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Os empregados reclamam das condições do alojamento que; segundo a auditora fiscal do trabalho,
está em más condições e até com mau cheiro. 0.5. Serviços diz que contrata pessoal para a limpeza'

Ministério do Trabalho investiga
denúncia no gasoduto
Auditora fiscal, do trabalho investiga

denúncias do Sintrapav nas obras do gasoduto.
Empresa não estaria pagando horas extras,

alimentação precária e os alojamentos estariam

em más condições. Gerentes envolvidos

garantem que está tudo pago em dia e declaram

que vão se defender.Mais de cem empregados
demitidos até agora. PÁGINAS 4

Cesar Junkes

Sala preparada para receber estudantes, que vão receber informações sobre a obra de Cascaes

IRS realiza inédita teleconferência
com colegiado e as 29 SDR

"

Governador do Estado realiza teleconferência
inédita e consolida a descentralização reunindo seu

. colegiado e membros das 29 Secretarias Regionais
de Desenvolvimento e anuncia verbas para escolas

de Jaraguá do Sul, Massaranduba e Guaramirim.

PÁGINA 3

Cesar Junkes

Socorristas comemoraram ontem
o Dia Nacional dos Bombeiros.
Os comandantes das guarnições
da região pedem auxílio à comu
nidade e empresários para com

prar equipamentõs e viaturas
necessários. Página 10

Atletas de vôlei na.

disputa do Estadual
A equipe Infantil feminina da

ADV /FME/Marlsol viaja
amanhã à tarde para a capital do
Estado, onde ;v:ai. di�putar: a

terceira etapa do Campeonato
Estadual de; Vôlei de sua categoria.

PÁGINA 12

Circuito de natação
envolve cerca de

220 competidores
PÁGlNA11

Bancada do pp quer
instaurar CPI

nas contas dogoverno
PÁGlNA3

.Senai .abre inscrição
para cursos no

segundo semestre

PÁGINA 4

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8200 2.8250

Paralelo 2.8800 2.9500

Turismo 2.7700 2.8700
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2 CORREIODOPOVO

A serviço de quem?
GILDa ANTÔNIO ALVES - Presidente do STlVestuário, Fiação,
Tecelagem e Artefatos de Couro de Jaraguâ do Sul e Região

"Uma sociedade que desenvolveu gigantescos meios de troca e

produção é como o feiticeiro, incapaz de controlar os poderes ocultos
que desencadeou com suas fórmulas mágicas" .

.

KarlMarx, no Mariifesto Comunista, sobre a sociedade burguesa.
Gostaria de responder ao autor do texto publicado no ANJ

edição de 26 de junho/2003, senhor Jorge Henrique Brognolli, que
.critica minha firme decisão de denunciar ao Ministério do Trabalho
o problema provocado pelo aumento das" chamadas facções no

setor Têxtil e Vestuário e a conseqüente precariedade nas relações
de trabalho. Só não o respondi anteriormente porque estive em

São Paulo (SP), de 23 a 27 de junho, participando de Oficina sobre

Negociação Coletiva de Trabalho,.promovida pelo Dieese/SP. Ainda
é tempo de reparar tamanho equívoco.

No próximo dia 5 de julho, as entidades sindicais de trabalhadores
têm encontro com o delegado regional do Trabalho, Odilon Silva,
em Jaraguá do Sul com quem trataremos, entre outros assuntos,
sobre a necessidade de uma campanha em defesa do registro na

Carteira de Trabalho. Nosso método de levantamento sobre o

número de facções não será desenvolvido apena� no setor do
Vestuário e Têxtil da microrregião, mas já foi adotado pelo
Departamento Têxtil e Vestuário da Fetiesc (Federação que nos

representa) e resultará na mais completa pesquisa sobre a

informalidade na categoria,' em Santa Catarina.
A melhor forma de se produzir é aquela que garante vida digna

aos trabalhadores. A economia cresce através da legalidade e não o

contrário. Os trabalhadores do Vestuário são regidos hoje por uma
Convenção Coletiva de Trabalho, resultado de ampla negociação

,

com a classe patronal e onde estão previstas uma série de conquistas:
reajuste salarial (ao menos uma vez por ano), sal�rios admissional e
normativo, assistências médica, odontológica e farmacêutica,

.

gratificações por tempo de serviço dedicado à mesma empresa,
.

licenças maternidade e paternidade, medidas de proteção e segurança,
são regras mínimas a serem cumpridas pelos patrões, sob pena de
multa diária. Aí reside a importância do emprego formal.

Os altos impostos estão entre os mais sérios problemas vividos
pelo nosso país, sob o comando de um Estado usurpador. Nesse
aspecto estamos de acordo. Mas não é esta a nossa luta sindical. Ao

,

sindicato, cabe a manutenção dos postoS de trabalho devidamente

'regulamentados, que implique no registro em Carteira, direito a

férias, 130 salário, adicionais de insalubridade e periculosidade, horas
extras, jornada de trabalho de 44 nora9 semanais, Exigimos a

legalidade, sim! Que a empresa deposite mensalmente o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, contribua normalmente ao INSS
e garanta as mínimas condições de 'trabá�ho ao seus empregados.

Na economia informal não existe.sindicalisrnõ. Mas, interessante,
bastou falarmos em moralidade' e':pseudó-empresário veste a

carapuça e assume publicamente a defes'a.dQs.sonegadores em nome

da velha desculpa: a crise econômica.' Cato. Brognolli, o picareta de

plantão pode, efetivamente vencer, mas terá venddo às custas d�
superexploração e da miséria alheias. A sua criatividade. caracteriza
a escravidão do outro. Ao contratar uma facção como terceirizada,
a "empresa" simplesmente deixa de contratar os trabalhadores n:o
regime formal.

.

Portanto, somos da seguinte opinião: quem não se garante, que ,

não se estabeleça. E não venha com a falsa ingenuidade de quem
está a serviço do poder econômico. É capacho de patrão. A luta
contra a informalidade é dos trabalhadores de todas as categorias,
não apenas do =v= Têxtil e Vestuário. Afinal, já são mais de 40
milhões de brasileiros sem assistência previdenciária ou quaisquer
direitos trabalhistas. Esse quadro tem que ser revertido. O que nos

perguntamos, caro Brognolli, é exatamente a quem o' senhor serve,
ou de quem está se servindo, para escrever tanta baboseira? É mal

intencionado, despreparado ou inocente útil? Nossa abordagem é

política, ;'ão econômica.

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

Sempre amigo

Os textos e co1nnas' assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

Ontem, os Bombeiros de

todo'o Brasil comemoraram o

seu dia: O Dia Nacional dos

Bombeiros. Em Jaraguá do Sul
e Região as corporações resol
veram não promover nenhum

tipo de atividade, mas vale res

saltar a importância desta enti

dade, especialmente para a co

munidade, que, com o passar do

tempo, acostumou a ter e a ver

. nos bombeiros o melhor amigo
para as horas difíceis.

Somente quem ainda não

precisou dos serviços dos Bom
beiros não pode avaliar com a

devida justiça a importância do
trabalho comunitário realizado

por essas entidades, que,.namai
oria dos cas_os, sobrevive atra

vés da colaboração da socieda
de como um todo.

O E�tadQ de Santa Catarina

sempre teve _proa realidade dife
renciado no que se refere a atua

çãodosBombeiros, sendo agran
demaioriaregistrado comoBOm
beiros Voluntários, com atuação
independente do polícia Militar.

.

Recentemente foi aprovado na

Assembléia Legislativa projeto
que transforma todas as

.' corporações do EstadoemBom
.

- berros. Voluntários, desvin-

r .

t
'

-

...a ln egraçao
que existe entre o

Corpo de
Bombeiros e a

sociedade...

culados da PM e com atuação
independente, integradopor pes
soas da comunidade, que inici

am as atividades de forma gra
tuita e com o tempo, �e assim o

desejarem e se houver possibili
dade, passam a ser funcionários

da corporação.
Em Jaraguá do Sul, o Cor

po de Bombeiros Voluntários

tem sido um aliado da popula
ção, especialmente dos mora
dotes da periferia. Aqui, a àtu
ação desses valorosos so

corristas não se limita ao fato

de ajudar vitimas'de acidentes

ou outras tragédias. Também
hão se omitem quando são cha

mados para buscar, em qual
quer canto da cidade, aquelas
pessoas humildes que, sem di

nheiro para táxi e sem poder
aquisitivo para .comprar um

carro, chama a corporação por
que passam mal e não têm nin

guém que os leve até o hospi-
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tal mais próximo.
A busca pela melhoria de

equipamentos e a atualização
profissional dos socorristas tem

sido uma das grandes batalhas

das corporações, em todo o Es

tado. Em Jaraguá 'do Sul, graças
a sensibilidade demuitos empre
sários, poder público e comuni

dade em gerál, o Corpo de Bom

beiros Voluntários pode se con- �
siderar privilegiado, pois cons

.tantemente tem sua frota reno-

vada e recentemente promoveu
ampliações significativas em seu

prédio. A comunidade também
colabora através de contribuições
na conta de luz, o que demons
tra a integração que existe entre

o Corpo de Bombeiros e a socie
dade e também comprova,o
quanto a comunidade valoriza o

trabalho realizado pela corpo
ração.

Com duas unidades desceliltta
lizadas (Barra do Rio Cerro eJoão
Pessoa) e mais a sede, no centra

.

. I
da CIdade, o Corpo de BombeJ-
ros Voluntários de Jaraguá do Sul

está, realmente, de parabéns, pOIS
tem conseguido, cada vez maJS,

'. profissionalizar sua atuação e agir
como instrumento a serviço da

sociedade.
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-

o presidente do diretório ao pp de Jaraguá do Sul, Dieter

Janssen, está fazendo todo o possível para impedir que o vice
_prefeito Moacir Bertoldi, saia do partido. De acordo com

Janssen, ontem mesmo ele e alguns outros membros da

executiva do PP teriam uma reunião com Bertoldi com o

propósito de definirem a situação, de uma vez por todas. NA
avaliação do presidente do diretório, não existe nenhum

interesse do PP em abandonar a coligação (PSDB, PP e PFL)
que elegeu a atual administração e tampouco permitir que
Bertoldi abandone o partido em função das desavenças com
o prefeito Irineu Pasold (PSDB).

ORÇAMENTO
Já está marcada para o dia 6

de agosto a audiência pública
regional para discussão do

orçamento anual com a parti
cipação da comunidade. De

acordo com o deputado esta

dual do PT, DioneiWalter da

Silva, um dos autores do pro
jeto de audiências regionais,
serão realizadas 29 audiências'
públicas' regionais, que vão

definir as prioridades de cada

região do Estado que devem

ser incorporadas no Plano
Plurianual. As audiências se

rão realizadas de 21 de julho a

8 de agosto, sendo duas por
dia, durante três semanas, de

segunda a sexta-feira. Ainda
de acordo com o deputado
Dionei Walter daSilva, as au
diências públicas regionais re
presentam a oportunidade de

participação da população,
com direito a voto.

INDEFINiÇÃO
O ex-deputado federal pelo
PSDB, médico Vicente

Caropreso, ainda não definiu
se sai ou fica no partido.
Caropreso, depois que foi
destituído do cargo de presi
dente estadual do PSDB,
anunciou, por diversas ve

zes, sua in tenção de abando
nar o ninho tucano, afinal,
propostas de outras' siglas,
em especial do PP e do PFL,
não faltaram. O próprio
Caropreso havia dito que re
solveria à situação e deu o

prazo até 30 de junho para a

tomada de decisão. Mas, di
ante do atual quadro políti
co, Caropreso anunciou que
pretende "pensar mais um

pouquinho" e alega que esse

problema ( permanecer ou
não do PSDB), deixou de ser

sua principal preocupação.

ENTRE ASPAS�__
"Estamos fazendo todo o possível para convencê-lo
a permanecer no partido". A afi rmação é do presidente
do diretório do pp de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen,
ao referir-se a possibilidade do vice - prefeito Moacir
Bertoldi sair do PP.
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CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
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ITECNOLOGIA: TELECONFERÊNCIA FAZ SC PIONEIRA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Teleconferência
nova fase

]ARAGUÁ DO SUL - A

sala de aula 01' da Escola

de Ensino Básico José
Duarte Magalhães, na Bar
ra do Rio Cerro, ficou em

silêncio para ouvir o Go

vernador do Estado, Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB), fazer uma avali

ação dos primeiros meses

de seu governo em uma

teleconferência realizada na

escola. Estiveram presen
tes além da secretária da

Secretaria de Desenvolvi

mento Regional, Niura
.

Demarchi dos Santos, pre
feitos da região, sindicalistas,

, politicos e representantes da

Epagri e de escolas do mu-
,

nicípio, reunindo aproxima
damente 50 pessoas.

Luiz Henrique falou do
impacto provocado pela
descentralização, "Uma
nova forma de governar",
e comparou o processo

No RESTAURANTE MAJESTIC

anexo ao hotel.estância Ribeirão Grande

inaugura
no governo

Cesar Junkes'

Secretária Niura: "Vamos utilizar o que ja temos"

catarinense com as

descentralizações realiza

das nos Estados Unidos,
Grécia, Suécia e outros

países escandinavos.
Luiz Henrique ainda

anunciou verbas para di

versas secretarias regionais,
inclusive a 24', que con-

tempia a região do Vale do

Itapocu. As verbas serão

destinadas às escolasAlmi

rante Tamandaré, de

Guararnirim, o Colégio
Lilia Ayroso Oechsler em

Jaraguá do Sul, e o Colé

gio General Rondon, em

Massaranduba. Niura escla-

rece que as verbas serão
usadas para reformas e

ampliação de obras nas es

colas. "Entendemos que

.

temos que subutilizar os

espaços públicos para a

ampliação do ensino mé
dio. Vamos melhorar o que
já tem;'. As obras já estão
sendo licitadas e, segundo
Niura, em 60 dias iniciam
se as obras.

A teleconferência foi
realizada nas dependênci
as de UFSC e transmitida

para todo Estado, em si-
.

nal aberto, com equipa
mentos catarinenses. Após
o discurso, o governador
respondeu as perguntas
enviadas antecipadamente
pelas secretarias regionais e

dos colegiados. A próxima
teleconferência, desta vez

com retorno de sinal para
perguntas ao vivo, deverá
acontecer em 90 dias. (LP)

FLORlANÓPOIlS-Assim a bancada do PP na Assem- ,CPI,Ponticelliafirmaque existe e nãoganhounenhuma sequer
que a Assembléia retomar' os bléia com a certeza de que essa intenção devido as inúme- "o que prova que sempre ca-

trabalhos após o recesso de ju- "cumpriu rigorosamente seu ras contradições que tem vin- minhamos deritro da lei".

lho, a bancada do PP preten- papeldeoposição, responden- - do à público, produzidos pelo EmJaraguá do Sul, o pre-
de pedir uma CPI para inves- do positivamente ao que a próprio executivo. Na avalia- sidente do diretóriomunicipal
tigar as contas públicas do� sociedade catarinense deter- çãodo deputado do Pp, as pre- do Pp, Dieter Janssen, afirma
vemo do Estado. A informa- minou e que o governo do ocupações do governo neste que o partido assumiu a con-

ção é do líder do PP na As- Estado fechou os primeiros primeiro semestre voltaram-se dição de oposição tanto em

sembléia, deputado Joares seis meses de forma melan- apenas ao preenchimento de âmbito estadual como nacio-

PonticeJli, ao fazeruma análise cólica, andando na contramão, cargos. Ainda de acordo com nal,mas admite que a situação
da atuação do governo do Es- sem dizer aos catarinenses a Ponticelli, oatualgoverno, quan- emJaraguá do Sul é um pou-

'.

tado neste primeiro semestre. que veio". do oposição, entrou com 800 co diferenciadada do resto do
De acordo com o deputado, Em relação a abertura da ações contra o então governo Estado.

Bancada do pp vai investigar as contas do governo

,

Agricultores querem audiênciacomogovernador
FLORIANÓPOLIS

Dentro de aproximada
mente 10 dias o secretário

--de Agricultura e Política

Agrícola do Estado, Moa
cir Sopelsa, ,deve marcar a

data da audiência que os

agricultores familiares de

Santa Catarina estão reivin

dicando com o governa
dos Luiz Henrique da

Silveira. Na terça-feira des
ta semana, o deputado es

tadual do PT, DioneiWalter

da Silva, acompanhou re-

presentantes da Fetraf-Sul

(Federação dos Agriculta
res Familiares da Região Sul)
e de sindicatos de agricul
tores familiares de Santa

Catarina em encontro com

o secretário Sopelsa. Na
oportunidade, o secretário

garantiu que vai formalizar

uma resposta às rein

vidicações dos agricultores
e agendar a audiência com

o governador.
Entre as reinvidicações

já apresentadas ao governo,

Dionei cita a renegociação
da divida de 46 mil produ
tores rurais que receberam
o crédito de emergência em
1996, mudança na legisla
ção, seguro agrícola e de
renda para os agricultores,
garantia de renda em caso

de perda da plantação e

agilização na implantação
do projeto Luz no Campo
para 126 famílias que ainda
vivem no escuro, morando
a apenas 5 quilômetros do
centro da cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DENúNCIA: EMPREITEIRA DO GASODUTO É INVESTIGADA PELO MT

Dcrrúnc ia

gasoduto em

trabalhista no

Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

o Ministério do Traba
lho está investigando
denúncia de que empre
sas' responsáveis pelo
gasoduto não estão cum

prindo as leis trabalhis

tas. A O.S. Serviços e

mais 6 empreiteiras não

estariam cumprindo nor
mas e leis da CLT, segun
do a auditora fiscal do

trabalho, Márcia Vieira.
Márcia explica que

alguns trabalhadores

não sabem a qual empre
sa pertencem; há atraso

no pagamento das resci

sões; não .há acesso ao

controle dos pontos; não
recebem pelos finais de

semana trabalhados, .ou
recebem. c0!-ll0 prêmio;

. se trabalham até as 21

horas, não rec,ebem jan
ta; a alimentação é pre
cária; falta de higiene
nos alojamentos e mais.

outras denúncias. Már

cia visitou os alojamen
tos e diz que a situação
está no limite. "Um em

pregado se acidentou,
teve o contrato de expe
riência cancelado e não

foi socorrido".

Gerentes da 0.5.: "está tudo pago"

Os gerentes da O.S.

Serviços, Lázaro de Oli
veira Morais e Salvador

,.'

Gil, contam que a em-

presa tem todos os fun

cionários registrados e

optaram por usar o livro

ponto pa1;'a controle dos

empregados. Eles expli
cam que quando as

obras vão terminando,
há mais demissões e os

gerentes garantem que
todos os pagamentos
estão em dia. "Nós va

mos nos defender", diz
Lázaro.

Segundo os gerentes,
a alimentação é ter

ceirizada e entregam
tickets-alimentação, os

alojamentos são casas

alugadas, três em Jara
guá do Sul, que abrigam
os contratados e com

pessoas para realizar a

limpeza.
No começo das obras

do gasoduto ligando
J araguá, do Sul a São

Bento do Sul, trabalha
vam 150 funcionários.

Atualmente são cerca de

30. "Trazemos pessoas
o Núcleo de Automecânica da Acijs promovem °

curso de mecânica básica de automóveis para mulheres,

que abordará tópicos como suspensão, freios, motor,

segurança, eletricidade entre outros. O curso' será

realizado Na Automêcanica Meichioretto.: rua 25 de
to até. Pra quem tem

.

. 'J\ilho n° 1715nos dias 22 e 23 &ste mês, das 19:30 às
qualificação. há empte-'
go". 22 horas. O investimento é de R$ 10 por participante,

Uma novidade é a": Serão éntregues apostilas e certificados de participação,
metodologia de ensinq," Vagas limitadas. a 20 participantes. Inscrições co[l1

empregada nesses cur:lJ,,' tR;ejane no 275 7015 ou pelo email rejane@acijs.com.br
sos. O Senai .implemen-

";\' ...._\'e_.• ---------_:_--------
tau a educação por com
petência. ''Avali�mos o

aluno como um todo. Ele

utiliza todos os conheci
mentos do semestre. No

final ele faz o projeto
integrador que envolve
todas as disciplinas".
Mais informações no

(47) 372 9500. (LP)

Cesar Junkes

de outros estados por

que aqui não há mão-de
obra especializada", jus
tifica Lázaro .

O Ministério do

Trabalho está apuran
do as denúncias e; o

Sindicato dos Traba

lhadores nas indústri
as de Construção Pe

sada de Obras Públi

cas, Privadas e Afins

no Estado de Santa

Catarina (Sintrapav)
deverá entrar com pro
cesso contra as empre
sas. (LP)

. -

Cursos de qualificação para profissionais
]ARAGuA DO SUL -

Encerram no próximo dia
11 as inscrições para os

cursos de qualificação
para trabalhadores pro
movidos pelo Senai. São

ao todo nove cursos que
serão realizados em

Jaraguá do Sul e

Pomerode.
Os cursos técnicos

contemplam as áreas me

cânica, eletrônica, ele

tromecânica, vestuário.
São dirigidos à trabalha

dores que possuem o en

sino médio completo ou

cursando o 2a grau. Já os

cursos de qualificação e

treinamento são dirigidos
às pessoas que pos�uem
o 1 a grau. Cursos como

auto Cad e soldagem in

dustrial. Os cursos inici

am no dia 28 deste mês.

Após a inscrição, haverá
um teste de seleção que
será realizado no dia 15.

Newton Gilberto

Saloman, diretor do
Senai de Jaraguá do Sul,
explica que a qualifica
ção profissional está liga
da ao nível de escolari-

dade. "Desempregados
estão as pessoas que não
têm escolaridade". Sa

Iornan comenta que as

empresas estão buscan

do tecnologia de ponta
para suas linhas de pro
dução, e os profissionais
devem acompanhar essa
evolução.
-Sobre a geração de

empregos, Salornan con- .

ta que o Senai encami

nha os cursandos às em

presas. "95% das pesso
as estão ou saem empre
gadas. Há vagas em aber-

OPORTUNIDADES
Com o objetivo de permitir que um número maior
de interessados possa ter acesso a valiosas informações
necessárias ao aprimoramento de seus conhecimentos,
o Núcleo de Metalmecânica da Acijs alterou a data de

realização do curso "Desenvolvimento Interpessoal",
A atividade agora está programada para acontecer nos
dias 21, 22, 23 e 24 de julho, com 12 horas de duração,
à noite, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.

COMÉRCIO
A Câmara de Dirigentes' Lojistas informa que neste

mês de julho teremos o SÁBADO LEGAL

ESPECIAL, ou seja, o Comércio de rua estará

atendendo neste sábado (05;07) das 8:30h até as

17:00horas e também no sábado do. dia (12;07) das

8:30h até as 17: OOhoras.

Neste domingo, dia 06 de julho, as lojas do Shopping
Breithaupt estarão abertas nGS seguintes horários: Lojas:
14:00 às 20:00h; Hipermercado: 09:00 às 20:00h;

Alimentação, Lazer e Cinemas: 10:00 às 22:00h.

TECNOLOGIA
O Governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da

Silveira, profere palestra na abertura da Conferência

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que �
acontece em Lages, no período de 3 a 5 de julho, no
Salão de Atos da Universidade do Planalto Catarinense

(UNIPLAC). A palestra será feita através do sistema

de videoconferência (usando os recursos da Internet),
No sábado, 5, o governador estará presente no eventn

O encontro tem ainda as presenças confirmadas do

Secretário Executivo do Ministério da Ciência e

Tecnologia (MCT),]osé Seixas Lourenço, de diretores

nacionais e �egioflais da SBPC, entre outras autoridades

federais e estaduais.

MECÂNICA

Participe!

I
"Adorem o Senhor

com alegria e

venham cantando
até a Sua

presença".
Salmos 100:2

Rua Max Wilhelm, 289
I

Baependi - Jaragl,lá do s�

Fone: (47) 370-6180
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Cesar Junkes

Alida Grubba: saúde e disposição aos 100 anos

Alida Grubba completa
100 anos de idade

Chegar aos 100 .anos de

idade com saúde, física e

mental, disposição e lucidez,
não é fácil. Mas para Alida,
Victoria Grubba Rudge os

100 anos representa mais

um ano de experiência e

possibilidades para realiza

ções. A irmã do ex-prefei
to de Jaraguá .do Sul,
\Valdemar Grubba, ainda.
viaja e leva uma vida social.

Entende-se por social, seus
passeios, junto a fiel secre
tária e sua motorista, seus

lanches com as amigas e as

sessões de carteado. "Vou
levando a vida assim, gosto
e sou feliz. Às vezes bate
uma tristeza, saudade do
meu filho, meus netos e os

meus bisnetos que moram

em São Paulo. Eles são mi

nha grande alegria", conta
Alida.
Esta senhora tão dis

posta, apesar da idade, quer
comemorar a passagem do

aniversário, no próximo dia
10, junto à família. Mas eles
não virão para Jaraguá. Ela
viaja esta semana para ficar
Com o filho, Adhe-mar, e

lá irá apagar as'velinhas do
bolo.
Alida é a única filha viva

de sete irmãos. Bernardo

Grubba, seu pai, veio da
Alemanha para Jaraguá e

.

trabalhou com produção.

de tabaco e engenho de ar

roz. Exportava para Ale

manha e Montevideo. Aos

22 anos Alida se casou com

Manoel Rudge Filho, fun
cionário público pau-lista.
Em São.Paulo morou por

alguns anos, depois
retornou a Jaraguá. O ma

rido faleceu em 1957, mas
ela nunca mais se casou.

"Pretendentes eu tive, mas
não quis me casar", conta.

Ao ser questionada so

bre o desenvolvimento da

cidade, ela diz preferir os

tempos antigos. "No meu

tempo de solteira, as coi

sas eram tão simples. Ir ao
centro da cidade era

per tinha, havia calma e to

dos se conheciam. Esta ci

dade era tão pequena, ti
nha tanto mato' ao redor.

Aos domingos íamos,
meus irmãos e eu, na

domingueira, .dançávarnos
e encontrávamos os ami

gos. Era muito divertido",
relembra com saudade.

Aos 1 00 anos dona

Alida continua fazendo

uma das coisas que lhe dão

mais prazer: ler. ''Antiga
mente adorava os roman

ces, mas não leio mais, por
que romance a gente lê

quando tem possibilidade
de viver um. Eu já passei
desta fase", reflete. (CG)

GERAL CORREIODOPOVO 5

BENEFíCIO: FAMíUAS TEM ATÉ DEZEMBRO PARA FAZER PARTE DO PROGRAMA DE DESCONTO NA TARIFA DE ENERGIA

Celesc prorroga prazo de
recadastramento para carentes

]ARAGUÁ DO SUL -

Uma portaria encaminha

da pela Aneel- Agência
Nacional de Energia Elé

trica - na manhã de terça
feira prorrogou o prazo

para 31 de dezembro para
o recadastramento das fa

mílias de baixa renda.

Inicialmente o prazo
era até 30 de junho. No úl
timo dia, a Agência Regio
nal da Ceiesc atendeu 355

pessoas. Segundo o geren
te geral da companhia de

energia, Luiz Melro, destes
350 apenas 90 puderam ser

cadastrados. "O principal
motivo era a apresentação
de documentos errados",
explica. Para fazer parte do
programa a pessoa precisa
apresentar um dos cartões

sociais do governo federal.

"Pode ser o cartão alimen

tação, 0 bolsa escola, ou o

cartão do cidadão, mas.

àquele que comprova a

baixa renda", diz Melro.

O programa de baixa

renda, foi implantado no

governo FHC com objeti
vo de beneficiar pessoas de
valor aquisitivo baixo con

templando as residências
com consumo mínimo.

, EmJaraguá do Sul cer

ca de 100 famílias são be
neficiadas com o descon-

Cesar Junkes

Melro: a procura pelo recadastramento é considerada baixa

to. "A nossa cidade tem

um padrão de vida muito

bom, por isso são poucas
as pessoas que realmente

necessitam", destaca Mel
ro. Resonir Furtado é uma

das beneficiadas, foi uma
das primeiras a se cadas

trar no programa de bai

xa renda. Desempregada,
necessita da ajuda do go
verno federal. .Ela recebe

recursos do programa
Bolsa escola para os dois

filhos que estudam. O ter

ceiro, atualmente está de

sempregado também, por
causa de doença. "É com

plicado para nós que não

temos renda fixa, por isso,
o desconto que vem para
nós só ajuda"; conta

Resonir. (CELlCE GIRARDI)

Descontos para tarifas de consumo baixo
Total de desconto Consumo em KWh Imês
65% O a 30

40% 31 a 100

10%
.

até 200

Critérios para fazer parte do programa
Residência de até 70 ril2

Estar inserido num dos programas do governo Federal

(bolsa escola, bolsa alimentação ou çartão cidadão que comprove baixa renda

Consumo de até 80 KWhI mês entra automaticamente no programa
Já os consumidores de 80 a 220 KWh devem participar do �adastramento.

Video conferência como alternativa de avaliação acadêmica
]ARAGUÁ DO SUL � A . rência, o Centro Universi-

tecnologia a favor da edu- tário de Jaraguá do Sul

cação superior está sendo (Unerj) realizou recente-

utilizada durante as avalia- mente a primeira banca

ções dos relatórios finais de on-line, experiência que
estágios do curso de admi- tem continuidade até o dia

nistração de empresas em 11.

bancas examinadoras.�- O acadêmico Sérgio
Através de videoconfe- . Luiz de Souza utilizou o

equipamento para defen

der seu trabalho final de

estágio, transmitindo sua

defesa para uma banca

estabelecida na Institui

ção, a partir do seu cam

po de estágio situado na

empresa Datasul, em

Joinville,

Segundo o coordena

dor de estágio, Nelson
Luis Pereira, a primeira ex

periência on-line foi bem

sucedida, permitindo mais

uma inovação na avaliação
dos trabalhos finais dos

acadêmicos do curso de

Administração. (CG)
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, lançamento da
Revista THE FATO

Babieane Jung, a garota da capa
'

Sandro de Oliveira,
responsável do ensaio

fotográfico de moda da

primeira edição, Marco
Antonio e· Amanda
Fagundes

Beatriz Fruet e amiga
Cassiana Gonçalves

atos Atos no shopping

Responsáveis do bom atendimento
do nova loja do shopping: Rosa,

, Indya, Beatriz eSueli Suzi, Claudia, Alessandra e Leonardo
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. BARBADA - vende-se chevettey
marajó, 84, 1.6. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962.

CHEVETTE - vende-se, Marajó,
84, motor 93. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962 c/ Rodrigo.

CHEVETTE - vende-se, 86,
modelo SL, dourado. Tratar:

(49) 9992:4729 ou 275-0203.

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

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

Pesquisa de satisfação
QUATRO ROOÁs

ºicave ITAJAI
348-8460

BLUMENAU
322· 8800

JOINVILLE
435·3700

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a 'disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renauli para sua região.

completlssinio. R$ 8.900,00,
aceito troca por carro 1.0 ou

financiá. Tratar: 372-0389.

OMEGA - vende-se, CO, 94,
azul meto R$ 13.700,00.
Tratar: 9903-9595.

MON:U. vsn9s6s, 94,
completo, 2.0, alcool. R$
4.000,00 entrada + 18x de

264,00. Tratar: 9951-5791.

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

CORSA - vende-se, MPFI, 98,
lip. E des., traseiro,
parachoques personalizados.
Oferta R$ 10,600,00 ou financ.

c/ 2.000,00 entrada, Tratar:

370-7:574 ou 9123-7355.

CORSA - vende-se, Pick-up, 95,
rodas 15", película, branca,
prot. Caçamba. Tratar: 370-
7574 ou 9123-7355. R$ 10.000,00 --- R$ 110,OO----l

$18.000,00 __-R$198,OO----l
R$ 30.000,00 R$ 330,OO_---l
R$ 40.000,00 R$ 440,00_____
$ 60.000,00 R$ 514,00-'---____

R$ 100.000,00 R$ 857,00 ----l

CORSA - vende-se, GL, 95, 1.4,
compl. R$ 10.500,00 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.

SCÉNIC AL_lz� E

CLlO AUTHENTIQUE 1.0 16V

Melhor•• Compra. 2003
em suas Categorlu,

JARAGuA DO SUL
370-6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,3 de julho de 2003

< Fone: (47)
<

370-8622
/

Av.WaldemarGrubba -Jaroguá do Sul- se Ranger 4p diesel
Versailles 2p
Verona4p
Escort 3(R 3
Escort 1.6 L
Escort Hobby
Escort Hdbby

Aslra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel

MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,

.

Monza SUE 4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.0 2p
Kadett 1.8

00
99
95
98
95
93
92
90

03
92
95
89
87
95
94

97 Palio 1.0, 4p
94 Palio 1.0, 2p

Palio 1.6 4p
01 Fiorino Furgão
99 Uno 1.0,4p
98 Tempra4p
89

BestaGS
87 Peugeot 106
92, AudiA-31.8
89 Paqero võ
74 Suzuki 1.0 2p

Jeep JPX Diesel
97 Mazda Cabo Dupl.
95 CB 400 II
95 Maverick �

Ford"A"

98
99
97
99
96
95

Gol Turbo cp
GoI1.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0·
GoICL,1.6
Gol1.6CL 88
Gol CL 1.6
SantanaGLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300

.. ",.u#·"",.A.1
11��'���'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

01
99
98
95
94
95
94
82
75
29

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

(47) 376-1772/ 273-1001
.

'. A.....
-

C...... LTDA.
A

• .• I

• ·C•••NHON......
Rua: Angelo Rublnl 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

.

VOLKSWAGEM FORD
Gal MI Branco G 1997 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995
Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996 Escort L 1.6 Vermelho G 1990
Santana 1.8, trio Azul G 1989 Escort GL 1.8 Prata G 1993

Voyage CL 1.6 Branco A 1983 Verona GLX 1.6 Dourado G 1990
Fusca 1300L, Bege G 1979 Mondeo HLX SW Verde G 1999

AAT Stratus LX Preto G 1998
Tipo 1.6, compt. Branco G 1995 PICK·UP
Uno 1.6 R Branco G 1990 D-20 Branco D 1990
PalioWeekend Branco G 1997 F-l000 Bege D 1987
Palio 1.6, 4p Vermelho G 1999 'F-l000 HSO Vermelha O 1997

GM Silverado OLX T Vermelha' O 1997
Corsa GL 1.4 Azul G F-l00 motor MWM Amarela O 1979
Corsa Wegon 16v Cinza G D-20 Gabinada 4p Branco O 1987
Monza SL/E c/ CD: Azul A Pagero GLS, couro Verde O 1999

Omega GLS 2.0 Prata G CAMINHÃO
Chevette 1.6

Bernardo Dornbusch,. 330 - próx.
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx ..

Baependi
trevo de Schroeder
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Kadet lig ht Bordo 94 R$ 8.500,00 OIGTCAROpala Diplomata GNV Bordo 91

Gol. CL álcool . Grafite 90 R$ 5.500,00
DT 180 freio a disco Preta 87 R$ 1.300,00
Santana CD, 4p, compl., álcool Azul meto 86 R$ 4.200,00

(47) 371-4142Parati LS, álcool Branca 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp., álcool Prata 85 R$ 3.500,00
Fiat Oggi Vermelho 84 R$ 1.200,00
Passat TS, gasolina Verde 82 R$ 2.300,00
Fusca Branco 82 R$ 2.800,00
Caravan comodoro, gasolina Dourada 81 R$ 2.000,00
Brasília Marrom 78 R$ 1.800,00
Brasília original Verde 77 R$ 2.000,00'
Brasilia Branco 76 R$ 1.800,00
Fusca Azul 75 R$ 2.000,00
Fusca Ázul 74 R$ 2.000,00
F-6(J0, caçamb.a Azul 73 R$ 11.000,00

OPALA - vende-se, 88. R$
4.50'0,00 ou aceito carro em

troca. Tratar: 275-0518.

5-10 - vende-se, 97, cabine

dupla, GNV. R$ 27.000,00.
Tratar: 371-6898.

51LVERADO - 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.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92/
93, 4p, completo, azul escuro,

gasolina. Aceito troca. R$

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À ,VISTA.

Tratar: 47 9951.-3905

7.500,00, Tratar: 9952-2047

TIPO - vende-se, 1.6, 96, MPFI,
4 ptas, compl., película, engate.
R$ 9.500,00 ou 2.300,00 +

36x, Tratar: 9123-7355 ou

370-3574.

TIPO - vende-se, 1.6, 95, 4p,

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

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

Especializada: GM • FIAT • VW • FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(à 300 mt após a Marisol) • Jaraguá do Sul

Falcon Prata

Sahara Roxa

NX-200 Verde

Vira o 2s0cc Preta

Titan KS Prata

Parceria. Quem ganha é vocé! V)
<t Titan KS Vermelha

Q

( 371 1970) (371-73,,)
<t Titan Azul

V)

- ::> Today Preta

CG 125 Preta

Faça consórcio de Moto
CG 125 Vermelha

Auto
ML 125 Prata

e Imóvel sem sair de casa Biz ES Azul 2000

e ganhe a taxa de administração Dream Vermelha 1997

antes de ser contemplado. Vespa Prata 1986

Tempra Preto 1995

Fusca 1.. 500 Branco 1973

C 100 Biz KS a partir de

65'm?n!
Seu Auto a partir de

162�!�s
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se
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4 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA,3 de julho de 2003

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

10.500,00. Tratar: 472-0636
ou 425-.8148 cl Djalma

GOL - vende-se, 1.8, 91, gas,
em ótimo' estado. R$
6.500,00. Tratar: 9123-1488.

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

folha si consulta SPC ou Serasa
demais assalariados empréstimo�

cl cheque Pré. Também
financiamos veicules. Rua João

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

9991-6366.

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/é
MB 1935 - cavalo ou completa, revisado cl garantia.' R$
4.950,00 entro + presto R$ 808,00 AC usado N/C
Scania 113-320 - ano 95, cavalo ou completa, revisado

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

troca N/C

Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

MONDEO - vende-se, hatch, 94,
azu,14p, compl., GNV, placa final
8. R$ 18.000,00 ou troca-se por
carro de menor valor. Tratar:

371-5887 com Laércio.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio.

I
Tratar: (47) 9102-0009 cl

. Santiago.

GOL - vende-se, 96, 1.8, d.h,
v.e, t.e, retrovisor elétr., limp.
e desem. traseiro, rodas de liga
leve, cl alarme, prata, 2 ptas.
R$ 11.300,00. Tratar: 9118-
1071.

PASSAT ALEMÃO - vende-se,
95, automático, compl., air bag,
novo. R$ 17.900,00 ou

5.400,00 + 36x. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

KOMBI - vande-se, pick-up,
gas., carroceria mad., motor na
garantia, 92. Tratar: 370-
2324.

maior valor. Tratar: 9905-3900

cl Marcos.
FUSCA - vende-se, 66, modelo
76. Motor 1600 de gol. Tratar:
371-5302 ou 9962-2463.ESCORT - vende-se Hobby, 94,

1.0, licenciado até 06/04,
cinza. R$6.300,00 Tratar: 372-
3922

vinho, oferta R$ 7.700,00 a

vista ou 2.700,00 + 36 X.

Tratar: 3.70-7574 ou 9123-
7355.

SCENIC - RXG, 2.0, 00, compl.,
baixa quilometragem. R$
24.500,00 a vista. Tratar: (48)
425-0026 ou 9951-7403 cl
Beta.

SANTANA - vende-se, 89, aros
de liga, porta mala elétrico,
impecável, som de CD da
Pionner. R$ 5.500,00. Tratar:
371-6238.

CAMINHÃO 1513 - vende·se,
79, cl carroceria, reformado.
R$ 35.000,00. Tratar: 370.
0164 ou 275-6179 cl Vailati

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

9993-0623

ESCORT - vende-se, 93, vidro
e travas életricas , alarme,
lindo. R$ 8.500,00. Tratar:
370-7574 ou 9123 - 7355.

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

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

SAVEIRO - vende-se, Cl, 1.6,
MI, 99, v.e., t.e., alarme, a.c. e
capota' .marítima. R$
15.500,00. Tratar: 376-02701
9992-4685 com Nei.

FERRAMENTAS
Bc MÁQUINAS
276�310

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl., cl ar, d.h., película,
alarme inteligente, acento
recàrro modelo europeu,
impec.ável. R$ 9.500,00,
aceito troca. Tratar: 371-6238
ou 275-2634.

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

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

esporte, ótimo estado. Tratar:
273-0479 ou 9909-0502. VOYAGE - vende-se, 83"

branco, ou troca-se por moto CG
Titan. Tratar: 273-1001 cf
Marcos hor. comI.

UNO vende-se, Mille

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

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

Rua Walter Marquardt. 590 (próximo Posto Mime)

R$ !,70
R$l,70
R$ 7,70
R$ 7,70

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

Bosch
Bosch
Bosch
Bosch

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
01, 28.400km, a.c., v.e., t.e.,
4p, d.h., película. Vendo ou

troco por carro de menor valor.
R$ 19.000,00. Tratar: 370-
4148 e 9975-0336

UNO - vende-se, Mille, 94, com
d.t., ar quente, limp., aro

esportivo, ou troca-se por Gol

bola, 4p. Tratar: 9125-0556.

GOL - vende-se, 92, 1.6, alcool.
Tratar: 370-2324. CITROEN JUMPER - vende-se,

15 lugàres cl serviço. Tratar:
371-0316 ou 9133-5019.GOL - vende-se, 96, 1.0. R$

(9.500,00. Tratar: 9997-5557. R$16,85
R$16,85
.R$16,85
R$16,85

Bosch
Bosch
Bosch

Bosch

Flap disco 7" Grão 40

Rap disco 7" Grão 60

Flap disco 7" Grão 80
Fia disco 7" Grão 120

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

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

F-I000 - vende-se, diesel. R$
13.000,00. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

GOL - vende-se 1000, 94,
manual/NF, ótimo. R$ 7.200,00
a vista ou 2.100,00 + financ.
Tratar: 9123-7355.

ESCORT -vende-se Hobby, 1.0,
95, ou troca-se por carro de FIESTA - vende-se, 98, 4p. R$

<'

elA
8

Consórcio

\Regata
HdUeu�te fJ; metM'%t

ACESSÓRIOS w OFICINAPEÇASCOMPRA - VENDA· TROCA - FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS
C 100BIS KS 01101 PRATA
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
-

.

CO 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS OI/Dl AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 PRATA
CO 125 TITAN KS 00/00 VERDE
CO 125 TITAN KS 02/02 VERMELHA
CO 125TÚDAY 90/90 VERMELHA
YBR 125K 01102 PRATA
CBR450 SR 89/89 BRANCA/AZUL
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
XLR 125 KS , OI/OI PRETA
NX4FALCON 01101 PRATA
VIRAOO250 96/96 BORDO
VlRAG0250 98/98 PRETA

I

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 



\ QUINTA-FEIRA,3 de julho de 2003

A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS
preparou uma

promoção especial.
para você que quer ser um

profl!islonal liberal.
Fazendo a sua Inscrição até
o dia 11 de julho,
você terá um desconto de
no· valor da matricula.

E �Is, tr.azendo
este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

Av. PrefeitoWaldemarGrubba,2474 • Fone 275 • 2481

COMPRA-SE - moto p/ trilha,
pgo a vista. Tratar: 275-2059.

CAMINHÃO 1113 - compra-se,
de preferência financiado.
Tratar: 372-0108.

CADEIRA DE BEBÊ - compra-se,

para carro. Tratar: 9975-7888

c/ Marcia.
D-I0 vende-se, 80,
remodelada 90, c/ motor Perkis
Q20B, em perfeito estado de

conservação. Aceito troca por
camionete mais nova. Tratar:
273-1001.

COMPRA-SE - Paratl ou

Verona, a partir do ano 94-96,
bom estadi de conservação,
somente particular. Tratar:

F-350 - vende-se, motor 1111,
diesel. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510 hor. comI.

F-400 - vende-se, 90, MWN,
carroceria ótima. Tratar: 9979-
1437.

diversos·VW 8.150 - vende-se, 00/00,
1º dono. Tratar: 9979-1437.

ANTENA PARABÓLICA
compro, pago a vista. Tratar:
275-2059.BI2; - vende-se, Honda, 02,

vermelha. Tratar: 9132-2852
finais de semana, 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.

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. APARELHO - vende-se, receptor
Tratar: 371-2850 horário de

. de parabólica, manual. Tratar:
almoço 371-1919 de manha.

CG TITAN - vende-se, 98, verde.
R$ 10.500,00, Tratar: 472-
0636 ou 425-8148 c/ Djalma

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-
3561.

Rua Francisco FI.cher, 100
Cenfro • Jaraguá do Sul
FONE: (47) 371.2111

CORREIO DO POVO 5

376-1013 c/ Dionisio.

CONSÓRCio vende-se,
contemplado de R$· 4.565,00.
R$ 1.000,00 entro + 46x R$
122,00. Tratar: 371-3040 ou

9965-9920 c/ Orli

.

JOGO DE RODAS - vende-se, aro
16, c/ pneu. R$ 900,00. Tratar:
9952-2140 c/ Henrique.

VENDE-SE - aparelho de CD p/
carro. R$ 145,00. Tratar: 9994-
4057.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, masculina, de

alumínio, marca Fischer. R$
70,00. Tratar: 371-6238.

BINÓCULOS - vende-se, da

Nako, 50xl0. R$ 250,00.
Tratar: 9117-1082 c/
Vanderlei.

CACHORRO - ve n de-s e ,

.filhote de pintcher nº 1.

Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.c/ Noeli

CACHORRO - vende-se, filhote
de cocker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 c/ Noeli

Concessionária

�l!!!�!?�cf!.�I!. .aODU
Automóveis S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371-5343 - (47) 9903-2936

Corsa Wind 4p Branco 01 G

Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Palio EXél.0, 2r.' I.t., d.t., V.e. 99
Tipo,l. ,comp., 4p 95 bordô

Corsa, 4P. a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800.00 Vectra GLS compl. Verde 98 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Gol Special 01 branco G R$ 12.500.00 Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G' VW
Corsa '1P. 1.6. ac .. d.h 01 branco G R$ 16.800.00 Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol specíat, a.c. 00 branco G R$ 12.500.00 Kadett Sport Bordô 96 G Goll.0 94 azul met.
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900.00 'Gol Plus Bordo 96 G LO�US 94 azul
Ka 99 prata G R$ 11.500.00 Go S, 1.6, álcool 85 prata
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000.00

VW Gol 1.8, álcool 85

Corsa Sedan 99 branco G R$ 14.800.00 Gol Special Vermelho 02 G Fusca 1500 78 bege
GM

Gol impecável. 4p 99 branco G R$ 13.500.00 Gol Special Branco 99 G Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., .t.e. 99 branco
Palio EDX. ar cond. 4p 97 cinza G R$ 12.500.00
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 12.000.00 Gal MI, 1.6 Prata 97 G S-10 Deluxe, compl. 98

Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97. verde meto
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900.00 -"·FIAT Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde meto
Corsa Sedan. GL. 1.6 97 branco G R$ 12.900.00

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G 0-20, comt,1. 95 branco
Gol! GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00 Monza SL ,�, compl. 93
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500.00 Palio EDX cl a.c. Verde 96 G Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Gol Plus I 95 azul G R$ 9.300.00 Uno Mille EP Preto 96 G Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde met.
Escorl L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900.00 Monza SLE 1.8 86 prata
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000.00 Uno ELX, 2p Bordo 95 G FORD
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00 Uno ELX, 4p Vermelho 95 G Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98

-

chumbo
Escort L 89 verde G R$ 4.900.00 Escort 1.6 88 azul met.
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.300,00 Uno 1.5 Bege 88 A Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataGol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500.00 FORD Escort Hobby 1.6 93 ordô
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000.00 Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort 1.8L 93 cinza

MS 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 29.000.00 F-1000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

Ford 14.000 poli-guindaste92 verde o R$ 32.000.00 Escort L Dourado 84 G Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Com Vendê Troca Fi n an cià,
RENAULT

ra AV.. PREFElTO·WALDEMAR.GRUil�f3809 ·�
-.BAIRRO VIEIRA�' JARAIlQA'.,ôiSQtm" Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

V Votorantim I finanças

.'
Gol GIII, 4p Cinza 01

.

Corsa Sedan Prata 00

Escort GLX compl Preto 00

Gol 16v Prata 00

Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99

Corsa Sedan Super Verde 99

Gal MI Vermelho 99

Escort GL Prata 98

Pálio EX Prata 97

Uno EP 4p Vermelho 96

Corsa Super Prata 96

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul 93

Omega GLS cl teto Cinza 93

Omega GLS Verde 93

Escort GL Verde 97

Saveiro CL Branca 86

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

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

•• • o ••

Forie:, 37_O'-3574 Twister 02 vermelha cj partida, 22 dono
FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Gol 99 branco 4p,16v
Tipo, 4p, -ar 95 Bordô R$ 8.000,00 Siena 99 Prata 6 marchas, compl.-are d.h.Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v
Passat, compl.+Aut.. 95 Cinza R$17.800,00
Gol 94 Preto R$ 7.200,00 Vectra 98 branco cornpl., GL, 2.0, GNV
ApoloGLS 91 Bege R$ 6.500,00 UnoSX,1.0 97 charnpagne 4p, ve, te, lt, dt, aqPampa 96 Branco R$ 8.900,00
VoyageCL 91 Prata R$ 6.500,00 Kadett 97 cinza cy opc.

GM Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Ranger 97 prata compL
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Pampa Ll.8 96 branca cl capota de fibra
Monza GLS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00
Monza 90 Marrom R$ 5.300,00 BlazerDLX 96 verde met.' completa
Chevette 88 Prata R$ 3.600,00
Monza GL, 4p, tri094 R$ 7.800,00 Toyota Corolla 95 �rafite compL

FORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00 Vectra GLS 94 verde cornpl.Fiesta,4p 95 Branco R$ 7.300,00
Verona LX 90 Prata R$ 6.500,00 Escort Verona 94 prata 4p, c/opc.

RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00
Clarus 98 Prata met R$ 18.500,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo

II. . . . "" I. - -
.. I' & -

.
Goll.8 91 azul l.t., d.t., A.q.

Av. Prefeltó Waldluriâr Grullal'3747 - Jaraguá do Slil':' Jeep 58 prata 4ciL

R: Walter Mar uardt, 2166

G91 MI 1.6, gas, 97 vermelho

Golf Gl, 1.8, 4p, gasolina 95 grafite meto

Monza Gl 2.0, 4p, compl, 94 bordô

Kadett 94 vermelho

Escort Gl, gas, 91 azul

GolCl 91 prata

Gol, 1.6, gasolina 91 branco

Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco

Monza SlE, 1.8, compl. 87 bege
Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege
Corsa Gll.4 96 branco

Escort Xr3 94 vermelho

I
'

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
.

lIilI
'Prata 2001 R$ 16.300,00Corsa Millenium .

Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00

Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00

Gol 16v cornpl: Verde 1999 R$ 13.500,00

Marea ElX Cinza 1999 R$ 22.500,00
Corsa Wind ·Azul 1996 R$ 9.500,00
Astra GlS Vermelho 1995 R$ 12.500,00

\

Gol Cl, 1.8 Prata 1995 R$ 10.300,00

Tempra sv .Branco 1993 R$ 8.800,00
Monza Classic, compl. Azul 1993 R$ 9.300,00

Buggy Amarelo 1989 R$ 4.500,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 7.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00
Gol Cl 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00

Fiesta 4p Vermelho 1996 R$ 9.500,00

-0616

Gol 16V4p
Corsa, v.e., t.e.
Rangerdiesel4x4 reduzida, longa 98
Corsa Sedan, 1.6 97
Gol 93
Gol 92
Uno, aq., d.t. 92
F·l000 91

Che�ette DL 91
Uno, 85

Corcell12p 80
0·10, diesel 80
Fusca 76
F-350 (Toda 4000) Diesel 74
Corcel I 72
Fusca 72

C-10, diesel, relíquia 70

R$13.500,00
R$ 9.500,00
R$ 28.000,00
R$12.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.0qO,00
R$ 4.400,00
R$ 3.700,00
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

I
i
i
I

I
;1

I
�\ Walter Marquardt, 1250 • Rio Molha· Jaraguá do Sul· Santa Catarina

WILLIAM··ueiculos
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 . Centro· Schroeder

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Gol GIII Branco 00. R$ 15.500,00
Pampa L, 1.8 Verde 90 R$ 6.000,00
Corsa Wind,.4p Branco 00 R$ 13.900,00
Belina L, 1.6 Prata 87 R$ 3.900,00
Uno Mille IE Vermelho 96 R$ 7.900,00
Escort L, 1.6 Preto 91 R$ 6.500,00
Diplomata 4.1, gás Azul 92 R$ 12.500,00
Uno Mille SX Branco 97 R$ 9.500,00
Goll000i Bordô 95 R$ 9.500,00
Goll.6 Azul 95 R$ 9.500,00
Santana 1.8 Prata 86 R$ 4.500,00
Gol 1000 Vermelho 94 R$ 4.000,00 assumir

Fiesta CLX Branco 97 R$ 7.800,00
Falcon Prata 01 R$ 9.800,00
YBR 125 c/ partida Prata 02 R$ 4.000,00
XR200R Branco 97 R$ 3.900,00
Tornado Vermelha 02 R$ 7.000,00
Fusca Branco 71 R$ 2.500,00

, .

negocias'
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e façaútlmes

II

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça õtlmos
., .

negocias
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 2�3, 5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cj Noeli

Mini Empresa

precisa de -

empréstimo de

R$ 5.000,00

,Tratar: 276-3214

de podley micro-toy, vacinados
e desverminados. Tratar: 372-
2231 e 91231723.

CACHORRO - vende-se, filhote - CELULAR - compra-se, lG
de poodle. Tratar: 370-8969 cj Sensation, usado. Tratar 3.70-
Renilda 6360 ou 9125-3949.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, cj 3 meses. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751

CACHORRO - vende-se, filhotes

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

CELULAR - vende-se, baby da
vivo. R$ 250,00. Tratar: 9117-

.

1082.

CELULAR - vende-se, Nokia

5125, ótimo estado. R$
160,00. Tratar: 9905-2102

COMODA - vende-se. R$ 35,00.

Tratar: 9955-5073 cl Dina ou

Jorge.

COMPUTADOR - vende-se, K6

2400, monitor 15", H2 2.3

giga, memória 128 cj
impressora, completo. R$
1.300,00 parco CI cheque.
Tratar: 371-6069.

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

ESTOQUE - vende-se, de loja de

calçados, cl clientela formada

pj se estabelecer no mesmo

local. Tratar: 371-7636.

ESTUFA - vende-se, pi secar
cogumelo, nova. R$ 600,00.
Tratar: 373-4581.

ESTUFA - vende-se, 2 pI secar
cogumelo. Tratar: 374-2152.

Rosânqela Cartomante
e Consultora 'Espiritual

.

Para problemas amorosos e financeiros

GUARDA-ROUPA - vende-se" de
2 optas e maleiro. R$ vende-se,

.

de 2 ptas e maleiro. R$ 35,00.
Tratar: 9955-5073 cj Dina ou

Jorge.

IMPRESSO'RA - vende-se,
Bematec, fiscal pI restaurante
ou lanchonete. Tratar: 376-

1481.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, 810l, revis ada. 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

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, c/4 cadeiras.

GUITARRA - vende-se lespaul. R$ 35,00. Tratar: 9955-5073

R$ 350,00. Tratar: 371-8684. cl Dina ou Jorge.

QUINTA-FEIRA,3 de julho de 2003

�
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melhor Semi-'óia e 'Prata do mercado está

atendendo em ,araguá do Sul e região.

j\proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
'.E marque uma visita.

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

PALMEIRA REAL - vende-se

mudas. R$ 0,15 a muda e R$
120,00 o milheiro. Tratar: 371-

1163 cl Alessandro.
MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:

370-3561.

PROÇURA-SE - pro_nta entrega
de roupa íntima, pI revender.

Tratar: 9104-5510.

QUIMICO INDUSTRIAL

Industria Quimica Dipil necessita para admissão imediata.

Oferece:SALARIO COMPATIVEl COM A FUNÇÃO
TRABALHAR EM HORARIO COMERCIAL

ASSISTENCI,A. MÉDICA E ODONTOLÓGICA

Os candidatos devem enviar curriculum vitae para caixa postal
06 Massaranduba SC Cep: 89108-000

C�I)'Jl,.órdo UrdAa 25 an()�.
\ta,mos· <com;e,mor�r ;untO$ !ne5te

g'rupo SliIip'ar Els'peclaloe

ESTUFA - vende-se de 2

andares, cl 6 bandejas, ' LOJA-vende-se, infanto juvenil,
semi-nova. R$ 130,00. no centro cl clientela formada.
Tratar na Rua Silvino Tratar: 372-1390.

Stinguem, 147, fundos da

justiça federal. LOJA - feminina, na Rua Mal.
Deodoro. Tratar: 372-3139.

GUITARRA - vende-se, Grover

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

GRUP'O PRATA QUE VAL OURO
I

Corre
; veiCULO PLAIIIO CREDITO'.
,m",,,.,,,,,,,,���.,,,�,*,,�,,,.,,,;,,,;=,,,,,,, )"".,"'".,,,,==,,:��»=�''',,.,,''' '''·-:'<'·'''''»_�''''.Ml'�",,,.''',,)'Y''>/,,''.;'.,m.=,,,�.,,,.,,=,,,\ '�m Y""��,�'�"m""'=.'��'«<"�"''''''�''''''�'�':<",.�:"",m:",,,,,."",'0.',

IIJ.,o M,il:le '1.1 21' .

"""....w""0"","=.w.w,,,..""'y.,''''',,·�,,':!,,«'_''"''-.,.-''''._,,='"_''-"''M�"''\�0_'<·''-�<''''';'''d4-&.&:;';;;;�''''�'<i<ii"",,'WMo,;.Vw.,..

��J?l�.�gs !�f1'\.2.9f bo:sê��H,��-,<;!g,t(l,belEl �!1�!�fl�llte, es!e.D,ºº�, pOOârftg�,�uJêiIO$ .1tJ 'v��![2,Ç��g!�9_
As�IlJb�'(l daCqnsfiíl "c dssta rl1Pú�

•

211,,41
_�_N�=<'��B�'

COt'ísórei<:>
UNIIAO

'W4, 2S��.� ,�t+�,

r
• 371 ..8153

C;:ONSÓIiCIQ UNIIÃO
R'ua .IQâo .Ian;uâ..lo .Ayroso" 80 aala 03 -.laraguá dio Sul'

...

OBS .. ( Pr6xlftlO ao atacad'âo' Lux: .... .Iaraguá Esquerdo)
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ROCURA-SE - moças, pI
dividir aluguel, próx. ao centro.

Tratar: 9111-4535.

r

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

o Darci Vargas de Joinville.

ratar: 273-0675.

ELÓGIO CUCO - vende-se, em

erfeito estado de

uncionamento. R$ 1.000,00.
ratar: 9979-1437.

ALHADEIRA - vende-se, nova,

I nota fiscal. Tratar: 370-

561.

ECLADO - vende-se, eletrônico
amaha, PSR 270, seminovo,
I manual, pedestal e fone.

ratar: 275-2663.

ELA - compra-se, usada, para
ercar terreno. Tratar: 9997-
280.

VENDE-5E - protetor de berço,
cestinha de medicamentos,
mosqueteiro de teta e bandô

pI cortina, azul, R$ 60,00.
Tratar: 371-6238.

VENDE-SE - Ioja e estoque
comp., de material fotogrpafico
e ponto na Vila Lenzi. R$
15.000,00. Tratar: 275-2634

ou 371-6238.

VENDE-SE - eqpto de moto pI
trilha, colete, bota, calça, luva
etc. R$ 500,00. Tratar: 373-

4581.
'

VENDE-SE - bar e lanchonete,
compl., no centro de Barra do

Sul, el moradia. Aceito carro

até 4.000,00 no negócio.
Tratar: 9122-2313.

VENDE-SE - intalaçôes de
mercearia. Valor a combinar.
Aceito carro no negócio. Tratar:
9121-3921.

VENDE-SE - lacres de latinha
de refrigerante. Tratar: 274-
8620 cl Claudete. ou José na

parte da noite.

VENDE-SE - móveis e

acessórios pI montar loja de

roupas. R$ 372-3139.

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, cl bordados, bordô. R$

r: ...." .' "

E O consÓrc:iQ':ide Imóveis
com pag6in�'��o só de 50%

até ser contemplado

�Caraguá
. 3714000

PLANETGAME
" VENDAS "LOCAÇÃO " CONSERTOS EM' GERAL

* PLAY$TATION :1
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ;COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

one: 376-2206

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU + 1 rambol Pac.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 controles, 10 cds,
1 memory 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.

WAP - vende-se, de 110w, e

transformador novo. R$
200,00. Tratar: 370-9796.

CORREIO DO POVO 9

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

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.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeça, seminovo.

Tratar: 275-3122.

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

acompanhantes
o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Jaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

• fIIII' •

Imovels

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos .

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

ECLADO - vende-se, Cassio,
PK 200, compl., bem

onservado. Tratar: 376-
.

VESTIDOS - vende-se, de
024 prenda, manequim 38. R$

100,00. Tratar: 371-0196

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
L9jas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nesses
prazos de
pagamento.

CONSTRuSI. b
"InovandoConcettos de Vida:' 5
alvenaria, cl 1 suíte, 2 qtos.
R$ 78.000,00. Tratar: 9997-·

2020 Creci 7402

ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 cl

BARRA VELHA - vende-se, de

mad., cl 60m2, mobiliada. R$
11.900,00. Tratar: 371-6238.

proprietária.
CENTRO - vende-se, casa

AMIZADE - vende-se, nova, alvenaria, 3 dorm. sendo 1

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento. 3 Dormitórios (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

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

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

8
N

I.CN.
CALHAS

carros, toda murada e calçada.
R$ 35.000,00 ou troca-se por
casa ou terreno em Jaraguá.
Tratar: 276-3417 cl Rosane.

---------- . , PENHA - Vende-se na praia do

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

QUINTA-FEIRA, 3 de julho de 2003\)

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl 180m2, ç.1 1 suíte,
2 qtos, copa, COZ., cl garagem,
piso na casa toda e terreno cl
550m2. R$ 55.000,00. Tratar:
273-1752 cl marco.

SÃO PAULO - vende-se de 3

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

VILA LALAU - vende-se, de

alvenaria, cl 150 m-, terreno

Mais Qual·idade
Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

, Moldes para velas, Chapas em geral,
.

Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
porebéliees, Corte e dobra de chapas, Funilaria

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

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370-6448 - 275-0448 . Fax: 371·9351 )

suite, COZo mobllladada, dep.
empregada, despensa, área de
festas cl churr., garagem 3

carros, próx. Duas Rodas.
Tratar: 275- 3070. Creci 8950

GUARAMIRIM - Vende-se no

centro, de alv., financiada, 9

qtis, 2 banh., escritório,
garagem, e mais

dependências. R$ 26.000,00,
.; 230,00 mensais. Tratar:
371-6069.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se.jia Rua Tifa Martiris, terreno
25x13, casa toda de laje. R$
47.000,00. Tratar: 276-0743.

JOINVILLE - vende-se, 3 qtos,
sala, cozinha, bwc, lavand.,
churrasq., garagem pI 2

PEi\JSÃO - aluga-se, quarto e

COZo mobiliado no Rio Molha .

Tratar: 370-7698. (proprletárlo)

PROCURA-SE - pj alugar, próx.
ao centro ou no centro. Tratar:
371-5302 ou 9962;2463 ..

'

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, cl .154m2• R$
50.000,00, Aceito terreno até
R$ 15.000,00. Tratar: 376-

2470. (proprietário)

cl 561 m2, todo murado, cl laje,
4 qtos, 2 bwc, garagem, lav.,
churr. e demais dep. Doc. e

impostos em dia. Averbada.

Própria para financiamento

junto à Caixa Econômica ou

saque de FGTS. Aceito carro ou

SÃO PAULO - vende-se ou troca- .. imóvel no negócio. Tratar: 370-
se, casa de alv. cl 120m2, cl 2 0383 ou 9953-3539

pisos, por chácara em Jaraguá
ou região. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 cl Ademar.

(proprietário)
ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-35,61
cl proprietária

ALUGA-SE - quitinete cl 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.

o prétlia: .

Tubulnção IÍgUtl quen te - Churrasqueir« 1'111 sacada

Opção 2 vagas de ga1'flgem
Opç»o gl1mgt'1ll (�!dep. Privntivo
COlll/i[eto sistentu de segurtlllçll

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

�>;;··z(j.��eses'pára'pagar
'

... ," :", :',.n.$ '15:000,00 entrada. -

.

:;;�f� ·,ii;;,'ld(J.(Urei;;.ê/ctl,Ómsir"iórt, ",'
..,.,v,�""���,,,.�'�..... t ...." 4S.�S:-&!�..;:§l4:.í.\"·���.. t ,..:;....j���;Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/.ambiente de descanso,

Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,
Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambienie« decorados e mobiliadoe.

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

R. Mareduil Deodoro da FOtl&Cil, 972
RoyalBarg Center -Jamguâ do Sul- se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Promoções
ANA PAULA _ vende-se, de

esquina, medindo 388,58 m2,
escriturado' e pronto para
construir. R$ 14.0,0,0,,0,0,. Aceito
veículo até R$ 7.0,0,0,,0,0,. Tratar:
9134-5540, c/ Charles.

CENTRO _ vende-se, apto no Ed.

Royal Barg, 3 dorm. sendo 1

suíte, sacada c/ ehurr., eoz.

mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50, meses'

direto com proprietário. Tratar:

275-30,70,. Creei 8950,

CENTRO _ vende-se, c/622m2,
c/ galpão de 135m2, todo
murado. Tratar: 371-9157.

DIVIDE-SE '; ap, em Jaraguá
Esquerdo. Tratar: 994-40,57.

GUARAMIRIM _ vende-se, próx.
a Fameg c/83m2 ou troca-se

por casa em Jaraguá. Tratar:

273-0,479 ou 990,9-0,50,2.

CENTRO _ vende-se, c/
edificações na Av. Marechal

Deodoro, 1650" antigo bar do

Oca, área c/ 1.884m2. Tratar:
370,-20,0,0, hor. comI. ImperdíveisPROCURA-SE _ procura-se

moças p/ dividir apto, de

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

CENTRO _ vende-se,' comercial,
c/ 3.9O,O,m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-

30,70,. Creei 8950,
parcelas, ou imóvel de menor

valor em Jaraguá do Sul,
Blumenau ou Balneário
Camboriú. Tratar: (47) 910,2-

0,0,0,9 c/ Santiago Creei nº

3359/SC

ponto comercial. Tratar: 371-

0,695 ou 9993-0,623.
275-30,70,. Creei 8950,PROCURA-SE _ pessoas p/

dividir apto no centro. Tratar:

275-2979. VENDE-SE _ loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10,:80,0,.,0,0,. Tratar: 37--1-5512.

(proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA _ Vende-se,
na Rua João Sanson, final do

calçamento, à' 10,0, m do posto
de saúde €i da creche. Área
aprox. 14.O,O,O,m2, c/ casa de

alv., pomar, lagoas, bosque c/
árvores nativas, trilhas, horta,
riacho, galinheiro e rancho.

Tratar: 372-1264 ou 9973-
5321.

NOVA BRASILlA _ vende-se, c/
496m2, totalmente plano, rua

alfaltada. Tratar: 275-30,70,
Creei 8950,

LOJA ROYAL BARG _ vende-se,
ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliário.
Defronte para Marechal. Tratar:

PROCURA-SE _ apto c/ 1 ou 2

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

PRAIA DE GRAVATÁ _ vende-se,
vários apartamentos, casa,
sítios ou lotes. Consulte

no s s o s preços e formas de

pagamentos. Tratar: (47) 342-

7171 ou (47) 910,2-0,0,0,9 cf
Santiago Imóveis Creei nº

3359/SC

PENHA _ Vende-se, na praia do

Quilombo. R$ 22.0,0,0,,0,0,.
Tratar: 372-3157.

PROCURA-SE - moça ou rapaz
pj dividir apto no centro. Tratar:

275-2979.

P�AIA DE GRAVATÁ _ vende

se, área de terras de 5.8O,O,m2,
distante 3O,m da Avenida Beira
Mar. E:xeelente local para
investir (eonst. de condomínio

fechado, camping, quadra de

esportes, etc.) R$
40,0,.0,0,0,,0,0,. Aceita-se
parcelamento em até 24

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

JARAGUÁ ESQUERDO _ vende

se, 15x5O,. R$ 18.0,0,0,,0,0,.
Aceito carro ou moto no

negócio. Tratar: 9997-2280,. empregosVENDE-SE":' c/ casa. Terreno
15x5O" casa 80,2, de alv., Aeeita
se carro no negócio. R$
45.0,0,0,,0,0,. Tratar: 9997-
2280,. (proprietário).

SCROEDER _ aluga-se, centro,
apto c/ 3 suítes, dep.
empregada e eoz. mob. Tratar:
9133-3476

LOT. SANTO ANTONIO _ vende

se, de esquina, 23,5x27,5,
esperiêneia mínima de 1 ano.

Enviar Currieulum para

vagaprog@uol.eom.br
VENDE-SE _ c/ 42O,m2 na Rua

Pref. José Bauer, ao lado da

Reer. Da Caixa Econômica.

Tratar: 9134-7Ej39.
(particular).INSCRIÇÕES.

A8ERIl/S

TELE-MARKETING _ precisa-se
c/ experiência na área de

consórcio, c/ telefone em casa

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

CONSÓRCIO UNIÃO _ precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.
senac

•• CONHEÇA OUTROS EVENTOS

VENDE-SE _ terreno/chácara c/
52.5O,O,m2 em Corupá, próximo
do Seminário. Área plana, beira-
'rio. R$ 130,.0,0,0,,0,0,. Tratar:
372-30,63 c/ Egon (19:0,0, as

22:0,0,). (proprietário)

COSTUREIRA _ precisa-se c/
prática na reta, overloek e

bainha, que resida nas prox., da
Vila Nova. Tratar: 370,-7963.SENAC:

VII"A LENZI _ vende-se, c/
54O,m2. R$ ,23.00,0,,0,0,. Aeeita

se carro. Tratar: 9997-20,20,
Creei 740,2.

COZINHEIRO _ precisa-se, de
forno e fogão, c/ experiência em

frutos do mar. Salário

compatível c/ a função. Tratar:
370,-3279.

COSTUREIRA _ precisa-se p
Overlock. Tratar: 276-32:\.4 c/
Angelita.

� EAD - Ensino a Distância; � Cursos in Company

PROGRAMAÇÃO.DE CURSOS DIARISTA _ ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 371-1919 dê

manhã.

VILA NOVA _ vende-se, área
de terras de 1.O,O,3,95m2,
situado no final da Rua 125 -

Carlos Kupas, à direita, por R$
65.0,0,0,,0,0, à vista. Tratar:

(47) 275-6353 ou (47) 910,2-

.0,0,9 c/ Santiago Creei nº

3359/SC

FARMACÊUTICO _ precisa-se.
Tratar: 273-5529.Televendas - CH 1Shs

Período: 7 a 11/07/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,OO ou 1+ 1 R$68,OO
Vendas - eH l lühs

Período: 8/07 a 11/11/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,OO ou 1+4 R$110,OO
Técnicas de Negociação - o- 1Shs

Período: 14 a 18/07/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,OO ou 1+.1 R$68,OO
Oratória II - eH 16hs

Período: 21 a 2S/07/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h1S. R$180,OO ou 1+1 R$9S,OO

logística Básica - eH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa). Horário: 19h às 22h. R$163,OO

DIARISTA _ ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 370,-8441 c/
K"ti"

PROGRAMADOR _ empresa de

Jaraguá contrata, de Delphi, c/

VILA NOVA - vende-se, área de
terras de 18.0O,O,00m2,
situado no prolongamento da
Rua 125 - Carlos Kupas, por
R$ 150.000,00 à vista. Aceita
se 30,% de entrada e o saldo

-em até 50, prestações
corrigidas pelo CUBo Permuta
"se por outros imóveis de

menor valor; ou por veículos.
Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0,0,0,9 c/ Santiago Creei
nº 3359/SC

Empresa procura profissionais e professores nas áreas
deAdministração, Informática e Secretariado, com
experiência mínima e co:uprovada de 2 anos. I
Interessados entrega.r curriculum .na Rua Jorge \ I
Czerniewicz, n" 665 (em frente ao Hospital Mar, I
Jaraguá), de 2a a 6"-fcira em horário comercial. i

'.-".-.. _ ..•. ,.- �.,.�. . . . ....•..
-

..•......... ,1PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:
Prática Cambial + Operação Çâmbio - CH 110h

Período: 14/07 a 14/U(2a e 4a).Horário: 19h às 22h. R$S20,OO ou 1+4 R$110,OO

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 110h'
Período: a defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S20,OO ou 1+4 R$11O,OO

VILA RAU _ vende-se, próx.
faculdade, 42O,m2, área plana.
R$ 23.50,0,,00,. Tratar: 9997-
2020 Creei 740,2.

Fone/Fax: 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303
, laraguadosul@sc.senac.br VILA RAU _ Vende-se ou troea

se por carro. Tratar: 372-0665.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JARDINEIRO - procura-se

serviço de jardinagem e

serviços gerais. Tratar: 9903-
9383.A chance que você

espera está aqui!!!
OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como dama de compania,
diarista ou mensalista. Tratar:

273-0803.
•
&

.t:O'NE: a7"':'7542
interative@inte'rative.net

Cursos de Extensão oferecidos ao 'público e comunidade em geral. OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
diarista, mensalista ou babá. me n s a I i sta. Trata r: 370
Tratar: 9104-5510. 4143.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar
como diarista, costureira cl
máquina overlock, babá e

SOLDADOR - se oferece pi
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.ENFERMEIRA - se' oferece

pI trabalhar, particular,
cl experiência em sistema
de plantão. Tratar: 371-
3859.

ENTREGADOR - procura-se

serviço de tele-entrega a noite.

Tratar: 371-9187.

SaúdJARDINEIRO - precisa-se, que

possua ferramentas. Tratar:

9122-9867.

�JG8tética
\. <%ce Cf]o(7)(}

e Distribuidora de Cosméticos:

"''frúwM 9Wsa,/i.' "Sama11.<1'

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

te-suqestões

Dr. Luciano Maiochi
Pereira�

UNERJ
Centro ·Unlvanojtário de Jaraguâ do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

Experiência mínima de
umano

Oftalmologista
371-7801 / 370-0409

Fone: 371-6110
9905-2653EnviarCurriculum para

vagaprog@uol.com.br
Rua Guilherme Weege, 327

.'

uno da sua6 um novo

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

17h 30 mino
I

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

Serviço Gratuito
Profissional em
Comércio Digital

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

-'\ p..- .ç (l.<*r'.,.p.1-'!-'t
Cursos eTreinamentos

Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento. desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar OS

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

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
aça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quis

Profissional em Redes e
Micorcomp�ta�qres

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CENTERSOM

•
Cd's-DVD's-ACESSÓRIOS PARA SOM

Fotos Vicky Bartel e LOOKHERE

Av. Mal. Dcodoro,406 -Centro 371-2847

Shopping Breithaupt-Centro 275-2005

PI

arota e Garoto Jangada3.

Wilson e Ana Luiza Daniela,ClaudioeMichele Joelcio, Carla e Adriane

Marines-aSECADACAIXA, Francine e André
AnaLuizaeGiani

Marlete, Patricia, Sabrina e Alexandre Marcelo, André, Juliana

Barcelona na Sexta-Feira

Dj SandrinhoFernando e Suelyn Flavia, Scheila elidi

.;;IL ,.

Luisa Werninghaus e Talita Cleiton e Fogaça Debora Breithaupt e Debora Dias

QUINTA-FEIRA
Public no Big Bowlling -

, abertura com Sérgio
Guimarães, banda SA e DJ

Sande

Daniel lucena no Bierkrug

Paulinho e Adriano no Sons e

Vinhetas

SEXTA-FEIRA
Sérgio Guimarães no Bierkrug

Tribo da lua - Acústico no Sons-
'

e Vinhetas

GAROTA UNERJ no Big
Bowlling, banda Identidade

Secreta

SÁBADO
Toninho Bahia no Bierkruq

Daniel lucena e Jorge David no

Sons e Vinhetas

l° FESTIVAL ALTERNATIVO de
Jaraguá do Sul - às 19 hs no

Parque Municipal de Eventos

DOMINGO
Shopping Center Breithaupt

terá suas lojas abertas a parir
das 14 hs

BUFFET DE fEIJOADA
PARA AtMOÇO

TODOS OS SÁBADOS
Aberto de Quarta à Sábado para jantar.
sabados Domingos e feriados para almoço com buffet

Especializado em café colonial sob encomendaü!
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: '376-10�4' .

Endereço: lkm da Rodovia SC 416 (Jaraguá do Sul- Pomerodfl) 800(1)
'd,a Fábrída da Choco/cite.Estrada ,Geral Aurora si nO,RIo Cel'ro.II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO GERAL

IDIREITOS: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOlESCENTE REALIZA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA

CMDCA discute organização
familiar e políticas

JARAGuA DO SUL - o

Conselho Municipal dos Di
reitos da Criança e do Ado

lescente (CMDCA) tem a res

ponsabilidade de controlar a
.

execução de políticas sociais

voltadas ao atendimento das

crianças e adolescentes e tra

balha em parceria com secre

taria de desenvolvimento so

cial e educação. O conselho

realiza nos dias 11 e 12 de ju
lho a I Conferência Munici

pal dos Direitos da Criança e

do Adolescente. O objetivo
deste trab�o é promover a
reflexão sobre a política de
atendimento as crianças. "O
que existe hoje para eles?Quais
as ações voltadas? Está será a

avaliação", explicaViviane pe
reira Teixeira, Presidente do
CMDCA. A conferência é'

direcionada a comunidade,
escolas, ONG's, todas as en-

.

tidades representativas que tra
balhain com crianças e ado-

• •

sociais

fala nisso, existe um contexto

cultural, a condição familiar
também nessa situação. Preci
samos saber se há prevenção,
controle. Normalmente aten

demos a-família já com pro
blemas, precisamos discutir e
saber como resolver essaques
tão tão delicada, destaca
Viviane,

No dia 11 a conferência
acontece no Teatro da Scar,
como palestranteMacioVolpi.
O assunto:Pacto pelaPaz:uma
construção possível-A con

dição da família hoje. E o Sis
tema de Garantia de Direito

Municipal, com o promotor
Alexandre Schmitrdos Santos.
E no dia 12 de julho, a confe
rência seráno Colégio Marista
São Luis, com atividades atra
vés das Oficinas de Trabalho.
As inscrições poderão ser fei
tas até o dia 7 de julho na se

cretaria de desenvolvimento
social e habitação. '(CG)

Cultura litorânea valorizadacom exposição inédita emJS
JARAGUA DO SUL - Com

um cenário especialmentemon
tado para o evento, foi inaugu
rado ontem à noite, noMuseu
MunicipalEmílio da Silva, com
solenidade prestigiada por de
zenas de pessoas, a exposição
"O Universo Bruxólico de,
FranklinCascaes' '. O lançamen
to da exposição foi marcado

pelo clima misterioso criado

pelos funcionários do Museu.
Forammontados três ambien
tes distintos, todos sob a ótica

das bruxas O primeiro ambi
ente foi dedicado aos trabalhos
de Cascaes. São 18 obras em

Cesar Junkes
Discussão quer prevenir e orientar problemas familiares

lescentes.Anovidade é que este
ano os adolescentes irão parti
cipar também. As escolas .es

tão fazendo indicações para
que o aluno seja o delegado
representando os demais.

Essa conferência deverá
deliberar propostas de ações
que serão levadas para a con

ferência regional. ''Este é um

processo de avaliação da polí
tica de atendimento a criança e

.

.'

adolescente", dizViviane.
O conselho é responsável pela

execução, fiscalização e elabo

ração de políticas públicas e

sociais e controle das políticas.
A avaliação do Conselho

sobre as políticas utilizadas é

positiva. "O que não significa
que não precisamos sentar,
conversar e saber o que preci
sa ser mudado ou implemen
tado.Temosmuito a fazer ain
da". O envolvimento de jo
vens com bebidas alcoólicas e

drogas também será debati
do. "Sabemos que quando se

Parte do Museu 'foi preparado especialmente para a exposição

nanquim sobre papel que re

tratam as especulações do pes
quisadorno que se refere a cul

tura açoriana do litoral, em es-

pecial da Ilha daSanta Catarina.
Já o segundo espaço foi

reservado para a abrigar a

"Casa da Bruxa", ornamenta-

o �.�tre toda a sua

ryomo as

ir melhor.' Alguns
irão atrapalhar os

lances li dos os coração.
Cor: Azu .

essoas mais

nchê-Ias de
veite esse astrol

" ua simpatia
todos e não será

pessoas dispostas a

ê a dar conta dos

S�I�!�oml�@lI·ssos. Cor: Tons
claros.
Câncer - Tudo que esteja
ligado mistério, vai chamr a

. .,.,.
rém, a distância

e ato deverá
ance. Cor:

to. No amor,

us impulsos paro
gato. Cor:

Virgem - Faça o seu serviço
e esperando pelos e

ure planejar o seu

iferenças vão

o amor. Cor:

do com peças relacionados
com o universo bruxólico e o

terceiro ambiente foi criado es

pecialmente para um trabalho
de contação de histórias

dirigidas às crianças da rede

pública e particular de ensino.
De acordo com a historiadora
Eliza Difent:haler, este espaço
será usado para repassar aos
estudantes toda a história de
Franklin Cascaes ''As séries de

contaçãodehistáriasacontecem
pela manhã e à tarde, a partir
de hoje e até o encerramento

da exposição, no dia 27 de ju
lho", explica Eliza. (MHM)

as seja menos

as coisas do
. Verde.

QUINTA-FEIRA,3 de julho de 200J\
-------.:..

HOMENAGEM
A Câmara de Vereadores de Corupá realizou nesta

terça-feira, sessão solene em comemoração aos 106
anos de aniversário do município. Na ocasião, foi feita
a entrega do Título de Cidadão Honorário para cinco'
pessoas que prestaram importantes serviços à
comunidade corupaense. Os homenageados foram
o expedicionário João Rodolfo Hauck, o professor
Waldemar Schulz, o Pastor Otto Porzel Filho, o Irmão
Cláudio Mallmann e o Irmão Pedro Vitorino de Brito.

CAMPANHA
A Associação dos Amigos Lobos Guarás estará

promovendo até o dia 31 de julho a Campanha do

Remédio/2003. Esta campanha tem por objetivo
ajudar o Hospital e Maternidade São José arrecadando
o maior número possível de remédios que estejam
dentro do prazo de validade. Os postos de

recolhimento são: Farmácia Castoldi, Supermercado
Czerniewicz, Agropecuária Magol, Colégio Athayde
Machado, Alberto Bauer e Mecânica Kruger. Apoio
da Associação de Moradores do Bairro Czerniewica

CURSO
Os interessados em aprender a utilizar melhor seu

equipamento fotográfico podem buscar mais

informações com o curso de fotografia ( gratuito)
oferecido pela Foto Loss Ltda. O curso acontece no

dia 27 deste mês, das 9 às 11 horas. Maiores
.

informações pelo fone número 275-3555, ramal 231,
O curso vai ensinar a diferencias os tipos de filmes
cores frias e cores quentes, uso do flash, limpeza do

equipamento e enquadramento.

SOCIAL,IZAÇÃO
Os alunos de 5° a 8° série do projeto de Educação
de Jovens e Adultos da Escola Maria Nilda Salai

Stahelin promovem amanhã, a partir das 19 horas,

socialização dos projetos e oficinas realizadas pelos
estudantes. Os trabalhos que serão apresentados foram

realizados durante o primeiro semestre deste ano.

Viva comércio de semi-preciosas
Rua: Av. Getúlio VaI' as 146· Centro. Sala 2

Sagitario - Sorte em lidar
com 6 �bfr sucesso nas

quipe. Na vida
o, algumas

o inevitcis. Cor:

inda mais se o

criatividade.
Contro e o seu humor na

paixão. Cor: Vinho.
Peixes - Os trabalhosCapricórnio - O

nto com os colegas
o ou de escola

alização de seus

Afaste a rotina
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COMUNICADO
solicitamOs o comparecimento do Sr. ILSON JOSÉ DE OLIVEIRA,

CTPS 42579j0025-SC, para_ reassumir se� cargo e apresentar

jUstificativa das faltas. A nao apresentaçao no prazo de 48h

(quarenta e oito horas), contados do recebimento desta,

implicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho por abandono

de emprego conforme o artigo 482, letra I da CLT, devido as

suas faltas desde 2 de junho de 2003.

REFIGERAÇÃO FRIGOMAQ LTOA.

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 2002 ..

COMUNICADO
Solicitamos o comparecimento do Sr. ILSON JOSÉ DE OLIVEIRA,
CTPS 42579j0025-SC, para reassumir seu cargo e apresentar
justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 48h

(quarenta e oito horas), contados do recebimento desta,
implicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho por abandono

de emprego conforme o artigo 482, letra I da CLT, devido as

suas faltas desde 2 de junho de 2003.

REFIGERAÇÃO FRIGOMAQ LTOA.

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 2002.

GERAL CORREIODOPOVO 9

IENSINO: ESCOLA DE JARAGUÁ DO SUL REALIZA TRABALHO DE MATEMÁTICA DIFERENTE COM ALUNOS

Alunos utilizam a criatividade
em dramatização de trabalhos

]ARAGuA DO SUL - A

professora de matemática

do Colégio Evangélico de

J araguá do Sul, Wânia

Gehring Bueno, aplicou
um desafio diferente para
seus alunos da sexta série

A e B. Com o projeto:
Resolução de Situações
problema ,

distribuiu sete

problemas matemáticos

para que os alunos possam
de uma forma práticadra
matizar as situações. E o

resultado de quatro meses

de pesquisa foi colocado

em prática esta semana.

Segundo a professora
o objetivo principal é de

senvolver o raciocínio ló

gico. "Queremos preparar

ecretario' Scar no Centro Cultural.

.'"
"

CORREIO 00 f'OVO

Cesar Junkes

Alunas explicam relação entre a distância e velocidade

o aluno para o vestibular nosso raciocínio lógico", equações aritméticas que

para que ele pense de ma- relata. serão abordadas já estão

neira produtiva," esclarece. No projeto, acompa- sendo levantadas pelos
O projeto que inicialmen- nhado pela professora, alunos. O local a ser estu-

te foi visto com resistên- cada aluno teve condições dado será o parque do

cia, tornou-se um desafio. de expor as capacidades e Beta Carreiro World, em
Pelo menos foi como o a criatividade. Uma das Penha. "Eles irão' fazer
aluno Martin Müller, de 12 equipes se utilizou de pe- estudo de área, velocida-

anos, encarou o trabalho. daços de papelão para cri- de dos carrinhos, custos
O projeto baseado na ar um carro e também de- operacionais. Será um tra-

comparação entre um ca- senvolver uma equação re- balho bastante divertido",
charro e uma lebre verifi- lacionada a tempo e dis- finaliza Wânia. Os alunos

cava questões relacionadas' tância. não só aprovaram a idéia

a distância e velocidade. O próximo projeto como aguardam com ex-

"Achei a idéia legal e dife- deverá ser desenvolvido pectativa o segundo pro-

rente, porque desenvolve o no segundo semestre. As jeto. (CE)

Imigração polonesa "Nos rastros dos imigrantes".
Pedro Martin Kokuszka

CONTINUAÇÃO... -,

"A tradição de erigir oratórios nas encruzilhadas ou caminhos, tem raízes culturais, religiosas ou de
graças alcançadas. Na região serrana do Rio Grande do Sul, predominantemente de cultura italiana, a
adoção de oratórios é significativa". Op cit. P. 177.
"ThomazKokuszka e outros imigrantes polonesesmantinham contatocom suas raízesatravésda leitura
de livros, revistas e jornais. Comprovantes de assinaturas de jornais "Gazeta Polska w Brazylii" editada
e_m Curitiba e 'Odrodzenie" de PortoAlegre", Op Cit p. 310.
UNa década de 30 os imigrantes poloneses assinavam revistas e jornais "Nasza Ojczysna", "Siewcza',
�Odrozenie', "Kultura", "tud", "Gazeta Polskaw Brazylií" e outros".OpCltp. 310.
"Até pode parecernostálgico ou pitoresco para osmais jovens, mas para os mais antigos ( ... ) de qualquer
região de descendentes poloneses ( ...) a carroça fez parte de todos. os momentos mais importantes da
vida desses polacos. A carroça da época significava muito mais que hóje o automóvel ou o caminhão (... )
e os mais Jovens ficam sem acreditar que a carroça tínha sua placa como os automóveis tem hoje. As
cores variavam de ano para ano, Tinham as verdes, vermelhas, as amarelas, pretas e azuis. E se pagava
pelo emplacamento ou comose dizia: "o imposto da carroça". Op cit p, 318.
Em 1937 temos ull) exemplo onde foi pago: 14$000 réis pela licença da carroça e 2$000 réis pela
chapa de nO 336. (Aurea RS).

• ..CONTINUÀ PROX. EDiÇÃO
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I COMEMORAÇÃO: SOCORRISTAS CONFRATERNIZARAM-SE NO DIA NACIONAL DO BOMBEIRO

Bombeiros solicitam apoio na

aquisição de equipamentos
]ARAGuA DO SUL -

Bombeiros efetivos ouvolun
tários têm o compromisso
assurrúdo com a segurança,
mobilizam-se por causas de
interesse social e de auxílio à
comunidade. Ontem, dia 2,
comemorou-se o Dia Naci
onal dos Bombeiros, data es

pecial que foi marcada com

festa de confraternização e

homenagens a alguns socor

ristas em guarnições da

microrregião do Vale do

Itapocu. EmJaraguá do Sul, o
comandanteMaicon Leandro
da Costa diz que a corporação
conta com trabalho de 220vo
luntários e 25 efetivos, distribu
ídos na unidade central e nas

duas sub-sedes, localizadas nos

bairros Barra do Rio Cerro e

João Pessoa.
- A atuação dos bom

beiros na comunidade é de
extrema importância. Deve
ríamos contar com mais

apoio da iniciativa privada
para conseguirmos os equi
pamentos necessários para
um atendimento mais rápi
do e eficaz -, diz. Costa sa

lienta que a guarnição precisa
de mais um carro de resgate
veicular (avaliado em R$ 80

mil) e duas ambulâncias (cer
ca de R$ 85 mil, cada). "Vale
mencionaro trabalho de base

que efetuamos com 55 ado
lescentes, entre 12 e 14 anos,

que recebem treinamento so
bre cidadania e princípios bá-

sicos de segurança, todos os

sábados", diz.
Em guaramirim, o co

mandante Nelson Oliveira
conta com quatro efetivos e '

30 voluntários, número que
considera razoável ''Tem fiais
urna turma de socorristas em

formação, então o grupo terá
urn número bom. O que pre
cisamos é contar com ajuda
da comunidade e dos empre
sários, porque dependemos
deles para arcar com os cus

tos da corporação", enfatiza.
Oliveira informa que no fim
domês serão abertas as inscri

ções para a nova turma de
Mrirn.

Aproveitando o treina
mento de combate a incên-

dio que será realizadono sá

bado, os bombeiros de
Massaranduba também vão

fazerurna confraternização em
comemoração à data de on

tem. O auxiliar de comando,
Paulo Ricardo do Couto, diz
que a guarnição precisa contar
com apoio dos empresários
para comprar urn equipamen
to de ferragem, utilizado para
cortarautomóveis e retirarvíti
mas presas em ferragens. "Ou
tra coisaque precisamos éurna
viatura a diesel e mais 15 vo

luntários", considera. No pró
ximo mês, a corporação vai
abrir inscrições para a forma

ção de turmas deMirim (10 a
14 anos) e Aspirante (15 a 17

anos). (FABIANE RIBAS)

Colisão naBR- 280 deixa duas pessoas feridas no Km76.7
CoRUPA - Três viaturas

do Corpo de Bombeiros
Voluntários do Município,
mais duas da guarnição de

Jaraguádo Sul trabalharam em

conjunto no atendimento às
vítimas de um acidente ocor

rido na noite de terça-feira. O
fato foi registrado na BR-280,
Km 76.7, próximo à Igreja
Santo Antônio, por volta das
19h30. O veículo Fiorino, pla
ca MEX-8322, de Corupá,
conduzido por Fernando

Fossili, 25 anos, bateu de fren
te com a caminhonete Blaser,
placa11BD-8203, deJoinville,
dirigida por Luis Carlos

Wopczekofki, 33 anos.

Informações dos
socorristas apontam que Fossili

Vicky Bartel

Colisão frontal ocorrida na BR-280 deixa duas pessoas feridas

apresentava fratura no fêmur,
na rótula do joelho, além de

escoriações pelo corpo. Ele foi

encaminhado ao Pronto-So
corro do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul. A vítima

mais grave foi a caroneira do
Fiorino. Maria de Lurdes

Fossili, mãe do condutor do

veículo, sofreu fratura na per
na direita, fratura de fêmur es
querdo, corte profundo no

joelho esquerdo, hemorragia
intema e fratura na costela. Ela
está internada naUTI (Unida
de de Tratamento Intensivo).
"Os dois estavam presos nas

ferragens, tivemos de contar

com apoio do resgata veicu
lar de Jaraguá do Sul para re

move-los", diz um dos
socorristas de Corupá,

O motorista da Blaser so
freu apenas ferimentos leves,
sendo encaminhado para o

apronto-atendimento, em

Corupá, (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 3 dejulho de200J

Notas
_

TITULARES DO CRICIÚMA GANHAM FOLGA

Após a vitória em casa por 2 a O sobre o Paysandu,do
domingo, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores do
Criciúma que atuaram na partida ganharam folga oesb

segunda-feira. Eles se reapresentam amanhã para
começar os treinos desta semana.

Os atletas que não participaram do confronto estão
treinando. O técnico Gilson Kleina quer observar o elenco
hoje e amanhã e já preparar o time para o jogo contrao

Fortaleza, no próximo fim de semana.

FIGUEIRENSE VOLTA AOS TREINOS APÓS FOLGA

Depois da vitória de 2 a O contra o Flamengo, conquistada
em pleno Maracanã, os jogadores do Figueirense tiveram
o domingo de folga e voltaram aos trabalhos na tarde

desta segunda-feira, em dois grupos.

Quem jogou no Rio de Janeiro teve que se reapresentar
às 15h no estádio Orlando Scarpelli, enquanto os demai,

jogadores, no mesmo horário, seguiram para o Centto

de Treinamentos em Palhoça onde o técnico Artur Neto

comandou um coletivo.

O zagueiro Cléber recebeu o terceiro cartão amarelo no

jogo contra o Flamengo e desfalca a equipe que enfrean

o Cruzeiro, no sábado, às 16h, no estádio Orlando

Scarpelli. Já o lateral direito Pedro, que cumpriu suspensão
imposta pelo STJD em razão da expulsão contra o

Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, está à disposição
do treinador para a partida de sábado.

CORREIO DO POVO
Aqui tem informação!

Ligue e confira:
371-1919

LOTERIAS
Megasena
concurso: 474

03 - 1 2 - 32 - 34 - 40 - 50

Quina
concurso: 1163

12 - 25 - 26 - 33 - 70

Loteria Federal
concurso 03743

l° - Prêmio: 14.910
2° - Prêmio: 60.001
3° - Prêmio: 38.284
4° - Prêmio: 34.853
5° - Prêmio: 42.199

Lotomania
concurso: 327
09 - 1 3 - 1 4 - 1 6 -

22 - 32 - 33 - 38 -

39-43-49-51-
76 - 79 - 82 - 89 -

90 - 93 - 95 - 00

REAUZAÇÃO

�

Pegue já suas raspadinhas nas empresas II
patticipantes 'e concorra a prêmios!!! li
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Trabalhu e nampat\!llcia
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INSCRiÇÕES AO ESCOLAR DE HANDEBOL E TÊNIS DE MESA
As inscrições para o Festival Escolar de Handebol e Tênis de

Mesa devem ser efetuadas na Fundação Municipal de Esportes
at€ o dia 17 deste mês, de segunda a sexta, das 7h30 às llh30 e

das 13 às 17 horas.A competição é destinada a alunos com idade
Jo

até 11 anos e matriculados em estabelecimentos de ensino das
lo

redes municipal, estadual e particular com sede na cidade de
,b Jaraguá do Sul. O congresso técnico acontecerá a partir das 15

ra horas do próximo dia 18, no auditório da Escola \Y'izard Idio-
mas. O evento será realizado de 6 a 8- de agosto.

io
FESllVAL ESCOLAR DE ATLETlSMO

:0
As inscrições para o Festival Escolar deAdetismo já estão abertas

o
e devem ser efetuadas na PME (FundaçãoMunicipal de Espor
tes) até amanhã, das 1h30 às llh30 e das 13 às 17 horas. De

acordo com a diretora de Promoção de Eventos/PME, Cleide
Mosca, a competição é destinada a alunos com idade até 11 anos

ematricuJados em estabelecimentos de ensino das redesmunici-
la

paI, estadual e particular com sede na cidade de Jaraguá do Sul.
m O congresso técnico está maçado para o próximo dia 8, a partir
le das 15 horas, no auditório da EscolaWizard Idiomas. O evento

será realizado em 15 e 16 de julho.

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário
Comarca de Jaraguá do Sul / l' Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, . CEP 89259 - 300,
Jaraguá do Sul - SC.

Juiz(a) de Direito: Márcio René Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
Espécie e número do .orocesso: Execução Hipotecária, 036.02.002571·3
Exeqüente: Banco Bradesco S/A.
Executado: Márcio Antônio Vieira de Oliveira e outro,
Citando (a)(s): Executado: MÁRCIO ANTÔNIO VIEIRA DE OLIVEIRA, Casado,
Engenheiro Mecânico,
Executada: MARIA DO CARMO BARTZVIEIRA DE OLIVEIRA, Casada, Professora.
Descrição do(s) Bem(ns) Hipotecado(s): Imóvel matriculado sobns 19.528,
apartamento de n2 22, localizado' no 32 pavimento dó Edifício Octavio
Correia, na rua Max Wilhelm, 43, e o imóvel matriculado sob o n2 19.529,
Box de n2 01, localizado no pavimento térreo do Edifício Octavio Correia,
na rua Max Wilhelm, 43, ambos nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul
SC, Valor do Débito: R$ 20.718,09, Data do Cálculo: 13/5/2002.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para, em 24 (vinte e' quatro) horas, contadas do transcurso do
prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios,
honorários advocatícios e despesas processuals, ou garantir(em) o juízo,
através do depóstto do imóvel hipotecado, facultando-se, em momento
posterior adequado, ainterposição de embargos, em 10 (dez) dias. Não
ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora
do imóvel hipotecado. E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
local de costume e publicado 'na forma de lei,

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 24 de junho de 2003,

Márcio René Rocha
Juiz de Direito.

COMUNI'CADO
Eu, Juliana Arruda Valente, casada, comunico a

perda da Carteira de Identidade, no dia 1. de julho
de 2003, e por assim sendo não me responsabilizo
por qualquer ato que venha acontecer após esta
data, conforme boletim de ocorrência n!! 1..223/
03.

Jaraguá do Sul, 2 de julho de 2003.
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ISUPERAÇÃO: NADADORES PARTICIPARAM DAS PROVAS DE TERÇA-FEI�A E BATERAM RECORDES

Circuito homenageia atletas

destaques no Estado e País
jARAGUÁ DO SUL�A se

gunda etapa do Circuito

Interescolar de Natação -

sexto Troféu Ernani Volpi
Coitinho � foi disputado na

terça-feira, envolvendo apro
ximadamente 220 atletas, O

Colégio Marista São Luís foi

o vencedor desta etapa, so
mando 282 pontos, ficando
à frente do Colégio Divina

Providência, com 254, e Co
légio EvangélicoJaraguá, com
142. Na classificação geral da
competição; os três colégios
ocupam a mesma posição,
com 18, 14 e 12 pontos, res

pectivamente.
Na avaliação da diretora

de Promoção de Eventos da

PME (FundaçãoMunicipal de
Eventos), Cleide Mosca, a

compe�ção tem melhorado

a cada etapa. "Contamos com
a colaboração dos professo
res das instituições de ensino

que atuam no circuito, fator
positivo para o sucesso do

evento", destaca.Assim como

na primeira etapa, recordes

Competição contou com a participação de 220 adeptos

foram batidos. A atleta Hele

'naGschwendtner superou-se
com o tempo 00'17"65, nos
25metros livre e no 25metros

peito fez 00'24"34, c�tegoria
Mirim 1 feminino. Na cate

goria Mirim 2 feminino, Ari
ana Felix marcou 00'23"45,
nos 25metros peito e, nomas

culino,AndréJunkes comple
tou 00'22"20.

Além das provas do cir

cuito, houve uma homena

gem a alguns atletas da

Ajinc/Urbano/FME que se

destacaram em competições
estaduais e nacionais no de

correr deste ano. Os nada

dores da categoria Petiz 2 (12
anos) Adriana Lessmann,
Flávia De Masi, Raquel
Mayer, Otávio de Azevedo

e Henrique Fructuozo rece
beram diploma de pré-con
vocação para os Jogos
Olimpicos de 2012, emiti
do pela Confederação Bra-:

sileira aos 25 melhores na

dadores do Brasil nesta ca

tegoria. Já os nadadores

Eduardo Junkes, Bárbara
Hermann e Mayara Martins
receberam medalha come

morativa pela participação
nos Jogos da Juveoude Ita

liana, onde representaram o

Brasil nesta competição em

Roma. Além disso, os nada
dores Jan Doubrawa, Janos
Franzner da Silva, Talita
Hermann e Marina Fruc

tuozo, também receberam

medalha comemorativa em

função dos índices técnicos

que obtiveram no último

Campeonato Estadual, na
melhor participação da equi
pe no campeonato.

- Todos eles, com ex

ceção de Marina Fructuozo,
foram revelados no Troféu

ErnaniVolpiCoitinho, o que
demonstra a importância
deste torneio na revelação de
novos talentos para Santa

Catarina --;:-, destaca Cleide.

A terceira e última etapa do
circuito está marcada para o
dia 25 de setembro. (FABIANE

RIBAS)

Equipe da Adesc está na vice-liderança da chave
SCHROEDER - Apesar promissos disputados na ci- Adesc venceu o Guarani/ dades", diz o técnico Glauco

de não ter estreado bem no dade de Blumenau. Na sex- Fiat, por 7 a 2. Behrens. Os atletas que inte-

campeonato estadual, a ta-feira, a Adesc não' conse- Com estes resultados, o gram a equipe são: Eder,
equipe de futsal da. Adesc gqiu superar o time da casa time de Schroeder ocupa a �dré, Jurck, Deivid, Finha,
(Associação Desportiva (Apama), perdendo por 4 vice-liderança da chave, so- Dudu, Eduardo, Rafael e

.

Schroeder) está se reencon- a 1. No sábado, num jogo mando seis pontos. O arti- Jonathan.
trando aos poucos na c<?m- equilibrado, venceram o lheiro foi o ala André, com O returno está marcado

petição e realizando boas CRC, de Chapecó, pelo pla- seis gols. "Estamos felizes para os dias 11 e 12 de julho,
pattidas. Neste final de se- car de 5 a 3. O ala André com o desempenho do gru- em Chapecó. Classificam-se
mana, o grupo schroedense foi o desfalque do grupo. po, que aos poucos está se três equipes para a próxima
venceu dois dos três com- No período da tarde, a acertando, apesar das dificul- fase.

Vaipara o Garibaltli?
Vá pe� ,foi,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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I CLASSIFICAÇÃO: GRUPO FEMININO VAI DISPUTAR VAGA PARA A FINAL NESTE FINAL DE SEMANA

Atletas de voleibol buscam o

título do campeonato estadual
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infantil feminina da
ADV/FME/Marisol viaja
amanhã à tarde para a capi
tal do Estado, onde vai dis
putar a terceira etapa do

. Campeonato Estadual de
Vôlei de sua categoria. As
competições serão realizadas
no Clube 12, com inicio

amanhã, prosseguindo até

domingo. O grupo [ara-
,

guaense vai enfrentar os ti
mes SER Eliané/Criéiúma,
Clube Doze de Agosto e

Elase, ambos de Florianó

polis; Pomerode, e Joaçaba.
Ocupando a sexta colocação
na classificação geral, as me
'ninas de Jaraguá do SUl con
tinuam firmes na briga por

.

umavaga às finais.
O técnico Gilmar

Jungton diz que das 18 equi
pes que estão participando do

Atletas de vôlei treinam para garantir. classificação para fase final

catarinense, apenas seis classi
ficam-se para a etapa final,
previstaparaacontecernomês
de agosto. ''Na minha opi
nião, os grupos mais difíceis
serão de Joaçaba, Joinville e

Blumenau. Então, vaga para
a final acredito que consegui
mos. Nós vamos brigar para

ganhar mais sets e perder
menos, o que será determi
nante em casos de empate",
considera, O técnico vai con
tar com as atletas Ana Caroli

na,Annabel,Bruna,Damaris,
Lucimeri, Natali, Pâmela,
Tatiane Pereira, Rosângela,
Tamires e Tatiane Rezena..

MASCULINO - O gru
po masculino Infantil da
ADV/FME/Marisol está
treinando para os jogos da
terceira etapa do campeona
to catarinense,marcado para
os dias 11, 12 e 13, em
Blumenau, Na classificação
geral do estadual, os

jaraguaenses estão na tercei
ra posição, atrás de
Blumenau eJoinville. "Nos
so time sofreu umamudan

ça radical com a perda do
atleta que faleceu. Tivemos
de fazer todo um remanejo
para não desequilibrar a equi
pe, que está bem tecnica

mente, perante as demais",
avalia o técnico Benhur

Sperotto. Os jaraguaenses
vão enfrentar os times de

Blumenau, Joinville, Unisul,
Rio do Sul e Morro da Fu

maça. (FABIANE RIBAS)

EquipeWizardjCE]/FMEvaidisputar returno doEstadual
]ARAGUÁ DQ SUL - A

equipe Wizard/Colégio
EvangélicoJaraguá/FME v:ai
disputar o .returno da segun
da fase do Campeonato Es
tadual de Futsal Infanto. A

competição começa amanhã
e prossegue até domingo, na
cidade de Timbó, onde en-

frenta novamente os times do

JEC/Joinville, Corema/Wi
zard/Rio do Sul e a anfitriã
Metisa - segunda colocada
da chave F, somando seispon
tos. Este grupo é liderado

pelos jara-guaenses, que têm
a mesma pontuação do vice
líder, mas leva vantagem no

confronto direto.

De acordo com o treina
dorAugusrinhoFerrrari, o time
de Jaraguá do Sul precisa de

apenas uma vitória para pas
sar à terceira fase da competi
ção. ''A base desta equipe é a

mesma do time que conquis
tou o título de campeão regi-

.

,

Recorte e use como convite feminino.

onal da Olesc (Olimpíada Es
tudantil de Santa Catarina) re
centemente", salienta o técni
co. Para os jogos deste final de
semana, Ferrari vai contar com

os jogadores Dudu, Diego,
Léo, Café, Ricardo, Luís,
Cleber, Bismark, Valdemar,
Leozinho,]ardel e Vitor.

QUINTA-FEIRA,3 de julho de 200J

Amizade' é DoaçãOl
SEJA VOLUNTÁRIO

Entidade
Casa da Amizade

o que é a Casa da Amizade

É uma associação sem fins lucrativos, formada por esposas de
Rotarianos (Rotary Club) e voluntárias que trabalham em prol
da comunidade jaraguaense, colaborando através de ações
beneficentes voltadas às entidades assistenciais, como

empréstimo e aluguel de cadeiras de rodas, enxoval para
gestantes carentes, arrecadação de armações de óculos e

livros, entre muitas outras.
O lema da Casa da Amizade é "Solidariedade da nossa casa

para o mundo".

Quem ela atende
Entidades e pessoas carentes de Jaraguá do Sul, mediante

I

triagem realizada pelosmembros da associação.

Que tipo de Voluntário ela precisa
• Pessoas que se identifiquem e queiram fazer parte dos

trabalhos desenvolvidos pela Casa da Amizade .

• Para eventos festivos promocionais e campanhas.

Nelly Müller
Fone: 370-1343

Coraçõo"'vo Iuntá rio

Todo munáo tem. Só[alta começar a agir.

�,=�![L�
em soiuções

CORREIODOPOVO
Aqui tem informação! Ligue e confira: 371-1
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