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Justino: A associação de moradores estará lado a lado com a prefeitura municipal verificando se a

empresa está realizando as obras de acordo com o projeto. Esse túnel é muito importante para nós

Obra do túnel será retomada
na primeira quinzena de julho

Construtora de Joinville assumirá as obras de

conclusão do túnel que liga o bairro Estrada

Nova e Vila Rau. Segundo a Secretaria deObras

os trabalhos devem iniciar 'dia 5 de julho. O

prazo para conclusão'. é de 45 dias. Túnel

facilitará acesso dos veículos aos bairros .e

aumentará a segurança dos moradores.
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Exame "da orelhinha" é feito gratuitamente em todos os recán-rescdos de Jaraguá do Sul e sente como prevenção. Página 7
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Cavalos, gatos, pôneis, cabritos, ursos,
tigres brancos e diretamente dos Estados Unidos
SPIDER MAN, O HOMEM ARANHA.
Um mega show dedicado a todas as famílias

Luxuosamente armado na Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira

Adquira seus ingressos no Posto Pérola
Assine o Correio do Povo e ganhe ingressos

o Flamengo conquistou um título
inédito neste final de semana. O
time rubro-negro sagrou-se cam

peão da Taça dos Municípios de
pois de vencer o Vitória, nos

pênaltis, por 3 a 2. Página 11

Schroeder discute

direitos . das crianças
-

A I ConferênciaMunicipal dos
- Direitos da Criança e do Adoles
cente acontece hoje. Objetivo é

estabelecer metas e procedimen
tos para casos locais.

PÁGINA12

Vereador explica
sobre a erradicação
do analfabetismo

PÁGINA 3

Nadadores da Ajinc
ficaram em 40 no

Estadual de Inverno
PÁGINA 12

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.88302.8850

PARALELO 2.9600 3.0400

TURISMO' 2.82002.9200
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2 CORREIODOPOVO

A Reforma Previdenciária
MARIo KAruNG JÚNIOR -Pós graduando emDireito Civil - Jaraguá
do Sul- SC

Podemos destacar vários motivos que determinaram a .atual situação do sistema

previdenciário oficial, podendo-se destacar a gestão ineficiente do que se arrecada, Em virtude
desta ineficiência" foram gerados inúmeros danos ao sistema previdenciário, devendo-se impor e
exigir a profissionalização de servidores, qualificados para este fim e sempre submetidos a

constante atualização, com a finalidade específica de gerenciamento de tais atividades, devendo
possuir amplo conhecimento no setor- Outro motivo da atual situação-do sistema previdenciário
deve-se ao desvio de recursos pa,ra outras áreas de atuação estatal, pois as contribuições
destinadas ao sistema previdenciário devem estar voltadas à assunção dos encargos assumidos
e não a outros fins, ainda que se prestem ao desenvolvimento de projetos e programas sociais.
O regime previdenciário'deve estar submetido a critérios que se preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial, não se podendo ofertar um determinado benefício futuro, sem ter a arrecadação que
se preste a dar-lhe o necessário suporte, O equilíbrio atuarial visa obter uma avaliação técnica de
dados com proje�ão para o futuro, de modo a que se possa, tanto quanto isso se tornar possível,
programar com máxima exatidão, o atendimento a compromissos assumidos. Outro motivo do
atual quadro do sistema previdenciário nacional, atribui-se às fraudes e concessões lesivas,
devendo-se implantar um mecanismo de fiscalização eficaz, sem, entretanto, deixar de contar

com um corpo de servidores capacitados a analisarem os casos e situações diversas, deliberando
de forma segura acerca de concessões, sem favores ou condutas negligentes. Deve-se estruturar
os órgãos da previdência; com intuito de minimizar as possibilidades de fraude; devendo contar

com uma estrutura de concessão, uma de revisão e outra de supervisão, todas elas integradas por
pessoas qualificadas e investidas de prerrogativas que permitam negar o deferimento de favores
e obstar concessões irregulares, A sonegação é um dos grandes males e um dos principais focos
de sangria de recursos do sistema previdenciário, merecendo especial atenção, Contribuir é uma
obrigação e não se pode concordar ou tolerar condutas que se prestem a lesar esse encargo,
onerando aqueles que, de forma correta, cumprem com suas obrigações atempadamente. Há\
necessidade de que se venha a reformar para efetivamente melhorar os mecanismos de gestão da
previdência social, ampliando de forma efetiva e eficaz os seus instrumentos de gerenciamento,
sem admitir desvios na aplicação de recursos a ela destinados, sonegação, concessões irregulares
e fraudes. As contribuições arrecadadas devem gerar investimentos rendosos, especialmente

\

visando a aumentar as suas reservas para o atendimento dos compromissos assumidos. Neste

sentido, a reforma previdenciária é essencial para reverter este quadro catastrófico, pois a reforma

previdenciária tem como objetivo fundamental, garantir direitos que se encontram incompatíveis
com as· regras de financiamento, e realizar justiça social ao uso dos recursos do orçamento
público, no intuito de propiciar maior acesso aos direitos básicos dê cidadania" tais como a saúde,
a moradia, aalimentação e a educação. Existem dois sistemas previdenciários oficiais. Primeiramente,
podemos discorrer a respeito do sistema previdenciário administrado pelo Instituto Nacional da
Seguridade Social - INSS, que serve essencialmente aos trabalhadores do setor privado, das
empresas públicas e de algumas prefeituras municipais, As contribuições dos empregadores e

dos empregados cobrem 81 % das despesas com pagamento de benefícios deste sistema

previdenciário. O outro sistema previdenciário, que serve essencialmente aos funcionários públicos;
regido pelo artigo 40 da CF; contabiliza arrecadação média de apenas 36% das despesas com

pagamento de benefícios, consideradas as contribuições dos-servidores e as contribuições da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que vem gerando um enorme déficit
aos cofres públicos, É preciso reformar a previdência do setor público, pois as contribuições dos
servidores, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não têm sido suficientes

para cobrir as despesas provenientes das-aposentadorias e pensões. Com a reforma previdenciária
pretende-se adotar a quantia de R$ 17,170,00, equivalente a salário mais benefícios recebidos por
um ministro do STF, como teto para salários, aposentadorias e pensões de todo o setor público,
Com a t:eforma previdenciária, os benefícios serão calculados com base nas contribuições
previdenciárias que o servidor efetuou ao longo de sua vida. Somente terá direito à aposentadoria
integral quem contribuir durante todo o período para o regime do setor público, respeitando-se
os critérios de idade, sendo 35 anos. para homens e 30 anos para as mulheres, Além disso, haverá
um desconto no benefício dos servidores que optarem pela aposentadoria antes dos 60 anos, se

homens, ou 50 anos, se mulheres. Esse desconto será de 5 %

por ano de antecipação; até o

máximo de sete anos, ou 35 %. Somente terá direito ao benefício integral querp contribuir sobre
seu salário total durante 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher, e cumprir as idades mínimas
para a Previdência do setor público, O servidor, para adquirir direito à aposentadoria, tem que ter,

pelo menos 10 anos de exercício no setor público e ao menos 5 anos no cargo efetivo. A reforma

pretende fixar como valor máximo para as futuras pensões a quantia de 70 % do valor da

aposentadoria, com o intuito de se preservar o padrão de receitas da unidade familiar, considerando
se a ausência de despesa do servidor falecido, A reforma previdenciária prevê a contribuição dos

inativos, estabelecendo-se uma faixa de isenção referente às rendas abrangidas até a quantia de

R$ 1,058,00, visando preservar a renda de sobrevivência, Pretende-se definir o valor de R$ 2.400
como o teto do sistema previdenciário do INSS, visando recuperar a referência de dez salários
mínimos. Relativamente às regras de transição dos contribuintes em atividade, quem já tiver

cumprido os atuais requisitos para concessão da aposentadoria integral terá direito adquirido,
mas caso o servidor preferir continuar trabalhando, ficará isento da ,contribuição previdenciária,
na forma de um abono permanência, até o limite de 70 anos, quando compulsoriamente deverá

.

se aposentar. No entanto, a reforma previdenciária, prevê a contribuição dos inativos, neste
sentido, quem se aposentar ao completar os requisitos necessários para a concessão da

aposentadoria, perderá o direito em usufruir essa isenção, além de perder a chance de progressão
na carreira e na remuneração. Relativamente aos futuros funcionários, que ingressarem no serviço
público após a reforma, pretende-se estabelecer o 'mesmo teto de contribuições e benefícios

vigente no INSS e instituir a complementação por fundos de pensão fechados; sem fins
lucrativos e administrativos; de forma paritária pelos entes federados e pelos servidores. Com a

reforma previdenciária, além do aumento da arrecadação, pretende-se: combater a sonegação e a

fraude; melhorar os serviços de atendimento aos contribuintes; incentivar a filiação, e

conseqüentemente a contribuição; e ampliar os esforços para recuperação de créditos, A situação
que supostamente se constata, resulta em parte dos privilégios que são deferidos a algumas
categorias profissionais, tais como os servidores públicos,' os militares e os magistrados, por
serem beneficiários de aposentadorias que excedem em rnuito, o que {desfrutado pela grande
massa de contribuintes da previdência social. A Previdência faz parte de um sistema de proteção
;
social que tem múltiplas fontes de financiamento, tais como: o COFINS; a contribuição dos

empregados; a contribuição dos empregadores; as contribuições sociais incidentes sobre o lucro
e faturamento das empresas; a CPMF; os recursos deloterias; além de outros tributos menores.
Com a reforma, busca-se a unificação' das regras, sem unificação do regime previdenciário,
concedendo.aos Estados e Municípios um prazo de carência de 10 anos para recolhimento de
suas contribuições. O sistema precisa ser reformado, mas há que se conseguir vencer os

interesses corporativos, quer de políticos ou de grupos, Há de se diminuir a proliferação de
favores, em nome de benefícios a título de se estar assistindo a minoria. Ao contrário da
Previdência Oficial, a Previdência Privada apresenta lucros às instituições financeiras. Os clientes

estipulam o valor da aposentadoria que desejam receber e, a partir destes dados, são feitos os

cálculos para as mensalidades. Além disso, há a possibilidade de. se optar por uma aposentadoria
com rentabilidade. Impõe-se compreender Gue o remédio não está em apenas mudar as doses
de direito, ou seja, manipular prazos, idades, pisos, tetos, formas de custeio e- outros pontos
prejudiciais, pois nada mudará se não ocorrer uma reviravolta na forma de gerenciar o atual
sistema previdenciário. O enfrentamento da fraude, a gestão competente de todos os recursos,
a organização de uma máquina administrativa eficiente e o fim da fogueira das vaidades são

ingredientes que merecem o mesmo vigor que hoje parece concentrar-se no plano legislativo, pois
só assim a intitulada reforma terá o efeito esperado.

Artigos para Carta do leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
Centro, ou pelo e-mail: re.dacao@jOrnaICorreiodopovo,combr,Ascartasdevemconter o endereço o�
telefon� para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessanas,

A recente realização do En

contro de Hoteleiros, que pela
primeira vez aconteceu em

Jaraguá do Sul, caracterizou
mais uma prova de que o de

senvolvimento do município
está passando por uma nova

fase. Pode-se 'dizer, sem medo

de errar, que o progresso de

Jaraguá do Sul não está mais

representado apenas pela sua
forte produção industrial.

Através de um trabalho co

erente, que teve início há apro
ximadamente 10 anos e desen-.
volvido de forma sistemática

pela administração municipal,
o perfil de Jaraguá do Sul está

mudando a olhos vistos. Nessa

nova década, o forte poderá ser

a exploração do turismo cultu

ral, uma nova opção de gera
ção de emprego e renda para
centenas de famílias que pre
servam as tradições e cultuam

costumes herdados dos ante

passados.
Não é de hoje que podemos

perceber o avanço de Jaraguá
do Sul em direção a uma nova

identidade no que se refere a

agregação de valores, de gera
ção de emprego e de valoriza

ção da indústria do turismo, atu-

Novos rumos
r

Nessa nova

década, o forte
poderá ser a

exploração do
turismo

cultural

almente caracterizada pela ex

ploração de pontos de atração
turística cujo aspecto principal
destaca as belezas naturais da

região.
Há cerca de 20 anos obvia

mente ninguém poderia imagi
na queJaraguá do Sul teria con
dições de ampliar seu leque de

possibilidades justamente NA
área do turismo. Aos poucos;
essa mentalidade de que "san
to de casa não faz milagre", deu
lugar a um empreendedorimo
no setor turístico que está dan

do os seus primeiros resultados
realmente visíveis e confiáveis.

Um dos aspectos concretos
da nova fase do município é a

instalação de 00téis. Somente
nos últimos três anos, NA re

gião da Amvali
.

( Associação
dos Municípios do Vale do

Itapocu) foram inaugurados

lÁ' 7J2fW

..J

três hotéis de padrão diferenci
ado e em locais diferentes, sen
do que o quarto empreendi
mento foi inaugurado no sába

do, em Três Rios do Norte,
totalizando agora em Jaraguá
do Sul 1,2 mil leitos à disposi
ção.

Durante os últimos anos

também foram criadas empre
sas especializadas NA criação
de rotas alternativas e turismo

de aventura. A visitação às ro

tas da colonização Alemã, Hún

gara e Italiana tem mobilizado
os visitantes e entusiasmado os

empresários do setor. A própria
comunidade de Jaraguá do Sul

está valorizando mais a cultura

local, buscando e repassando
informações sobre a história da

colonização NA região do

!tapocu.
O município de Jaraguá do

Sul também contabiliza o fato de

ter tomado medidas que valori
zam o turismo local através de

incentivos à criação de coopera
tivas que preservam a cultura

gastronômica da região, numa

valorização da cultura e também
da natureza, privilegiada pelos
abundantes recursos hídricos e

vegetação exuberante,
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Produtores, distribuidores, sindicalistas e cineastas do

audivisual brasileiro, argentino e chileno solicitaram ao

deputado federal Carlito Merss ( PT/SC) o compro
metimento em levar adiante no Congresso Nacional"
os interesses da classe cinematográfica e solicitar a

implementação efetiva pelo governo federal da Lei do

Curta, que estabelece a projeção de um filme de curta

metragem nacional para cada longo estrangeiro exibido

e retorna 5% da bilheteria, rateada entre produtor,
exibidor e distribuidor. A solicitação foi feita durante o

Primeiro Encontro Parlamentar Mercosul, realizado mês

passado, em Florianópolis, NA Assembléia Legislativa.

VERBAS
O governador Luiz Hen-

-

rigue da Silveira confirmou

presença no 45° Encontro

de Empresários, em co

memoração aos 65 anos de

fundação da Acijs ( Asso
ciação Comercial e Industrial
deJaraguá do Sul). Durante
o evento, que acontece nA

quinta-feira, no Clube
Aclético Baependi, o gover
nador do Estado fará o

repasse de R$ 400 mil para
o Núcleo de Desenvol
vimento Integrado de

Incubação. Os recursos

serão liberados através da
Funcitec (Fundação Ca
tarinense de Ciências e

Tecnologia) e foram anun

ciados pelo governador
durante a instalação da

Secretaria de Desenvol-

11mento Regional, ocorrida
no último dia 14.

CONTESTAÇÃO
O deputado federal Cláu
dio Vignatti (PT/SC) con
testou o posicionamento do
presidente do Tribunal de

Justiça do Estado, José Eu
gênio Tedesco, que afirmou
ser a inclusão do Judiciário
NA Reforma da Previdên
cia uma forma de abrir ca

minho para a corrupção en

tre os magistrados. Para o

deputado, a afirmação de

Tedesco guarda um pre
conceito em relação aos

demais trabalhadores brasi

leiros que serão abrangidos
pelas reformas e, portanto,
poderão ser passíveis. de
corrupção. O deputado afir
ma que as reformas não po
dem ser medidas pelo grau
de corrupção, porque, infe
lizmente, ela tem se manifes

tado em todos os segmentos,
inclusive o Judiciário.

AUDIÊNCIA
A Assembléia Legislativa realiza, NA quinta-feira desta

semana, audiência pública para discutir o Plano Safra

2003/2004. A audiência foi proposta pelo deputado
estadual do PT, Dionei Walter da Silva e aprovada pela
Comissão de Agricultura e Política Rural. O encontro

vai possibilitar que representantes dos agricultores
catarinenses conheçam as novas medidas que vão fazer
parte do plano, esclarecendo as dúvidas a respeito das

mesmas. Entre as mudanças anunciadas está a destinação
de R$ 32,5 bilhões de recursos ao crédito rural para a

próxima safra agrícola 2003/2004, o que corresponde
a um aumento de 25,8% em relação a safra anterior.

ENTRE ASPAS
"Queremos uma aproximação maior com o

eleitorado dos bairros". A afi rmação é do presidente
dOdiretório do PT de .Jaraquá do Sul, DieterJanssen
ao referir-se ao projetos de criação de diretórios
descentra'l izados nos bai rros.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Kilut Anders Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

;ernbros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
'Ua
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IPROJETOS: PARTIDO PROGRESSISTA QUER AMPLIAR ATUAÇÃO POLíTICO-PARTIDÁRIA NO MUNiCípIO

pp de Jaraguá do Sul pretende
disputar a prefeitura em 2004

]ARAGuA DO SUL - O

presidente do diretório

municipal do PP de

J araguá do Sul, Dieter
Janssen, afirmou 'que o

partido tem todas as con

dições de disputar as pró
ximas eleições municipais
com candidato próprio
para concorrer ao cargo de

prefeito. "Claro que vamos

respeitar a coligação que

elegeu o prefeito Irineu

Pasold (pSDB e PFL) mas
o próprio PP possui, em
suas fileiras, nomes que

garantiriam o sucesso elei

toral", afirma Janssen, e

cita como exemplo o

nome do vice prefeito,
médico Moacir Bertoldi,
considerado por integran
tes de outras siglas, inclusi
ve, como muito bom de

voto. Outro nome citado

pelo presidente do

diretório municipal do PP

foi o do vereador Vitório

Lazzaris, que, segundo
Janssen, já mostrou in teres-

]ARAGuA DO SUL - O

vereador e integrante da

Comissão de Educação,
Cultura e Esporte da Câ

mara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, vereador
Marcos Scarpato, reuniu
NA tarde de ontem repre
sentantes das secretarias

municipais de Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Corupá,
Schroeder, representantes
da Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do

Itapocu) Centro de Direic.,

tos Humanos e Unerj para
tratar do Programa Brasif
Alfabetizado, do governo
federal. O programa tem

como objetivo erradicar o

analfabetismo através do

repasse de R$ 15,00 por alu
no dentro da, sala de aula e

R$ 20,00 para o professor,
NA faixa etária a partir dos
15 anos de idade.

"Essa reunião objetiva
integrar os municípios da

Dieter Janssen afirma que o pp tem nomes próprios
Fotos: Cesar Junkes

se em colocar o seu nome
à disposição.

O presidente do PP de

Jaraguá do Sul informa

ainda que estão sendo re

alizadas reuniões mensais

NA nova sede do

diretório, inaugurado no

dia 26 de maio último. A

próxima reunião está

marcada para a segunda
feira da semana que vem,

quando serão discutidos

alguns projetos do PP de

Jar�guá do Sul, entre eles a

formação de um núcleo

que represente a juventude,
a exemplo do que já acon

tece com a ala feminina do

PP, que tem no PP Mulher

sua representatividade ga
rantida.

Ainda de acordo com

Dieter Janssen, outra pro-

Scarpato reuniu a Amvali para explicar o programa

microrregião da Amvali a

fim de implantar e desenvol
ver esse programa, que visa
oferecer a virtude da leitura

e da escrito àqueles que não

tiveram essa oportunidade
na vida", destaca Scarpato.
O vereador levantou dados
da Unicef que apontam os

números de analfabetos
com idade entre 12 e 17 anos

Educadores discutem erradicação do analfabetismo

na microrregião. Segundo
ele, são 73 analfabetos em

Jaraguá do Sul, 13 em

Corupá, 28 em Guararnirim,
5 em Massaranduba e 13 em

Schroeder.

Para levantar a realida
de de analfabetos NA

microrregião foi sugerido
pelos participantes da reu

nião pesquisa junto aos da-

posta do PP do município
é a criação de diretórios

descentralizados, que seri

am fundados em diferen

tes blirros de Jaraguá do

Sul. A intençâo, segundo
Janssen, é it�s8t1iir um ca

nal de comunicação entre

o eleitor do PP e a direção
municipal do PP. Janssen
acredita que essa aproxi
mação servirá de base de

sustentação 'para as próxi
mas eleições municipais,
quando, o PP pretende
ampliar o número de ve

readores, que por enquan
to, somam quatro.

Atualmente o PP tem,
em Jaraguá do Sul, cerca
de mil filiados. Aumentar

esse contingente é outra

meta para este ano.

"Estamos recadastrando

todos os. filiados e traba

lhando paraque mais pes
soas passem a integrar o

PP, que agora é oposição
tanto em âmbito estadual

como federal", conclui.'

dos apurados pelo Progra
ma Saúde da Farru1ia, atra
vés da implantação do Car

tão Sus e a ajuda dos meios
de comunicação de massa,

associação de moradores e

Conselho Tutelar.

Através das informa

ções trazidas pelos repre
sentantes do setor de edu

cação, dados não oficiais

apontam cerca de 1.500
analfabetos em J araguá
do Sul e microrregião. As
principais dificuldades

apontadas durante a reu

nião de implantação do

programa refere-se a

mobilização das pessoas
analfabetas e o transpor
te até a unidade escolar.

Os participantes destaca
ram que o medo e a ver

gonha são os principais,
inimigos da erradicação
do analfabetismo nessa

faixa etária proposta pelo
programa.
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IDESENVOLVIMENTO: PROJETO BLUMENAUENSE QUER DESENVOLVER TURISMO DE EVENTOS NO NORTE

Apresentado no Centro

Empresarial projeto do Ciefe
JARAGuA DO SUL - Em

clima descontraído, o presi
dente daAssociação Comer
cial e Industrial de Blumenau

(Acib), Hans Dieter Didjur
get, esteve presentena reunião
semanal daAcijs,Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, apresentando
o projeto do Centro Interna
cional de Eventos e Feiras.

O projeto, que já existeno
papel, pretende reunirem um

local o melhor centro para a

realização de congressos, con
venções, feiras e exposições
da América Latina. De acor

do com estudos realizados

pelo Centro Empresarial de
Blumenau, são realizados no
Brasil cerca de 330 mil even

tos, com 80 milhões de parti
cipantes gerando 3milhões de
e!1fpregos.

OCiefe será localizado em
um terreno às margens daBR

470,num terreno com 600mil

m2. Ao todo serão 120 mil

m2 de área constnúda. Serão

Hans Dieter Didjur apresentandb CIEFE para empresários em Jaraguá do Sul
Vicky Bartel

4 pavilhões, com hotel e áreas

temáticas. Didjurget ressaltou
queos irrvestiraentosiniciais são
da ordem de R$ 40 milhões.

Com a implantação do

Ciefe, haverá um desenvolvi
mento não só da rede hote

leira, mas de serviços em ge
ral, já que o setor de eventos

movimenta muitos outros

serviços. A expectativa é de

gerar 19 mil empregos em

cmcoanos.

Didjurget explica que
não quereI? construir um

galpão. "Temos a pretensão
de ser o melhor centro de

eventos daAmérica Latina".

Nos primeiros dois anos de

atividade se espera movi

mentação de R$ 250milhões.
"Viemos a Jaraguá do Sul

para pedir apoio aos empre
sários para que eles vejam que
toda região no raio de 120

Km de Blumenau vai cres

cer".

Delegacia'quer acabar com trabalho irregular
JARAGuA DO SUL - Há

trinta dias instalada na cidade,
a.Federação dos Trabalhado
res na Movimentação de
Mercadorias em geral deSan-

.

taCatarina (Fetrammasc) está
realizando uma campanha
para a regulamentação dos
trabalhadores da cidade e do

Estado.
O pedido de punição se

vera às empresas que contra
tammão-de-obra irregular foi
oficializada em audiênciacom
a Procuradora do Trabalho
de Santa Catarina, Ângela
CristinaP�ceIli.

Uma portaria do Minis

tério do Trabalho, que regu
lamenta o serviço dos

Cenci "Queremos que a regulamenta�ão seja cumprida"

Movimentadoies de Merca

dorias, diz que as empresas
devem registrar seus trabalha
dores com carteiras assinadas

e os avulsos, conhecido como

"chapas".
Carlinho Cenci, delegado

sindical da categoria, explica

que as tentativas de regulariza
ção da atividade executada

pelos "chapas" foram toma

das "sem nenhum resultado

ou efeito práticos". Cenci diz
que os trabalhadores devem

se associar na Federação para
garantirem seus direitos. "Os

trabalhadores não tem segu

rança, direito trabalhista, assis
tênciamédica. As empresas se

beneficiamdessa situação".O
recolhimento de encargos
também é uma preocupação
da entidade.

Para os trabalhadores se

associarem à Federação, é pre
ciso que compareçam na sede,
situada na rua Valdemar

. Grubba n° 1464 sala 3.

TERÇA-FEIRA, 24de� (EI
..-

INFOR
MISSÃO EMPRESARIAL
A Acijs e a Apevi promovem missão empresarial
de 25 a 27 deste mês ao Parque de Exposições do
Anhembi e ao Centro de Exposições Imigrantes
em São Paulo, onde serão realizadas 8 feiras do
setor vestuário. Serão 3 mil expositores presentes

apresentando as novas tendências na moda
feminina e masculina.

A saida será no dia 25, às 22 horas, em frente ao

Centro Empresarial deJaraguá do Sul, com retomo !
lIai

FIprevisto para o dia 27. Maiores informações no

275-7005, com Osni.

CONVÊNIO
O União Saúde e a Aciag firmaram acordo para �j
atender aos trabalhadores das empresas nillassociadas que desejem participar do convênio. Ijá

�ãl
nu

I

�1
kl
;011
loj
�Ii

I
inO

!�d

Parte dos recursos obtidos com o plano serão

destinados aos hospitais. Os usuários do Plano

de Saúde contarão com as coberturas

regulamentadas pela Lei N° 9656. São elas:

internamento clfnico, cirúrgico e obstétrico;
internamento psiquiátrico; cirurgias cardíacas,
vasculares, angioplásticas e coronarianas;

transplante de rins e córneas; diálise e

homodiálise. Mais informações no (47) 371·

7331.

ELEiÇÃO DO CRECI
A Delegacia regional do CRECI convoca todos

os corretores de imóveis da micro-região para �
votarem no próximo dia 25, na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, das 9 às

17 horas, sem intervalo para almoço. A delegacia �
avisa que o não cumprimento deste poderá J
penaliza-los em multa estimada pela própria
CRECI.

SEMINÁRIO NA UNERJ
O Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj)
realiza nesta terça-feira, dia 24, o Seminário Perfil

, . I
do Consumidor, Hábitos de Compra e

Atendimento. O-evento acontecerá às 19 horas,

no auditório da Instituição, com a presença de

representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL), Prefeitura e empresários do setor.Durante
o seminário, será apresentado o resultado das três

edições, de pesquisa realizada desde o ano 2000

pela Unerj, por iniciativa da CDL com apoio da Iil

Prefeitura.
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Vicky Bar!el

iaior fogueira a região atrai mi ares e pessoas

Fogueira aquece São João
JARAGuA DO SUL -

(orno acontece todos os
'a

mos aproximadamente 7

mil pessoas compareceram
J. liá tradicional festa de São
o ío, promovida pela Co-

o nunidade São João Batista,
�Vila Chartres. A fogueira,
le30metros, foi acessa por
mlta das 23 horas de sába-

I; no, deixando o público
ensiado com o impacto da

eorrne fogueira e com o

e iliow de fogos de artíficio.

A festa, realizada pela
rrópria comunidade da Vila

(hartres, é um dos princi
rais eventos promovidos
tmjunho emJaraguá do Sul

e o mais forte no que se re

fere amanifestaçõesjurúnas.
De acordo com o tesourei

ro da Comunidade São

João Batista, Iria José
Bortolini, a fogueim é feita

por uma equipe de volun

tários, que já em janeiro co

meça a buscar amadeira que
será usada para a confecção
da mesma.

A festa teve inicio por
volta das 19 horas de sába

do e foi encerrada NA tar

de de domingo, após o sor

teio da rifa. NA noite de sá

bado também foi realizado

Um baile, animado pela ban
da Som da América.

1 �odeio tempúblico recorde
JARAGuADO SUL - A reali

I llÇào do 10 Rodeio CTG Ve
� Querência, localizado no

I OOirro de Rio da Luz no últi
fflO final de semana foi consi
nerado um sucesso pelos
tlganizadores do evento. De
lcordo com o patrão do
C!G Alcir Vidau Ollenburg,
li anos, o Rodeio teve um

!liblioo surpreendente,que che-
,

� a.8 mil pessoas nos dois

liasderealizaçãodafesta. ''Não
,

�perávamos tanta gente até
,

JXirque essa foi a nossa primei
m gtande promoção", festeja
Oleenburg:
Ainda de acotdo com o

I ratrão de CTG o Nova,

Querência foi inauguradohá 10
meses.Antes deserttansforma

do em CTG, era o Piquete Sí

tioAmor e Tradição. "Sempre
gostamos da tradição gaúcha.
Aprendicommeupai a cultuar
a cultura gaúcha", ressalta
Oleenburg Segundo ele, a in

tenção é realizar todos os anos

o Rodeio, sempreNAmesma

época do ano. ''A população
de Jaraguá do Sul e também

da região prestigia e gosta de

freqüentar rodeios", analisa o

patrão do CTG. Ele informa

que este é único evento do ano

do CTG, mas aos sábados

acontecesempre treino delaço
.

a partir das15 horas.

"I)assará o céu c a

Lena, mas as

tninhas palavras
;aulais passarão."

iVlatotlo 24:36
Ruo M(I)( Wilhelm, 289
Baependi - Jara.guá do Sul
Fone: (47) 370-6180

GERAL

ITRÂNSITO: MORADORES AGUARDAM A CONCLUSÃO DO TÚNEL QUE TRARÁ MAIS SEGURANÇA A REGIÃO

Associação de moradores

aguarda conclusão da obra
]ARAGuA DO SUL - A

obra do túnel de acesso aos

bairros Vila Rau e Estrada

Nova, que, deveria ter sido

concluída em setembro do

ano passado, será retomada
a partir de julho. A afirma

ção é do secretário de de

senvolvimento municipal,
Humberto Travi. A obra

está orçada em R$ 600 mil.

Já foram executados R$ 432
mil, restando ainda R$ 237

mil. Os recursos vêm do

governo federal, através do
Ministério da Infra Estrutu

ra, o Proinfra, com a

contrapartida do município Túnel de acesso a Vila Rau e Estrada Nova: orçado em R$ 600 mil

em R$ 200 mil.

Segundo Travi, a Enge
pasa, empresa vencedora da

licitação irá concluir os tra

balhos restantes de camada

asfáltica, pavimentação inter
na do túnel, que faz a liga
ção dos dois bairros, além
das alças laterais que irá faci
litar o desvio do trânsito.

"Queremos finalmente

entregar esta obra até 15 de

agosto. A comunidade

ag}larda ansiosa e nós tam

bém, depois de tantos incô
modos com a empresa que
iniciou os trabalhos", escla
rece Travi.

Segundo o presidente da

Associação dos Moradores

da Estrada Nova, Justino
Pereira da Luz, essa obra

está prometida há mais de

1Q anos. "Entrava político,
saía político ouvíamos pro
messas e não víamos nada

ser feito neste local. Houve

várias iniciativas de diálogo
com prefeitos, secretários,
vereadores e com o DNIT.

Nada era feito. Então no dia
17 de agosto de 2001 fecha

m0S a BR 280, numa parali
sação de uma hora e meia.

Então conseguimos sensibi
lizar as autoridades para �_
necessidade deste túnel. Em

2001, foram 11 pessoas vi

timadas no' trânsito. Esse

quadro precisava mudar",
Conta o presidente que está

acompanhando diretamen

te o desenrolar do processo
de confecção e conclusão

'da obra.

Houve então 'aautoriza

ção por parte do DNIT

para iniciar os trabalhos. No

dia 19 de dezembro de 20Ql
foi realizada a licitação onde
a BNT, de Joinville, venceu.
No dia 22 de fevereiro ini

ciou a obra. Mas vários pro
blemas por parte da

empreiteira atrasavam cons

tantemente a obra. Até que
em abril deste ano a BNT

desistiu da construção. "Se

gundo sei, a BTN, de

Joinville não tinha estrutura

necessária para isso, todo o

trabalho era terceirizado. A

empresa não tinha estrutura
embora fosse entregue os

recursos necessários. Ela não

conseguiu semanter. E acho

que faltoumaior fiscalização

Cesar Junkes

dos trabalhos também", diz
Justino.

Para os moradores a

necessidade primordial é' a
segurança. São 800 famílias

residentes no bairro Estra

ela Nova e 1500 no Vila

Rau. Por dia cerca de 10 mil

veículos passam pelo local

que tem por perto escola,
universidade e posto de saú
de. "Para nós essa conquista
foi importante. Mas mais

importante é que as pessoas
envolvidas terminem o tra

balho que é muito impor
tante para os moradores.

. Serão menos pessoas viti
madas e trânsito mais ade

quado com relação a quali
dade e realidade dos nossos

bairros", diz Justino.

Festival de Manifestações Folclóricas reuniu 25 grupos
]ARAGuA DO SUL -

.

Aproximadamente ·]00 pes
soas prestigiaram o 10 Festival

de Manifestações Folclóricas.,
de Jaraguá do Sul, promovi
do pelo Departamento de'
Folcloreda Scar e realizado no

final de semana. De acordo

com o coordenador do even

to, Cássio Fernando Correia,
o ponto alto do Festival foi a

apresentação do grupo folcló
rico de danças ucranianas da

cidade catarinense deUnião da

Vitória. ''Todas as apresenta
ções foram ótimas, mas a do

grupo ucraniano foimuito elo-

Ingresso para o evento era um quilo de alimento não perecível

giada pela perfeição técnica",
analisa Correia, que também

coordena o grupo de dança

folclórica da Scar e da Liga
Jaraguaense de Grupos de

Dança Folclórica Alemã.

Participaramdo evento 25

grupos, vindos dos estados do
Rio Grande do Sul, Paraná e

Santa Catarina.Jaraguá do Sul
esteve representado por seis

grupos de dança alemã e um

grupo de dança húngara, o
''Dunantul'', que recentemen
te foi selecionado para partici
par do Festival de Dança do

Joinville. Para assistir às apre
sentações, o ingresso era um

quilo de alimento não perecí
vel. De acordo com os'
organizadores, a arrecadação
não correspondeu ao espera
do.
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I DIREITOS: SCHROEDER DISCUTE AÇÕES PARA PROBLEMAS DE SUAS CRIANÇAS

Conferência discute direitos
da criança e do adolescente

SCHROEDER - Acon
tece hoje no Salão Comu

nitário da Igreja da Paz a I

ConferênciaMunicipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente, organizada
pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Crianças e

do Adolescente. O evento

pretende estabelecermetas

e procedimentos, multipli
car conceitos, valores e

concepções que impreg
nam o Estatuto Da Crian

ça e do Adolescente.

Com início marcado

para 13:30 horas, a pales
tra ''A Criança e o Adoles
cente - Uma Sociedade,

pela paz é uma sociedade

por direitos", ministrada
pela advogada Danielle

Spezim dos Santos. Logo
após haverá uma discussão

de ações que será dividida

por temas como saúde,
educação, cultura, esporte.

Edite Helena Hang,
vice-presidente do Conse

lhoMunicipal dos Direitos
da Criança e do Adoles

cente, conta que as confe

rências municipais estão

acontecendo em todo Es

tado. "Vamos discutir a

realidade das crianças da-

qui do município. Vamos
trabalhar com casos espe
cíficos", explica Hang.

Após as apresentações
e aprovação das propos
tas, será elaborado um

documento final. Serão
,J

eleitos dois delegados que
irão representar a cidade na
conferência estadual, que
ainda não tem data mar

SESC lança projeto de inserção social emJ�raguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL :

C'om o objetivo de pro
porcionar à comunidades
,'menos favorecidas, ativida
des que promovam sua

inserção social, por meio
de parcerias com Institui

ções e Empresas social
mente responsáveis, de di
versos segmentos, o SESC
de Jaraguá do Sul, em par
ceria com o Juvenato

Marista, o INSS, a Polícia

Militar, o PROERD, a Jo
alheria Paládio, a Prefeitu
ra Municipal, o Movimen
to Remar, 'o Grupo de
Teatro X, a ADAV, a

BACK e o SENAC, reali
zarão no próximo sábado

"

- dia 28 de junho, na

E.M.E.F Luis Gonzaga
Ayroso, comunidade

Jaraguá 84, o evento

"União Solidária", que terá
seu inicio às 9 horas, esten
dendo-se até as 17 horas,
com programações artís

ticas, culturais, de lazer; pac
lestras com temas de inte

resse público e prestação
de serviços.

, Serão realizados exa

mes de acuidade visual,
atendimento odontoló

gico, audiometria e medi-

'Aperfeiçoamento para profissionais
JARAGUÁ DO SUL -

Realizado nesta segunda
feira, o 32' Aperfeiçoa
mento Técnico para pro
fissionais da beleza, no
Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul (Cejas).
Participaram 16 cabelei

reiros que trocaram expe
riências, idéias e técnicas de

penteado, escova, pran
cha, sobrancelhas e ma

quiagem.

O Núcleo de Cabelei

reiros Profissionais de

Jaraguá do Sul, fundado
em 1997, organiza os

aperfeiçoamentos todo
mês. Celso Roberti, coor
denador do Núcleo, diz
que esses encontros ser

vem -de troca de experi
ências entre os cabeleirei

ros. "Participamos da

Ação Comunitária da

Weg. Esses encontros aju-

dam a reciclar nossos pro
fissionais" .

Osli de Souza Bertoldi,
conhecida por Lili, secre
tária de finanças do Nú

cleo, envolvida na produ
ção de penteado com ou

tras cabelereiras, explica
que os encontros favore
cem os profissionais. ''A
gente esclarece dúvidas,
conversa e ajuda na união

da classe".

Ribeirão Grande

Faça Já sua reservalll
Abeno de TERÇA aDa.INGG. ReS8lV3S: (411 275-1995

,reservaS@estaneiaribeiraogrande.çom,IJr
www.estanclarlbelraogrande.COnLbr

A PARTIR DO 10 DEJUNHO
No RESTAURANTE MAJESTlC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

ção de pressão arterial.

O lançamento oficial

do projeto "União Solidá

ria", será realizado em

Coquetel, à ser realizado no
Salão Nobre do Colégio
São Luis, nesta terça (24/
06), às 19:30hs, onde esta

rão presentes todas institui

ções promotoras do even

tá. Maiores informações
no SESC, fone 3719177.

Campanha da Scarpretende
renovar área de música

]ARAGUÁ DOSUL-Nes

ta segunda feira, o vice-presi
dente de Marketing da Soci

edade CulturaArtística (Scar),
Udo Wagner, apresentou a

nova campanha da entidade

para reequipar a área de mú
sica comnovos instrumentos.

A campanha ''Ajude uma
criança a fazer arte" visa an

gariar instrumentos musicais

para o projeto "Música para
Todos". O vice-presidente de
ma-rketing da Scar, Udo

Wagner, explica que os instru
mentos podem estar com

defeitos. ''Vamos recuperar os
instrumentos defeituosos.
Essa campanha visa possibi.
litar quemais crianças possam
aprender a fazer arte". E não
é só instrumentos que podem
ser doados. O bom doador

, pode doar em dinheiro.
Wagner deixa claro que a

campanha não é doação para
crianças carentes. ''Urnacrian·
ça que faz arte não é carente".

Quem quiser doar algwn
instrumento pode ligar na

secretaria da Scar, no 271
2477.

1° Prêmio: 2 horas KaIahary - suíte c/ hidra + Cesta Romântica I

Regina
Bilhete n° 0144 - JuliaMariaJacobi
2"Prêmio: 1 diáriaTureckGartenHotel + Corrente c/ pingente
(paládio)
Bilhete n° 1649,GilsonRibeiro,
3° Prêmio: PerfumeJadore 100ml + Perfume Azarro Edt 100
ml (Ellens Cosméticos e Perfumaria) Bilhete n° 2450 Sandro I

Antonius
4° prêmio: Cesta de Café daManhã (Cestas & Cia)
Bilhete n° 2036 ProfessorMarcelo Bartel

'

5°Prêmio: Urso + CestadeFlores eFrutas (Boutique das Bares) I

Bilhete n° 1636 Sr. Bastos
6° Prêmio: 1 jóia Goalheria Preciosa)
Bilhete n° 2038 Professor Paulo Ramos

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

VIVA SÃO JOÃO!

Hoje comemoramos uma das festas mais,
populares do Brasil. De sul a norte festeja-se
com fogueira, música, dança da quadrilha,
casamento caipira e comidas típicas. São João
é uma festa que tem sua origem fora do

cristianismo, mas no século V a Igreja a incluiu
no seu calendário para celebrar a memória de

João Batista. Até o Reformador Lutero

recomenda esta comemoração.
Interessante! Festejamos São João, mas dificilmente ligamos a festa

à pessoa que se homenageia. Afinal, quem é e o que tem çle tão

importante esse tal de João? Os quatro Evangelhos fazem breve

referência à João Batista. Ele é aquele que do deserto chamava as

pessoas ao arrependimento: "Arrependam-se ... " (Mt 3.2). João Batista
também apontava a hipocrisia de tantos que se escondiam sob o

manto da religião, mas que na vida diária, em vez de promover o bem

e a paz, procuravam o engrandecimento pessoal, mesmo que por
vezes às custas do próximo.
João anunciava que um novo começo era necessário: o Messias estava

para chegar. Todos que se arrependiam eram batizados por João.
Tudo o que João fazia e dizia era para preparar o caminho para a

chegada de Jesus, para quem era indigno de realizar até o serviço
mais humilde: desamarrar as sandálias (Mc 1.7). O testemunha
corajoso de João Batista custou sua cabeça (Mt 14.1-12).
Hoje em que comemoramos São João, possamos nós aprender do

exemplo de humildade e serviço de João Batista. Viva São João!

PA. CHRISTIANE PI,.AUTZ E P. HILTON JAIR GORRIS

PARÓQUIA ApÓSTOLO PAULO - VILA LENZI
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I ALUGA-SE - quartos mobiliados,

r
mensal e diário. Tratar: 370-3561

I/proprietária.

iARRA DO RIO CERRO - vende

itel
;e, casa em madeira, terreno

comercial com 560,00m2• R$
10.000,00. Tratar: 275-0051 -

�eci 1989-J.
� 1-------------------
I
lO iR 280 - vende-se, de alvenaria

10m 114,00m2, sendo 03
oonnitórios e demais dependências,
terreno com 430,00m2• R$
�5.000,00. Aceita-se carro até R$

s' 10.000,00. Tratar: 275-0051 -

1 Creci 1989-J.

COMPRE A SUA CASA A VISTA E
PAGUE A PRAZO - Pelo preço de
um aluguel você pode comprar a sua
casa. Saiba como, conhecendo o

Plano Inquilino Nunca Mais, Tratar:
275-0051 ou 9121-2470

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado cf 170m2 e terreno cf
870m2• Tratar: 379-1309 ou 9975-

0298. (proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
de alvenaria, cf 3 qtos, 133m2,
terreno cf 338m2, ao lalo do campo
do Juventus. R$ 58.500,00. Tratar:
9979-9970:

PENSÃO - aluga-se, qto e cozo

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

CUoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes.

Taxa Para toda linha Renault
Rede Reuault. 183 Concessionárias no Brasil.

Qicav� BLUMENAU
322· 8800

f� PERFLEX

VILA LALAU - vende-se, de alvenaria,
cf 150m2, terreno cf 561m2, com
laje, 4 quartos, 2 bwc, churrasqueira
e demais dependências, próxima à

Marisol. Tratar: 370-0383 ou 9953-
3539 cf Alexandre (proprietário)

VILA LALAU - Um sobrado Comercial
com 240,00m2, sendo sala

comercial com aproximadamente
77,00m2, e residência com 04
donnnitórios e demais dependências.
R$ 98.000,00. Aceita-se casa de
menor valor (R$ 60.000,00) como
parte de pagamento. Tratar: 275-
0051- Creci 1989-J.

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.

..scéniC ALlZÉ 1.6 -16V

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOeALlZAçÃ,O

. DE JARAGUA?

ROY�
PRECISA-SE - de casa pf alugar na
Barra ou Jaraguá Esquerdo. No valor
até R$ 300,00. Tratar: 372-7929
após 13hs.

SÃO PAULO -troca-se, casa de alv.

cf 120m2, por casa em Jaraguá.
Tratar: 370-3076 ou 9991-2356 cf
Ademar. (proprietário)

VENDE-SE - casa cf 108m2 e terreno

cf 688m2• R$ 45.000,00. Aceito
carro ou caminhão até R$ 20.000,00.
Tratar: 370-1823 cf Ilson.

(proprietário)

VENDE-SE - cf 136m2 e terreno

cf 468m2, rua Joaquim Francisco
de Paula, ao lado dos escoteiros.
Tratar: 371-7571 cf Clara.

(proprietário)

Fa.bNc.ado no Brll'BlI

Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZAc;ÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4.1)275-3070
CONSTRuSeL ti

"Inovando Conceitos de Vida" 5

Tratar: 370-3561 cf proprietária DIVIDE-SE - apto no centro, pf
moças. Tratar: rua Waldemiro

Masurech, 55 apto 1.BAEPENDI- aluga-se, apto com suíte
mais um dormitório e demais

dependências, localizado na Rua Fritz

Bartel. R$ 550,00fmês. Tratar: 275-
0051 - Creci 1989-J.

PROCURA-SE - moça pf dividir apto
no centro. R$ 85,00. Tratar: 312-
3537 após 18hs.

SCÉNICALlzÉ E

Pesquisa de satisfação CLlo.AuTHt'NT1QUt' 1.0 (6V

QUATRO RODAS Melhor•• Compra. 2003
em sua. Catagorias.

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

�(4;�n��ü�� de taxa dll Jurus, 00 0% ac mês par� toda Linha Renaurr é dlid;a até 30 I 05 J 2003: Finand.uYlanlú CDe ( C/lhJilu Dlr�l(l ao Com,lllnldOt j.com entrada de ,60%.d,) valor du vo;.{t:lIlo .. SUld(1 1l,IlOlnr:iudo ern 12 vezes semjuroa- IOF. Ffrtanctantantu RlilllílUH �h,N�S oa ela. li .. Cr.3dftu, F nrancrenenrc e lnv e sümentu RUII<:lull dO, arasn.rexa ue abertura de

�:ili:j
o l'lA(;) não ncnrsa. Cfêdl10 5l!J�IO ti analise P. aprovação doi! c erestro. condções vá Idas na data de pul)llCação de�'13nJrll:IO ou enquanto durarem os estoques. (2) Preço para naçamento ii vista eou come tlf\:lnclamento aqui pro'p"s!O do Novo Renant CUo aumennque 2 oc.... tast.n av 200l'2004 sem Alr 8a:) Dl�)IO, cor soüca. Sij� opcionais Preço

con
o SOfl'lllnla paril ii 3qt.íslç,jo do vefcuc p�13 rntsmet. com (�fjlij incluso para lodo o 8r:asil. Ayinlufa metálica será dr.fIJlSCk1<l 30 ple�o do v>1Íeulo. ( 3) PléÇO par a P393rn:tnto à vista é�OU com o financlarn:tnlo aqui proposto do Ranault S,�nlt.: 1.6 15V 2003/2003. Col\tj�ÕQS vâldas JIJ 30 i\)6 12003 ou encuantc dusrem os sstccues. Para maores inlolmaçôÍI.s.Pro�h SlJíl. ccnceaeronàna Renautt, F otcs para fins r;:-Ul:llict9f10S. Alguns Itens mostrados e/ou menctorados neste material plIhltcH;irlo são ooccnats erou reterem-se o versões esreerneas. A Renoull do Brasil rBS�rvü-SP. ac direito de alterar as escecfcaçéea desses vetcutos sem aviso Pf�;·lo. O sveícuos Penaut estão em contormdade com o PROemNErama de Controle de Polúplo do Ar pcr vetcutcs Automotores. Cintos de S9gufanç3 em ccrümto tom �Jr 8ilOS. savam vidas. .
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2 CORREIO DO POVO

ÁGUA VERDE-vende-se, prox.lgreja
São Judas, com 371m2, otima

localização, local alto, c/ asfalto,
escritura. R$ 25.000,00. Tratar: 372-
3922 Walter CRECI 9238.

BAEPENDI Terreno com

11.102,00m2, ótimo para
construção de hotel, recreativa ou mini
chácara, localizado a 1.000,00
metros do centro, próximo a

metalúrgica Trapp. R$ 180.000,00.
Tratar: 275-0051- Creci 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/520m2, lot. Casa Nova II, de
esquina. R$ 18.000,00. Aceito carro
de até 10.000,00. Tratar: 273-0454
c/ Celso. (proprietário)

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, próx. posto cidade da Malwee.

R$ 12.000,00. Tratar: 9101-4807�
(proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, a 350mts
centro. R$ 10.000,00. Tratar: 371-
5829. (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, Blurnenau ou

Balneário Camboriú. Tratar: (47)
9102-0009 c/ Santiago Creci nQ

3359/SC

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se,
vários apartamentos, casa, sítios ou
lotes. Consulte nossos preços e

formas de pagamentos. Tratar: (47)
342-7171 ou (47) 9102-0009 c/
Santiago Imóveis Creci nO 3359/SC

VENDE-SE. - c/420m2, c/ galpão
na Rua JÇJsé Mech. R$ 10.000,00.
Tratar: 275-0069 ou 276-0605.

(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-�363 ou (47) 9102-009 c/
Santiago Creci nQ 3359/SC

VILA NOVA-vende-se, área de terras
de 18.000,00m2, situado no

prolongamento da Rua 125 - Carlos

Kupas, por R$ 150.000,00 à vista.
Aceita-se 30% de entrada e o saldo
em até 50 prestações corrigidas pelo
CUBo Permuta-se por outros imóveis

demenor valor, ou por veículos. Tratar:
(47) 275-6363 ou (47) 9102-0009
c/ Santiago Creci nO 3359/SC

BAEPENDI - aluga-se, com

aproximadamente 110,00m2, na Rua

Fritz Bartel. R$ 385,00/mês. Tratar:
I

275-0051 - Creci 1989-J.

VENDE-SE � loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - No Rio Molha, próx. a

gruta, a 5km do centro, c/ área de

20.000m2, exclusivamente p/
residencià ou lazer e preservação, c/
toda infra-estrutura, pronta p/
construir. R$ 43.000,00 Tratar: 370-
8563 ou 9973-0064 (proprietário)

VENDE-SE - No Rio Molha, próx. a
gruta, a 5km do centro, c/ área de

20.850m2, c/ casa, s/ suíte, 1 qto,
wc social, sala, coz., escritório,
telefone, parabólica, churrasqueira,
área de festa e garagem, galpão c/
quitinete, canil, t�rrenos prontos p/
cliversas Possi�ilidades, lagoa,
nascentes, riacho, trilhas, árvores
nativas e frutíferas R$ 155.000,00
Tratar: 370-8563 ou 9973-0064

(proprietário)

VENDE-SE - No Rio Molha, próx. a
gruta, a 5km do centro, c/ área de

100.000m2, com natureza

exuberante, linda pastagem,
nascentes, riachos, ranchos. R$
78.000,00. Tratar: 370-8563 ou

9973-D064 (proprietário)

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

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

Garagens Privativas - Situado no Centro- - Pertinho do rnar- Ótimo Negócio, R$
180,000,00
Apartamento· Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closel -

'Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.

Atlântica. Apenas R$180.000,00

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +
comissão. Tratar: 371-8153,

TELE-MARKETING - precisa-se c/
experiência na área de consórcio, c/
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixa + comissão, Tratar: 371-
8153 - Consórcio União:

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 371-1919 de manhã.

DIARISTA - ofereço-me p/ trabalhar,
tenho experiência e referência, Tratar:
9903-9383 c/ Clovtsa.

DOMÉSTICA - ofereço-me p/
trabalhar, posso pernoitar. Tratar:
9997-2280 c/ Lurdes ou Sebastião,

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decldavencer.com.br/círlco

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

PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO AUTONOMO

EM TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2Q GRAU/TELEFONE
TRATAR: 275-3122
ou 9955-9782

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

CORRETOR - de Imóveis, procura

colocação em imobiliária ou,

construtota, possui referencias e

CRECI. Tratar: 372-3922 ou 9122-

4198 c/Walter.

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

12 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

Agradece A.M.K, / L.M.B,

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 112 copo de água e dentro 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 "12 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,

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque "12 copo de água e dentro 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 "12 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 L.A,P / A,J.P.

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-23/06/2003

·VIDRACEIRO (5595 A) sexo masculino, primeiro grau, disponibilidade para
trabalhar em Guaramirimm; experiência na função
• CONTINUO (5593 A) sexo feminino, habilitação para moto, segundo grau
·ASSISTENTE SOCIAL (5592 A) sexo feminino, superior completo, informãtica
·CAIXA - ATENDENTE (5590 EL) ambos os sexos, segundo grau, para
trabalhar em Schroeder
·SECRETÁRIA (5584 A) sexo feminino, segundo grau, informática, com

experiência
.TALHADOR (5582 EL) ambos os sexos, com experiência
.GERENTE (5574 A) ambos os sexos, segundo grau completo, experiência
anterior

.

•AUXILlAR DE COZINHA (5570 A) sexo feminino, com experiência
.AUXILlAR DE SERViÇOS GERAIS (5569 A) sexo masculino, primeiro grau,
para trabalhar com jardinagem
·REPRESENTANTE COMERCIAL (5399 Ar-ambos os sexos, primeiro grau
completo, para atuar nas regiões de Joinville e Blumenau

.AUXILlAR DE SERViÇOS GERAIS (5569 A) sexo masculino, primeiro grau,
para trabalhar em serviços de jardinagem
.CASEIROS (5566 A) 01 vaga feminina e 01 vaga masculina, para trabalhar
em Jaraguá do 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, c/ experiência de 6 meses em

PABX, 2 grau completo ou cursando superior
.ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO (5553 A) - primeiro grau, conhe<;er sistemas,
circuitos e painéis elétricos,

'

'MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (5552 A)'- segundo grau, conhecimento em

equipamentos de solda e pneumática básica.
.VENDEDOR EXTERNO (5540 A) - sexo feminino, segundo grau, experiência
na área de comunicação (rádio, jornal, tv, revista), veículo próprio,
.VENDEDOR DE CONSÓRCIO (5526 A) - ambos os sexos, experiência em

vendas, primeiro grau, possuir moto. e habilitação,
.AUXILlAR DE DEPTO PESSOAL (5525 EL) - sexo feminino, possuir
informática, noções de RH, segundo grau completo, experiência de 06

meses no mínimo na função
.PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) - sexo feminino, segundo grau completo,
se possível cursando superior, conhecimento em negociação com fomecedores
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, gramaturas,
tamanhos, dobras, Saber sobre fotolito e outros ítens específicos de agência,
• PROJETISTA (5498 A) - segundo grau, possuir Técnico mecânico ou Elétrico,
.FRENTlSTA (5478 ES) - sexo masculino, primeiro grau ou cursando, ter

mais de 2 anos de experiência, '

.OPERADOR DE CAIXA (5479 ES) -sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função, '

·MARCENEIRO (5500 A) - experiência na função, primeiro grau completo,
.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,experiêncla na

função, segundo grau, conhecimento em informática,
_

'

.LABORATORISTA (5404 A) - ambos os sexos, segundo grau, Curso TecOlCo

em Laboratório, conhecimento em informática, ,

.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - ambos os sexos, acima de dezoito anoS,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotêcnico.
,

.APLlCADOR DE PELíCULAS (5295 A) - sexo masculino, experiênCia na

função, (película de automóveis).
.VENDEDOR (5076 A) - exige-se experiência em móveis sob medida para
trabalhar em Bal. Camboriú e ltaperna.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do rarno

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino,
.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO_
.SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT

.ATENDENTE DE FRIOS (5578) sexo masculino, segundo grau

.CÀIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos, segundo grau

.CAIXA (5555/5579) ambos os sexos, segundo grau

.ATENDENTE DE PADARIA (5567/5556) sexo feminino, primeiro grau
•AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino, primeiro grau,
• ZELADOR (5529) - sexo masculino, primeiro grau,

" te
.SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com curso de vlgllan ,

para trabalhar quinta a sábado terceiro turno
, te

.VIGILANTE/AUX.DEPÓSITO (5527) - sexo masculino, preferenclalmen
com curso de vigilância,
.CONFERENTE (/5524) - sexo masculino, segundo grau,
·ATENDENTE DE AÇOUGUE; (5467) - sexo masculino, segundo grau,

I to,
• MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro grau comp e

do
·VENDEDOR (5430/5468/5568/5558�5587) - ambOS os sexos, sei��;le,
grau experiência em vendas para Jaraguá/Guararnlrím/Brusque e Io

'".TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, 'segundo grau, conhecimentoS,
informática,
.CONFEITEIRA (5581) - sexo.feminino, segundo grau,
com experiência, para Guaramirim " cia
.AÇOUGUEIRO (5577) - sexo masculino, primeiro grau, com expenen

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

F,one(47J371-4311 Fax (47J275-1091 'brrecrutamento@humana.com.br www.humana.cO/ll.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Im Casa/aLvenaria/central, edificada ct materiais de 1<1 qualidade,
lS, ao lado do Besc, medindo 160,00m2, suíte, 2 quartos, sala,
Im cozinha, 1 banheiro, garagem, churrasqueira, área de lazer, área

de serviço, mobilia, telefone. e ar condicionado.
:ia

Valor abaixo de mercado: R-S 85.000,00 (aceita casa ou terreno
Im

em Jaraguá do Sul)
uir
)6

:ia

do
de

na

CO A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS

15,

na

no

10.

lU. Fazendo a sua inscrição até
o dia 11 de julho,
você terá um desconto de
no valor da matrícula.

E mais, trazendo
este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

preparou uma

promoção especial
lU para você que quer ser um

Profissional liberal.

te,

to.

do
te.

�;-1

Av. Prefeito Waldemar Grubba,2474 • Fone 275· 2481

CORREIO DO POVO 3

senac
CURSO TÉCNICO EMENFERMAGEM

CURSO TÉCNICOEMALIMENTOS

CURSO TÉCNICO DE TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS

INSCRIÇÕI$
.
ABERTAS

Rua Adélia Fischer, 303

Fone/Fax: 370-025'
jaraguadosul@sc.senac.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

OIGTCAR
(47) 371-4142

"a 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, 1873 • Baependi
(à 300 mI após a Marisol)· Jaraguá do Sul

\.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.",Votorantilu I Fi ranças

Corsa, a.c., d.h. 02
Gol Special 01
Corsa 4p, 1.6 01
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Slazer DLX 99
Corsa Sedan 99
Gol impcável, 4p 99
Palio EX, ar cond. 4p 97
Gol 1.0 compl. 97
Gal MI 97
Corsa Sedan, GL, 1.6. 97
VW 16.220 truque baú 97
Goll GL compl. 96
Escort Hobby 96
Gol Plus i 95
Tipo SLX, compl. 95
Escort L· Euro 94
MS 709 93

Opala Comodoro SLE 90
Pampa 1.8 90
Escort L 89
Moto CS 450DX 88
MS truque e baú 1313 83
MS 1513 caçamba 79

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 D
'azul G
azul G
azul G
cinza G
vermelho A
vermelho O
vinho G
verde G
verde G·
cinza G
amarelo ,0
amarelo O

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$·· 6.200,00
R$ 4.900,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00
R$ 29.000,00

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa sedan

Marea Week ELX 2.0, 20V
corsa Sedan Super
Gol 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

01

00
00

99
99
99
98

97
96

96

96

96
95

95
93

93

93

87

97
00

FIAT Palio EDX, 4p 97 Laranja R$10.900,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
Tipo,4p 95 Bordô R$ 8.000,00

. Tempra 92 Azul R$ 7.600,00,
VW Gol, 4p 99 Branco R$13,800,00

Kombi passaq. cabeçuda 97 Branca R$10,900,00
Gol 94 Preto R$ 7.200,00

GM Corsa, 4pc/ opc, 98 Branco R$11.500,00
Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.?00,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Omega 93 Branco R$11.900,00
Monza 90 Marrom R$ 5.300,00

FORD Escor! 87 Verde R$ 4.000,00
RENAULT Clio 01 Bordô R$ 16.500,00

Av�: Pre,feitg Waldçmât:Çru:���·.ª7;�7;�;':�irig"�iidgi�ql.j.

GM

Corsa Wind 4p Branco

Astra Sedan GL, compl. Airbag Prata

01

99

98

98

96

96

G

G

G

G

G

G

Vectra GLS comp,
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar

Kadett Sport

Vermelho

Verde

Preto

Bordô

VW

Branco

Branco

FIAT

Verde

Cinza

Verde

Vermelho

Bege
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

::·)4V;:·�,�F�i.rô':w4�IIE·MÂ' ;GRU',�,!:ªªII� i!j4Iijiji!:vi�illA*'JÀIlÂGÚA 110 sui.::·

Pointer CU

Gol 1,0, 2p

96 G

96 G

01 GPalio Fire Mod. Novo

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

G97

96 G

95 G

88 GUno 1.5

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neuocros
\

neste espaço!

rodão
1,8, compl. - ar e dh

99 "branco
98 bordô
98 branco
97 charnpagne
97 cinza
97 prata
97 grafite
96 branca
95 grafite
94 verde
94 verde
94 bordô
94 prata
92 bordo
92 bordô
91 azul
91 azul
88 branco
58 prata
96 branco

Gol
EscortSW
Vectra

UnoSX,l,O
Kadett

Ranger
Palio EDX

Pampa Ll,8
Toyota Corolla
VectraGLS
Uno Mille Elet,
MonzaGLS
Escort Verona
Paratl 1,8
Saveiro
Goll.8
Santana
Gol

Jipe passeio
Gol

4p,16v
compl., 1.8, 16v
compl., Gl, 2.0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
cy opc..
compl.
compl.,1.0
cj capota de fibra

compl.
compl.
4p, I.t., d.t, a.q,
compl., gasolina
4p,c/opc.
álcool.
álcoot.Lô
I.t., d.t., A.q.

prata

Rua João Januário Ayroso, 65

371·534� • (47) 9903·2936

FORD

99
95
91

99
94
94
85
85
78

99
98
97
97
95
93
92
91
86

98
88
97
93
93
91
89

01

Palio EX), 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Tipo, 1'.0, compl., 4p
Uno Mille, limp. desemb.,

Gal MI 1,0, 2p, compl.
Goll.0
LOl(us
GoT S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

vw

. bordô
azul

branco
azul mel,
azul
prata

bege

branco
GM

Corsa Sedan, 1,0, a.q., d.t., v.e., t.e.
S-lO Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2,0, compl.
D-20, compl.
Monza SLE, 4p, compl. .

Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q,
Kadett SL, desemb., Pers,
Monza SLE 1.8

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Escort 1.6 .

Escort 1.8, 16v, 4p, compl.
Escort Hobby 1.6

, Escort 1.8L
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

RENAULT

chumbo
azul mel,
prata
bordô
cinza
vermelho
cinza

Clio 1.0, 4p, compl.

372-0676

II

I'
Gal MI 1.6, gas. 97

Kadett Gl, 1.8, gas, 96

Golf Gl, 1,8, 4p, gasolina 95

Monza Gl 2.0, 4p, compl. 94

Escort GL, gas. 91

Gol, 1.6, gasolina 91

Gol Cl, 1.6, gasolina 89

Monza Sl/E, 1.8, compl. 87

Chevette SL, 1.6, álc. 85

Opala 4cc, relíquia, gas, 78.

Fusca 1300 78

Fusca 1300, gasolina 73

GolCL 91

'Kadett 94

vermelho

bordô

grafite met.

bordô

azul

branco

branco

bege
vermelho

branco

branco

bege
prata
vermelho

99
98
97
97
96
93
92
92
91
91
80
80
76
72
72

70

95

92

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

. R$ 9.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.400,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00
R$ 9,500,00
R$ 7 300 00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
�,aq., d.!.
1000
�etleDL'
i�1I12p
I�,oiesel
Íl

II
Íl
1� o, lesei, relíquia1.8
reiro

, .

neqncres
neste espaço!

rWalter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

V Votorantim I Finanças

Gol Plus GIII Compl.
Corsa Mlllenlum
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX

Tempra SX compl.
Corsa '-:Vind
Astra GLS

Tipo SLX 2.0
Vectra GLS

Tempra 8v

Buggy
Honda CBX 750 Four
Scenic RT

Uno Mille, 4p
Kadett light
Del Rey
Escórt Hobby
Escort L

2001
2001
2001
2000
1999

, 1999
1997
1996
1995
1995
1994
1993
1989
1974
2000
1994

1994
1988
1994
1993

R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
11$ 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

-Preto
,

Prata
Verde
Branco
Verde
Cinza
Cinza
Azul
Vermelho
Vermelho

Bege
Branco
Amarelo
Fantasia
Azul
Verde
Cinza
Dourado
Preto
Prata

·';:;O"...ll"l];:·,.·...llc"

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$ 2,500,00

Fiesta CLX Branco

Falcon Prata

YBR 125 cj partida Prata

XR200R Branco

Saveiro 1.6 gasolina, d.h. Azul

Tornado Vermelha

Fusca Branco

, .

neuocros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira'
e faça ótimos

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocios
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASS
------�--------lIJl.4Ia

veículos
CHEV.ETTE - vende-se, 79, motor
novo. Tratar: 9124-5547

FIAT PREMIUM - vende-se, 87/88.
R$ 3.500,0. Tratar: 276-1007 c/
Alexandre.

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

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

MAREA - vende-se, 99, 2.0, 20v,
compl., 63.000km, azul. R$
14.000,00 + 20x R$ 482,00
consórcio ou R$19.000,00 à vista.
Tratar: 9103-0077 ou 372-1642.

MONZA - vende-se, SlE, 94, 4P.
Tratar: 9978-8012. PALIO - vende-se, EDX 1.0,98, 4p,

gas., vermelho, a.q., a.f., v.e., t.e.,
trava interna de porta malas, I.t., d.t.,
trava para crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

OMEGA - vende-se, GlS, 94, GNV.
R$ 15.500,00. Ou troca-se por
vectra97. Tratar: 9902-1178ou 275-
2012.

PALIO - vende-se, 97. R$
10.000,00 ou R$ 2.000,00 + 36x
R$ 403,00. Tratar: 9123-7355 ou

370-3574.

OPALA - vende-se, 81/88, aro 15,
branco. Troca-se por moto. Tratar:
9111-5630.

MB 1620 - ano 98, revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entr. + presto R$ 746,00 AC usado N/C
MB 1418 - ano 95, revisado c/ garantia. R$ 3.800,00
entro + presto R$ 621,00 AC usado N/C
MB 1935 - cavalo ou completa, revisado c/ garantia. R$
4.950,00 entro + presto R$ 808,00 AC usado N/C
Scania 113-320 - ano 95, cavalo ou completa, revisado

c/ garantia, R$ 5.700,00 entro + presto Rji 930,00 AC

troca N/C

Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

COMPRA - VENDA - TROCA. - FINA.NCIA - CONSÓRCIO

ii 370-5999

TABELA DE USADOS

PALlO-vende-se, Young, 01, bordo,
c/ d.t., I.t., a.q. e a.f. R$ 8.000,00
+ 23x R$400,00. Tratar: 276{i605
ou 275.Q069.

TEMPRA - vende-se, 96, 8v. R$
11.000,00. Tratar: 376-010.

UNO - vende-se, LX, 95, 4p, branco.
R$ 8.500,00. Tratar: 275-3809.

UNO - vende-se, Smart, 01, 4p. R$
8.500,00·+12x R$ 433,00. Tratar:
9101-4807.

BELlNA - vende-se, lDO, 84, prata.
R$ 2.300,00. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comi.

ESCORT - vende-se, Gl, 1.6, 87.
Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94, 1.0,
gasolina, cinza, licenciado 2003. R$
6.300,00. Tratar: 372-3922

ESCORT - vende-se, 84, motor

seminovo. R$ 1.600,00 + 12x R$
164,00. Tratar: 9134-7950.

ESCORT - vende-se, XR3, 93, compl,
Tratar: 9978-8012 c/ Vilson.

F-3S0 - vende-se, carroceria, motor
mercedes. R$ 7.000,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510 hor. comI.

, AESTA-vende-se, Street, 4p, preto,
02. R$ 14.500,00. Tratar: 9957-
9387.

BRASILlA-vende-se, 77, antiga. R$
1.800,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 75, bege. R$
2.400,00. Tratar: 276-3478 ou

9112-9177c/ Justino.

FUSCA - vende-se, 80, 13001,
branco, c/ película. Tratar: 9113-
9728.

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

371-7.542 ou 9965-5774.

GOl-vende-se, Special, 01, branco.
R$ 12.000,00. Tratar: 3704810 c/
Amarildo a tarde.

GOL - vende-se, Special, 01,
vermelho, vidros verdes, som. R$
12.600,00. Tratar: 3704810

PASSAT - vende-se, de mão,
automático, 4p, compl. R$
18.000,00 ou R$ 5.400,00 +36x.
Tratar: 9123-7355 ou 370-3574 c/
Waldir

PASSAT - vende-se, 82. R$
2.800,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9133·9510 hor. comI.

SANTANA-vende-se, GlS, 2.0, 88,
compl., 4p. R$ 6.500,00. Tratar:

376-2554 ou 9123-7713 c/ Marcos.

SANTANA - vende-se, 86, CD. R$
3.700,00. Tratar: 370-6188 c/
Sidnei.

SANTANA-vende-se, CD, 4p, compl.
R$ 4.200,00. Aceito troca. Tratar:

273-6242 ou 9.133-9510 hor. comI.

SAVEIRO - vende-se, G2, 00,
branca, compl., GNV. R$
19.000,00. Tratar: 9131-0130.

TERÇA-FEIRA, 24 de junho de 2003

BESTA - vende-se, Kia, 97. Tratar:
370-7774 ou 9973-5449.

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

original, controle satélite de som, t.e.
5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

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.Q009 c/ Santiago.

PEUGEOT =vende-se, 405 GRI, 96,
compl. Tratar: 372.Q560.

RENAULT 19 - vende-se: 98, 1.8.
4p, compl., c/ rodas liga. R$
15.000,00. Tratar: 275-3809.

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

BIZ - vende-se, 99. R$ 1.200,00
+19x R$135,00. Tratar: 370-1823
c/Jlson.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS,
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCE�S PAGAS.
PAGO A VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905
DARlEE - vende-se, 96. R$
2.500,00. Tratar: 371·2800 c/ e

Jonas.

XLX - vende-se, 90, branca. R$
2.300,00. Trtar: 276-3066 ou 370-
0730 ou 9113-6532 c/ Carlos.

APARELHO CD - vende-se, Pionner,
c/ controle, módulo de potência de
1.800we 1 par de alto falantes 69.
Tratar: 9111-5630.

RODAS - vende-se, 16, bino, igual
Audi A3, pneus pioo, novos. Trata,
9121-7967 c/ Junior.

SOM - vende-se, automotivo,l o

aparelho de Cd, c/ controle e frente

descartável, 2 pares de 69 bravo!,

GRUPOS GERADORES DE· ENERGIA
·Venda *Loca�ão *Consertos *Monlagens

Irináqulnas Indústria
.e Comércio Ltda.• ME

Trubalhamos com vendas e consertas:
- Motores Estacionárias - Motoserra
-lavo Jota' . . Rocodeira • Assistência 24 hs
- Aspirador - MÓlobombos www.lnnaqulnas.cjb.net
- Compressor - Entre outras...

.

Ir",aqulnas@uol.com.br
Ruo Cei. Gomes de Oliveira, J 651 - Centro -

275·0316/371·9421
9133.6136/9952.1838

Consórcio

'Regata
fJ�tw� o-�'t

PEÇAS ACESSÓRIOS • OFICINA

C 100 BIS KS OI/OI PRATA
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
CG 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL
CG 125 TITANKS 01101 AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 PRATA
CG 125 TITAN xs 00/00 VERDE
CG 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA
CG 125 TODAY 90/90 VERMELHA
YBR 125 K 01/02 PRATA

CBR450 SR 89/89 BRANCA/AZUL
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
XLR 125 KS 01101 PRETA
NX4FALCON OI/OI PRATA

VIRAG0250 96/96 BORDO
VlRAG0250 98/98 PRETA

Av.: Prefeito 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 



TERÇA-FEIRA. 24 de junho de 2003 CUSS
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Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

Roadstar c/ 1 mód. 500w 10.000Its. R$ 1.100,00. Tratar:
ornideron. Tratar: 9975-6902 c/. 276-0511 a noite.
Wagner.

CAMA-vende-se, bicama, marfim,
c/ baú, seminova. R$ 250,00. Tratar:
9117-5839 ou 370-8986.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
p/ imóvel, de R$ 50.000,00. Tratar:
9975-6231 c/ Juarez.

diversos

CORREIO DO POVO 7

CAVALO - vende-se, manga larga,
paulista. Tratar; 273-6242 ou 9133- ou 370-8986.

9510 hor. comI.

CELULAR - vende-se, Motorolla

C331, 2 meses de uso. R$ 320,00.
Tratar: 376-0010

AQUÁRIO - vende-se, grande,
l,OOxOAOx0,40 c/ aparelhos de

o�gênio, filtro e 12 peixes. Tratar:
370.3076 ou 9991-2356c/Ademar.

BOX - vende-se, 1AOx2,OO, novo.
Tratar: 372-3752 c/ Roslana ou

Vilson após 18hs.
CELULAR - vende-se, DM150 da

LG. R$170,OO. Tratar: 9117-5839

Tratar: 274-8364 c/ Claudemir

CACHORRO - vende-se, filhote de

pincher nº 1. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli Seleção
AR CONDICIONADO - vende-se,
1.500btus, c/ nota, quente e frio,
consul. R$ 600,00. Tratar: 9113-
4728. CACHORRO - vende-se, filhote de

cocker. Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751 c/ Noeli

COMPRA-SE - equipamentos e

móveis p/ Clínica de Fisioterapia.
Tratar: 275-1631 c/ Teima após as
15hs.

CONSÓRCIO - vende-se, União,'
carta de crédito, não contemplada.

...... " � " . __

", ··········1

GELADEIRA - vende-se, Brastemp,

Vilson após 18hs.

Empresa procura profissionais e professores nas áreas
deAdministração, Informática e Secretariado, com

experiência mínima e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n" 665 (em frente ao Hospital Mat.

Jaraguá), de2" a 6"-feiraem horário comercial.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de

poodle. Tratar. 373-3787 ou 9993-1751BICICLETA - vende-se, ergométrica,
seminova. R$ 150,00. Tratar: 372-
0203 c/Marlene. CAIXA D'ÁGUA - vende-se, de

��
�GIs.\JlGAs E ENCOMENDAS AÊREAS
..

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

FOGÃO A LENHA - compra-se,
usado. Paga-se a vista. Tratar: 9997-

2280 falarc/ Lurdes ou Sebastião.
FILMADORA - vende-se, JVC. R$

650,00. Tratar: 372-0663. FREEZER-vende-se, 1801ts. Tratar:

371-8040.

FILMADORA - vende-se, portátil,
Panasonic. Tratar: 372-3752 c/

,

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 Proínpes (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 doNetscape.
PúblicoAlvo:
- Interessados em conhecere utilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.

Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
OS C'uI:SO 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 investimentoserá de R$ 95,OOporaluno.

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

UNERJ
Ce;nlto Unl\lersltilrlo de Jaraquá do Sul Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
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Frostfree. R$ 400,00. Tratar: 372- Tratar: 370-3561.

0744 cl Vanda.

INSTRUMENTO MUSICAL -

compra-se bateria usada. Tratar: 376-
1933

lOJA - vende-se, de confecções, 'no
centro. R$ 30.000,00. Tratar: 9974-
8468 ou 9109-6201.

lOJA - vende-se, feminina na

Marechal Deodoro da Fonseca.

Tratar: 372-3139.

lOJA - vende-se, de confecção,
clientela formada. Barra do Rio Molha.

R$ 55.000,00. Tratar: 9974-8468
ou 9109-6201.

lOJA - vende-se, de moda, rua

ReinoldoRau 572, sala 7, ao lado

lab. Fleming. R$ 12.000,00. Trtar:
371-0167 ou 376-3683 ou 9957-

1300.

MÁQUINA - aluga-se. Tratar: 370-
6110.

MÁQUINA - vence-se, interloque.
Tratar: 370-3561

MÁQUINA - vende-se, pi jeans.

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

MÁQUINA - compra-se, de moer

came, elétrica, pequena. Tratar: 371-
3393 cl Marlene

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

MÓVEIS - vende-se, pI montar loja
de roupas. Tratar: 372-3139.

PRECISA-SE - de pessoas q tenham

carro e queiram dividir o custo

combustível do trajeto centrojMalwee
e vice-versa. Tratar: 376-2100 cl
Angela.

SERRA MAKITA - vende-se, 3

serras pi madeira, disco de cortar
piso, disco de cortar ferro, cy L ano

de uso. R$ 250,00. Tratar: 273-
0241 cl Altair.

CLASSI

250,00. Tratar: 9902-0732 cl VIDEOGAME - vende-se, Dream

TALHADEIRA -vende-se, nova, cl Junior.

nota fiscal. Tratar: 370-3561.

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

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

TíTULO CANDEIAS - vende-se.

TíTULO ACARAí - vende-se. R$ Tratar: 376-1595.

100,00. Tratar: 371-1495 cl Darci.
VIDEOGAME - vende-se,' Play
Station cl 2 controles, 10 cds, 1

memory cardo R$ 300,00. Tratar:

376-22Q6.

-

acompanhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

o prédio:

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp,
TíTULO BAEPENDI- vende-se. R$ stereo. Tratar: 9995-9007.

• PLAV$TATION 2
'XBOX
*.pLAYSTATlON ONe
* OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY ADVANCE.
• NINTENDO GAAlE CUBE hórartodeatelWlimooto: segunda! segW1dadas IG,tO !$22:00

Rua: Bertha Wee ue,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail lane

VIDEO lOCADORA - vende-se, rua
Maria Humbelina da Silva. R$
22.000,00. Tratar: 371·2525 ou

275-0945.

ETGAME VIDEOGAME-vende-se, PlayStation
2, cll0 cds, 2 cintroles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-
2206.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL. IJaraguá do Sul cf Local
.

Discreto, Aquecedor
e Acessórios

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

-, Piscina adulto e infantil, Playground,
/smbienics decorados e mobiliados.

T'IIl"daçifo água quente - Churmsqueim nu Sil<:llIhl

Opçíio 2 vngos de garagel/l
Opçilo gllrtlg(!lJl cldcp. Privativo
Completo sisieuu: de segurIlHço

Localizaçiio do Prédio: Rua Leopoldo
Perto do Clube Beira Rio

70 meses para pagar
n$ 15.000,00 entrada

"

,

sa/,lo direto cf II Construtor«

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R Marechal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - [araguâ do Sul- Se

CONSTRuSlL
"Inovando Conceitos de Vida"
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VOGA

I Palestra sobre Bhakti Yoga (entrada franca) está prevista
para acontecer NA sexta-feira desta semana, a partir das
19 horas, no auditório do Shopping Center Breithaupt.
A promoção é da loja Oratorium. De acordo com os

entendidos no assunto, Bhakti Yoga significa Yoga da

Devoção, o processo que permite despertar o amor

puro da criatura pelo Criador. Esse amor é pessoal,
individual, espontâneo e reside dormente no coração de

todas as criaturas até o encontro com o santo devoto e

puro do Senhor Supremo. O palestrante é Bhuvana

Mohan Prabhu, que pratica yoga há 30 anos, já tendo

publicado 25 livros sobre o assunto. Foi monge por 10

anos.

SAÚDE
A próxima edição do projeto do Sesc -Saúde, que
acontece sempre NA primeira quarta-feira de cada mês

( dia 9 de julho) vai finalizar com uma palestra sobre
Psicologia dos Adolescentes, que será ministrada Por

]osiana Dietterle. O Sesc- Saúde faz parte do programa
nacional do Sesc de colaborar com a melhoria da

qualidade de vida da comunidade onde atua. A cada

edição do evento, oferece, gratuitamente, exames de

diabetes, colesterol, verificação de pressão arterial, peso
e orientações gerais sobre amanutenção da saúde. Todas
as informações sobre o paciente são cadastradas em

computador e o mesmo recebe uma carteirinha com os

dados e resultados dos exames.

FESTAS
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ptomove, hoje, amanhã e quinta-feira festas juninas. Hoje
e amanhã a festa é dirigida aos integrantes dos Grupos
de Idosos eNA quinta- feira para as mulheres dos Clubes
de Mães. Os eventos acontecem a partir das 14h30, no
Centro de Convivência daTerceira Idade. Tanto os idosos

como as mães estarão caracterizadas. A intenção da

coordenadoria do Centro de Convivência é oferecer

oportunidade de integração social e descontração. A
realização de festas juninas já integram' o calendário de

eventos do Centro de Convivência da Terceira Idade,
que funciona no Parque Municipal de Eventos.

I

VISITA
O Bispo Dom Orlando Brandes estará em Jaraguá do
Sul hoje e concede entrevista para a imprensa no horário
das 15h30,NA Paróquia São Sebastião, no Centro. Dom

Orlando deve falar sobre as propostas da Igreja Católica

dentro da atual conjuntura social e sobre a campanha da
Fraternidade deste ano, que tem o idoso como tema

central.

otivos não vão

Câncer - Seu jeito meigo vai

chamará atenção dos chefes e

a chances de
e quer. Afaste-se
e complicado.

ve ite pa ra mostra r

. O namoro sofrerá
a positiva. Cor:

IPREVENÇÃO: DEMANDA NEONATAL RECEBE ATENDIMENTO ESPECIAL PELO SUS, EM JARAGUÁ DO SUL

Diagnóstico precoce de surdez
éfeito gratuitamente no município
]ARAGuA DO SUL -

Desde março deste ano

que todos os recém nasci

dos em Jaraguá do Sul es

tão recebendo um trata

mento especial no que se

refere a prevenção de

surdes. Os exames são gra
tuitos e realizados diaria

mente, inclusive finais de

semana -e feriados, nos

Hospitais São José e

Jaraguá através da coorde

nação da AADAV (Asso
ciação Assistencial dos
Deficientes Auditivos e

Visuais) que acompanha o

diagnóstico para fins de

tratamento. ''A reabilitação,
quando é feita até os seis

meses de idade, tem mais

resultado", ressalta a coor

denadora da AADAV, as

sistente social Luísa Hele-
,

na Rosa,
De acordo com Luísa

Helena, somente neste pri
meiro trimestre do ano

foram realizados 507 aten

dimentos. A coordenado
ra faz questão de salientar

Cesar Junkes

Todos os recém- nascidos passam pelo exame da orelhinha

que o exame, denomina
do de "otoemissão acústi

ca", não caracteriza tria

gem' mas sim trata-se de

um diagnóstico precoce
da deficiência auditiva, que
pode ter, origem genética,
fatores sanguíneos e uso de

determinados medica

mentos durante a gravidez,
mas que, quando detecta

da ainda cedo, tem chances

de reabilitação ou pelo
menos rrummizar os seus

efeitos. "No Brasil o nor

mal, até agora, que esse tipo
de deficiência seja desco

berta somente por volta

dos quatro ou cinco anos

de idade", exemplifica
Luísa Helena . .segundo ela,
até agora apenas quatro
crianças apresentaram pro
blemas e foram encami-

nhadas para especialista.
A coordenadora salien-

. ta que em Santa Catarina o

registro oficial aponta um

contingente de 178 mi sur

dos, sendo que destes, ape
nas 2% estão recebendo
"-

atendimento. "10% da po-

pulação brasileira é porta
dora de alguma deficiên

cia e o diagnóstico preco
ce é a melhor forma de

minimizar o problema.
Luísa Helena explica que
não há idade estabelecida

para o início da perda au

ditiva, portanto, o diag
nóstico pode ser realizado

tanto em bebês quanto em

adultos. Esse exame feito

nos bebês é tão importan
te quanto o teste do pezi
nho, pois a surdez é mais

frequente. Em pesquisas
realizadas, uma em cada
mil crianças nascidas em

condições normais de par
to tem deficiência auditiva.

Em condições de risco, o
número sobe para 1 em 50

recém-nascidos.

revista The Fato tem como

diferencial o aspecto de ter

sido inspirada no volun

tariado e ser toda a sua ren

da líquida revertida para as

duas entidades.
Com uma concepção'

arrojada, a Teh Fato pri
ma pela excelência gráfica,
com muitas fotografias e

um texto leve e agradável.
Privilegia as áreas de lazer,
cultura e diversão, além de

trazer um editorial de

e fazer todo o seu

fe�o e será
r a por isso. Não deixe

q�"dhtÔnGi� interfira no seu

romance. Cor: Tons claros.
Escor

s amigos para o que

pois eles estarão ao

o trabalho, nos

moda ousado e exclusivo,
produzido. em Jaraguá do

Sul, como modelos locais

e roupas e acessórios que

poderão ser ad9uiridos
nas lojas de Jaraguá do Sul.

Prevista para circular

em edições bimestrais, o

primeiro exemplar traz 24

páginas coloridas com a

perspectiva de já NA pró
xima edição circular com

mais páginas.
O editor e idealizador

Revista The Fato serálançada nesta quarta-feira emJS

do indica q ue terá
de para mostrar o

no serviço e

c que deseja. A
p Jr;P fortalecida. Cor:
Branco. '%ili'V'

Virgem - Você terá o apoio
d no serviço, mas na

eixe que a família
uas decisões. Siga
o coração. Cor:

do projeto, publicitário
MarceloWagner, está satis
feito com a receptividade
verificada junto ao meio

empresarial jaraguaense.
''Através da The Fato, além
das empresas estarem aju
dando importantes institui
ções como aAma e aApae,
estarão divulgando suas ati

vidades, produtos e servi

ços, numa revista que pri
ma pela qualidade visual e

de informação", destaca.

]ARAGuA DO SUL - A

Ama ( Associação dos

Amigos do Autista) e a

Apae (Associação dos Pais

e Amigos dos Exepcionais)
lançam amanhã, em recep
ção a ser realizada às 20

horas, NA Estância Ribei

rão Grande, a revista The

Fato. Concebida para não

ser apenas mais um veículo

de comunicação no con

corrido e fértil mercado de

comunicação jaraguaens<;_�

Sagitário - Sua energias
estarão

'.'.-.-..
adas na

prof
lirni

pr�l�cltll,(O .

Capricórnio - Acredite na

vai lhe dar uma força
uistar algo muito

IXesposabilidade
,�� amor. Esqueça
or: Cinza.

e tem alguma
sional em sua

/9l(e poderá faturar
u tp'fíq)extra. O
romance exigirá seriedade. Cor:
Tons escuros.
Peixes - Novas oportunidades

trabalho.
ra mostrar o seu

ua criatividade. O
precisar da sua

,,-,r: Creme.
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GENTE & INFORMAÇÃO

Fotos: Divulgação

POR FRANCIENE FAGUNDES

Completou 90 anos no dia

28, Adele Bartel Henschel, a

recepção foi na Recreativa
da Dalmar. Seus filhos
Arno, casado com Traudi, e

Elvira casada com Víctor,
netos e bisnetos a

parabenizam

FESTA JUNINA
Acontece nessa quinta-feira,
ra partir das 19 horas na

Choperia Di Lorenzza uma

divertida festa junina. Estão
todos convidados!

Em pose paracoluna, Cristiane e Ninho Demarchi.
Ela aniversariou no último dia 20, e também
comemoraram 5 anos de casamento. Felicidades!

_As amigas de infância, Cristiane, Josiane, Maria,
Diane e Terezinha, se reuniram no dia 14 para
uma confraternização como fazem todo mês

Completou 18 anos no dia 23/5, a jovem
Kelly Bornholdt. Felicidades de seu

namorado Ailton e da sua mãe Mari

Aniversariou no dia 10, Eda Sauer.
Parabéns de toda sua família

Comemoraram no dia 21, Hercules e

Adriana, 5 anos de namoro. Parabéns!
Homenagem de Elis para o namorado
Jonas: "O mais importante entre nós
não foi apenas você me dizer o que é
amar alguém, mas sim, me fazer amar
você como nunca amei ninguém."Te
amo demais!

80, ENCONTRO
AB R H (Associação B rasi

leira de Recursos Humanos)
Regional de Jaraçuá do Sul,
convida a todos para parti
cipar do 8° Encontro de Ta

lentos' H umanos, que acon

tece nos dias 2 e 3 de julho,
nó grande auditório Eggon
João da Silva. A sua parti
cipação no evento é muito

importante. Inscrição
R$10,00 por noite. Maiores

[informações com Renilda no

3,70-1862 ou pelo e-mail:

abrhjgua@terra,com.br

PARABÉNS
Esmar Radünz esteve de

parabéns no dia 15. Esta é
'

uma homenagem com muito
carinho de toda sua família.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Evani r I<reutzfeld aniversariou
ontem. ,Parabéns, saúde e

muitas felicidades de todos os

seus familiares.

A simpática
lucineide Daiana

Hafermann, filha
de lucia e lidio,

completou 21

anos, no dia 21.
Parabéns e muitas

felicidades é o

que deseja todos
os seus amigos.

Nós te

adoramos...

NOITE DA SOPA
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 encomendam
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: 376-1084
Endereço: tkm da Rodovia se 416 (Jaraguá do Sul- Pomerada) 800m
da Fábrida da Chocolaite.Estrada Geral Aurora s/ na, Rio Cerro II

FELlCIDADES_,��_
Júlio Soares, o mais popular Julinho
p rop r lejár ió da Casa Campeir�
aniversaria nesta sexta-feira, dia 27.

Tarcisio 'Kuster
Luciane Spézia Rinkaweski
Carlos Motta
Renaldo I<och
Juliana Norilles
Cristiane Sales
Nilton Valentini

Margt Hauffe
Claudino Alves
Flavio José Franzner
Dirce Bortolinl
Marli Sasse de Oliveira Souza

23/6
Pedro Henke
Maira Solange Dalpiaz
Rodolfo Alexandre Fiedler
Cintia Rafaela Moser
Daniel Saplinski
Ivo I<aufmaann

Pawlak

André Winter
Gennifer G. Mohr
Nair Quadros
Paula Emmendoerfer
Wanderleia Gessner
Joana Giovanella Stolf

Jaqueline Bolduan
Vanderlei Leodato Linhares
Tereza S. Szirkowski

13

Ag
Qu
ao

ma

ME
COI
um

A [
Sr,
liat
�UI
ent

IiZé

25/6
Valmir I<ellner
Ivo I<rüger
C ristiane H iendlmayer
Horst Fischer
Mário Leitholdt
Luciano Vicente
Valmir Jacobi
Bertha Maiochi
Gabriel Bauer
Fernanda Sjoberg
I<elly Dionara Müller

Mayla Cariny Uller

Pai
AD
Jar
AG
lun
Ban
lun
Bre
lun
Cer
Ma
Cos
Mo

26/6
Patrick da Silva
Marlene Duwe

.

-

Barbara Schulze
Fernando José S chmitz
Adriano Schwirkowski Filho
Nadia Cerli Leoni
G iane I<uskowski

Regiane Arruda Leal

27/6
Wagner Sales
Thainara Aline Dias
Simara Meldola
Miletie Miks
Terezinha Pedrotti

28/6
Ti ago S. Ruecke rt
Laura Kinas de Aguiar
Eduardo Weiss
Randols Bruch
Edith Tomaselli
Fabiane Vorpagel

Son
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POR EGON JAGNOW

(4Iírculo
Italiano

13a Festa Italiana

Agradecimentos:
Queremos agradecer a presença das autoridades presentes, e

aopúblico que esteve presente, tornando a nossa festa cada fez
maior.
Merece elogios, o esforço de todos os membros da Diretoria,
Conselho e Coral, e em especial as cozinheiras, que prepararam
uma comida tipicamente italiana.
A Equipe de Coordenação da 13a Festa Italiana, na pessoa do
5r.Joãozinho Júlio Depiné, Diretor de Eventos do Círculo Ita
liano.
Queremos aqui deixar registrado, o nosso agradecimento as

entidades e patrocinadores, que apoiaram na divulgação e rea

lização da 13a Festa Italiana.

Patrocinadores:
ADOmakler Seguros
Jaraguá Turismo
AGe Eletro Eltrônica
Lunelli Instalações Elétricas
Banco Bradesco S .A.
Lunelli Textil
Breithaupt S .A.
Lunender S .A.
Cerealista Wille Ltda - Moinho Jaraquá
Marisol S.A.
Cosmos Turismo
MOretti Automóveis Ltda

Fundição Vitória Ltda
Postos Mime

Frigorifico Tomelin
Pró Imagem Estúdio Grafico

Frigorifico Lazzaris, 'de Sérgio
Lazzaris

Uniplast Embalagens
Frilemay
Urbano Agro Industrial -

Café Tio Urbano

Gaivota Paineis e Adesivos

Supermercado Vailatti
Gráfica Régis
Viação Canarinho Ltda

Apoio:
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Fundação Cultural
SeCretaria do Desenvolvimento Social
Apae
Arweg
Associação de Clubes e Socie
'ades de Tiro do Vale do Itapocú
�omunidade Nossa Senhora
a1nha da Paz
Comunidade São Francisco de
ASSis

�mprensa em Geral

pessoal do Banco do Brasil S.A.
alicia Militar
S'lão de Festas Bompani
SOnettiAlimentos I 371-8222

FLORIANI
ADVOGADOS

Grazie a 'tutti Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -
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Celular, telefone, internet, comunicação via
satélite de forma instantânea nem deixam espaço

para se imaginar que, num tempo não muito

remoto, as notícias levavam semanas até meses.

É difícil imaginar que a comunicação mais

segura com o mundo passava por um aparelhinho
muito simples, que imitia "bips" curtos e lengos,

numa sequência ordenada ( Código Morse),
chamado telégrafo. A instalação do telégrafo, nos

anos vinte, em Jaraguá, foi um progresso muito

grande, pois possibilitava ao jaraguaense se

comunicarem com o mundo, enviando e

recebendo telegramas. Na foto temos a equipe
local da Companhia Brasileira de Correios e

Telégrafos e o telégrafo sobre a mesa.

Gostaríamos que nossos amigos leitores nos

ajudassem a identificar quem são estes
funcionários. A foto é do Arquivo Histórico

M.unicipal.

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

seu tempo foi bem empregado.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEl

HÁ 15 ANOS
Em 1988, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Minas e

Energia, firmava convênio com a Prefeitura de Jaraguá
,

do Sul, para a realização de um levantamento completo
dos recursos minerais existentes no município. O convê
nio tinha duração inicial de um ano e garantiria a colabo

ração técnica na execução de um Plano de Apôio na

. área de Geologia e Geotecnia à Prefeitura para a elabo

ração de mapas municipais de ocorrências minerais, de

jazidas de areia, brita, argila, etc. mapas de controle de

áreas de pesquisa e de mineração, mapas de ocorrências

de áreas de pesquisas e de mineração, mapas de ocor

rências de áreas geotécnicamente in�táveis, e finalmente a

execusão de. um Plano Diretor de Geologia e Minera

ção para o município e acompanhamento da evolução
do Imposto Único sobre rmnerais no âmbito do muni

cípio.
O Cartóriuo do Crime, que funcionava em anexo ao

Fórum Desembargador João Thomaz Marcondes de

Martos, da Comarca de Jaraguá do Sul divulgava a rela

ção dos que deviam compor o corpo de jurados de

,1988 Adernar Coelho, Adriana campos, Adolar Gilber

to Picolli AlceuMoacir Piazera, AlairLescocz,Aldo Salai,
Afonso Neto, Altair Maestri, Angela Aparecida Junkes,
Angela Aparecida Sikveira, Álvaro Ridrigues de Carva

lho Filho, Ana Barbara Buchmann, Anisio Galvan, An
tonio Giovani da Silva, Antonio C. Marangoni, Aristides
Conti, Armínio Fischer, Bonifácio Formigari, Carla Sueli
Tomazelli, Carlos Azevedo Pereira, Carlos Bararto, Carlos
Elias Vailatti, Celso Lange, Cesar Abtonio Maba, Clarice

Judacesky, Charles Harnack, Cristiane Rosa, Carmem
Tereza Poffo, Dagomar Müller, Darcy Rutsatz, Décio'

Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

HÁ 3 ANOS

Buchmann Décio Raul Piazera, Denize Betoni, Denise,
,

Maria de Moura Seban Dorótea P. de Souza, Edney
Escopelli e mais 97 nomes, perfazendo os 126 nomes

que curnpunhnm a lista de jurados de 1988,

Em 2000, falecia o Pastor Hermann Waider, que por

quase 20 anos serviu a Comunidade Evangélica Luterana
de Jarguá do Sul, centro, a ele se devendo as muitas

obras da Comunidade Evangélica Luterana. Durante a

2" Guerra Mundial teve que suportar muitos constrangi
mentos, por ser alemão, mas sua dedicação como religi
oso suportou os exessos, e' continuou sua obra ainda

admirada nos dias de hoje. Quando do seu passamento,
o Pastor Ingo Piske dizia: "Deus o chamou para Si, a

quem com fidelidade o serviu em dois continentes. Lou

vamos a Deus meus Pastor e sua família que aqui vieram
e trabalharam abnegadamente por tantos anos."

A Câmara de Vereadores aprovava projeto de lei do

Executivo, reconhecendo a Associação de Preservação e

Ecoturismo como de utilidade pública, A associaç�o
fundada em fevereiro do ano passado, com a finalidade

de dar nova orientação administrativa ao Parque Ecoló
gico, facilit:'mdo o funcionamento da mesma, inclusive

na captação de recursos externo, tendo em vista as carac

terísticas de preservação ambiental,

Al'essander Lenzi atribuia na segunda etapa do Brasileiro
deJet Ski, realizada em Piçarras, por falta de concentação.
Alguns mais chegados do jaraguaense diziam que o seu

estado de nervos antes de entrar na água na últi?1a bate
ria estava elevadíssimo. Perguntava-se: como pode um

;J
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FALECIMENTOSIMARCAS A: PILOTOS JARAGUAENSES TIVERAM PROBLEMAS NA PROVA DO FINAL DE SEMANA

Automobilismo reuniu cerca

de 75 pilotos de todo o Estado
]ARAGuA DO SUL - A

quinta etapa do Campeona
to Catarinense de Automo

bilismo, realizada. neste final
de semana, no autódromo
de Joinville, contou tom a

participação de aproxima
damente 75 pilotos vindos
de diversas cidades do Es

tado. A competição conta

com a presença de três

jaraguaenses na categoria
Marcas A. Oep6i_s de ser

transferida por� cÍuas vezes,
devido ao mau tempo, a

pista ainda não estava como
os pilotos desejavam.

- A chuva prejudicou
demais o piso do autódro

mo, não estava 100% ainda

-,
. cri�ica o piloto jara

guaense Dirceu Rausis. No

sábado, ele obteve excelen-

Divulgação
Carro de Rausis está em São Bento do Sul para avaliação

te resultado nos treinos

classificatórios, garantindo a

poli position, registrando
1 '19' '808. "Larguei na fren
te e muito bem no domin

go, mantendo a liderança da
prova até a terceira volta,
quando tive um problema

no motor do carro, que foi

perdendo a rendimento e

tive de sair", lamenta o pilo
to. Com a quebra, Rausis
consegwu apenas um pon
to pela poli. "Meu carro ago
ra está em São Bento do Sul

para o mecânico verificar o

que aconteceu", diz.
O vencedor desta etapa

na Marcas A foi Carlinhos

Bago, de Blumenau - que

disputou lado a lado com

Douglas Boga, que acabou

capotando -, seguido de

MichelGiuste, deJoaçaba
apesar da segunda colocação
ainda está na liderança do

campeonato-, em terceiro

ficouJuliano Dinner, de São

Bento do Sul; em quarto lu

gar ficou o também. são
bentense Leomar Fendrish, e
na quinta coloca_ção, ficou
Raulino KreisJunior.

A próxima etapa do es

tadual de automobilismo

está programada para os

dias 5 e 6 de julho, no autó

dromo de São Bento do Sul.
(FABIANE RIBAS)

,,.

OlescLeste-norte já tem dez classificados paraRio do Sul
]OINVILLE - Com o

encerramento do handebol
e tênis de mesa, no masculi
no e feminino, e do tênis

masculino, o regional Leste
norte da Olesc (Olimpíada
Estudantil de SantaCatarina),
em Rio Negrinho, já tem

seus primeiros campeões e

dez equipes classificadas para
a fase final, em Rio do Sul,
de 18 a 25 de julho. O

handebol masculino te�mi
nau sábado com a vitória de

Blumenau e o vice para
Joinville, O feminino foi
decidido ontem pelamanhã,

com Itajaí vencendo
Blumenau na final por 15 x
3. O tênis masculino terrni-

.
nau domingo comJoinville
em primeiro, ganhando de

Jaraguá do Sul por 2 x O e

Indaial em segundo, ao der
rotar Mafra também por 2
x O. Em terceiro lugar ficou
Jaraguá do Sul.

O tênis de mesa foi de- .

cidido hoje com São Bento

campeão do masculino ao

vencer Blumenau na final

por 3 x 1. Pelo terceiro lu

gar Indaial ganhou de
Timbó por 3 x O. No femi-

nino o troféu de campeão
ficou comJoinville que der
rotou Indaial na decisão por
3 x 1. Também por 3 x 1

Timbó ganhou de Três Bar

ras e acabou em terceiro lu-

gar.
Como nos regionais os

dois primeiros colocados

em cada naipe ou modali

dade garantem vaga em Rio

do Sul, já são dez as equi
pes classificadas: handebol

masculino, Bluménau e

Joinville; handebol femini
no, Itajaí e Blumenau; tênis
masculino, Joinville e

lndaial; tênis demesa mas

culino, São Bento e Blu

menau; tênis de mesa femi

nino,Joinville e Indaial.

Faltando ainda as deci
sões do último dia no bas

quete, futsal e vôlei, a lide
rança parcial do regionalles
te norte pertence aJoinville
com 35 pontos, seguida de

Blumenau com 30, Indaial
com 23, São Bento do Sul

com 18 e Itajaí com 15 pon�
tos. A competição termina
no começo da tarde de

hoje, com 22 equip�s. clas
sificadas para Rio do Sul.

Tenistas trazem bons resultados de Blumenau
]�GuA DO SUL - A

segunda etapa do Grand
Slan Tim de Tênis, válida
pela terceira etapa do Cam
peonato Catarinense de
Tênis de Mesa da 2a Clas-

se A, foi disputada neste

final de semana, na cidade
de Blumenau. Tenistas de

Jaraguá' do Sul defende
ram o Município na com

petição, trazendo resulta-

dos positivos para casa.

Paulo Silva Neto, o Neti-,

nho, sagrou-se campeão e

está em primeiro lugar no
ranking estadual. Artur

Sonnenhohl ficou em se-

gundo lugar. No feminino,
a jaraguaense Mary Jones

\

Silva garantiu a vice-colo-

cação. O tenista Paulo Co

ral foi semifinalista na }a

Classe A.

Faleceu às 7:30 horas em 19/6 o Senhor Armando
Moreira da Cruz com idade .de 42 anos, deixando
enlutados sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e
demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 20/6 às 9:00 horas, saíndo o féretro da
Igreja Nossa Senhora Aparecida seguindo para o

UI

Cemitério da Vila Lenzi. UI

Faleceu às 6:00 horas em 23/6 o Senhor Fredolino
Funcks com idade de 58 anos, deixando enlutados
esposa, filhos, noras, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 24/6 às II

10:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da I(

Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi. lei

Faleceu às 11:00 horas em 20/6 o Senhor Zacarias
irDellagiustina com idade de 52 anos, deixando

enlutados a esposa, 2 filhos, 1 filha, seus pais, sogro, OI

sogra e demais parentes e amigos. O sepultamento u

foi realizado em 21/6 às 16:00 horas, saíndo o féretro !
da Comunidade de São Francisco de Assis seguindo
para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 7:00 horas em 20/6 a Senhora j

LinaHornburgWittoft com idade de 80 anos, deixando

enlutados 2 filhos, 1 filha, 1 genro, 2 noras, 9 netos,
11 bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 21/6 às 9:00 horas,
saíndo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Apostolo
Paulo seguindo para o Cemitério do Centro.

OassificadosdomRREloooroVo.

Ligue para o 371-1919, e li

confira!

Espcciâlização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro.
e Curso na Sociedade Brastlcha de Onalmologia do Rio de Janelfo

Fone: (047) 275-1150
Av. Moí. Deodoro/ 776 • Sola 12 • Ed. Maximunn Cenler

LOTERIAS
Megasena
concurso: 473

07-23-41-49-�1-58

Quina
concurso: 1162

11 - 26 - 30 - 61 - 80

Loteria Federal
concurso 03744

l° - Prêmio: 5.0.211
2° - Prêmio: 60.227
3° - Prêmio: 38.309
4° - Prêmio: 20.536
5° - Prêmio: 41.449

Lotomania
concurso: 326
10-12-13-14-
25 - 29 - 36 - 41 -

45 - 50 - 51 - 54 -

57 - 63 - 66 - 76 -

80 - 83 - 84 - 96

Inauguração
Data: 25 de junho
Horérlo: 19 horas

e a partir dó dia 26, das
8:30 00 12:00 e dos
14:00 às 18:30, o
público pode conferir o

que há de mais fino em

bijuterias e acessórios
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esporte retoma a integração
ntre esporte e cultura

JOINVILLE - Visando

mprir o princípio que

orteia o esporte educaci

nalem SantaCatarina, que
10 onsta da co-educação,
JS ancipação, integração,
e

is ll'tlcipação, regionalismo

IJa
totalidade, a Fesporte (Fe
eração Catarinense do

esporto) através da Ge
,s
1 incia Educacional está re
Io

omando em' Caçador,
'arante a Olesc (Olimpía-
I Estudantil Catarinense),
programa de integração
:porte/cultura. O progra
a consta de apresenta
oes artísticas encaixadas

os intervalos dos jogos.
Implantado nos Jogos
colares de San ta

narina em Blumenau, no
o de 1996, e aplicado
os anos subseqüentes em
�spar e Videira, o pro
ama ficou durante qua
nanos sem: sei: realizado.

Imeta a ser atingida visa

tes; o professor de história
a pesquisar as origens de

várias cidades do estado; o

professor de português a

descobrir as diferentes for

mas de linguagem popu
lar regiC!nal; o professor de
matemática a calcular pú-

,

blico, relação custo bene-

fício do evento e tantos

outros exemplos de

interdisciplinaridade.
É intenção do gerente

de desporte educacional da

Fesporte, o professor
Adernar Silva, é ampliar a

integração da Olesc, que
deve voltar a ser Jogos
Escolares, com o teatro a

educação e o turismo. Já na
fase Estadual da olimpía
da, em Rio do Sul, Adernar

quer oportunizar a divul

gação da cultura regional
para todo o Estado.

"Num futuro bem próxi
mo a competição estará

cumprindo o artigo regu-
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I CAMPEÃO: TIME RUBRO-NEGRO VENCEU O VITÓRIA NA FINALíSSIMA DA, TAÇA DOS MUNicípIOS

Flamengo conquista título
inédito no futebol amador

]ARAGuA DO SUL - O

Flamengo conquistou um ti
tulo inédito neste final de se

mana. Com 11 anos de exis

tência, pela primeira vez o

time rubro-negro levapra casa
o troféu de campeão de fute

bol amador. O marco histó
rico aconteceu no sábado à

tarde, quando o grupo entrou
em campo, no Estádio do

Vitória, para enfrentar a equi
pe da casa, vencendo nos

pênaltis, por 3 a 2 - jogo
válido pela final do Torneio

.
Taça dos Municípios, promo
vido pela LJF (Liga
JaraguaensedeFutebol),Com
estádio lotado (aproximada
mente 1,2 mil pessoas), os jo
gadores mostraram um fute

bol esperado por todos. O

presidente da entidade espor-'
tiva,RogérioTomazelli, diz que
o torneio superou as expecta
tivas.

- O jogo foi um dos

Harnenqo comemora marco histórico

melhores em todo o torneio

porque foi uma lição do

Flamengo, que brigou pelo tí

tulo e garantiu a vitória Além

disso, tenho de destacar a or

dem do público que compa
receu em massa, a pontualida
de dos árbitros, o respeito às

leis do código esportivo, tam
bém a responsabilidade e es

forço das equipes pelo investi
mento no torneio - conside-

ra, Tomazelli levanta como

ponto negativo o fato de o

policiamento terattasadoe,con
seqüentemente, retardadoapar
tida. "Outro fator lamentável

foi o acidente entre dois atletas
em campo. Um deles se ma

chucoú, teve de ser levado ao

hospital,mas os bombeiros nãO
vieram o buscar", diz.

O presidente da uga sali

enta que o jogo da final trans-

correu bem, com três cartões

amarelos para cada equipe.No
tempo normal, empate por 2
a 2, gols de Marinaldo, do

Flamengo, aos 27 minutos do
primeiro tempo. No segundo
momento, Adilson empatou,
aos cinco minutos. Em segui
da, Beta ampliou para o Vi

tória. ''Num lance de jogo,
dois atletas do Flamengo aca

baram se machucando.

Adriano foi cabecear e acabou

atingindo o rosto deVanderlei.
Pelo incidente, o juizdelimitou
mais cinco minutos de jogo",
explica Tomazelli. Aos 47 mi
nutos, Jean empatou a parti
da, levando a decisão aos

pênaltis, onde houve a supera- ,

ção do F1amngo. 'Tenho de

salientar a eficácia e superação
do goleiro Marcelo, do

Flamengo, que defendeu qua
tro cobranças. Isso é inédito na

.

nossa história do futebol", or
gulha-se. (FABIANE RIBAS)

O segundo tempo come
çou e mostrou que os times

vinham com a preocupação
de não perder. Embora o'
número de passes errados te
nha sido grande, os dois ti-

laspecto interdisciplinar lamentar que preconiza a

bpertando,porexemplo, totalização do esporte, que Equipe Malwee empatou ontem à noite com a Ulbra
:!professores de geogra
� a motivar seus' alunos

; ta conhecer a topogra
I lados municípios visitan-

desta forma, poderá ser

realmente denominado de
./

Esporte Escolar", finaliza
o gerente.

]ARAGuA DO SUL -

Numa partida onde as defe

sas superaramas iniciativas dos

ataques,Malwee e Ulbra em

pataram por 1 a 1 na noite de

ontem, em Canoas, no Rio

Grande do Sul pela sexta ro

dada da fase eliminatória da

IJgaNacional de Futsal. Fal
cão abriu o placar aos 13'30"

da segunda etapa para a

Malwee e Tatu empatou aos

19'. Após a partida o técnico

Fernando Ferreti considerou

quemais do que as duas vitó

rias o time volta a jogar em
casa com a auto-estima ele-:

vada pela boa campanha nas
quadras gaúchas.

Com o empate, os

jaraguaenses somam dez pon
tos e seguem com possibilida
des de conseguir não apenas a

classificação à fase semifinal da
IJga Nacional de Futsal 2003,
como também o primeiro lu

garno grupo C, oque lhe daria
avantagem na disputa das par-

tidas da próxima fase, O time

da Malwee volta a quadra nes
te sábado, às 16 horas, contrao
São Paulo, de Barueri (SP).

As duas defesas mostra

ram qual seria a tônica da par
tida logo nos primeiros mo
vimentos. Embora a Ulbra

tenha saído mais no início do

jogo, aMalwee conseguiu es

tabelecer o equilíbrio e pas
sou a jogarnos contra ataques,
levando grande perigo ao gol
de Rogério.

"
,

mes passaram a arriscar mats

e Falcão abriu o marcador
numa jogada coletiva, Em

desvantagem no marcador o
time gaúcho, ameaçado de
não se classificar, saiu em bus

ca da igualdade e somente a

conseguiu no último minuto.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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.SUPERAÇÃO: ATLETAS DA AJINC BATERAM RECORDES NA COMPETiÇÃO DO FINAL DE SEMANA'

Jaraguaenses conquistam novos

recordes no Estadual de Inverno
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME ficou na quarta colo

cação geral, com 492 pon
tos, no Campeonato Esta

dual de Natação de Inver

no, encerrado no domingo.
A competição contou com

a participação de 17 clubes,
reunindo mais de 300 adep
tos desta modalidade es

portiva, no complexo es

portivo do Sesi,
-

em

Blumenau .. A campeã geral
foi a anfitriã, a Adblu, com
869 pontos, seguido do

Joinville/C3, com 843 pon
tos e, na terceira colocação
ficou o grupo do Clube 12

de Agosto, de Florianó

polis, com 741 pontos. Na

classificação geral no mas

culino, o Joinville/C3 ficou

em prin;,eiro, ã frente. da

Adblu, Clube 12 de Agos
to e Ajinc/Urbano/FME.
No feminino, liderança da

Atletas treinam todos os dias visando as próximas

Adblu, seguida do Clube
12 de Agosto e Ajinc/Ur
bano /FME. O técnico do
time jaraguaense, Ronaldo
Fructuozo, destaca que até

as categorias Infantis (13 e

14 anos) e Juvenis (15 e 16

anos) a Ajinc estava à fren

te, mas nas categorias
Júnior e Sêrâor não obtive-

'

ram boa pontuação. "Den
tre as quatro equipes, a nos-

sa era com menor número

nadadores, mas apesar dis-
.

so, aperfor-mance da equi
pe foi excepcional, pois
conquistamos 53 medalhas,
sendo 28 de ouro, 14 de

prata e 11 de bronze, além
de quebrarmos 13 recordes
e trazermos quatro índices

técnicos", diz o técnico. Os
atletas que conquistaram
este resultado foram Jan

Doubrawa, na prova dos

100metros peito, Infantill;
Janos Franzner da Silva, na
prova dos 800 metros li

vre, no Infantil 2; Talita
Hermann, na prova dos

200 metros livre,Juvenil2,
eMarina Fructuozo, na pro
va dos 100 metros livre, na
Júnior. Fructuozo mencio

na os destaques da equipe
"Os recordistas ]4nos
Franzner da Silva (recorde
nos 800 e 400 metros livre),
Eduardo Junkes (recorde �

nos 100 metros borboleta), FIGUEIRENSE E FORTALEZA EMPATAM

Jan Doubrawa (recorde
nos 100 metros peito),
Willian Maul (recorde nos

100 metros costas), Mayara
Martins (recorde nos 100

metros costas), Talita

Hermann (recorde nos 100,
200 e 400 metros livre) e

Marina Fructuozo (recorde
nos 50, 100 e 200 metros

livre)". (FABIANE RIBAS)

Eqiiipe de handebol vai em-busca da liderança no Estadual
]ARAGUÁ DO, SúL - Os

atletas que integram a equipe
ADHJ /Vê Mais/Pasold
LabjFME, feminino e mas

culino, treinam forte esta' se

mana visando o returno do

Campeonato Catarinense de

Han-debol Infantil. A com

petição está marcada para
acontecer'a partir de quinta
feira, prosseguindo até do

mingo, na cidade de Rio do

Sul. O gnipo feminino será

comandado pela técnico

Roselete de Souza e, o mas

culino,pelo professorMarce
lo MillaniDias.

Na classificação geral do
campeonato, o grupo mascu-

Jaqadores de handebol preparam-se para o Estadual

000 jaraguaense está na lide

rança, somando 14 pontos, à
frente do Bonja, de Joinville,
que tem 12 pontos; Rio 'do

CampeonatoAberto deVôlei
]ARAGUÁ DO SUL - Na

quarta-feira passada foram

disputados jogos do Campe
onato Aberto de Voleibol.

No feminino, FME/Corupá
venceu Santos, por 2 a 1, e

ADV garantiu a vitória sobre
a Arweg, por 2 a O. No mas

culino, ASV/F:i\1E/Condor
venceu a Amivolei, por 2 a O.

A próxima rodada será do

mingo. Os confrontos, no fe
minino, serão entreAmivolei
A eAvai, Santos eDivinaPro
vidência, Master Jaraguá e

EMEF Vitor Meirelles e Re

flexo/Ciluma x DME Mas

sa-randuba. No masculino,
enfrentam-se Arweg e

Volleyblu.

Sul Esporte Clube e CME de

Tubarão, estão com 11.No fe

minino, o time de Jaraguá do
Sul ocupa a segunda coloca-

ção, ao lado de AE Giorama,
com 11, atrás da equipeCarlos
Drummond, de Fraiburgo,
que soma 15 pontos e à frente

de Rio do Sul, com 9. O téc

nico do masculino diz que a

idéiaparaos campeonatos des
te ano é-ficar entre os três pri
meiros colocados. "Se não

conseguUrnostrazerútulospra
casa, no mínimo procuramos
ficar com uma boa coloca

ção", destaca Marcelo Dias.

Na opinião dele, os atletas que
defendem o Município em

competições dentro e fora do

Estado têm nível técnico com

petitivo e chances de conquis
tar resultados positivos. (FR)

ATACANTE FAZ EXAMES NO-CRICIÚMA
O atacante Leonardo, de 21 anos, contratado pelo
Criciúma junto ao Vitória, fez os exames médico�
necessários no domingo para começar a treinar junto ao

,
grupo. O jogador chega ao Criciúma com a missão de
ser o "matador", ou seja, o jogador de conclusão para0 r
gol que o técnico Gilson Kleina desejava. Em relação a

sua condição física, a diretoria do clube acredita nào
b h

-,.

d
rOi

es arrar em nen um contratempo, Ja que o Joga or estava

atuando normalmente no clube baiano.

No último sábado, o time catarinense perdeu de 2 a�

para o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, e se

mantém com 18 8ontos na tabela do Campeonato
Brasileiro, em 14° lugar, podendo perder mais posiçàe�
ao longo da rodada. A próxima partida do Criciúma é

contra o Paysandu, no próxima domingo, no Heriberto
Hulse.

!

O Figueirense e Fortaleza estrearam os novos técnicos,
Artur Neto e LuIs Carlos Cruz, respectivamente, e

acabaram empatando em 2 a 2, na tarde de domingo,

I,�!no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pelo
Campeonato Brasileiro. No final do segundo tempo,3

partida ficou paralisada por 16 minutos por falta de
E

energia no estádio.
.

,O time de Santa Catarina tem agora 15 pontos ganhos,
Já equipe, cearense�oma apenas 13 pontos. c

O Tricolor cearense, que jogou desfalcado de quatro I'

titulares (Dude, Wendell, Alysson e Clodoaldo) tomoua
I,.

iniciativa do jogo e fez dois gols em três minutos. KeI IA;
I

fez 1 a O para o Fortaleza, aos 9 minutos, e Vinícius, de

falta, ampliou-aos 12. O Figueirense deu irúcio à reação
ainda no primeiro tempo. Léo Macaé diminuiu, aos 21

minutos. O gol de empate da equipe catarinense fOI
L

marcado aos 16 minutos do segundo tempo, por Luí�
_

Fernando. '�
GOL DE MÃO FAZ LONDRINA PROTESTAR

,

O presidente do Londrina, Osvaldo Cestário, encaminhou I'um protesto ao presidente do Superior Tribunal de Justiça :
Desportiva (STJD), Luiz Zveiter. O clube reclama dos II:
prejuízos causados pelo erro da arbitragem no jogo conUa l
o Joinville-SC, quando um gol do zagueiro Vágner
marcado com a mão foi considerado válido pelo árbiuo

�

" I

Robério Ferreira Frias.

Junto com o protesto o dirigente enviou a Zveiter uma

fita de vídeo em que a jogada irregular do jogador

I
[

adversário pode ser vista por diversos ângulos'.
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