataque e quase empatou aos 31 minutos em chute cruzado

de Willian, mas a bola bateu no poste.

JOINVlllE lEVA VANTAGEM

Na luta para deixar as últimas posições da Série B, o

Joinville levou a melhor e derrotou' o Gama por 4 a 3,
no estádio Ernesto Sobrinho (SC). Os gols catarinenses

foram de Jorge (2) e Didi (2). Leonardo ManzÍ, Luciano
Fonseca e Nê descontaram. Agora, o Joiriville chegou
aos 7 pontos, enquanto que o Alviverde seguiu com 6·

é o vice-lanterna.

EMPATE NO OESTE
Neste domingo a Chapecoense/Kindermann/Mastervet
e o Caxias empataram em 1 a l , no Estádio Índio Cond�

pela primeira partida da decisão do Torneio Seletivo. O

jogo de volta será em Joinville, na quinta-feira ou no

domingo.

.
FIGUEIRENSE APOSTOU EM EDMílSON
O atacante Edmílson foi apresentado pela diretoria do

Figueirense, na tarde da última quarta-feira, no Estádio
Orlando Scarpelli, para compensar a perda de Sandro

Hiroshi, que se transferiu para o AI Jazira, dos Emirados
Árabes Unidos. O novo reforço do time catarinense tinha

contrato com o Juventude até 31 de dezembro.

Antes do clube de Caxias do Sul, ele atuou por Cruzeiro.
Coritiba, Kyoto Purple Sanga eYokohama, ambos doJapão
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