
Jaraquá do Sul, TERÇA-FEIRA, 1 de julho de 2003 DIRETOR: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÓCKEL
_:l!-,�: !'Mj'!f!}rH� ',W ",,_�_�",,� ,'1 ��'�"Ã-_ V

'A
Marisol
www.marisol.com.br

DaasRodas
Industrial

www.duasrodas.com

Conforto com multa�
www.mannes.com.br

Cassuli Advogados Associados SIC
OAB / se 397/99

(47) 371-7511

@maketeltelefonia e segurança

Fotos: César Junkes

Pesquisa realizada pelo sebrae visitou 100% das residências e empresas de Jaraguá do Sul e apontou
para investimentos em especialização de mão-de-obra

Pesquisa aponta carências e

forças das empresas de JS
Sebrae apresenta dados de pesquisa que

visitou 100% de residências e empresas do

município, em reunião na Acijs e revelou detalhes

das indústrias, comércio e serviços particulares e

públicos e preferência dos consumidores. Segunda
fase inicia com a tabulação dos dados e

estabelecimento de prioridades e necessidades de

cada setor. PÁGINA 5

Família Martins chegando da viajem ao Rio de Janeiro onde participaram de programa na TV Página 6

Anunciada recuperação da 280

Comércio
Exterior

da UNERj

Dentro de 15 dias, no máximo, deve ter início a

obra de recuperação da BR-280, no trecho que vai
do porto de São Francisco do Sul até Corupá. A
informação foi repassada ontem pelo deputado
estadual do PT,Dionei da Silva e pelo superintendente
do Denit, João José dos Santos.Ingressos antecipados:

R$ 6,00 no Correio do Povo e Mime do Kolbach PÁGINA 3
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Vicky Bartel

Arrombadores foram detidos pela
Polícia Militar, neste final de se

mana, em flagrante delito; Os
acusados vão responder inqué
rito policiam por furto qualifica
do. Página 9

Torneio incentiva'
a prática de tênis

Quarta etapa do Torneio Nor
te Catarinense de Tênis de Mesa

envolveu 110 adeptos desta práti
ca esportiva. Organizadores men
cionam o aprimoramento da téc

nica dos competidores.
PÁGINAll

Atletas de handebol
foram destaque'

/

Equipe masculina da ADH]/Vê
Mais/Pasold Lab/FME sagrou
se vice-campeã do estadual Infan

til, neste final de semana. O grupo
feminino 'acabou a competição
com a quarta colocação.
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Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.84202.8500

PARALELO 2.9200 3.0000

TURISMO 2.8100 2.9100
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Fracos e podres poderes
João Arnoldo Gascho Professor no Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) E-mail: gascho@unerj.br. Quem já não se

irritou porque seu direito não foi respeitado? Quem já não se

indignou com a impunidade de um malfeitor e a injustiça sobre um
cidadão de bem? Quem não conhece, ou até já não sentiu, a

morosidade da Justiça ou o pouco caso na observância das leis?
Pois estão aí pontos cruciais para que a sociedade brasileira dê um
salto de qualidade e a vida dos cidadãos melhore. Cidadãos que,
com freqüência, se sentem injuriados, indefesos e com uma

sensação de impotência pesando no estômago. Essas sensações
ruins, é preciso reconhecer, cumprem uma função importante no

organismo social como é a dor em relação ao corpo: ninguém
gosta, mas a dor sinaliza que algo está errado, nos leva a reagir; o
perigo é acharmos que isso é normal e, pior, nos acostumarmos

com o mal estar, acreditando nos que dizem, porque lhes convém,'
que não há outro jeito.

Irrita saber que pessoas "importantes", que ocupam posição
de destaque, são notórios delinqüentes contra o dinheiro público,
e que os subterfúgios e subterrâneos da Lei os protegem. Não dá

pra entender, e muito menos aceitar, que criminosos de alta

periculosidade, por isso reclusos em prisão de segurança máxima

(?), conseguem lá de dentro comandar suas quadrilhas, utilizando
livremente telefones celulares e até aparelho de fax da administração
do presídio. Enquanto milhões de brasileiros passam fome, alguns
poucos privilegiados, espertos mas crápulas sem ética, criam e se

valem de brechas na Lei para usufruírem de rendimentos, salários
ou aposentadorias imorais. A sem-vergonhice desses crápulas,
muitas vezes coloca sob suspeita - e o povo generaliza falsas

percepções - inclusive os têm maior patrimônio e r;enda, mas fruto
de trabalho honesto e cumprem com as responsabilidades sociais
e éticas que esta condição lhes impõem.

Nenhuma bandidagem ou corrupção nasce grande. Começa
nas pequenas omissões, na tolerância a pequenos delitos, em
confundirmos burlar a lei com esperteza. Aí estão coisas como,

por exemplo: vender bebida alcoólica a menores, menores ao volante
"autorizados" pelos pais; a pequena empresa que polui "só um

pouco"; a escola e o professor que toleram a indisciplina e o

desrespeito do aluno porque "não tem jeito" (porque assim já foi
aceito antes pelas famílias .. ); o funcionário público que favorece
o pedido de amigos; o comprador que aceita propina ( e o vendedor
que oferece também, clarol): o pai que tem orgulho do filho pequeno
que é valente e brigão. (O aumento da lista é por conta do leitor... ).

Outras coisas que, com razão, indignam os cidadão poderiam
ser citadas, mas não quero dar a impressão de que só vejo coisa

ruim, pois não é verdade. Somos um grande e belo país, com
gente maravilhosa, onde também vivem pessoas ética� e

responsáveis, um país que pode dar a todos uma condição de vida

digna. Exatamente porque acreditamos em nossas possibilidades
e direitos, não podemos perder a capacidade de indignação contra

o que impede de sermos uma sociedade melhor. A sociedade que
tolera a injustiça, a inobservância das leis, a pilantragem e a sem

vergonhiée, não é sociedade de cidadãos livres mas de vassalos.
O caminho que leva à superação destas dificuldades é' áo

simples e óbvio que corro o risco de parecer ingênuo e ridículose
o apontar: que cada um, como pessoa, como cidadão, como
profissional, cumpra seus direitos e deveres. Pronto ... é só! Está

bem, admito que simples e óbvio não é sinônimo de fácil. Ê, em
grande parte, uma questão de autoridade. Não há sociedade boa
sem Lei, sem Justiça, sem Autoridade. Mas, lei que não se cumpre,
não é lei; justiça que tarda ou se omite, não é justiça; autoridade
que não se exerce, não é autoridade.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

telefone p�ra conli!to, O [orna! se reserva o direito de Sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessanas,

OPINIÃO

Ontem, com o anúncio da

realização do Festival de For-:

mas Animadas deste ano, a

diretoria Scar - Sociedade
Cultura Artística, deu mais

uma prova do empenho em

transformar o município de

Jaraguá do Sul num pólo cul

tural de extrema importância
para toda 'a região Norte de
Santa Catarina.

A nova e grandiosa sede da
Scar foi inaugurada recente

mente em grande estilo. Na

oportunidade, a diretoria, pre
sidida pela empresáriaMonika
Conrads, enfatizou que as pre
tensões não eram poucas e o

que se pode comprovar é que
realmente o que foi dito não

está sendo esquecido.
Através da Scar, a popula

ção de Jaraguá do Sul e dos
, municípios damicrorregião em
especial, tem todo oportunida
de de conhecer a linguagem
artística em seus mais variados

aspectos, como apresentações
de dança, teatro e música.

No último final de semana

a comunidade da região foi

prestigiado com a apresenta
ção internacional do Balé da

.

".

Dinamarca, sendo que Jaraguá
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colocar a Scar

na rota das grandes
apresentações
culturais,

tanto em âmbito
nacional como
internacional

do Sul foi a única cidade do

Estado a ter esse privilégio. O
fato merece destaque porque
a nova diretoria, ao assumir,
comprometeu-se em colocar a

Scar na rota das grandes apre
sentações culturais, tanto em

âmbito nacional como inter

nacional.
. Essa nova mentalidade, ou

seja, fazer de Jaraguá do Sul

uma cidade pólo n� área cul

tural tem sido a meta de uma

nova geração, que, através da
"

experiência e da vocação dos

mais antigos, tem conseguido
superar as dificuldades e reve

lar um novo modo de lazer, na

cidade, até então menospreza
do. pelos jaraguaenses, que
precisavam ir � outros centros

-

em busca de shows e apresen
tações de valor artístÍco.
A trà:jetória da Scar não é

I:)

Novos Tempos

1

,
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recente. Começou na década
de 50 através da iniciativa de

poucas pessoas, que gostavam
de se reunir para conversar e

ouvir boa música. Esse me

mo ímpeto, que durante mu

tos anos ficou adormecido, f�
retomado com a construção
desta nova sede inaugurada
oficialmente no mês de man
em solenidade que marcou i

história da entidade e deu no

vos rumos ao cenário culturs
de Jaraguá do Sul.
A preocupação em oferecei

espetáculos de indiscutível

qualidade é um dos aspectos
que mais chama a atenção no

que se refere a atuação da Scar

No último final de semana,

quem teve a oportunidade de

assistir a apresentação do B�é
da Dinamarca ficou impressi
onado com a beleza e a técni
ca do espetáculo. Muitas pes
soas foram categóricas em afu
mar que nunca Jaraguá do Su
havia visto espetáculo de ta

manha beleza plástica, o que
confirma o sucesso das pr�
postás da Scar, que, segundo
a diretoria, pretende oferec'
o que há de melhor para o pi)
blico de Jaraguá do Sul.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,
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"Estamos trabalhando para ter candidato próprio
nas eleições do ano que vem". A afi rmação é do

presidente do diretório do PFL de Jaraquá do Sul,
Valdir Bordin durante o ato de inauguração do
escritório regional do deputado federal PauloBauer.

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se ontem.
com 27 governadores, em Brasília, para discutir das reformas

propostas pelo seu governo. A intenção do presidente é

negociar eventuais mudanças nas reformas tributária e da

Previdência. O aumento do teto de isenção da taxação dos

inativos de R$ 1.058 paraR$ 2,4mil naPrevidência. Também
foram apresentados dois novos projetos do governo federal:

o primeiro emprego, lançado ontem, e a unificação dos

programas sociais. Em relação ao programa primeiro
emprego, a intenção é dar oportunidades de emprego a 250

mil jovens com idade até 24 anos, já que nessa faixa de

idade constatou-se que o índice de desemprego é mais que
o dobro da média nacional.

ENTRE ASPAS

Dr. Pedro Chuji Nishirnori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

Membros. titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

;:., ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova
- CEP 89259-300 - Jaraguá do Sul - SC
Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA
Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia
Certa contra Devedor Solvente, 036.01.004774-9
Exequente: Chalé Imobiliária e Representações Ltda.
Executado: Dirceu César Pacher

Hasta Pública: Local: Edificio do Fórum - Data(s): 23
de junho de 2003. Horário(s): 13:30 horas.
Descrição do(s) Bem(ns): o terreno situado nesta
cidade, contendo a área de 252,OOm2, constante do
lote nO 13, fazendo frente em 14,OOms com a rua

160-Campo Alegre, coincidindo com o alinhamento
de meio-fio, travessão dos fundos em 14,OOms com

terrasde Dalmar e pelo lado esquerdo em 37,50ms
com o lote nO 15 de Loini Tomazelli, localizado no
lado ímpar da rua 160-Campo Alegre, distante
307,00ms a esquina com a rua lO-José
TheodoroRibeiro. Sobre o terreno encontra-se
edificada uma casa de alvenaria. Valor da avaliação:
R$ 58.198,87 (28/02/2003). Ônus: Recursos ou

Pendências.
y

Por intermédio do presente, as partes, seus conjuges,
>-- se casados forem, e os eventuais interessados, ficam

Cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam os
autos do processo epigrafado, bem como da realização
da venda judicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local,
data(s)e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s)
valor(es) atribuido(s) ao(s) bem(ns) será(ão)
Corrigidos monetariamente até a data da hasta pública,
�omo também o débito exigido. Não comparacendo
ançador à primeira ocasião, ou se os bens naum

alca,nçarem lanço superior ao da avaliação, serguir
se-a a sua alienação na Segunda data, pelo maior
preço, desde que não se oferte quantia vil. Quando
Os bens penhorados não excederem. o valor
co.r�espondente a 20(vinte) vezes o maior salário
minimo, e, dispensada a publicação do edital pela
Imprensa, não poderá, neste caso, o preço da.

�rrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686,
nClso VI, e paragrafo 30, do CPC), Caso não
enContrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s)
mes.mo�s) cie nte t s);' por meio do presente, da
reallzaçao da hasta pública acima descrita. E, para

iue chegue ao -co n he cim e n to de todos, partes e

a�rcelros, foi expedido o presente edital, o qual será

I !xado no local de costume e publicado na forma da
êt ,

Comarca de Jaraguá dó Sul (SC), 12 de maio de 2003.

QUitéria Tamanini Vieira Péres - Juíza de Direito

IDEFINIÇÃO: DEPUTADO DO PT ANUNCIA INíCIO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA EM se

Restauração da rodovia BR-280
deve iniciar dentro .de 15· dias

]ARAGuA DO SUL -

As obras de recuperação
da rodovia da Br-280,
no trecho que vai de São

Francisco do Sul até

Corupá devem iniciar

dentro de, no máximo, 15
dias. A informação é do

superintendente do Denit

(Departamento Nacional
de Infra-estrutura de

Transporte), engenheiro
João José dos Santos. Ele

esteve ontem em Jaraguá
do Sul, à convite do de

putado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva. O

deputado petista tem sido

um articulador eficiente

no que se refere a reto

mada da licitação que au

toriza a empresa 'Is

conntec", de Curitiba, a

dar início aos trabalhos ain

da este mês. 'Um de meus

compromissos foi o de fa
zer o possível para agilizar
a retomada do processo,
que foi interrompido no

início do atual governo, que
teve a necessidade de rever
todas as licitações feitas an

teriormente", argumenta o

Cesar Junkes

Dionei(D) e o engenheiro do Denit, João José dos Santos

deputado.
Ainda de acordo com

Dionei Walter da Silva,
ano passado, o Tribunal
de Contas da UniãC? rejei
tou a alternativa de usar

os recursos previstos para
obras em projetos. "Essa
situação foi cont�rnada e

agora o TCU liberou os

recursos de execução de

obras para projetos", ex

plica Dionei. Ele informa

ainda que a recuperação da

rodovia representa a pri
meira etapa do projeto,
sendo que a segunda eta

pa diz respeito a duplica
ção do trecho entre São

Francisco do Sul e Jaraguá
do Sul, num total de 71,5
quilômetros.

Vicky Bartel

Paulo Bauer quer maior aproximação com o eleitor

Canoinhas e Florianó

polis. As novas filiações
previstas para acontece

rem sábado foram trans

feridas para este mês, em
data e local ainda não de-

finidos.
De acordo com o pre

sidente do diretório muni

cipal do PFL, Valdir

Bordin, o partido conta

atualmente cotn 1.140

O superintendente do

Denit ressalta que a recu

peração da rodovia ( tre
cho de 86,5 quilômetros)

,

será feita por dois anos a

um custo de R$ 1 milhão

somente no primeiro ano

de trabalho. O trabalho

consiste em fechamento

dos buracos, r ecap ea

mento dos trechos mais

danificados, roçada das

margens e sinalização ver
tical e horizontal.

Já a projeto de dupli
cação da rodovia tem um

custo inicial deR$ 3,5 mi
lhões, dinheiro que será

usado para o ma

peamento geral do trecho

a ser duplicado, estudos
de impacto ambiental e

condições do solo, entre
outros detalhes técnicos.

A previsão do superinten
dente é que seja necessá

rio mais R$ 1 milhão para
a obra de duplicação, que
deve ser executada em

aproximadamente dois
anos. A duplicação prevê
o contorno deJaraguá do

Sul e Guaramirim.

filiados, mas a intenção é

aumentar esse contingente.
"O partido está trabalhan

do para aumentar o núme
ro de filiamos e na forma

ção de um candidato pró
prio para as eleições mu

nicipais do ano que vem",
argumenta. Entre os no

mes de mais destaque den
tro do PFL, Bordin citou

os vereadores Maristela

Menel, Augusto Müller,
Carione Pavanello e. José
Ávila

Entre as lideranças po
líticas da região que com

pareceram ao evento,
Bordin salientou a presen
ça dos prefeitos dos mu

nlClplOs Guaramirim,
Araquari, 'Massaranduba e

do presidente do diretório
do PP de Jaraguá do Sul,
DieterJanssen.

Paulo Bauer inaugura escritório em Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Com a presença de mais

de 100 pessoas o deputa
do federal Paulo Bauer

(PFL) inaugurou, na ma

nha de sábado último, seu
gabinete descentralizado,
que funciona NA Rua
Venâncio da Silva Porto,
proximidades do Colégio
Abdon Batista, no fentro
da cidade. De acordo
com o deputado, a im

plantação de um escritó

rio é uma forma de ficar
mais perto do eleitor e

uma maneira de agrade
cer os votos recebidos na

região. O deputado pre
tende instalar escritórios

em todas as cidades em

que obteve votação ex

pressiva. Além de Jaraguá
do Sul, Bauer vai instàlar
escritórios em Joinville,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ECONOMIA: LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

ComCenso A •

aponta, carencia
em mão-de-obra especializada

]ARAGUÁ DO SUL - Os

resultados da pesquisa do
Proder ComCenso, realiza
da pelo Sebrae, foram

apresentados na reunião da

Associação.Comercial e In
dustrial de ]araguá do Sul,
Acijs, ontem.

A pesquisa foi reilizada
de outubro do ano passa
do a maio deste ano, com

a visita de recenseadores do
Sebrae em 100% das resi

dências, comércio e é:mpre
sas do município, e tem co

objetivo fortalecer o desen
volvimento da região.

Donizete Boger, agente
de articulação do Sebrae,
apresentou as informações.
O setor de vestuário é o

que mais emprega pessoal,
tanto na industria e no co

mércio.

Um dos dados apre
sentados foi a dificuldade
dos setores de indústria,
comércio e serviços em

contratar m;io�de-obra es-

Vicky Bartel

Donizete Bõrger apresentou os dados da pesquisa

pecializada. Para Paulo

Mattos, presidente da Acijs,
há mercado para especiali
zação, já que é uma cons

tante exigência nos rnerca-
(,

dos de todas as naturezas.

"Nossas empresas têm ad

quirido
.

tecnologia, melho
rado as suas performances,

por conta disso, cada vez

mais exigem profissionais
melhor qualificados".

Sobre o comércio,
Mattos fala com otimismo

sobre o crescimento deste

setor em]araguá do Sul. "O
índice de desenvolvimento

da nossa cidade e o cresci-

mento populacional em tor

no dos 5% ao ano, nos le

vam a pensar o processo de

melhoramento do comér

cio local".

Mattos destaca ainda

que a pesquisa oferece fer

ramentas indispensáveis ao

crescimento ordenado do

município.
O prefeito Irineu Pasold

saiu contente. A pesquisa do
sebrae procurou saber a

qualidade dos serviços pú
blicos prestados no muni

cípio. Obtev:e números po
sitivos em educação, saúde
entre outros. "Esses dados

.

vão nos ajudar bastante. Ti
vemos aprovação de 70%
mas queremos melhorar os

outros 30".

Com o fim da primeira
fase da pesquisa, que foi o

recolhimento dos dados,
inicia-se a fase de estabele

cer prioridades' e oportuni
dades de investimentos em

áreas estratégicas. (LP)

Nova farmácia de manipulação para sindicalizados
]ARAGUÁ DO SUL - Os

trabalhadores sindicalizados

que optatp por, usarem
medicamentos manipula
dos agora têm uma opção
mais barata. Inaugurada
nesta se8;U:nda-feira, a Far

mácia de Manipulação dos

Sindicatos, que oferece pre
ços especiais para trabalha
dores sindicalizados dequal
quer classe profissional.

A farmácia de manipu
lação é equipada com dois
laboratórios. O laboratório
de produtos de uso exter

no trabalha com' a produ
ção de medicamentos

dermatológicos, como cre

mes, shampoos, loções. O

'Inaugurada área de manipulação
.,

laboratório de produtos de
uso interno visa basicamente
a fabricação de cápsulas,

Simone Behrens Soares,

gerente da farmácia, explica
que os medicamentos ma

nipulados. têm o preço mais

barato. "O cliente usará uma

dosagem certa, quantidade
exata, não há publicidade, o
que reduz o preço final do

medicamento, reduz até o

número de remédios que a

pessoa toma. E a qualidade
final é igual ou superior".

Durante a solenidade de

inauguração, os convidados,
entre eles presidentes de vá
rios sindicatos de trabalha

dores, conheceram as de

pendências, os laboratórios

e a equipe que desenvolve
rão os serviços prestados.

.A farmácia de manipu
lação dos sindicatos fica na

rua Exp. Cabo Harry
Hadlich, quase esquina com
a rua Reinoldo Rau. (LP)

I FOR
O presidente do Conselho Federal de Contabilidade,
Alcedino Gomes Barbosa, confirmou presença na 23'
Convenção dos Contabilistas de Santa Catarina,
Contesc, que acontecerá entre os dias 17 a 19 de julho
no Centro Cultural de ]araguá do Sul. Ele vai falar
sosbre o terna "Profissão contábil: integração e

cidadania", que está fundamentado na proposta do
evento de discutir o papel do contabilista como

profissional habilitado à condição de gestor capaz de
orientar as empresas para as vantagens de investir em

projetos de responsabilidade social. Outros nomes
confirmados são o do presidente da Weg, Décio Silva,
vai falar sobre a trajetória da empresas e sua atuação

I

na comunidade, a consultora Leila Navarro, que vai
falar sobre excelência profissional, e Wilson a

Zappa
Hoog, que vai abordar as mudanças do Código Civil,
O presidente do Sindicato dos Contabilistas de]araguá
do Sul, Osmar Gumz, acredita que cerca de mil

profissionais e estudantes estarão no evento, organizado
pela Central de Marketing & Comunicação.

EMPRESÁRIOS REALIZAM MISSÃO TÉCNICA
O Consórcio do Vestuárib da Acijs/Apevi, com apoio
do Sebrae, promove missão técnica para a IX Feira

Internacional de Equipamentos e Produtos para

Sinalização (Sign Sinalização 2003) e XII Feira

Internacional de Máquinas e Produtos para Serigrafia
(Serigrafia 2003). As feiras vão acontecer de 1 í a 12

de julho no Expo Mart Center, em São Paulo. Cerca

de 400 expositores participarão do evento divulgando
as novas tendências em serviços, produtos e

equipamentos para sinalização e comunicação visual.
A saída será no dia 11 de julho, às 22 horas, em frente

ao Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (CE]AS) e

o retorno está previsto para o dia 12. Mais informações
com Osni Pincegher, fone (47) 275-7005 ou via e

mail ,consultor@apevi.com.br.

ApOIO' ÀS INCUBADORAS
O Governo do Estado de Santa Catarina, através da

Funcitec, estará subsidiando a participação de empresas
de base tecnológica do nosso estado no evento da

Coninfo 2003 (06 a 09 de agosto no CentreventoS

Cau Hansen- ]oinville); A Coninfo 2003 é uma

realização da Fenasoft e da Sucesu-SC. Empresas
associadas a Softville, ao Blusoft, a Softpólis, ao Celta,
a Acate, ao Midi Tecnológico, ao Midisul, a Midiville,
a Assespro-SC ou empresas instaladas nas incubadoras
afiliadas ao Recepet, estão habilitadas a obter este

apoio. O projeto do Pavilhão das incubadoras na

Coninfo 2003 contempla os seguintes ítens: Área de

9m2, Montagem especial dé9m2, Convites, logomarca
da empresa na testeira do estande, consumo de enef�a,
segurançá e limpeza. O investimento necessário é de

R$ 520,00, pagos em 3 parcelas de R$174,00. Maiores
informações: ]essé Torres - (48) 249.6778 / 9983.0668
jtorres@brturbo.com.
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EXPOSIÇÃO
Nesta quarta-feira o Sesc promove o lançamento oficial da.

exposição "O UniversoBruxólico de Franklin Cascaes". O

evento acontece às 20 horas, noMuseuMunicipalEmílio da
Silva, onde a exposição permanece à disposição do público
até o dia 28 deste mês. Amostra tem a finalidade de revelar

a faceta de contador de histórias do maior folclorista de

Santa Catarina. O mesmo acervo esteve exposto na Unerj
no período de 12 a 27 de junho.

ALTERNATIVO
No próximo sábado acontece o Festival de Música:
Alternativa,promovido em parceria comaFundaçãoCultural
de Jaraguá do Sul e Escola de Música Bicho Grilo. São 13
bandas do município e da região que se apresentam nos

pavilhões do Parque Municipal de Eventos. O evento faz

parte das comemorações de aniversário de Jaraguá do Sul,
que completa 127 anos de fundação no dia 25 de julho.

FESTIVAL
Os interessados em participar do já tradicional Festival do

Minuto, promovido pelo Sesc, tem até o dia 20 de setembro

para fazer a inscrição. De acordo com o técnico em cultura

do Sesc deJaraguá do Sul, Sérgio Pedrotti, este evento é uma

forma de incentivar, valorizar e divulgar os trabalhos em

vídeo feitos no município e em todo o Estado. Maiores

informações pelo site www.sescsp.com.br.
r

CONCURSO
Nos dias 26 e 27 de julho acontece;emJaraguá do Sul, o 110
Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras. Estão sendo

esperadas cerca de 40 corporações, vindas das mais diversas
, cidades de Santa Catarina. O evento é uma parceria entre a

Federação Estadual de Bandas e Fanfarras, Instituto
EducacionalJangada e Fundação Cultural deJaraguá do Sul.
O concurso será realizado no ginásio de esportes do Sesi e
Centro Cultural.

COLONO
A Sociedade Desportiva e Recreativa Centenário, de Rio da
Luz 2,promove, nos dias 12 e 13 de julho, a 10° FestaEstadual
doColono. As atividades são asmais variadas possíveis, com
destaque para a gastronomia local, baseada em pratos típicos
da cozinha alemã, bailes, exposição do gado leiteiro, carreara,
puxada de cavalo e desfile de sociedades.

"Adorem o Senhor
com alegria e

venham cantando
até. a Sua

presença".
Salmos 100:2

R.ua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jarogu6 do Sul
Fone: (47) 370-6180

�1!ilà.Oàlli'psà'ocê teró chance
de stu o seu trabalho com

Câncer - Conte com os suas

ra driblar os
nceiros. No
vai mexer com

es. 'cor:

a sua

que possui. Isso

que se de bem na

ar: Azul.

GERAL
__________CORRElOllOinYfr5

I HOSPITAL SANTO ANTÔNIO REALIZA CAFÉ-BINGO PARA ANGARIAR FUNDOS PARA MELHORIAS NA INSTITUiÇÃO

Entidade de Guaramirim realiza
atividades alusivas aos 50 anos

GUARAMIRIM - No últi
mo sábado, voluntários do

hospital Santo Antônio, a As
sociação deMoradores,oCon
selho de lideres Comunitários
e o Núcleo de Turismo Jacu
Açú, promoveram um café

bingo beneficente no Pavilhão
do Parque de Exposições Per
feitoJoséAguiar.Obingoabriu
uma sériede eventos comemo-'
rativos aos 50 anos de funda

çãodoHospitalMunicipalSan
to Antônio. Foram vendidas
960 cartelas, mas o balanço fi
nal da atrecadação ainda não
foidivulgado.A expectativados
organizadores é alcançar uma
renda líquida em tomo deR$
10 mil. De acordo com o pre
feitoMárioSérgioPeixer, apro
moção superou todas as ex

pectativas e registrou um gran
de envolvimento comunitário,
tanto nas doações como no

trabalho de dezenas de volun
tários. ''Desta forma estamos

atingindo os objetivos traçados
para marcar o aniversário do

Hospital Santo Antônio: café bingo abre série de eventos

Hospital",enfatiza.
A abertura do evento con

tou ainda com o lançamento
de uma rifa que será coorde
nada pela, Associação Comer
cial, Industrial e ,Agricola de
Guaramirirn (ACIAG).O pre
sidente da entidade, Mário
Glasenap, informa que a rifa
terá 15 mil números. Serão dez

prêmios entre moto, geladeira,
Tv, jogo de estofado, fogão,
aparelho de som, microondas.

''Fizemos preço bem popular,
R$ 2,00, para que todos pos
sam participar", destaca.

Para a diretora técnica do

hospital, a médica, Denise '

Ma1rnann Varnier, o hospital
necessitademuitos reparos,que
podem ser supridos com os

eventos comemorativos.

"Nossa prioridade é1aconstru
ção de um novo Centro Ci

túrgico que exigirá investirnen-
\ tos de pelo menos R$ 120mil

o que nós temos aqui realiza
cerca de 90 cirurgias mensais
mas é considerado inadequa
do pela Vigilância Sanitária",

. conta amédica. Além do cen

tro, o hospital necessita de um
novo pronto socorro pois o

atualatendemensalmente2mil

pessoas por mês e não está

mais suprindo ademanda. Ou
tracarênciaéaaquisiçãodeuma
ambulância e a ampliação do
estacionamento. A entidade
tem uma receitamensal de R$
70mil,mas os gastos giramem

tomo de R$ 90 mil. Para ame

nizarasituaçãoaprefeituracon
tribui com a folhadepagamen
to dos funcionários. O Hospi
talapostana redução degastos.

Os próximos eventos

serão jantar dançante, no dia
30 de agosto, baile no dia
22 de novembro e o lança
mento de um Livro Ouro,
que será repassado aos em

presários de Guaramirim e

região para arrecadação de
fundos. (CG)

Sociedade Alvoradà realiza sexta edição da FEINSO·
]ARAGuADOSUL-A sex

taedição daFestade Integração
das Sociedades, (FEINSO)
realizadaneste final de semana
contou um público de cerca

de 1,1 mil pessoas naSocieda
de Recreativa Alvorada. O
evento é daAssociação deOu
bes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu (ACSTVI)e a
cadaano U1114 sociedade filiada
fica responsável pela realização
da festa que tem como objeti
vo integraras sociedades e seus
associados.

A festa inicioucom desfile
de todos os 21 grupos partici-

,

um trato no seu

ai fazer bem para
stima. Os assuntos

mar vão encher
de alegria. Cor:

Virgem - Uma novidadevai
o clima em família

de será a chove
o seu romance.

pantes, além das CCO's, rai
nha e princesas da 14'

Schützenfest,pelas ruaspróxi
mas a Sociedade Alvorada,
prosseguiu com almoço e 'di
versas programações e com

petições de tiros, que culmi
nou na vitória da Sociedade

Vieirense, do bairro Centená
rio. Depois das competições
um baile animado pelo musi
cal Estrela deOuro finalizou a
festa com muita animação.

Segundo presidente da

Associação dos Oubes e So
ciedades de Tiro do Vt�lt do

r

Itapocu, Wilson Bruch, este

i

se ar pro Isslonal. O romance

n__é1l1We�ar em melhor
sintonia. Cor: Verde.
Escor ião - Sua ambição

alta e poderó contar

o ritribuidos. Cor:

evento visa manter viva a cul
tura germânica da região. ''A
Feinso é uma festa como a

Schützenfest,mas dura�
um dia", destaca.

De acordo com Bruch,
que é também vice-presiden
te daComissão Organizadora
da Schützenfest, os preparati
vos para a festa deste ano ini
ciou em janeiro. "Estamos aca
tando algumas sugestões da
comunidade e faremos algu
mas modificações". Uma de
las será a participação de um
restaurante deBlumenaupara
a confecção de todos os pra-

tos típicos da festa. Outra no
vidade é a implantação de um

.

Biergarten para happy hour.
Haverá um parque de diver
sões inflável para a criançada
Já para a geração teen a co

missão fechou com bandas
locais e regionais apresentações
para o dia 17.

Mas a grande preocupa
ção da comissão organizadora
diz respeito com ao consumo

de bebidas alcoólicas por me
nores de idade. "Estamos es

tudando uma maneira eficaz
de controlar as vendas", expli
ca. (CElICE GIRARDI)

Sagitário - Se estiver cansada
da rotin que esse será

a planejar
as, O

r

Capricórnio - Pense sobre a

amiliar, amorosa e

I e planeje as

você achar
ser feliz. Cor:

Aq�á!,�",,<tP estímulo que

pr_IS••1cançar os seus

O�j�I;if:�!fe pessoas. . .

Pl(Vri'cy,õS';jíi!3'Otn dia para .mcror

uma dieta e praticar um
esporte. Cor: Creme,
Peixes - Uma mudança
p ixcr você muito

a conquista, o
, todo seu:

eu charme. Cor:
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]ARAGuAooSUL-Odiretor
deMarketingdáScar, empresário
Udo Wagner, considerou um

"absoluto sucesso" a apre
sentação do Balé Real da Dina

marca, ocorridaemJaraguá do Sul
no último final de semana. De

acordo com Wagner, este foi o
primeiro espetáculo in-ternacional
promovido pela entidade depois
da inauguração oficial da nova

sede. O diretor de marketing
salienta que todos os ingressos
foram vendidos e ressalta a

importância de eventos como

_6_CO_RRE__IO_D_O_P_O_V_O .....G=E,;,;,R,;.;Ao=L T_E_RÇA.::..EEI RA, 1 de julho de ?.9.Q2

IMANIFESTAÇÃO: EVENTO CONSAGRADO NACIONALMENTE FOI LANÇADO ONTEM NA SCAR Balé Real da Dinamarca

Festival 'de Formas Animadas agradou, público de JS

mobiliza teatreiros do Estado
]ARAGuA DO SUL - A Scar,

através do Departamento deAr

tes Cênicos, abriu ontem o perío
do de inscrições aos grupos inte
ressados em participardo 3° Festi
val de Formas Animadas, que
acontece no período de 13 a 17 de
agosto. As inscrições são gratuitas
e devem ser feitas até o dia 5 de

julho.Deacordo como diretor de

Artes Cênicas, Gilmar Antônio

Moretti, a segunda ediçãodo Fes
tivalcontou com aparticipação de
14grupos, num total de 160 artis

tas e um público de aproximada
mente 11 miJ pessoas.

O coordenador técnico do

evento.Leone Silva, salienta o as

pecto estadual do Festival, que
prioriza a produção de Santa

Catarina,mas anuncia que,aexem-

Cesar Junkes

Festival foi lançado ontem, pela diretoria da Scar

pIo dos anos anteriores, dois gru
pos internacionais edois nacionais

também serão chamados para

apresentações. ''Ano passado
trouxemos praticamente todos os
grupos de Santa Catarina que tra

balham com essa linguagem",
exemplificao coordenador.

Uma das novidades deste

ano é a participação de um grupo
formado com atores da Scar, que
desde a primeira edição do even
to têm trabalhado na pesquisa
desta linguagem cênica. "Quere
mos formar um grupo que tra

balhe formas animadas e difun-

Jaraguaen.ses contam história no Faustão
J araguá do Sul - Os

jaraguaenses que ligaram a TV

neste domingo, num conhecido

programa de auditório, iden
tificaram-se com alguns de seus

personagens. Um dos quadros
do programa homenageouJoel
Virela, caminhoneiro do Paraná,
que socorreu os passageiros de
um ônibus que caira de uma

ponte. Entte as várias pessoas
que Joel salvou, estava a família
Martins, de Jaraguá do Sul.

TerezinhaCristinaMartins e

seumarido Odircélio AMartins

viajavam de São Bento do Sul

para Brasópolis, Minas Gerais,
em 23 de dezembro de 1981, para
visitar parentes.No 10 de janeiro,
durante a viajem de volta, chovia
bastante naSerra daMantiqueira.

Uma das rodas dianteiras se

desprende. O ônibus 'Passou
reto numa ponte, caindo na

beira de um rio.

Terezinha conta que apagou
quando o ônibus caiu da ponte.
"Lembro que olhava pra cima e

via esse senhor correndo. Ele

desligou o ônibus e começou a

tirar o pessoal". As pessoas
foram se ajudando e con

seguiram tirar todas de dentro

do ônibus. Joel socorreu uma

criança com três meses que fora

lançado do ônibus e caíra no rio.
"Pegou ele do rio, depois pegou
minhamenina e outra criança de
10 meses". Odircélio conta que
estavam com seus filhos

Fernando e Beatriz, com 3 e 2

anos, respectivamente, naquela,

época.
Os produtores do pro

grama esconderam um pouco a

razão de todos aqueles contatos,
dizendo que seria uma história

para um outro programa. A
razão para tanto foi a

homenagem ao caminhoneiro,
que seria uma surpresa, por isso
o clima de mistério.

Por pouco a família Martins

quase não participa da ho

menagem. Como não moram

mais em São Bento do Sul, onde
residiam na época do acidente,
foram as últimas pessoas a serem
contatadas.

A família Martins chegou
em J araguá do Sul nes ta

segunda no começo da tarde.
(LP)

Faça I� sua reservalll
Abono de,TERÇA a DOMINGO. Reselvas: (411 215·1995

rese[JIas�tanciaribeiraogrJmde.çom.br
WWW.est8I1clarillefraolfral1de.com.br

A PARTIR DO 10 DE JUNHO
No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel estância Ribeirão Grande

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

ELOS NUMA CORRENTE

Como estão as seus vizinhos? Talvez você

responda: Tudo bem. Mas não lé esta a

realidade da grande maioria das pessoas
que vive ao nosso lado. Há muita gente
sobrando, sendo um peso, rejeitadas sob
muitos aspectos e razões. Há ainda tanta

doença, pobreza, solidão. A conseqüência
de tudo isso é a falta de gosto pela vida e pelos outros. Diante

de tudo isso, o que é que você faz? Consegue, ao menos, dizer:

posso ajudar?
Você está nos planos de Deus como um elo em uma corrente.

, Este elos são necessários para que esta corrente fique cada vez

maior. Deus conta com você, com sua família, com sua

comunidade. Já alguma vez pensou sobre isso?

Deus lhe deu dons e capacidades muito especiais. Use estas

habilidades em favor de alguém outro. É .a isso que também
chamamos "missão a cumprir". Você está sendo chamado pelo
próprio Deus para uma grande missão - colocar um pequeno
tijolo que seja na Sua obra. Se você se omitir esta será menos

bela, menos trabalhada. E a conseqüência então será mais
sofrimento ..
Você é importante. Não fuja, não se esquive com desculpas.
Deus chama a cada um para ser seu colaborador, também você.
A sua participação não precisa brilhar tal qual o sol ao meio-dia.

Seja, então, uma pequena luz, pois até ela oferece orientação
em meio a escuridão. Isto é demonstrar amor pelo irmão. E amor
não tem fim, apenas um início.

OTTO PORZEL FILHO

Paróquia Evangélica Luterana de Corupá

dir essa linguagem cênica em

Jaraguá do Sul e em Santa

Catarina", afirma o coordenador
técnico do evento.

Ainda de acordo com o dire

tor deArtes Cênicas daScaro cus

to do evento é de aproximada
mente R$ 130 miJ. "Estamos tra

zendo profissionais. Vamos sem
pre nivelarpor cima e o evento já é
considerado dealto nívele fazparte
do calendário cultural e Santa

Catarina",assinalaMoretti.As apre
sentaçõesacontecemnogrande te
atro daScar, praças, escolas eoutros
ambientes públicos.Amostra não

é competitiva e vem seprojetando
como alternativaparaadifusãodes

te gênero que encanta o público
desde a antigüidade. (MARIA HE-.
LENA DE MORAES)

esse para a .trajetória da Scar, '�
diretoria está convencidaque tem

potencial para trazer grandes
espetáculos, inclusive interna.
cionais", frisaWagner.

O diretor destaca a boa
impressão revelada pelos lj
bailarinos da companhia, que,
segundo Wagner, ficaram
encantados com a hospitalidade
dos jaraguaen-ses e impres.
sionados com as instalações da
Scar, tanto no que se refere a infra· •

estrutura corno na qualidade dos
detalhes.

luz
vra
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ImovelS
qtis,' 2, b anh. escritório,
garagem, e mais dependências.
R$ 26.000,00 + 230,00
mensais. Tratar: 371-6069.

A.LUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 el
proprietária.

JOINVILLE - vende-se, 3 qtos,
sala, cozinha, bwc, lavand.,
ehurrasq., garagem c/ 2 carros,
toda murada e calçada. R$
35.000,00 ou troca-se por casa

ou terreno em Jaraguá. Tratar:
276-3417 el Rosane.

AMIZADE - vende-se, nova,

alvenaria, el 1 suíte, 2. qtos.
R$ 78.000,00. Tratar: 9997-
2020 Creei 7402

'PENHA - Vende-se na praia do

Quilombo. R$ 42.000,00.
Tratar: 372-3157.

BARRA VELHA - vende-se, de

mad., c/60m2, mobiliada. R$
11.00,0,00. Tratar: 371-6238,

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

GUARAMIRIM - Vende-se no

financiada, 9

Pesquisa de satisfação
QU�TRO RODAS

BLUMENAU
322 ·8800

ou região. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 el Ademar.

(proprietário)

SÃO PAULO - vende-se de 3

pisos, el 125m2• R$
45.000,00. Ou troca-se por
casa emJaraguá do Sul. Tratar:
273-0779.

VILA LALAU - vende-se, de

alvenaria, el 150 m2, terreno el
561 m2, todo murado, el laje, 4
qtos, 2 bwc, garagem, lav., ehurr.
e demais dep. Doc. e impostos
em dia. Averbada. Própria para
financiamento junto à Caixa
Econômica ou saque de FGTS.
Aceito carro ou imóvel no negócio.
Tratar: 370-0383 ou 9953-3539

JARAGuA DO SUL
370-60.06

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCAL'ZAÇ�O

DEIARAGUA?

ROY�
PROCURA-SE - p/ alugar, próx.
ao centro ou no centro. Tratar:
371-5302 ou 9962-2463.

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, el 154m2• R$
50.000,00.' Aceito terreno até

R$ 15.000,00. Tratar: 376-

2470. (proprietário)

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl 180m2, el 1 suíte,
2 qtos, copa, eoz., el garagem,
piso na casa tóda e terreno el
550m2• R$ 55.,000,00. Tratar:
273-1752 el marco.

SÃO PAULO - vende-se ou troea

se, casa de alv. el 120m2, el 2
pisos, por chácara em Jaraguá

ITAJAt
348-8460

JOINVILLE
435 ·3700

VENO:AS/LOCAÇÕES
Lojas e $alas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

pratos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Márechal Oeodoro
da Fonsec�972 - Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuSI. �

"Inovando Conceitos de Vida' 5
ALUGA-SE - quitinete el 4

peças, no centro. R$ 260,00
livre de água e luz. Tratar cl D.

Dina na Rua Silvina Sthinghen,
147, fundos da Justiça Federal.ALUGA-SE quitinetes

mobiliadas. Tratar: 370-3561

el proprietária GUARAMIRIM - vende-se, próx.

SCÉNIc:ALlZÉ E

CLloAUTHENrlQUE 1.0"16V

Melhore. Compras 2003
em suas Categorias.

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessicnária Renault para sua região.

Renaaft

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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a Fameg c/83m2 ou troca-se

por casa em Jaraguá. Tratar:
273-0479 ou 9909-0502.

PROCURA-SE - procura-se

moças p/ diVidir apto, de

preferência que já possua ap,
Tratar: 371-7931 c/ Kely.

PROCURA-SE - pessoas p/
dividir apto no centro. Tratar:
275-2979.

PROCURA-SE - apto c/ 1 ou 2

qtos p/ alugar. Tratar: 372-
3556 Juliana.

PROCURA-SE - moça ou rapaz
p/ dividir apto no centro. Tratar:
275-2979.

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no centro. Possuo apto.
Tratar: 9124-5112 após 18hs.

ANA PAULA - vende-se, de esquina,
medindo 388,58 m2, escriturado e

pronto para construir. R$ 14.000,00.
Aceito veículo até R$ 7.000,00. Tratar:
9134-5540 c/ Charles.

CENTRO - vende-se, c/622m2, c/
galpão de 135m2, todo murado.

Tratar: 371-9157.

CENTRO - vende-se, c/ edificações
na Av. Marechal Deodoro, 1650, antigo
bar do Oca, área c/ 1.884m2• Tratar:
370-2000 hor. comI.

.

ILHA DA FIGUEIRA - Vende-se, na

Rua João Sanson, final do calçamento,
à 100 m do posto de saúde e da creche.
Área aprox. 14.000m2, c/ casa de alv.,
pomar, lagoas, bosque c/ árvores

nativas, trilhas, horta, riacho, galinheiro
e rancho. Tratar: 372-1264 ou 9973-
5321.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
15x50. R$ 18.000,00. Aceito carro

ou moto no negócio. Tratar: 9997-
2280.

LOT. SANTO ANTONIO - vende-se,
de esquina, 23,5x27,5, ponto
comercial. Tratar: 371-0695 ou 9993-
0623.

PENHA - Vende-se, na praia do

Quilombo. R$ 22.000,00. Tratar:
372-3157.

PRAIA DE GRAVATÁ - vende-se, área
de terras de 5.800m2, distante 30m
da Avenida Beira-Mar. Excelente local

para investir (const. de condomínio

fechado, camping, quadra de esportes,
'

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

parcelamento em até 24 parcelas, ou
imóvel de menor valor em Jaraguá do
Sul, Blumenau ou Balneário Camboriú.
Tratar: (47) 9102-0009 c/ Santiago
Creci nO 3359/SC

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

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

VENDE-5E - c/ casa. Terreno 15x50,
casa 802, de alv., Aceita-se carro no

negócio. R$ 45.000,00. Tratar: 9997-
2280. (proprietário).

VENDE-SE - terreno/chácara /
52. 500m2 em Corupá, próximo do
Seminário. Área plana, beira-rio. R$
130.000,00. Tratar: 372-3063 c/
Egon (19:00 as 22:00). (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, c/540m2•
R$ 23.000,00. Aceita-se carro. Tratar:
9997-2020 Creci 7402.

VILA NOVA - vende-se, área de terras

de 1.003,95m2" situado no final da
Rua 125 - Carlos Kupas, à direita, por
R$ 65.000,00 à vista. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-009 c/
Santiago Creci nO 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de terras
de 18.000,OOm2, situado no

prolongamento da Rua 125 - Carlos

Kupas, por R$ 150.000,00 à vista.
Aceita-se 30% de entrada e o saldo

em até 50 prestações corrigidas pelo
CUBo Permuta-se por outros imóveis
de menor valor, ou por veículos. Tratar:

(47) 275-6363 ou (47) 9102-0009
c/ Santiago Creci nO 3359/SC

VILA RAU - vende-se, próx. faculdade,
420m2, área plana. R$ 23.500,00.
Tratar: 9997-2020 Creci 74d2.

VILA RAU - Vende-se ou troca-se por
carro. Tratar: 372-0665.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
um ano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

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

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

.<06 .

Borrmaoel
Jóias folheadas

� melhor Semi-!)'óia e <prata do mercado está
atendendo em 9'araguá do Sul e região.

�proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE marque uma visita.

. "'

VENDE ..SE - RRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - Sacada - Prédio novo com I

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

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

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. ApenasR$180.000,00

empregos

NíVEL ENSINO MÉDIO

qü�
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

,Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h 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 'h copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com '/2 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 _�emana.

Agradece H.K.W / I.L.W / G.W.

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h 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 'h copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 'h 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 H.M.B. / G.B._

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS 30/06/2003

.VIDRACEIRO (5595 A) sexo masculino, primeiro grau, disponibilidade
para trabalhar em Guaramirimm, experiência na função
.ASSISTENTE SOCIAL (5592 A) sexo feminino, superior
completo, inf"rmática
•CAIXA - ATENDENTE (5590 EL) ambos os sexos, segundo grau, para
trabalhar em Schroeder
.TALHADOR (5582 EL) ambos os sexos, com experlêncla
.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 A) 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,
experiência em máquina reta.

·TELEFONISTA (5554 EL) - sexo feminino, c/ experiência de 6 meses

em PABX, 2 grau completo ou cursando superior
'VENDEDOR EXTERNO (5540 A) - sexo feminino, segundo grau,
experiéncia 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 fornecedores de prazo e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre

os departamentos da agência principalmente no que diz respeito a prazos
dos materiais para aprovação do cliente. Necessita conhecer tipos de

papéis, grarnaturas, tamanhos, dobras. Saber sobre fotolito e outros ítens

específicos de agência.
'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.
'ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos os sexos,

segundo grau, experiência na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de costura.
.�UXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - ambos os sexos, acima de dezoito

anos.formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
.APLICADOR DE PELíCULAS (5295 A) - sexo masculino, experiência
na função, (película de automóveis).
'VENDEDOR (5076 A) - exige-se experiência em móveis sob medida

para trabalhar em Bal. Camboriú e Itapema.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do

ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexO

masculino.
.ATENDENTE DE PORTARIA ( 5601 - A) com experiência, irá fazer

controle de fluxo de pessoas e veículos na empresa.
.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMEI"ITEIRO
.SERRALHEIRO- - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT

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

.CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos, segundo
grau
.CAIXA (5555/5579) ambos os sexos, segundo grau
.AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino, primeiro
grau .

• ZELADOR (5529) - sexo masculino, primeiro grau.
'SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com curso de

vigilante, para trabalhar quinta a sábado terceiro turno

.VIGILANT"E/AUX.DEPÓSITO (5527) - sexo masc,ulino,
preferencialmente com curso de vigilância.
'CONFERENTE (/5524) - sexo masculino, segundo grau.
.ATENDENTE DE AÇOUGUE (5467) - sexo masculino, segundo grau.
'MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro grau
completo.
'VENDEDOR (5430/5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,

segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/Guaramirim/Brusque
e Joinville.
.TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau. conhecimento
em informática.
.CONFEITEIRA (5581) - sexo feminino, segundo grau,
com experiência, para Guaramirim
.AÇOUGUEIRO (5577) - sexo masculino, primeiro grau, com experiência

Rua Jorge ezern;ew;cz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (41) 275-1091
recrutamento@hUníana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores

externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo + comissão. Tratar: 371-
8153.

COZINHEIRO - precisa-se, de
forno e fogão, cj experiência em

frutos do mar. Salário

compatível cj a função. Tratar:
370-3279.

FARMACÊUTICO - precisa-se.
Tratar; 273-5529.

PRECISA-SE - senhora pj
revender roupas de São Paulo.
Tratar: 275j2979 cj Pilar.

PROGRAMADOR - empresa de

Jaraguá contrata, de Delphi, cj
esperiência mínima de 1 ano.

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

TELE-MARKETlNG - precisa-se
cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casa

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

COSTUREIRA - precisa-se p
Overlock. Tratar: 276-3214 cj
Angelita.

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

DIARISTA - ofereço-me pj
trabalhar. Tratar: 370-8441 cj
Katia.

ENFERMEIRA - se oferece pj
trabalhar, particular, cj
experiência em sistema de

plantão. Tràtar: 371-3859.

ENTREGADOR - procura-se
serviço de tele-entrega a noite.
Tratar: 371-9187.

JARDINEIRO - precisa-se, que
possua ferramentas. Tratar:
9122-9867.

JARDINEIRO - procura-se serviço
de jardinagem e serviços gerais.
Tratar: 9903-9383.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como dama de compania,
diarista ou mensalista. Tratar:
273-0803.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar de
diarista, mensalista ou babá.
Tratar: 9104-5510.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista, costureira cj
máquina overlock, babá e

mensalista. Tratar: 370-4143.

SOLDADOR - se oferece pj
trabalhar, cj experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

Empresa procura profissionais e professores nas áreas
de Administração, Informática e Secretariado, com
experiência mfnima e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n" 665 (em frente ao Hospital Mat.
Jaraguá), de 2a a 6a-feira emhorário comercial.

CORREIO DO POVO 3

senac

• INSCRIÇÕES
ABERTAS

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

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

Telefoosta e Pa::ep::ialistà

Tá:nicas de NegJçiação
O'at6rtalJ

Logística B3sica
I

AMe de Bem Peceber e Savir 1'$80,00

· ettcial
01UZONTX

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vi Vawrantilu I finanças

Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G
Gol Special 01 branco G
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Gol Special, a.c. 00 branco G
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Ka 99 prata <i
Slazer DLX 99 branco D
Corsa Sedan 99 ' branco G
Gol impecável, 4p 99 branco G
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G
Gol 1.0 compl. 97 branco G
Gal MI 97 vermelho G
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Golf GL compl. 96 azul G
Escort Hobby 96 azul G
Gol Plus I 95 'azul G
Escort L • Euro 94 vermelho A
MS 709 carroçeria 93 vermelho D
Pampa 1.8 90 verde G
Escort L 89 verde G
Moto CS 450DX 88 cinza G
Gol GL 1.6 87 branco A
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D
MS 1513 caçamba 79 amarelo D
Ford 14.000 poli·guindaste92 verde D

C·o,m raVende Troca

R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
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$ 12.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 9.300,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.900,00
R$ 3.300,00
R$ 4.500,00
R$ 45.000,00
R$ 29.000,00
R$ 32.000,00

Fi "áncia

.Çm:tfêiiR •

.

� automóveis 370 3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol GIII, 4p
Corsa Sedan

Escort GLX compl
Gol 16v

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

Escort GL

Pálio EX

Uno EP 4p
Corsa Super
Golf GL

Astra GLS

Escort GL + ar

Omega GLS c/ teto

Omega GLS

Escort GL

Saveiro CL

Cinza

Prata

Preto

Prata

Cinza

Verde

Vermelho

Prata

Prata

Vermelho

Prata

Azul

Cinza

Azul

Cinza

Verde

Verde

Branca

C1'L
00

00

00

99

99

99

98

97

96

96

95

95

93

93

93

97

86

Branco
Branco
Bordõ
Branco
Branca
Cinza
Preto
Bege
Branco
Branco
Verde
Branco
Branco
Branco
Marrom
Verde
Verde rnet.

Bordõ

FIAT Palio ED, 2p 97
Tipo, 4p, compl. 96
Tipo, 4p, -ar 95

VW Gol,4p 99
Kombi passag.mod novo 97

Passat, compl.+Aul.. 95
Gol 94

ApoloGLS 91
GM Corsa, 4pc/opc. 98

Corsa 98
Corsa 97
Corsa Pick-up 95
Monza GLS, -ar 95
Omega 93
Monza 90

FORD Escort 87
Del Rey 84

RENAULT Clio, -ar 01

R$ 9.700,00
R$ 9.300,00
R$ 8.000,00
R$13.200,00
R$10.900,00
R$ 17.800,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$11.500,00
R$10.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.800,00
R$ 9.300,00
R$11.900,00
R$' 5.300,00
R$ 4.000,00
R$ 2.200,00
R$ 16.500,00

" " I ,- -

.. tI A .........

Av. Prefeito'WâldemâíHJrilba. 3747 ;:; Jâragllá' do SUl

.. l7Ô:2t6g'AG'E "'O,R:·
'�lilllll'I.,I'lil,:

GM

Fiesta 1.0 Prata 98 G
,

Escort L Dourado 84 G

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 • BAIRRO VIEIRA. JARAGUÃ DO SUL

Corsa Wind 4p
Vectra GLS cornp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL, 1:6 + ar

Kadett Sport
Gol Plus

Branco
Vermelho
Verde
Preto

Bordô
Bordo
VW

Vermelho
Branco
Prata
FIAT
Verde
Verde
Preto
Bordo
Vermelho

Bege
FORD

01
98
98
96

96
96

02

99
97

01

96
96
95
95

88

G

G
G
G
G

G

G
G

G

G
G

G
G
G
A

Gol Special
Gol Special
Gal MI, 1.6

Palio Fire Mod. Novo
Palio EDX c/ a.c.
Uno Mille EP
Uno ELX, 2p
Uno ELX, 4p
Uno 1.5

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Rua Pres.. Epitácio'Pessoa, 1170
Twister

Gol

Siena

EscortSW

Vectra

Uno SX, 1.0
Kadett

Ranger
Palio EDX

Pampa Ll,8
BlazerDLX

Toyota Corolla

02 vermelha

99 branco

99 Prata

98 bordô

98 branco

97 champagne
97 'cinza

97 prata
97 grafite
96 branca

96 verde meto

95 grafite

C/ partida, 2º dono
4p,16v
6 marchas, compl. - are d.h.

compl., 1.8, 16v

compl., GL, 2,0, GNV
4p, ve, te, It, dt, aq
c/ opc.

compl.
compl.,1.0
c/ capota de fibra

completa
cornpl.
compl.
4p, cz opc.
completo
álcool.

í.t., d.t.,A.q.

Vectra GLS 94

Escort Verona 94

Omega GLS, 2,0 93

Parati 1.8 92

Goll.8 91

Santana 91

verde

prata
preto
bordo

azul

azul

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Escort 1.6
Escort 1.8, 16v, 4p, compl.
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl.

bordô
azul

branco
azul meto
azul
prata

bege

branco

verde meto
verde meto
branco

vermelho
verde meto
prata

chumbo
azul meto
prata
bordô
cinza
vermelho
cinza

prata Rua Walter Marquardt, 1850� Barra do RII! Molha - Jaragua do $ul- se

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

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

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus
GoT S, 1.6, álcool
Gol 1.8, álcool
Fusca 1500

vw

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

372-0676
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 651 - ILHA DA FIGUEIRA

R: Walter Mar uardt 2166lÍ .... ------------t

Seja parceiro
da BV Financeira

e, faça ótimos
,. .

neqocros
neste espaço!

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
S-10 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

Gol MI 1.6, gas.
Kadett GL, 1,8, gas.
Golt GL, 1,8, 4p, g\,olina
Monza GL 2_D, 4p, compl.
Kadett

Escort GL, gas.
GolCL

Gol, 1.6, gasolina
I

Gol ct, 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl,
Fusca 1300

Fusca 1300, gasolina

97 vermelho

96 bordô

95 grafite meto

94 bordô

94 vermelho

91 azul

91 prata

91 branco

89 branco

87 bege
78 branco

73 bege

Picasso exclusive .03

Picasso GLX
...

Caminhonete M(JssÓ� 4x4, mecânica

. ,..

neuocros
neste espaço!

Sceriic RT 2.0 .

BMW 325i

D-20

Cinzá' .99

(

370-9365 -

G�l�� W

Corsa, v.e., t.e. 98
Corsa Sedan, 1.6 97
Gol Plus, prata 96
Gol 93
Gol 92

Uno, aq., d.t. 92

F-1000 91
Chevette DL 91

Corcel1l2p 80
D-1Ci, diesel 80
Fusca 76
F-350 (Toda 4000) Diesel 74
Corcel I 72
Fusca 72

I

C-la, diesel, relíquia 70

, I
1"

9997-9122
R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$12.500,00
R$ 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$13.000,00
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 9.500,00

Rt,\l Walter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Ir'4Árduino 371 422'5UVeiculos •.
Corsa Wind, 4p
Uno Mille EP 4p
Escort SW, 4p

01 :Sranco<

V Votorandm I finanças

Uno Mille

'JDic.k-up'c�rs�, .��t_',V-l3-
Tipo 1.6, 4p
Kadett Gl, 2p
Escort GLI, 1,8, 2p
Uno Mille Eletrohic, 4p
Parati Cl, 1.8, 2p
Pick-up FiaHX
Chevette Dl, 1.6

9pala Comodoro 4_1, 4p
. Monza SLE,2

95

95

94

94

Corsa Millenium

Corsa Wagon
Scenic RT

Megane RN

Gol 16v cornpl.
Marea ELX

Corsa Wind

Astra GLS

Gol ci, 1.8

Tempra 8v

Monza Classic, cornpl.

Buggy
Honda CBX 750 Four

Escort Hobby
Gol CL 1.6

Fiesta 4p

Prata 2001

Verde 2000

Azul 2000

Branco 2000

Verde 1999

Cinza 1999

Azul 1996

Vermelho 1995

Prata 1995

Branco 1993

Azul 1993

Amarelo 1989

Fantasia 1974

R$ 16.300,00

R$ 15.800,00

.R$ 26.500,00

R$ 18.500,00

R$ 13.500,00

R$ 22.500,00

R$ 9.500,00

R$ 12.500,00

R$ 10.300,00

R$ 8.800,00.

R$ 9.300,00

R$ 4.500,00

R$ 7.500,00

R$ 7.200,09
R$ 7.300,00

R$ 9.500,00

1994

1992

Preto

Azul

Vermelho 1996

nélF�x:"'3'lO ..2769 .... '." .•.. ,.'
mar lirUbba" 377.1 .;, CentenáriO

,- -
-- . - ..

Gol Special
Gol GIII

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
Branco
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Preto
Azul
Branco
Bordô
Azul
Prata
Vermelho

02
00
90
00
87
96
91
92
97
95
95
86
94
97
01
02
97
99
02
71

R$ 12.500,00
R$ 15,500,00
R$ 6.000,00
R$ 13.900,00
R$ 3,900,00
R$ 7,900,00
R$ 6.500,00
R$ 12,5.00,00
R$ 9.500,00
R$ 9,500,00
R$ 9,500,00
R$ 4.500,00

R$ 4.000,00 assumir

R$ 7.800,00
R$ 9.800,00
'R$ 4.000,00
R$ 3,900,00
R$ 13.900,00
R$ 7.000,00
R$ 2.500,00

Fiesta C.LX Branco
Falcon Prata

YBR 125 c/ partida Prata
XR200R' Branco

Saveiro 1,6 gasolina, d.h. Azul

Tornado Vermelha
Fusca Branco

,. .

neqocms
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
,. .

neqocros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
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6 CORREIO DO POVO

veículos
BARBADA - vende-se chevette /

marajó, 84, 1.6. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962.

. CHEVETTE - vende-se, 86,'modelo
st, dourado. Tratar: (49) 99924729
ou 275-0203.

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

. 18.300,00. Tratar: 9953.5541

(meio dia ou após 17:30min)

CORSA - vende-se, MPFI, 98, lip. E

des., traseiro, parachoques
personalizados. Oferta R$10.600,OO
ou financ. c/ 2.000,00 entrada.
Tratar: 370-7574 ou 9123-7355.

CORSA - vende-se, Pick-up, 95,

rodas 15", película, branca, prot.
Caçamba. Tratar: 370-7574 ou

9123-7355.

CORSA - vende-se, Gl, 95, 1.4,
compl. R$10.500,OO à vista ou R$
3.300,00 entr + 28x R$ 450,00.
Tratar: 370-1225.

KADETT - vende-se, Sl, 93. R$
7.300,00. Tratar: 376-0270/9992-
4685 com Nei.

lOGUS - vende-se, 93, preto,
completíssimo. R$ 8.900,00, aceito
troca por carro 1.0 ou financio. Tratar:
372-0389.

MONZA - vende-se, 94, completo,
2.0, alcool. R$ 4.000,00 entrada +

18x de 264,00. Tratar: 9951-5791.

OMEGA - vende-se, CD, 94, azul
meto R$ 13.700,00. Tratar: 9903-

MB 1620 - ano 98, revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entro + 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 + prest. R$ 930,00 AC

troca N/C

9595.

OMEGA - vende-se, 3.0, diamond,
94, segundo dono c/ kit gás. R$
17.500,00. Tratar: 9953-9966.

TERÇA-FEIRA, 1 de julho de 2003

2.700,00 + 36 X. Tratar: 370-7574
ou 9123-7355.

TIPO - vende-se, 1.6, gas., cornpl.,
e troco por carro de menor valor, volto
a diferença. Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se, 93, 4p, película.
R$ 6.800,00. Tratar: 370-3279.

UNO - vende-se, Mille Electronic, 93,
2 ptas, gas., verde. R$ 6.500,00.
Tratar: 9962-9863.

UNO - vende-se; Mille, 94, com d.t.,
ar quente, lirnp., aro esportivo, ou
troca-se por Gol bola, 4p. Tratar:
9125-0556.

ESCORT -vende-se Hobby,l.0, 95,
.

ou troca-se por carro de maior valor.
Tratar: 9905-3900 c/ Marcos.

. ESCORT - vende-se Hobby, 94, 1.0,
licenciado até 06/04, cinza.

R$6.300,OO Tratar: 372-3922

ESCORT - vende-se, 93, vidro e

travas életricas, 'alarme, lindo. R$
8.500,00. Tratar: 370-7574 ou

9123 -7355.

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl., c/ ar, d.h., película, alarme
inteligente, acento recarro modelo

europeu, impecável. R$ 9.500,00,
aceito troca. Tratar: 371-6238 ou

275-2634 ..

F-1000 - vende-se, diesel. R$
13.000,00. Tratar: 371-0695 ou

9993-0623.

FIESTA - vende-se, 98, 4p. R$
10.500,00. Tratar: 472-0636 ou

425-8148 c/ Djalma

MONDEO-vende-se, hatch, 94, azu,l
4p, compl., GNV, placa final 8. R$
18.000,00 ou troca-se por carro de

menor valor. Tratar: 371-5887 com

Laércio.

FUSCA:- vende-se, 66, modelo 76.
Motor 1600 de gol. Tratar: 371-5302
ou 9962-2463.

FUSCA - vende-se, 80. R$
2.400,00. Tratar: 371-0695 ou

9993-0623

. GOL - vende-se, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado. Tratar:
371-7542 ou 9965-5774.

GOL - vende-se, 81, gas., aro

esporte, ótimo estado. Tratar: 273-
0479 ou 9909-0502.

GOl-vende-se, 80, verde met., aro
14, vidros verdes, gasolina, motor BX,.
R$ 2.100,00. TrataR: 376-3398.

GOL - vende-se, 96, 1.0. R$
9.500,00. Tratar: 9997-5557.

GOl-vende-se 1000, 94, manual!
NF, ótimo. R$ 7.200,00 a vista ou

2.100,00 + financ. Tratar: 370-7574
ou 9123-7355.

GOL - vende-se, 96, 1.8, d.h, v.e,

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGÀS.
E MOTOS ACIMA- DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

OPALA-vende-se, 88. R$ 4.500,00
ou aceito carro em.troca. Trátar: 275-
0518.

5-10 - vende-se, 97, cabine dupla,
GNV. R$ 27.000,00. Tratar: 371-
6898.

SllVERADO - vende-se, DLX, super
inteira, ou troca-se por menor valor.
Tratar: 376-1772.

PALIO -vende-se, 97, ótimo estado,
limp./des. traseiro. R$ 10.000,00
ou 2.00,00 + financiamento. Tratar:
370-7574 ou 9123-7355.

PALIo - vende-se, EX, 99, cinza met.,
v.e., t.e. R$ 12.500,00. Tratar: 372-
6650 ou 372-0924 a noite c/ Ivan

PALIO - vende-se ou troca-se, 02/
03, 4p e demais opc. Tratar: 9133-
0803.

PALIO - vende-se, EDX, 96/97, 4
'ptas, verde metálico, opcionais, bom
estado. Tratar: 372-3722.

t.e, retrovisor elêtr., limp. e desem.
traseiro, rodas de liga leve, c/ alarme,
prata, 2 ptas. R$11.300,OO. Tratar:
9118-1071.

SANTANA - vende-se, 89, aros de

liga, porta mala elétrico, impecável,
som de CD da Pionner. R$ 5.500,00.
Tratar: 371-6238.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92/93,
4p, completo, azul escuro, gasolina.
Aceito troca. R$ 7.500,00. Tratar:
9952-2047

TIPO - vende-se, 1.6, 96, MPFI, 4 .

ptas, cornpl., película, engate. R$
9.500,00 ou 2.300,00 + 36x. Tratar:
9123-7355 ou 370-3574.

TIPO - vende-se, 1.6, 95, 4 ptas,
,Ninho, oferta R$ 7.700,00 a vista ou

SAVEIRO - vende-se, Cl, 1.6, MI,
99, v.e., t.e., alarme, a.c. e capota �
marítima. R$ 15.500,00. Tratar:
376-0270/99924685 com Nei.

VOYAGE - vende-se, 83, branco, ou
troca-se por moto CG Titan. Tratar:
273-1001 c/ Marcos nor, comI.

CITROEN JUMPER - vende-se, 15
lugares c/ serviço. Tratar: 371-0316

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Vendo *Locoção *Consertos *Montagens

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

Irmáqulnas Indústria
e Comércio ltda. - ME

Trabalhamos com vendese consertos:
- Motores Estacionários - Motoserra
- lavo Jato - Rocadeíra • AS$istência 24 hs
- Aspirador . M�tobombas www.lrmaqulnas.cjb.net
- (ompressot - Entre outras... Irmaqulnas@uoLcom.br
Rua (el. Gomes de Oliveira, J 65 J - Centro -Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

COMPRA· VENDA· TROCA.• FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

�.: Consórcio.

Regata
'1�tút� (t�"

TABELA DE USADOS
C 100 BIS KS

,

Dl/Dl .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 KS 00/00 VERDE
CG 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA
CG 125 TODAY 90/90 VERMELHA.
YBR 125 K 01102 PRATA
CBR450SR 89/89 BRANCA/AZUL
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
XLR 125 KS 01101 PRETA
NX4FALCON 01/01 PRATA
VIRAGO 250 96/96 BORDO
VlRAG0250 98/98 PRETA

PEÇAS

•

ACESSÓRIOS - OFICINA

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 1 de julho de 2003

CLlo-vende-se, Hatch, 00, 1.6HT,
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,
ac., 4x4. R$ 30.000,00, Aceita-se

carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47).9102-0009 cf Santiago.

PASSAT ALEMÃO - vende-se, 95,
automático, cornpl., air bag, novo. R$
17.900,00 ou 5.400,00 + 36x.

Tratar: 9123-7355 ou 370-3574.

SCENIC - RXG, 2.O, 00, .compl.,
baixa quilometragem. R$ 24.500,00
a vista. Tratar: (48) 425-0026 ou

, 9951-7403 cf Beto.

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

de semana.

BIZ-vende-se, Cl00, 01, preta. R$
3.500,00. Tratar: 9901-3809.

BIZ - vende-se, 00, preta, com

partida elétrica. R$ 3.600,00. 'Tratar:
371·2850 horário de almoço

CGTITAN-vende-se, 98, verde. R$
10.500,00. Tratar: 472-0636 ou

425-8148 cf Djalma

COMPRA-SE - moto pf trilha, pgo a

vista. Tratar:.275-2059.

preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

i)rofissional liberal.
Fazendo a sua inscrição at"
o dia 11 de julho,
você terá um desconto Cle
no valor da matrícula.
E mais, trazendo
este anúncio você terá

.

direito a apostila
inteiramente grátis.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

CADEIRA DE BEBÊ - compra-se,
para carro. Tratar: 9975-7888 cf
Marcia.

-

CONSÓRCIO vende-se,
contemplado de R$ 4.565,00. H$
1.000,00 entro + 46x R$ 122,00.
Tratar: 371-3040 ou 9965-9920 cf
OrliCOMPRA-SE - Parati ou Verona,

a partir do ano 94-96, bom estadi
de conservação, somente

particular. Tratar: 376-1013 cf
Dionisio.

\

JOGO DE RODAS - vende-se, aro

16, cf pneu. R$ 900,00. Tratar:
9952-2140 cf Henrique.

diversos
ANTENA PARABÓLICA - compro,

pago a vista. Tratar: 275-2059.
BICICLETA - vende-se, 18

marchas, masculina, de alumínio,
marca Fischer. R$ 70,00. Tratar:
371-6238.APARELHO - vende-se, de

musculação" Athletic 2001,
completo, faz mais. de 30 exercícios,
vem com fita de vídeo. R$ 700,00-
em 2x. Tratar: 371-6238.

BINÓCULOS - vende-se, da Nako,
50xl0, R$ 250,00. Tratar: 9117-
1082 cf Vanderlei.

CORREIO DO POVO 7

CACHORRO - vende-se, filhote de
cocker. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cf Noeli

ESTOQUE - vende-se, de loja de

calçados, cf clientela formada pf se
estabelecer no mesmo local. Tratar:
371-7636.

desverminados. Tratar: 372-2231 e

91231723.

CELULAR - vende-se, Ericsson TH
668. R$100,00. Tratar: 376-1474.CACHORRO - vende-se, filhote de

poodle. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cf Noeli

ESTUFA - vende-se, 2 pf secar
cogumelo. Tratar: 374-2152.CELULAR - vende-se, baby da vivo.

R$ 250,00. Tratar: 9117-1082.
CACHORRO - vende-se, filhote de

poodle. Tratar: 370-8969 cf Renilda
ESTUFA - vende-se de 2 andares, cf
6 bandejas, semi-nova. R$ 130,00.
Tratar na Rua Silvino Stinguem, 147,
fundos da justiça federal.

CELULAR - vende-se, Nokia 5125,
ótimo estado. R$ 160,00. Tratar:
9905-2102CACHORRO - vend€'se, filhote de

pintcher. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751

GUARDA-ROUPA - vende-se, de 2

ptas e maleiro. R$ vende-se, de 2

ptas e maleiro. R$ 35,00. Tratar:
9955-5073 cf Dina ou Jorge. �

COMODA - vende-se. R$ 35,00.
Tratar:,9955-5073 cf Dina ou Jorge.

CACHORRO - vende-se; filhote de

cocker, macho. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751
COMPUTADOR - vende-se, K6

2400, monitor 15", H2 2.3 giga,
memória 128 cf impressora,
completo. R$ 1.300,00 parco Cf
cheque. Tratar: 371-6069..

. GUITARRA - vende-se, Grover

Jackson, cf estojo. R$ 800,00.
Tratar: 276-3453.

CACHORRO - vende-se, filhote de

basset, cf 3 meses. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751

APARELHO - vende-se, receptor de
parabólica, manual. Tratar: 371-1919
-de manha.

CACHORRO - vende-se, filhote de

pintcher nO 1. Tratar: 373-3787 ou CACHORRO - vende-se, filhotes de
9993-1751 cf Noeli , podley micro-toy, vacinados e

GUITARRA - vende-se Lespaul. R$
350,00. Tratar: 371-8684.

A PODIUM
ESCOLA I ,PARA

CABELEIREIROS

SALÃo E EsCOLA DE CABELEIREIROS

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

COPIADORA - vende-se, xerox,
modelo 5328. R$ 5.200,00. Tratar:
370'0531 .

........................................................... "

\ j
,

Ultimas vagas para o curso

de Linux Básico da,Unerj !

. ..iiPela 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 quebrarmonopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e' software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso de LinuxBásico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux e ao término o 'àluno 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 conhecer e utilizaro Linux em computadorespessoais;
- Profissionais iniciando treinamento emLinux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:

I Conhecimentos básicos de informática.
l-Alguma experiência comuso deoutros sistemas (DOS,Windows. etc).
I Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

I 'participante c um para-o instrutor, projetormultimidia, apostilaspara os participantes e

! Conexão dos computadores com a Internet.
.

I
O investimento será deR$ 95,OOporaluno. Ilntormações: 275-.8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

; UNERJ C d
-

d Ex
-

R I
-

C 't'
. I

I Cenlro Unl•• ,aIlárlode Ja,aguâ do SUl oor enaçao e tensao e e aç�es omunl arfas :
- - -�-�-�--�------- ---------------------- - -----------_------ - ----- --,;
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Fone: 370-2764
CeI.: 9104-2070/9957.60991
�!:.���?!_,���.!��.����_���!�I
IMPRESSORA-vende-se, Bematec,
fiscal pi restaurante ou lanchonetei
Tratar: 376-1481.

IMPRESSORA - vende-se, Epson,
810l, revisada. R$ 380,00. Tratar:
9962-0135

IMPRESSORA - vende-se, laser HP
laserjet 6L. R$ 600,00. Tratar: 9952-
2047

JOGO DE SALA - vende-se. R$
110,00. Tratar: 9955-5073 cl Dina
ou Jorge.

LAVA LOUÇA - vende-se, Enxuta, pI
6 pessoas. R4 250,00. Tratar: 371-
0196.

LOJA - vende-se, de confecções,
montada, cl clientela e fichário, no
centro. R$ 55.000,00. Tratar: 9974-
8468 ou 370-1657

BOA NOTíCIA
Empréstimos para furicionários
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.

LOJA - vende-se, infanto juvenil, no
centro cl clientela formada. Tratar:
372-1390.

LOJA - feminina, na Rua MaL
Deodoro. Tratar: 372-3139.

LOJA - vende-se, de acessórios da

moda, no novo calçadão. Tratar:
9133-0803.

MAQUINA - vende-se, de costura

Interlock GN6-5. R$ 500,00. Tratar:
9952-2047

,

MESA - vende-se, cl 4 cadeiras. R$
35:00. Tratar: 9955-5073 CI Dina
ou Jorge.

MINI MERCADO - vende-se, compl.
pi retirar do local. R$ 20.000,00.
Tratar: 9121-3921.

PROCURA-SE - pronta entrega de

roupa íntima, c/ revender. Tratar:
9104-5510.

PROCURA-SE - moças, pI dividir
aluguel, próx. ao centro. Tratar: 9111-
4535.

PROCURA-SE - alguém pI fazer
transporte de uma pessoa até o Darci

Vargas de Joinville. Tratar: 273-0675.

TECLADO - vende-se, eletrõnico
Yamaha, PSR 270, seminovo, cl

manual, pedestal e fone. Tratar: 275-'
2663.

TECLADO - vende-se, Cassio, CPK
200, cornpl., bem conservado. Tratar:
376-1024

VENDE-SE - protetor de berço,
cestinha de medicamentos,
mosqueteiro de teta e bandô pI
cortina, azul. R$ 60,00. Tratar: 371-
6238.

VENDE-SE ,- loja e estoque comp.,
de material fotogrpafico e ponto na

Vila lenzi. R$ 15.000,00. Tratar:
275-2634 ou 371-6238.

VENDE-SE- bare lanchonete, cornpl.,
no centro de Barra do Sul, clmoradia.
Aceito carro até 4.000,00 no

negócio. Tratar: 9122-2313.

VESTIDOS - vende-se, de prenda,
I

• PLAVSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION OHE
'DREAMCAST
• HINTENDO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY ADVAHCE
• HINTE.HOO GAME CUBE.

TERÇA-FEIRA, 1 de julho de 2003
. 7

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801 / 370-0409

Rua Guilherme Weege, 327

WAP - vende-se, de 110w, R$ 200,00.
e com t r an s to r m a do r-n ovo , 9796.

acompanhantesmanequim 38. R$ 100,00. Tratar:
371-0196

VENDE-SE - móveis e acessórios pI
montar loja de roupas. R$ 372-3139.

VESTIDOS -vende-se, de prenda, cl
bordados, bordá. R$130,00. Tratar:
275-0405.

VíDEO LOCADORA - vende-se, na
'rua Maria Umbelina da silva. R$
22.000,00. Tratar: 371-2525 ou

275-0945.

VIDEOCASSETE - vende-se, cl 4
anos de uso. R$140,00. Tratar: 273-
0601.

VIDEOGAME - vende-se, super
nintendo, seminovo, cl 5 fitas. R$
150,00. Tratar: 273-0601.

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU '+- 1 rambol Pac.
R$ 450,00. Tratar: 376-2206.

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

;

IJaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

PLANETGAME
* VENDAS· ·LOCAÇÃO ,* CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

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

VIDEOGAME -vende-se, Play Station
2, cl 10 cds, 2 controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar: 376-
2206.

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

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

o prédio:
Tublllaçifo rígUtl queut» - Clturrnsqueim IIn sacaâ«

- Opçâ'o 2 vogas de gllrag(�11I
Opçílo g!l1'l1ge1ll cldep. Priuatioo
Completo sisteuu: de segurm Iça

Lo�'ii�-;'Çii��k,-!:);'-i�iio:-R�w Leop�;i�I�)-Mahl1ke,
Perto do Clube Beira Rio.

70.meses para pagar
-

1<$ 15.000,00 entrada
, saldo direto ç/Il Couetrutora

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

R. i\!Ia:redull Deodoro' da Fonseca, 972
RO.'Pll Bllrg Cenier -laragwi do Sul- se

CONSTRUstL
"Inovando Conceitos de Vida"
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POR FRAN.CIENE FAGUNDES
FB Fotografias

\

29/0
Mario Hafemann
Jan Dobrawa
Maicon Marcelo Junckes

Ivone Staffun
Paulo Ricardo Vasel

Andréia Maria de Albuquerque
Ribeiro
Romilda Alves
Fabio Ehlert
Terezinha Furlani
Susana Laís Steinert

Eliane Silvei ra Os filhos, netos e bisnetos estão muito felizes em

abraçar Pedro e Angelina Gneipel Schmitz pelos
seus 55 anos de vida conjugal, no dia 26

De bem com a vida, Amanda Marchi

Krause, comemorou seus 17 anos neste

Domingo dia 29

Completou 15 anos dia 25,
Thiago Leoni, Filho de Amiltom
e Marciana. Parabéns!3016

Paulo Ayrton Buchmann
Mareio Luiz Krueqer
Melyssa Iara da Silva
Hideraldo Colle
Pedro João da Maia
Martin W. Parlow Pinto
Ademar Honnicke
Adilo Kanchen
Gislaine Hanemann
Sandra Ap. Szirkowski

Aniversariou no dia

21, a linda Carla
Boaventura, da

dupla "Carla e

Ketlin". Quem lhe
parabeniza em'

especial é a sua

irmã Ketlin,
também seus pais,
Marliz e Fabian, os

avós Arno e Edla e

os tios Paulo e

Rose. "Vocé é
muito especial
para nós"

l/1,
Wilson Gessner
Cesar Roberto Ziemann
Adriana Vasel
Cleto Franzner

2/7
_

Cristiane Estrelow Vi Is
I' Salete Mesch
'José Ponticelli
Isabel Maria Ceolin
Jonas Ricardo J<och
Dionara R. B runs
Gerson Luis Lemke
Maria Helena A. Santos
Gilníar B. Alves

Roni Tomazelli e Paula Fernanda Sasse noivaram no dia
12. Felicidades!

3/7
_

�Ian ROdrigo Prei liper
Edio I<reyssig
�I1esangela C. Sohn
Deocar Zimermmann
Anna I<arolyn,a Wolf

4/7
Waltraud Zenke
Luis Gustavo Lange
Luciane M enel
Rudolfo Benjamin Hauck
Eduardo Neitzel

\ Julian Ricardo Franzner
Gerson Friechtingit
Luciane S tuy
Wilmar Erschinger
Lucia Gilmara Z. da Silva

Josiane Balsanelli Miranda completou 22
anos no último dia 29. Quem lhe homenageia
é seu esposo Luis e a sua filha luiza que a

amam muito. Parabéns e felicidades!

FB Fotografias
Daniele G. Silveira, completará 15
anos no dia 6/7. Seus pais e sua irmã
Treicy a parabenizam

Aniversariou no dia 24, Wanderleia .

Gessner, quem deseja felicidades são
seus familiares

57
I1demar Bartel
Bruna Motta P lazera .

Flavio Gustavo Pomianowsky
Rosmeri Friedemann
JUanita Maier
Caio Augusto I<anchen
Valmor Ehmke
Rafaela Cunha
lngO Paulo Robl
Marlise Utpadel
Helio Carlos Satler
Maria Garcia Junkes
Gisela Zehnder
Erni r F r�nzo i
Maria de Lurdes Diniz Souza

Marina homenageia seu namorado Paulo,
que completou 19 anos no dia 27. E ela
comemora 18 anos no dia 4/7. E estão
namorando há 9 meses. Felicidades!

Edvirges Dalsochio trocou idade no

dia 26. Homenagem do marido Adilar
e das filhas Elis e Daniela que a

amam muito. Parabéns!

Iraci Decker aniversariou no dia 21,
felicidades de seus familiares e

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

B
-

d It
seu tempo foi bem empregado.arao o apocu·

.

CONFIRA A HISTÓRIA

A foto de hoje mostra
o atual

bairro Vila Naval
quando este era

ainda zona rural
e arua que existia
era uma simples
estrada que

depois se transformou
na Rua 25 de Julho.
No fundo se vê o

Morro da Boa Vista

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL
,.-

HÁ 3 ANOSHÁ 15 ANOS

Em 1988, o Delegado Reginal de Policia, Dr. Adhemar
Grubba inforva o número de veículos no município e

na região policial. Em ]araguá do Sul eram 28.107 veí

culos, dos quais 19.955 automóveis, 5.919 motocicletas

e 2.223 caminhões. Em Guaramirim eram 2.532 veícu

los, sendo 1.463 automóveis, 582 motocicletas e 477

caminhões. Massaranduba possuia 2.671 veículos, dos

quais 1.456 automóveis, 880 motocicletas e 335 cami

nhões; Schroeder tinha 772 veículos, sendo 460 auto

móveis, 194motocicletas e 118 caminhões, enquanto que
em Corupá tinha 980 veículos registrados, dos quais 682

automóveis, 228 motocicletas e 90 caminhões.

As litorinas estavam com suas tarifas rriais caras, deter

minas pela Rede Ferroviária. Os passageiros que
comumente usam o trajeto doméstico diário das litorinas,
que cobrem o trajeto de Corupá/São Fracisco do Sul

pagavam as seguintes tarifas, a partir de ]araguá do Sul

pagavam as seguintes tarifas: Corupá Cz$ 54,00; a Nereu
Ramos e Guaramirim Cz$ 41,00; a]oinville Cz$ 82,00; a
Araqtiari Cz$ 96,00; e a São Francisco do Sul Cz$ 117,00.
Hoje, após a privatização, a Rede Viação Paraná - Santa

Catarina de então, utiliza o ramal para transporte de car

gas ao porto de São Francisco do Sul, onde os navios

levam as mercadorias ao seu destino.

O vereador Errol Kretzer apresentava indicação à Câma

ra reividicação à municipalidade uma ajuda financeira aos

estudantes que frequentavam cursos em outros municípi
os, no que se refere as despesas de locomoção, restritas a

passagens de ônibus, estabelecendo-se para tanto uma es

cala de prioridade para que vierem a se beneficiar.

Em 2000, a familia de Werner Gruetzmacher compra
va um galpão industrial para transferir sua fábrica de

móveis às margens do Rio Cerro II, desistia da amplia
ção porque as costumeiras chuvas têm alagado o local,
provocando erosão do terreno e dizia "Não posso
construir e correr o risco da enxurrada levar tudo

embora".Nos fundos do terreno dele, o rio passa de

15 metros de largura. O leito do rio transformou-se

em uma pequena praia, com areia grossa e pedras que
rolaram dos morros. "Isso aqui era um riacho, agora
tomou todo o espaço", lamentava a esposa do mora

dor, Sueli.
Técnicos e professores do Centro de Ensino Superi
or de ]araguá do Sul (FER]) fundação Educacional

Regional]araguaense e do Senais local e reginal
descutiam sobre a grade curricular do curso de

tecnólogo que era implantado em parceria no segun
do semestre. Eram duas opções de graduação:
Técnólogo em Eletrônica de Potência e Tecnologo
de Automação Industrial. Uma pesquisa era levanta

da para o curso demaior interesse junto às empresas.
Definido, era montado o projeto para encaminha

mento ao Conselho Estadual de Educação. O

tecnólogo era visto como passo inicial do futuro

Centro Tecnológico de ]araguá do Sul e da instala

ção de uma incubadora para abrigar exclusivamente
empresas de base altamente tecnológica do setor

eletromecânico, que seria uma etapa posterior. A
ABRH levantava o nível de escolaridade da massa

trabalhadora da cidade.

POR EGON JAGNOW

Italiano

13a FESTA ITALIANA
HOMENAGEM À FAMÍLIAS - FAMÍLIA MARCATIO

Descendentes de G i useppe G i ovann i M arcatto e Anna
Betanin.

.

Ele oriundo de Carnposarnplero, Padova, Itália, aportou
em Paranaguá em 1877, com 11 anos de idade.
Ela oriunda de Vicenza, itália, desembarcou em Porto
Alegre em 1877, com 7 anos de idade.
Assim começa a história da família Marcatto no Brasil.
É uma história igual à de muitas outras famílias que para
cá vieram, provenientes de várias partes do mundo e

embaladas pelos sonhos de um futuro melhor.
Casaram-se em 1889 e fixaram residência em Bento

gonçalves - RS, na sólida casa de dois pavimentos, ainda
existente, construída em estilo rural padovano.
G iuseppe com a ajuda da esposa Anna, mulher corajosa e

persistente que herdara do pai o conhecimento da indústria
dos' chapéus, deram continuidade ao negócio: enquanto
ela cuidava dos filhos e da produção, ele se encarregava
da comercialização no estado do Rio Grande do Sul,
chegando até Santa Catari na.
As viagem duravam vários meses e não eram raros 05

incidentes de vários tipos, como encontros com animais e

índios bravios ou perda de carga e ameaças de afogamento ��
em travessias de rios caudalosos como o Pelotas, Uruguai
e o rio das Antes.
Tiveram 08 filhos: Luiz, Ricieri, João, Carmela, Antonio,
Florinda, Gabriel e José.

Sra. H i uta B re ithaupt M arcatto, recebeu um troféu
comemorativo, representado a Família Marcatto.

ENCONTRO MENSAL

o Círculo Italiano
convida para a Noite
das Sopas Italianas.
Data: 11 de julho, às
20hOO, na Sede Social,
do Círculo. Ingressos
antecipados com os

membros da Diretoria,
Conselho e Coral.:e na

;;�: 1�ci�����-8636), 371-8222
Agende: Noite das
Sopas Ital ianas, dia 11 Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7'
de julho.
Ingressos Limitados
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Faleceu às 17:15 horas em 28/6 a Senhora

Veronica Malkoski Venera com idade de 71

anos, deixando enlutados o esposo, 5 filhos,

genros, noras, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 29/
6 às 16:30 horas, saindo o -téretro da sua

residência seguindo para o Cemitério de

Guaramirim.

Faleceu às 23:30 horas em 27/6 o .senhor
Geraldo Murarar com idade de 72 anos,

deixando enlutados 6 filhos, genros, noras,

netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 28/6 às

16:30 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério São

Miguel.

Faleceu às 9:30 horas em 29/6 a Senhora

Jbhanna Kreis com idade de 91 anos, deixando

enlutados a 1 filha, genros, noras, netos,
bisnetos, tataranetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 29/
6 às 16:30 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Municipal
do Centro.

Oassificadosdo roRRElOooroVO.
1 Ligue para o 371-1919, e

confira!

� 'l/Ji(v4J� ft. J/enna)
V CRM� 3059 .� CPF: 468859357/00 I

i

Médíco Oftafrnologfeta
E�llcclalização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro !

eCurso na &lcic.dade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeirol
Fone: (047) 275- i 150

.

!
AV.,Mat Deodoro, 776· Saio 12 • Ed. Maximunn Center I

,.� -'."' "'v� =., "" ·· " �._._ __ "' ......_ .!

LOTERIAS
Megasena

iI\, I
concurso: 475

"iIJ 06 - 08 - 19- 22 - 43 - 52

Quina
concurso: 1165

40 - 41 - 52 - 71 - 72

Lotomania
concurso:' 328'
03 - 11 - 27 - 30 -

31 c 33 - 45 - 53 -

54 - 55 - 64 - 65 -

74 - 81 - 89 - 90 -

91 - 94 - 96 - 00

Loteria Federal
. concurso 03746
1°_ Prêmio: 22.319
2° - Prêmio: 02.1 85
3° - Prêmio: 28.119
4° - Prêmio: 32.197
5° - Prêmio: 23.587
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IDELlTO: DUAS RESIDÊNCIAS E UM RESTAURANTE FORAM PALCO DE ARROMBADORES

Três furtos foram registrados
neste final de semana em JS

JARAGUÁ DO SUL -

Depois de aproximada
mente duas semanas sem

registrar flagrantes, três ca
sos aconteceram neste fi

na'! de semana. O primei
ro aconteceu na tarde de

sexta-feira, quando o pe
dreiro desempregado-Luis
Carlos Paladini, 31 anos,

foi pego por policiais mi

litares ao furtar uma resi

dência. O fato ocorreu

por volta das 16h40, na casa

localizada na Rua Ângelo
Rubini, no Bairro Barra do
Rio Cerro, de proprieda
de da gerente de loja
Adriane Rodrigues. O acu

sado arrombou a janela la
teral da residência, entrou
e levou um aparelho de

som com CD, uma jaque
ta, dois CDs e uma fita K7.

Informações do .dele

gado de plantão, IlsonJosé
da Silva, apontam que a

irmã da vítima estava pas
sando pela rua quando viu
Paladini e reconheceu os

objetos do furto. "Ela cha
mou a polícia, que logo o

prendeu em flagrante deli

to, trazendo-no para a de

legacia", explica. O acusa
do vai responder inquéri-

Vicky Bar!el

Acusado de furto aguarda julmento, no presídio de JS

to policial por arromba
mento e furto qualificado,
aguardando julgamento no
presídio. Ele pode pegar

!

de dois a oito anos de ca-

deia.

Os dois outros casos

foram registrados na ma-

. drugada de domingo,
numa coincidência de

abordagem dos policiais.
Às 3h30 da manhã, o de

sempregado Felipe

Ricardo Cardoso, 27 anos,

natural de São Paulo, fur
tou a casa da enfermeira

Anísia Bastos Alves, 54

anos, localizada no Bairro

Seminário, em Corupá. Da
propriedade, o acusado

levou uma bicicleta, um

aparelho de Tv, jóias e rou

pas. "Cardoso prestava al

guns serviços na casa de

Anísia, era considerado de

confiança e tinha uma có-

pia da chave da casa", re
latou o delegado. Depois
do ato ilícito, o desempre
gado veio para Jaraguá do

Sul e, no próximo ao Pos

to Pérola, na Ilha da Figuei
ra, vendeu a TV por R$
30,00:

Quando circulava pela
ciclovia, Cardoso acabou
sendo abordado pela Po

lícia Militar, juntamente
com. o operador de má

quinas Luis Cláudio Perei

ra, 32 anos, natural de

Uruguaiana, no Rio Gran

de do Sul. ''A polícia esta

va atrás de Pereira porque
ele havia furtado R$ 30,00
em moedas e um garrafão
de vinho do Restaurante

Biba, na Vila Baependi. Ao
fazer o cerco na ciclovia,
acabaram pegando Cardo

so coincidentemente,. que
carregava as sacolas com

os objetos do furto", diz.
Pereira tentou re.agir,

feriu um dos policiais com
uma faca, mas ambos. fo
ram rendidos e encaminha
dos à delegacia. A�usados
de arrombamento e furto

. qualificado, os dois estão

no presídio aguardam julc
gamento. (FABIANE RIBAS)

Jaraguaenses mantém-se na vice-liderança do Tiro

]ARAGUÁ DO SUL - A Samuel Leandro Lopes fi- "O normal nesta categoc tem Samuel Lopes como

equipe de tiro da FME/ ,cou com a terceira posi- ria é ficarmos na terceira técnico e é integrado ainda

Jaraguá manteve a vice-li- ção na categoria "]I." e ou quarta posição, mas por Roberto Hartmann e

derança do Campeonato Cláudio Thiesen foi se- desta vez nos superamos", Thiago Veiga. A equipe de
Catarinense de Tiro Olím- gundo colocado na cate- festeja Samuel Lopes, que Timbó lidera as duas ma-

pico/2003, na modalida- goda "B". obteve o segundo lugar dalidades do campeonato,
de carabina deitado, ao Já a segunda colocação individual na categoria ''N.', que também é disputado
conseguir o segundo lugar também na modalidade enquanto que Cláudio por representantes dos

na quarta etapa da com- carabina ar comprimido Thiesen se classificou em municípios de Joinville, Blu-
petição, realizada no últi- foi o melhor resultado da terceiro na categoria "B". menau, Florianópolis, Guara-
mo final de semana (28 e equipe neste ano e levou os O grupo de J araguá mirim eRio do Sul- sendo que
29/06), em Blumenau. Na - jar-aguaenses ao terceiro lu- que compete no Catari- este último não participounesta
elas sificação individual, g�r do ranking estadual. nense de Tiro Olímpico =s= da competição.

Venha.
'"

conhecer ...

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios
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CONFRONTO: PRÓXIMA PARTIDA DA EQUIPE JARAGUAENSE SERÁ SÁBADO, CONTRA CARLOS BARBOSA

Malwee venceu a UCS e passa
à fase eliminatória da Liga

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee venceu a

UCS, de Caxias. do Sul,
por 2 a 1 e classificou-se
em primeiro lugar no gru
po C da fase eliminatória

da Liga Nacional de
FutsaL A partida, realizada
na noite de ontem, no gi
nâsioWolfg�n Weege, foi
marcada 'pela qualidade
técnica e pela tranqüilida
de dos Jogadores que sou

beram encontrar forças
para virar o placar' e che

gar aos 16 pontos. O pró
xim o adversário da

Malwee seráCarlos Barbo

sa e o primeiro jogo acon

tece'no sábado, no Rio

Grande do Sul, em horá

rio que será definido ainda

hoj e pela Confederação
Brasileira de FutsaL A ou

tra semifinal será disputa
da entre o Banespa/São
Bernardo e -o vencedor da

partida extra entre Ulbra,
de Canoas, e Atlântico, de
Erechim, que vai acontecer
amanhã.

.

Na partida contra o

time de Caxias do Sul; a

Malwee encontrou nos pri
meiros minutos uma equi
pe 'bem estruturada na de
fesa e aproveitando bem

os contrá-ataques com

Bebeto. Cautelosa nas jo
gadas ofensivas, a Malwee
soube esperar o cansaço do

adversário para cllegar ao

equilíbrio e leyar perigo ao

Cesar Junkes

Atletas da Malwee treinam para enfrentar time gaúcho neste final de semana

gol de Ângelo. Os doi� ti

mes voltaram para o se

gundo tempo mais ofen

sivo e a UCS abriu o

marcador aos 2'54'\ com
Serginho aproveitando urn
chute forte de Neto, de
fendido parcialmente por
Franklin. O empate veio

dois minutos depois após
uma triangulação entre Fal
cão, James e acabou com

Xoxo empurrando a bola

para dentro do gol de car-'

rinho.

Empurrados pela tor

cida, os jogadores da

Malwee pressionaram os

gaúchos e estiveram perto
de virar o placar em pelo
menos quatro oportunida
des reais de goL A virada

aconteceu aos 12'02", atra
vés de Henrique, que apro
veitou um passe de Xoxo

para chutar forte no canto

esquerdo de Ângelo.
,I .

Resultados da rodada realizada no sábado
Numa partida onde a determinação

falou mais alto que a técnica, a equipe da

_Malwee deu passo importante rumo à

classificação da fase semifinal da Liga
Nacional de Futsal 2003 ao vencer, de

virada, a equipe do Barueri, de São Paulo,
por 4 a 3, no sábado à noite, em casa.

O ECB/São Bernardo derrotou de
virada o Carlos Barbosa na noite de sábado,
no Ginásio do Esporte Clube Banespa, em

.

São Paulo (SP), por 3 a 2 e é lider do Grupo
D da Liga Futsal. O jogo foi válido pela
penúltima rodada da segunda fase e, agora,
a equipe paulista soma doze pontos em

três vitórias, uma derrota e três empates

com gols. O time gaúcho está na vice

liderança do mesmo grupo com, onze

pontos em três vitórias, duas derrotas e dois

empates com gols. A Ulbra venceu a

UCS/Multisul por 3 a O e assegurou urna

vaga do Grupo C para a semifinal da Liga
Futsal. O confronto foi realizado noGinásio

Poliesportivo daUCS, emCaxias do Sul (RS).
A vitória de sábado já credenciou o time

gaúcho para a semifinal da competição. Pelo
grupo D, o São Paulo/São Caetano

empatou em dois gols com o Internacional

(O a 1) e segue na briga pela classificação. O
jogo foi no Ginisio J. Cambaúva Rabelo,
em São Caetano do SUl (SP).

'

Handebol masculino é vice no Catarinense Infantil
]ARAGUÁ DO SUL -

Atletas da equipe ADHJ/
Vê Mais/pasold Lab/
FME defenderam o Mu

nicípio no returno do

Campeonato Estadual de

Handebol categoria Infan- .

til, disputado no final de

semana passado, na cida

de de Rio do Sul. O gru
po masculino encerrou a

competição garantindo o

título de vice-campeão, fi
cando atrás de do Bom

Jesus, deJoinville e, o time

feminino, assegurou a

quarta colocação geral, sen
do . o Carlos Drummond,
de Fraiburgo, a equipe
campeã.

As meninas de Jaraguá
do Sul perderam para Rio

do Sul, por 13 a 7; ganha
ram da ADBlu, de Blu

menau, por 20 a 4; foram
derrotadas pelo Carlos

Drummond, por 13 a 11;
perderam para Florianó

polis, por 12 a 10, e para
Itajaí, também por 12 alO.

Entre os destaques do fe

minino, a atleta Kerolen

Santana, da ADHJ /Vê
Mais/Pasold Lab/FME,
foi considerada a melhor

\

armadora esquerda.
N o masculino, os

jaraguaenses venceram o

Laguna, por 23 a 10; o

Colégio Aurora, de Caça
dor, por 24 a 12; o Tuba

rão, por 19 a 12; o Rio do

Sul, por 16 a 13, e perde
ram para Joinville, por 22
a 21. O atleta Marcelo

Rodrigeues da Silva, de

Jaraguá do Sul, foi consi
derado o melhor armador

esquerdo, além de ser o

artilheiro da competição,
com 77 gols marcados em

dez partidas disputadas.
O técnico Marcelo

Dias diz que agora os jo
gadores vão treinar para as

competições da Olesc

(Olimpíada Estudantil de

Santa Catarina), previstas
para os dias 17 e 26 de ju
lho. (FR)

CR
Nadadoras de]araguá do Su o I

pay
embarcam para Anápolis ��

16
]ARAGUÁ DO SUL - As

nadadoras Juliana Vicente

e Marina Fructuozo e ou

tros nadadores de Santa

Catarina vão representar o
Estado no Campeonato
Interfederativo JÚJ;1ior de
Natação. Os atletas viajam
amanhã I_)ara Anápolis, em
Goiás, e as' acontecem en

tre os dias 4 e 6 de julho. A
CBDA (Confederação Bra
sileira de Desportos Aquá
ticos), promove anualmen
te dois campeonatos
Interfederativos. Este de

julho, em Anápolis, envol
vendo nadadores das cate

goriasJúnior (17 a 19 anos)
e, no mês de outubro, em
Macaca, São Paulo, envol
vendo nadadores da cate

goria Infanto/juvenil (13.a

16 anos).
prcPela primeira vez, duas nãc

nadadoras da equipt obl
Ajinc/Urbano/FME irào adI
participar do campeonato, lO!
"Tivemos duas Outras ma

jaraguaenses neste campe, do
anato: a Nathália Krelling, Pa�
em 2002, pelo Paraná e ten

FernandaMuller, em 2000 eh:
,

pelo C!�be _12 de Agosto, les]
de Florianópolis", diz o

sol

I
técnico"do grupo, Ro O

naldo Fructuozo. Cal

ter
As nadadoras patroci,

nadas pela Arroz Urbano N
e FME asseguraram a vaga O
no Campeonato Estadu� ao

Absoluto realizado em Rt
maio em Florianópolis, A nc

delegação será composta dt
de 32 nadadores, dois téc, Dr

nicas e um dirigente. as

cc

FestivalEscolar de'Adetismo �
]ARAGUÁ DO SUL - As

inscrições para o Festival

Escolar de Atletismo já es

tão abertas e devem ser

efetuadas na FME (Funda
çãoMunicipal de Esportes)
até o dia 4 de julho, de se

gunda a sextas-feiras, das

7h30 às 11h30 e das 13 às

17 horas. De �cordo com

a diretora de Promoção de

Eventos/FME, Cleide

Mosca, a competição é des-

pi
tinada a alunos com idade °

até 11 anos e matriculados
o,v

em estabelecimentos de 'l\,

ensino das redes municipal, C

estadual e particular com P

sede na cidade de Jaraguá
c

do Sul. O congresso têcni, t
r

CO está maçado para o
(

próximo dia 8, a partir das
r

is horas, no 'auditório da
I

Escola Wizard Idiomas, O I
evento será realizado em 15

e 16 de julho.

Os classificados do

Jornal CORREIODOPOVO são osmais lidos e

fortes da Região do Vale, do ltapocu. Ligue
para o 371-1919, e confira! �\

Agradecimento
o presidente do CRECI reeieito para mais uma ges'
tão 2003/2006, senhor GILMAR DOS SANTOS, vem

através desta agradecer a todas as pessoas que não

mediram esforços para trabalhar no dia das eleições
25' de junho de 2003 das 8:30hs as 17:00hs, espon
taneamente, como também a todos que acreditam
em seus projetos para a nova gestão, sendo que na

URNA de nossa microrregião atingimos um total de

90°;0 de votos a seu favor e a nível de estado em toai
de 81% de votos a favor de sua reeleição.
Diante do exposto' mais' uma vez agradecemos a to

dos pela compreensão e fiel desempenho.

Muito Obrigado!

Delegacia Regional do CRECI de

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CRICIOMA AFUNDA O PAYSANDU EM CASA

O Criciúma aproveitou o fator campo e derrotou o

paysandu por 2 a O, no domingo, no estádio Heriberto

IS f{ulse. Com o resultado, a equipe catarinense pulou para os

21 pontos, enquanto que o clube paraense se manteve com

16 e na 20a colocação do Brasileiro. Em virtude de

problemas médicos da equipe (Vanderson, Lecheva e Iarley
dual não jogaram), o técnico do Paysandu, Ivo Wortmann, foi

U1P( obrigado improvisar o time, que acabou dominado pelo
irào adversário desde o início da partida.
lato. Jogando em casa, o Criciúma foi para cima e abriu o

tra! marcador com uma cabeçada deAlexandre, aos 30minutos

ape. do primeiro tempo. O gol não alterou a forma de jogar do

ling, Paysandu que não assustava o goleiro Fabiano. No segunto
lá e tempo, o Criciúma continuou melhor criando as melhores

000, chances. Aos 18 minutos, o goleiro Alexandre Favaro

espalmo\l falta cobrada por Luciano. A bola> acabou
Isto,

sobrando para Jabá que aumentou para o Criciúma, 2 a O.
lZ o

O time catarinense apenas controlou sua vantagem em
Ro·

campo até o final da partida tocando a bola e deixando o

tempo passar. Final de partida: Criciúma 2 a O.
oc

ano NAuTlCO SEGUE NA PONTA DA SÉRIE B
°aga O Náutico manteve a liderança da série B, com 19pontos,
lu� ao arrancar o empate contra o�vaí, em 1 a 1, no estádio da
em Ressacada. O time pernambucano, que chegou a igualdade"
i. A no placar aos 41 minutos do segundo tempo com um gol
)sta deJúnior Ferrim, enfrenta, na próxima rodada, OVilaNova
ée· no estádio dos Aflitos. O Avaí desperdiçou a chance de

assumir a liderança da série B do Campeonato Brasileiro
com o empate dentro de casa. Erlon abriu o placar para o

Avai e Júnior Ferrim empatou a partida no final. Com o

.o resultado, o Avaí somou mais um ponto e está com 17

pontos na segunda terceira colocação. Hoje, o time enfrenta
Ide o Américà-MG, em casa.

los

de" EARÁ GOLEIA E AFUNDA O JOINVILLE
)�, O Ceará goleou o Joinville, no Estádio Presidente Vargas,
)m por 4 a O pela 10a rodada da Série B. Com o resultado, os

;Uá cearenses se aproximaram da zona de classificação, subindo
Illo parao 9° lugar, com 15 pontos. OJoinvillesegue seu calvário

na Segundona em penúltimo, com oito.

[as
O time da casa saiu na frente com um gol de Allan, ainda

da
no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Ceará deslanchou

O
e marcou outrãs três vezes, por intermédio de Macedo,
Marco Antônio e Claudinho Paranaense.
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DISPUTA: COMPETiÇÃO ATRAIU MESA -TENISTAS VINDOS DE DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO

Quarta etapa do tênis de mesa
;

envolve mais de cem atletas
]ARAGuA DO SUL - O

Colégio Evangélico Jara
guá foi palco da quarta eta

pa do Torneio Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa, promovido pela
LNCTM (Liga Norte

Catarinénse de Tênis de

Mesa), no sábado. A com

petição envolveu 110

adeptos desta prática es

portiva, vindos de cidades

como Balneário Cam

buriú, Camburiú, Itajaí,
Guaramirim e Jaraguá do
Sul. ''A entidade esportiva
realiza esta disputa para
reunir os mesa-tenistas e,

então, perceber os atletas

que se destacam na moda

lidade. A cada etapa, o ní

vel técnico dos participan
tes tem melhorado porque
estão treinando para pró
ximas atividades", conside-

Vicky Bar!el

Mesa-tenistas têm melhorado tecnicamente nas provas

ra o presidente da liga,
Rodrigo Toletino Luz.

Entre os destaques da

quarta etapa,. o presidente
menciona os primeiros
colocados em cada cate

goria: Alisson de Gasper,
da escola Ribeirão Molha

(Pré-mirim 9 anos); Ra
mon Roberto, da FME

Balneário Camburiú (pré
mirim 11 anos); Yuri

Blenke, equipe Luciano

Lutz/Itajaí (Mirim);
Evandro Weber, ,equi

pe Luciano Lutz/Ita-.
\ jaí (Infantil e Juvenil);
Idejeferson, Unerj (Adul
to);

Ivy Assmann, escola

Alberto Bauer (pré-mirim
9 anos feminino); Daniela
Pereira, FME Balneário

Camburiú (Pré-mirim 11

anos feminino); Jaqueline
Menon, equipe Luciano

Lurz./Jtajaí (Mirim femini

no); Renata Garcia, FME
Balneário Camburiú (In
fantil feminino), e Suellen

Krüger, da equipe Luciano
Lutz/Itajaí Ouvenil e Adul
to feminino).

A próxima etapa será

realizada no dia 16 de agos
to, em local ainda a ser defi
nido.Os interessados em ver

todos os resultados, confe
rir o ranking da competição
e fotos podem acessar o site

da liga, no <é'r��ereço
www.lnctm.hpg.com.br.
Para�ai� informaçôes, ligar
para 9952-8478 ou 9975-
3120. (FABIANE RIBAS)

Público recorde prestigiou as provas de rnotovelocidade
MAsSARANDUBA - PÚ

blico recorde compareceu
em massa no motódromo

do Município para presti
giar o show de habilidade e

destreza dos pilotos adep
tos de adrenalina sobre duas

rodas. A terceira etapa do

Campeonato Norte Catari

nense de Motovelocidade,
realizado neste final de se

mana, atraiu aproximada
mente quatro mil pessoas e

uma média de 130 compe
tidores. As reformas e

melhorias aplicadas no local
das provas foram dois dos
motivos da receptividade
do público e dos pilotos;
que aprovaram o novo tra

çado, conforme opinião de

um dos organizadores do

evento, Antônio Wust.
- Fizemos mudanças

no motódromo justamente
para agradar e melhor tece- ,

ber a todos. Com a aprova
ção da Federação Catari
nense de Motociclismo, a

estrutura aqui de Massaran-

duba vai sediar o campeo
nato Sul-brasileiro da moda

lidade, previsto para o mês

de setembro - salienta.

Os pilotos que se desta
caram neste final de sema

na, em cada categoria, foram
Tauan Brenner, 10 anos, de

Balneário Camboriú, na 50

cc; Fábio Lorenzi, de Join
ville, na StreetStandart; Clo
vis Lorenzi, também de

Joinville, na Street 2T; Ade
mar Rudolf, de Blumenau,
naDT 180; Beto Alchini, de

Guaramirim, na Força Livre
Nacional, e.FabianoBarg,dé
Brusque, na Forçá Livre Es
pecial.

'

A quarta etapa desta

competição será realizada

nos dias 19 e 20 de julho, no
motódromo de Jaraguá do
Sul. O próximo evento que
o motódromo de Massa

randuba vai sediar será a sé

tima etapa do campeonato
catarinense da modalidade,
prevista para os dias 23 e 24

de agosfo. (FABIANE RIBAS)

Vaipara o Garibaldi?
Vápej 5mh

Prefeitura Municipal'
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hotel Itapirubá Resort & Convention
o Hotel Itapirubá Resort & Convention, considersdo um dos maiores e mais bem equipados

complexos hoteleiros do sul do país, está localizado na praia de Itapirubá, a beira mar,
numa praia semiprlvatíva, ao lado de um cestão, e cercado das paradisíacas paisagens do

,inter.ior do município de Laguna, sul de Santa Catarina, Um lugar tranqüilo, diferente e

agradável; junto à natureza,

Para o conforto de seus hóspedes, o hotel dispõe de 213 apartamentos, todos com ar

'refrigerado, TV, frigobar, telefone e sacadacom vista pára o mar.

Sua infra-estrutura de lazer é composta de três piscinas (sendo uma térmica coberta),
toboágua, duas quadras de tênis, quadra poli esportiva (vôlei/futebol de salão), quadra de

padle, duas canchas de bocha, campo de futebol suíço, sauna a vapor e a seco, sala de

ginástica, parque infantil, brinquedoteca, galeria de arte, museu açoriano, sala de TV e

vídeo, lareira, carteado e snooker, sala de videokê, salão de jogos (com tênis de mesa,

pebolim e xadrez), boate com som mecânico (aos sábados à noite), vôlei na praia, caminhadas
ecológicas matinais no costão Itapirubá e ainda, equipe de recreação para adultos e crianças.

O espaço para realização de eventos e convenções é amplo e funcional: são dois salões de

convenções com capacidade para 400 pessoas cada no formato "auditório", ou 170 pessoas

,

no formato "espinha de peixe", e mais quatro salas de reuniões com capacidade para 50

pessoas cada, no formato auditório. Todas as salas e salões dispõem de equipamentos áudio

visuais, além de exclusiva equipe de apoio para secretariar os eventos.

O "Restaurante N. Sra. Dos Navegantes", anexo ao hotel,
é aberto ao público, e tem capacidade para receber até
500 pessoas. Apresenta música ao vivo todos os sábados,
dominqos e feriados. Oferece cardápio a base de comida

regional, sempre çom algum tipo de frutos do mar, servido
em forma de buffet. As deliciosas refeições do restaurante

são preparadas pela conhecida Cheff D. Alba Corrêa (ex

Restaurante Atlantis, de Florianópolis).
O hotel dispõe ainda de dois bares, sendo um junto ao

hall do hotel, o "Bar & Café Laguna" e o outro, junto à

piscina externa.

Para a comodidade de seus hóspedes, dispõe de

lavanderia, computadores, internet, boutiques e loja de

conveniências, copa 24 horas e estacionamento aberto

interno para 400 automóveis.
A diária do Hotel Itapirubá Resort & Convention é em

regime de pensão completa, ou seja, inclui o café da manhã,
o almoço e o jantar, além do drink de boas vindas e o uso de

toda a área de lazer. O Hotel não cobra taxa de serviço
ClO%). E para os eventos incluam hospedagem, não cobra
o aluguel dos salões.

Como atividades opcionais, o hotel oferece: city-tour ao
centro histórico e ao local da encenação ao vivo da "Tomada
de Laguna", e aos demais outros pontos turísticos do

município, passeios panorâmicos de helicóptero, passeios
de escuna (para observação' de perto das baleias francas -

julho a setembro), aluguel de quadricíclo e de bicicletas,
passeios à cavalo, aulas dernerqulho, de surf, de capoeira,
serviço de cabeleireiro e massagem terapêutica.

Enfim, o H atei Itapi rubá Resort & Convention é o local
ideal onde você poderá desfrutar, em suas férias ou em seus'

eventos, de conforto, segurança, diversão e de uma ampla
estrutura de prática de esportes, além de uma deliciosa

gastronomia.
Preço normal do casal na baixa temporada (de 11/3 a

ion n. é de R$ 180,00 e, na alta temporada (de 11/11 a
'-

.

10/3), é de R$ 200,00. Crianças até 10 anos, acompanhados
dos pais, não pagam.

O endereço do hotel é: Avenida A-lO, sl«, Praia de

Itapirubá, Laguna, SC, Brasil. O CEP é 88.790-000. Possui
a seguinte endereço na internet: www.hotelitaplruba.corn.br

Para outra informações e reservas:

Fone/Fax: (48) 356·0001 e 356-0222

E-mail: reservas@hotelitapiruba.com.br
Home page: www.hotelitapiruba.com.br

Empresários de Florianópolis
compram Hotel Itapirubá

Um pool de empresários, entre eles, Orlando Beckete

proprietário do Hotel Fazenda Jornar, de Santo Amaro da,

Imperatriz, adquiriu do Banco Sudameris do Brasil, em São

Paulo, através de contrato de compra e venda assinado no

dia 26 de novembro de 2002, o complexo hoteleiro conhecido
como H atei Itapi rubá. M as a posse do imóvel, devido a

problemas judiciais com o antigo inquilino do imóvel, só foi

possível em 1 de feverei ro de 2003.

"As instalações do hotel desde que nós assumimos já
passaram por uma série de reformas, e, uma nova dinâmica
administrativa foi implementada. já foram investidos cerca

de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em reformas e

também na recuperação da imagem do hotel", afirma o noVO

proprietário.
Segundo Orlando o hotel dará prioridade na baixa

temporada à realização de eventos e convenções, devidoa
ampla estrutura para a realização de eventos que o local

dispõe, composta de dois salões de convenções com

capacidade de 400 pessoas cada, e mais quatro salas de

reuniões com capacidade 50 pessoas cada.

Na altatemporada, haverá ênfase nos pacotes turísticos
dirigidos ao público do sul e sudeste do Brasil e ao turisU"

argentino e uruguaio.
Está também sendo implantada a-modalidade "day-uSe":

onde o hóspede apenas passa o dia no hotel, sem pernoitar,
mas usufruindo de almoço e café da tarde e do uso de todaa

estrutura.de lazer existente no hotel.
Outra novidade implementada pelos novos proprietários

é que o empreendimento voltou a ter o seu antigo nome, em

vez do nome "Hotel Taperoá", usado nos últimos 5 ahoSpelo
inquilino, Sr. Emílio Battistela, voltou a se chamar "Hotel

. "

Itapiruba", acrescentados da expressão "resort & conventlon,
para designar o novó foco do empreendimento. ,

O nome "itapirubá" é de origem na língua tupi_guarani,
e significa "pedras que rolam pro mar".

Os sócios do empreendimento, além de Orlando Becker,
são: Hélio Apolinário, Valdir Veronez e Luciano Peres,

Regina Fereira Orlando Becker

Gerente Comercial Diretor Comercial
b

Regina@hotelitapiruba,com,br orlando@hotelitapiruba.cOiT1,
r

Celular: (48) 9607-8404 Celular: (48) 9103-0038
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