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Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau
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Marcos César Antônio, 26 anos, natural' de Rio Claro, está sendo procurado pela polícia. Além do homicídio
ocorrido em abril, o acusado responde inquérito policial por roubo e porte ilegal de arma, na cidade natal

Assassino corta grade da cela
e escapa do presídio de JS

As policias Civil e Militar estão a procura do

acusado pelo assassinato do capoeirista João
Carlos da Silva, ocorrido no inicio do mês de

abril. Marcos César António, 26 anos, natural

Funcionários da Malwee
arrecadaram donativos na gincana
A gincana promovida pela Malw�e Malhas

neste sábado, devido ao aniversário de 35
anos da empresa, despertou a responsabili
dade social dos participantes, As equipes

arrecadaram mais de seis mil

quilos de roupas, que foram entregues
ontem à tarde para duas .igrejas

localizadas no Bairro Barra do Rio Cerro.

Cerca de 150 famílias serão beneficiadas
com os donativos. Próximo ano, a gincana

será no Dia do Trabalhador. PÁGINA 6
-
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de Rio Claro, São Paulo, foi detido uma semana

depois do crime e na madrugada deste sábado,
serrou a grade de entrada de ar do cubículo' e

fugiu do presídio. PÁGINA 10

Mal-da-sigatoka é desafio de

produtores de Banana
A Associação dos Produtores de Banana de

Massaranduba inaugurou sábado sua sede própria.
Um dos desafios da atual diretoria é combater o

mal-da-sigatoka, uma praga que compromete a

produção.
PÁGINA 3

livro do empresário e his
toriador Francisco Herbert
Sckork conta história dos 25
anos da associação em Ce

rimônia realizada neste sábado
e reuniu empresários e políticos
em Guaramirim. Pagina 6

Festival Alternativo
reuniu 5 mil pessoas

Aproximadamente 5 mil

pessoas foram até o Parque
Municipal de' Eventos no

sábado último para prestigiarem
o Festival de Música Alternativa,
pro-movido pelo Fundação
Cultural e Bicho Grilo.

PÁGINAS

Encontro de Puma

revive a história
do automobilismo

PÁGINA 7
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o calçadão e o Spike Lee
E;m documento de 21/01/92 apresentávamos ao prefeito

Konel] a proposta de fazer uma renovação urbanística no centro

de Jataguá do Sul, incluindo, dentre várias outras obras, inter

venção em trecho de cerca de 500 m, entre o Banco do Brasil e o

Colégio São Luís. À época, alguns tacharam-nos de lunático, de
estar�os com a "cabeça em 2010", aludindo ao hi�tórico Proje-

r.

to Jaraguá 2010, que coordenávamos pelo setor público naquele
frutifero período.

Em julho/96, na gestão do prefeito Vasel, o arrojo do arq.
Otaviano Pamplona (que me sucedeu na Secretaria de Planeja

. menta), fez com que Jaraguá recebesse o seu, 10 semi-calçadão,
compreendendo exatamente o trecho acima citado. Infelizmente,
a obra ficou mal acabada, carecendo de reparos. O que hoje se

. faz; Há quem a critique, pela demora, pelos transtornos ao co

mércio, pelo alto custo, etc .. Aliás, decepcionados, há décadas
ouvimos de uns e outros que obras urbanísticas desse naipe não'
sãó prioridade. Como se obras urbanísticas se resumissem à pa
vimentação de vias e construção de prédios de uso comunitário!

Ora, escolas, creches, postos de saúde, casas e asfalto são ineren
tes ao crescimento urbario e à condição social- da população, e

por isso mesmo rotineiras. As obras nas áreas da sáude, educa
ção, assistência social e habitação serão sempre rotineiras, exigin
do atenção e investimentos permanentes e continuas, mormente
no 3° mundo. Aliás, bater sempre nesta tecla é um discurso que já
está beirando o enfadonho. Um pouquinho de criatividade, di
versidade e novidade não faria mal a eleitor algum.

Parafraseando o ex-Titã Arnaldo Antunes, a gente não quer
só "arroz com feijão", no sentido figurado. A gente precisa e

quer diversão, arte e lazer, pra nos equilibrar psicologicamente e

tornar a vida menos árida e entediante. E obras urbanísticas de
embelezamento e de facilitação das funções sociais são funda
mentais não' só pra vida dos cidadãos, mas para a economia e o

turismo de uma .cidade. Com a vantagem de não precisarem 'ser
_

feitas a toda hora, não exigindo aportes continuados de recursos.
,

É o caso do Calçadão da Marechal. Valoriza aquela área, promo
ve o contacto humano,' induz ao lazer, estimula o comércio e a

prestação de serviços, chama à visitação, agrada aos olhos, dimi
nui o estresse das pessoas, é palco de variadas manifestações e

confere identidade. Enfim, traz qualidade de vida. Ou será que
alguém quando viaja ou mesmo vem da periferia ao centro pas
sear não 'procura lazer, compras, arquitetura, culinária, arte, arte
sanato, museus, cultura, espetáculos, locais pitorescos ou ponfos
de convívio humano na urbe? A menos que sejamos compelidos,
dificilmente visitaremos hospitais, postos de saúde, creches, es
colas, obras viárias, conjuntos habitacionais, etc .. , as tais das obras
ditas prioritárias.

Sob o ponto de vista urbanístico consideramos o Calçadão
não só uma obra prioritária, mas marcante. Fará história. E desta
feita á altu�a da cidade. A reforma em curso, com o rebaixamen
to da fiação aérea, "limpou" o visual, ampliando a sensação de

espaça livre e descortinando a frente dos prédios. Contudo faz
se necessário agora despoluir as fachadas repletas de propaganda
desordenada e desproporcional e valorizar racionalmente a ar

quitetura e a cor das edificações. Corno ocorre em países desen
volvidos. Poderia-se aplicar ali uma ação-piloto de emprego da
nova Lei da Mídia Exposta, tão logo esteja aprovada. Bem como

encetar uma campanha de melhoria do aspecto arquitetônico
dessas fáchadas, envolvendo proprietários, Prefeitura, UNERJ,
AEAJS, comerciantes, patrocinadores e fabricantes de tintas, por
ex. Como já se fei com sucesso em várias cidades brasileiras.

, /

Jaraguá só tem a ganhar com isso. E na seqüência implantar o
imprescindível projeto de recuperação do nosso Altstadt (Cen
tro Histórico), ao longo da avo Getúlio Vargas, restaurando os

prédios da estação ferroviária e a antiga r:,raça 7 de Setembro.
\

Cautela se faz devida quanto aos sentidos de trânsito, limpeza,
disciplina de uso.

Apoio
r

o Festival
realizado

sábado último
mostrou q'lfe,
quando um

evento é bem
)

organizado,
sempre dá

certo, e foi isso
que

aconteceu
_j

A Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul deu mais uma

prova de que está em perfeita
sintonia com o desenvolvi

mento da cultura local ao
apoiar a realização do primei
ro festival de música alterna

tiva realizhdo no Parque Mu
nicipal de Eventos. Ofereceu

toda a sua estrutura, reuniu q_S

bandas e organizou o evento

que há muito tempo era es

perado em Jaraguá do Sul.
Pela primeira vez a admi

nistração pública, através da

Fundação Cultural, deu ouvi
dos a uma camada da ,popu
lação de Jaraguá do Sul e re-

,

gião. O Festival realizado sá

bado último mostrou que,

quando um evento é bem or

ganizado, sempre dá certo, e

foi isso' que aconteceu. A par
ceria entre a experiência da

Escola Bicho Grilo, que se re

fere a área musical, e a expe
riência do pessoal da Funda

ção, no tocante a organização
?e eventos, deu certo e, pelo
visto, deve ser repetida ano

.

que vem.

Apesar do número expres
sivo de bandas consideradas

�lternativas que existem em

vo ao talento musical dos in·

tegrantes das bandas da re�ão
mostra que a' administração
pública, através da Fundação
Cultural, está disposta a va

lofizar a produção artístio

local e assumir a responssb
lidade de entidade que conbe

ce e respeita os vários gêne·
ros musicais produzidos pOI

aqu1.
O público que comparece�

aos pavilhões do Parque Mu

nicipal de Eventos no sál»
do último foi o grande berr

ficiado. Além de ver de perlO
todas as bandas considerada!

alternativas, conseguiu aind

perceber o valor do diverti·
menta saudável. Durante!

evento, nenhum incidente fOI

realizado' e pode-se percebei
muitos pais com seus filhm,

contentes em partilharesm
momentos divertidos junto�,
com tranquilidade e seguran
ça.
/ O povo que gosta de mu'

sica alternativa, sem dúvida,
'sentiu-se recompensado com

o Festival, que reuniu 13 ban

das e um público estimado"
aproximadamente 5 mil peso
soas.

Jaraguá do Sul e região, mm
ca haviam tido tal oportuni
dade. Há muitos anos essa

turma tem buscado espaço na\

mídia. Finalmente tiveram

suas reivindicações atendidas

e puderam mostrar o que fa

zem. O fato de ser probida a,

venda de bebidas alcóolicas
,

aos menores de 18 anos tam

bém foi devidamente' contro
lado pelos organizadores,
numa clara demonstração de

bom senso e responsabilida
de social.
A divulgação e o incenti-
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As localidades com população de até 300 moradores

devem continuar sem linhas telefônicas, De acordo com
o veredor Evaldo João Junckes (pT de Guaràmirim) a

Brasiltelecom não pretende mudar o esquema de

atender com linhas fixas e móveis os moradores que
habitam em localidades com menos de 300 habitantes.

A 'situação atinge várias comunidade da periferia de

Guaramirim, que, se quiserem ter telefone a curto prazo,
têm que pagar R$ 0,72 o metro da linha. Na sexta

feira, o vereador esteve em Florianópolis para tratar

do assunto. Segundo ele, a Prefeitura deve assumir o

trab'alho de levantamento dos dados em todas -as
I

localidades que reivindicam novas linhas telefônicas.

"Está na hora do PFl mostrar para que veio". A

afirmação é do presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraçuá do Sul, Cacá Pavanello, ao referir-se
aos projeto do seu partido para o ano que vem.

Dr. Pedro Chuj i Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

ICONTINUIDADE: MESMO EM RECESSO, CÂMARA DE VEREADORES PROSSEGUE COM SEU TRABALHO

Vereadores de Jaraguá do Sul
terão sessões .extraodinárias

v

)ARAGUÁ DO SUL -

Mesmo estando no perío
do de recesso parlamentar,
os vereadores de Jaraguá
do Sul devem continuar

frequentando a Câmara de

Vereadores para participa
rem das sessões extraordi

nárias. De acordo com o

presidente da Câmara,
Carione Pavanello (PFL)
serão necessárias, no míni
mo, quatro sessões extra

ordi�árias para o proces
so de votação de aproxi
madamente 35 projetos,
"Estamos organizando os

trabalhos para que ,o nú

mero de sessões seja o

menor possível", argu
menta o vereador. Segun
do, todos os projetos são

importantes e é funda

mental para a não interrup-

- Freios
- Filtros e óleos lubrificantes
- Suspen.ção e amortecedores
- Teste de qUalidade do combustível
·pneus
- Escapamentos

Local: Posto Mime (prox. Kohlbach)
,

AKikar e o postomime vão revisar seu carro gratuitamente I
E enquanto espera, você poderá saborear muito quentão,
ninoca, pinhão e ainda concorrer a vários prêmioslll

J

Cacá Pavanello afirma que projetos são importantes
Arquivo

ção de determinados ser

viços daPrefeitura.
Entre os projetos con

siderados como priorida
de, Pavanello destaca a

aprovação junto ao Badesc

do valor de R$ 5 milhõe�..
Esse dinheiro, explica o

vereador, será usado para
a pavimentação de ruas de

Jaraguá 80 Sul. ','A admi-

nistração pública tem pres
sa porque os serviços não

podem parar", afirma o

presidente da Câ�ara de

Vereadores. Outro projeto
emergencial é o que trata

da criação do Fundo Mu

nicipal de previdência, que
está na Câmara desde o

ano passado e que somen

te agora será colocado em

votação. O presidente da

Câmara salienta que o pa
gamento aos vereadores

pelas sessões extraordiná

rias é legal e que durante o

período normal de traba

lho, nenhuma sessão extra

ordinária, a pedido da Câ

mara, foi realizada.

Cacá Pavanello ressalta

ainda que, mesmo com o

recesso, os vereadores que

integram a CEI (Comissão
Especial de Inquérito) que
investiga as irregularidades
detectadas pela CE do

Cartão Jaraguá, continuam
trabalhando. "Eles ( os ve
readores da Comissão) es

tão realizando um grande
,trabalho, que vai reverter

em mais benefícios para
Jaraguá' do Sul. Nós não

somos contra a área azul,
o que não aceitamos é a

forma como a área azul é

administrada", argumenta.
A CEI que apura as denún

cias deve apresentar relató
rio sobre o assunto 'ainda

no mês de agosto, quando
encerra o prazo estipulado,
(MARIA HELENA DE MORAES)

Deputado intercede em favor de escola
JARAGUÁ DO SUL - G

deputadó Dioriei esteve

reunido na tarde da última

sexta-feira (4) com o se

cretário estadual de Edu

cação, Jacó Anderle, para
tratar dos problemas da

Escola Estadual de Ensi

no Fundamental e Médio

Elza Granzotto Ferraz. O

deputado foi acompanha
do de uma comitiva for-

�_

mada por representantes
da APP da escola, profes-

-

sares e membros da asso

ciação dê moradores do

bairro Santa Luzia, onde a

instituição de ensino está

localizada, Os representan
tes da escola apresentaram
um relatório com fotos e

dados comprovando a

necessidade de uma ampla
reforma ou até mesmo de

uma nova construção, que

amplie o estabelecimento.

Estudam no local 503 alu

nos, muito mais do que a

média prevista quando a

escola foi construída, em

1953. O prédio apresenta
problemas de .infilrraçâo, ,

que estão comprometendo
o forro; dispõe de uma

construção anexa, executa

da para abrigar três salas de

aulas, construção essa que
foi feita em cima de um

barranco, com uma estru

tura frágil que já apresenta
rachaduras; a comitiva rei

vindicou ainda a cobertura

da quadra de esportes e

um refeitório adequado
para os alunos. As condi

ções atuais da quadra de

esportes prejudicam as au

las de educação física, que
só acontecem quando o

clima permite. Além disso,

pelo fato de estarem ex

postas ao tempo, a quadra
e a arquibancada, apresen
tam rachaduras e infiltra

ções. Os .estudantes tam

·bém não dispõem' de um

refeitório decente. Para fa
zer as refeições, os alunos
utilizam uma mesa de tê-

'nis-de-mesa. Na bibliote
ca da escola, a situação não

é melhor - não há espaço
físico, nem tampouco
acervo. O secretário elo

giou a atitude dos repre
sentantes da escola e o

apoio do deputado Dionei
em procurar uma solução
para os problemas. "É o

,

I
começo detudo. Tomar a

iniciativa é essencial".
Anderle confirmou que se

depender dele, as obras de

reformas ficam prontas no
início do atia que vem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EGON JAGNOW

(tIírculo Esta foto é do finald�
Século XIX. Retrata�
aqrimensor Eduardo
Kri sch e seus irmãos

com mais um ajudan�
I

nas densas fio restas do
Vale do Itapocu, quanG:
da medição das tems
da CIA Colonizadora
Hanseática, no atual

município de Corupá.
O rancho do

acampamento era feit�
de troncos de palmit�
e coberto com palhae

guaricanga (uma

palmácea de pecuen

porte, muito abundas
em

,

nossa região).

Italiano
13a FESTA ITALIANA

HOMENAGEM À FAMÍLIAS - FAMÍLIA CHIODINI

Lá pelos anos de 1877, de acordo com alguns dados
obtidos, muitos italianos, devido a devastação da
guerra, passavam por grande miséria: muitos homens
morreram e as terras, improdutivas pela destruição.
Muitas famílias se inscreveram para virem ao Brasil,
saindo de diversas Províncias. Entre elas, estava Pietro
Chiodini e sua esposa Rosa Zanni e seus filhos: Gaetano e

Luiz.
'

Na partida, muitas lágrimas foram derramadas. Partiram
da localidade de São Benedetto, na Província de Mântova.
Tiveram que permanecer no porto de Gênova, durante dois
meses, à espera do vapor Colombo que já havia transportado
uma leva de imigrantes com destino á Macae, no Rio de
Janeiro.
No dia 15 de agosto, partiram, chegando ao Rio de Janeiro,
no dia 20 de outubro de 1877. Passaram alguns dias aí,
até a chegada de um vapor costeiro, que os transportou
para o porto de Itajaí.
Foram então, destinados a recém formada colônia de 'Luiz
Alves, através do rio Luiz Alves, até o Salto do Valentim.
Os homens com as poucas ferramentas que receberam,
mas com coragem, esperança e amor, começaram as

derrubadas para as plantações e as edificações para os

ranchos de moradas.
Sra. Vergilio Chiodini, recebeu o troféu comemorativo,
representando a Família Marcatto.

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

seu tempo foi be� empregado.

eãOdNtnRA A HISTÓRIA',

/

JANTAR M EN·SAL
\

Queremos pedi r desculpas aos nosso amigos e simpatizantes,
mas o nosso encontro que aconteceria no dia 1'1 de julho,
foi transferido para o dia O 1 de agosto, permanecendo
com a Noite das Sopas Italianas.

�

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOC�
R$ 10 mil nesse tipo de atendimento, beneficiando mais de 2�

famílias. A informação era da Secretária Íris Barg Piazerra,que
explicava ser este um dos trabalhos desenvolvidos dentro do

Programa de Reinserção Social da População de Rua como

objetivo de prevenir que estas pessoas ficassem perambulando
pela cidade pedindo esmola e viessem a. se alojar em espaçO!
públicos. Devido a este trabalho, no início do ano a cidade conta\1

com somente 32moradores de rua, dos quais mais da metade já
estava atendida, através do encaminhamento para internaçào"
recebendo passagens para voltar a cidade de origem ou retornando
à família. Os que permaneciam nessa situação representav:un
apenas 3% do número total pelo programa de Reinserção Soci�
nos últimos 15 meses.

Um grupo de 15 empresárias que integravam a Câmara da Mulhcr.
Empresária daAcijs (Associação Comercial e Industrial deJa�
do Sul) visitava aDuas Rodas Industrial.A atividade fazia partedo
Planejamento Estratégico 2000 da câmara, que pretendevisitar oul!1S ,

empresas na região. O objetivo, segundo o consultor de Núc!eü\
Luiz Antonio Dalri, é apresentar às empresárias novidad�
tecnológicas, as estratégias de marketing e de produção, alémd\
proporcionar a área experiências. O grupo era recebi�o pela geren� I
deMarketing daDuas Rodas,]osoane Satler Leone que apresenta\í I

o perfil da empresa.
'

.

OJornal Cp, naColuna História, Fatos e Tradição, de página inteIfl

trazia -duas fotos (História 'em fotos), mostrando a chegada do

governador IrineuBornh�usen e esposa, acom�anhado pelo prefci� I
ArthurMüller e o secretano de Segurança Publica, o Dr. Lund I
so.

uza e outra e outra foto mostrando o governador e c�1Diriva:1frente da Prefeitura, sendo saudado pelo Dr. Alfredo ZIlTlllle,

promotor público da Comarca. Prestígio pra não botar defeito.

HÁ 15ANOS

Em 1988, havia mudanças na área forense. A Comarca deJaraguá
de Sul com novos juízes de direito titulares das 1 a e 2a Vara.

Removido da Comarca deXaxim, assumia a 2aVara(Civil e crime)
o Dr. Irineu Bianchi, que exercia anteriormente amagistratura em
Guararnirim, respondendo também como titular do Cartório
Eleitoral e, assumia a 1 a Vara o Dr. Carlos Alberto da Rocha,
removido da Comarca de Canoinhas. O Fórum local, desde a

publicação do ato no Diário de]ustiça não contava mais com o

concurso do escrivão Adolpho Mahfud, que aposentou-se por
tempo de serviço. Adolpho Mahfud ingressou no Cartório do

Crime, Civel eComércio,-Feitos da Fazenda, Provedoria eResíduos,
Órfãos eAusentes em 1956, do qual era titular Amadeus Mahfud.
Era nomeado por ato do Governador como Escrevente

]uramento do referido Cartório em 29/10/1956 cargo que ocupa
ou até 1/9/1964, data em que. assumiu e foi nomeado para o

cargo deEscrivão do Crime, Feitos da Fazenda e Resíduos Cartório

que foi desmembrado do primitivo. Exerceu também o cargo de
Escrivão Eleitoral da 17a Zona, desde maio de 1965 até o corrente

ano, portanto por mais de 20 anos. Após 32 anos dedicados à

Justiça.

4a FESTA DAS ETNIAS - 30 de agosto de 2003

No dia 30 de agosto, a Associação das Etnias de Jaraguá
do Sul, realiza a sua 4a Festa das Etnias, no Parque
Municipal de Eventos .Agende e prestigie esse evento.

AULAS D-E ITALIANO

Estão abertas matrículas para aulas de italiano na Sede
do Círculo (370·8636\ para iniciantes:
H orário: das 19hOO às 21hOO.
Dias: Quarta-feiras e quinta-feiras.Sra. Hiuta Breithaupt
Marcatto, recebeu um troféu comemorativo, representado a

Família Marcatto.

ENCONTRO MENSAL

O Círculo Italiano convida para a Noite das Sopas Italianas.
Data: 11 de julho, às

20hOO, na Sede Social
do Círculo. Ingressos
antecipados' com os

membros da Diretoria,
Conselho e Coral, e na

Sede Social (370-8636),
após às 14hOO.
Agende: Noite das Sopas '

Italianas, dia 11 de 371-82,22
julho.
Ingressos Limitados Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

FLORIANI
ADVOGADOS

HÁ 3 ANOS

Em 2000, a Prefeitura deJaraguá do Sul, através da Secretaria da
Família concedia 491 passagens de ônibus estaduais e

iriterestaduais para migrantes e andarilhos, entre janeiro de 1999
e março de 2000, quando foram investidos apr?ximadamente

J
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Dezenove alunos da disciplina "Desenho e

Estamparia" do curso deEstilismo módulo 2 do Senai

estão expondo suas peças no segundo piso do

Shopping Center Breithaupt. De acordo com o

professor da, disciplina de "Desenho e Estamparia",
Anjeéri Luiz Sadzinski, a exposição é uma forma dos

alunos mostrarem seu trabalho. Os alunos foram

divididos em quatro equipes, sendo que cada um teve

a oportunidade de desenvolver duas peças, que

permanecem expostas até amanhã. Depois dessa data,
serão' apresentadasa novas peças com novos temas.

·CASA
Com o tema "Uma Casa de Praia", a Casa Cor Santa

Catarina/2003 presta uma homenagem à família

Schümermann ( navegadores catarinenses

mundialmente conhecidos) com o maior evento do

gênero no país, realizado em Florianópois de 29 a 7

de setembro, numa casa' à beira-mar, localizada na

RodoviaJoão Paulo, 2097 (antigo Saco Grande). São
36 ambientes divididos em dois pisos, piscinas e

jardins que revelam todas as possibilidades de bem
estar e conforto em uma residência à beira-mar.

DANÇA
Já está sendo distribuído o regulamento do 9° Jaraguá
em Dança o regulamento está disponível no site

www.jaraguadosul.com.br. O Jaraguá em Dança
acontece no período de 25 a 29 de setembro, no
ginásio de esportes Arthur ,Müller. As inscnções\
podem ser feitas de 14 a 18 deste mês. I

JORNADA
No dia 11 deste mês acontece a já tradicional Jornada
Norte Catarinense de Pediatria. O evento terá início
às 20 horas, no auditório do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. De acordo com o integránte da
Comissão Organizadora, Osmar César Cruz, a

Jornada Norte Catarinense de Pediatria é um evento

que tem como objetivo a troca de experiências como
fonte de reciclagem para vários profiossionais da área,
resultando na melhoria da qualidade do atendimento
prestado para a comunidade.

JESUS CRISTO
. ,,!OSSO SENHOR

Participe!
kEUNIÕES:
:3" feira - 19:30h - Oração
.4" feira -19:30h - Ensino

s Domingo -19:00h - Família

"Adorem o Senhor
com alegria e

venham cantando
até a Sua
presença".

Salmos 100:2

Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaràguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

ç,iêlll.eos -jeserve um

dr;;'

".ri�f\l"",para
abrir uma

pa nça isso vai lhe trazer

um

ar.a
tio para o futuro. A.

.

. ',exi irS sacrifícios. Cor:
ons-ozulcdos.
Câncer - A oportunidade
que sempre sonhou no setor

;Pdf:)verá chegar
IsS,? v'l:V fazer com que o

v�7C!.",o�ti�9, .9�abe ficando poro
escanteio:liCar: Azul.

GERAL CORREHlno.ro.Y0.5

IDEBATE: DIRIGENTES SINDICAIS QUESTIONAM REPRESENTANTES DO INSS, INCRA E MTE

Sindicalistas insatisfeitos com

respostas do delegado regional
]ARAGuA DO SUL - O ,

presidente do Sindicato dos

Trabalhadores na Indústria

do Vestuário de Jaraguá,
Gildo Alves, demonstrou
insatisfação com as respos
tas do delegado regional do
Ministério do Trabalho e

Emprego Odilon Silva, que
não assumiu o compromis-.
so de fiscalizar as empresas
que atuam na informalida

de, notadamente as que fun
cionam em residências. "Te

mos que combater a

informalidade; mas há

impeditivo legal de fiscalizar

domicilios", argumentou o

delegado regional ao respon
der ao pedido de fiscaliza
ção por parte do Ministério

.

Odilon Silva esteve em

Jaraguá do Sul no sábado

para um encontro com re

presentantes das entidades

sindicais da região, realizado
no Centro de Profissionais

Liberais. O evento foi orga
nizado pelo deputado esta-

Divulgação

Delegado Regional, Odilon Silva, não atendeu expectativas,

dual do PT, Dionei Walter

da Silva. Além de represen
tantes do Ministério do Tra

balho e Emprego também

foram convidados represen
tantes do INSS, na pessoa da
coordenadora Eliane

Schmidt e do INCRA.

"Se eles não podem fis

calizar, quem é que pode?
Questiona o sindicalista, que
apresentou um documento,
assinado por outros sindica-

tos, sobre a necessidade de

., fiscalizaçãomais efetiva para
coibir o surgimento de em

presas que atuam na

informalidade, sem registro
nenhum, tampouco de fun

cionários e também de ou

tras irregularidades, como o

uso de estagiários como subs
tituição demão-de-obra, im-o
plantação de banco de ho

ras sem prévia assembléia

entre os' trabalhadores, inci-

dência de irregularidades e

outros problemas relaciona
dos ao desrespeito às leis tra

balhistas.

O combate ao trabalho

infantil, a informalidade, àdis
criminação, em especial as
questões de gênero e a neces

sidade de mais segurança no

ambiente de trabalho foram

algumas das questões abor

dadas pelo delegado. Odilon
Silva salientou que "este go
verno veio para mudar",
exemplifcando com a nova

forma de contratação dos

funcionários da delegacia re

gional, baseada na formação
e não no parentesco.
Na avaliação do delegado
regional, o trabalho escravo,

um dos grandes problemas
doBrasil, não é característica

de Santa Catarina, mas alerta

para a necessidade de

melhoria do processo de

interlocução entre os

sindicatos e o setor patronal.
(MARIA HELENA DE MORAES)

o apoio efetivo da adminis

tração pública. Este ano, se

gundo Bruni, a Fudação
Cultural resolveu entrar na

Festival Alternativo considerado sucesso de público
]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 5 mil

pessoas foram até o Parque
Municipal de Eventos na.

noite de sábado último para

prestigiarem O· Festival de

Música Alternativa, promo
vido em parceria entre a

FundaçãoMunicipal de Cul
tura e a Escola de Música

Bicho Grilo. No total, 13

bandas de Jaraguá do Sul e

região tiveram a oportuni
dade de mostrar o seu tra

balho. Na avaliação da pro-

Vicky Bartel

Banda "Zirighidu", de JS, foi uma das mais aplaudidas

prietária da Escola Bicho

Grilo, Bruni Schwartz, o
evento foi um sucesso e deve

Leão

..,:;::.;,�care
os suas

resp bili.' odes, familiares ou

pr. �aJ r com coragem e

d .o/,certo. A vida omorosa

es e.ip1>canfusa. Cor:Marrom�"/
Virgem - Suo simpatia vai

ag'F,q odos no serviço e
p

voç

co�.bcokc

contar com o

dos colegas poro
rática um sonho
Azul.

ê estará mais

segJr agir de acordo

cirrl: ,) c�a_ certo. ,Nos
corsos do coraçao, porem,
tênié'\!con.frola�o seu ciúme.
Cor: Verde.

ão e coragem poro
desafios e conquistar
ue tonto planejo. O

iró suo atenção.
Controle os

se repetir ano que vem.

O Festival já aconteceu

em anos anteriores, mas sem

. .

parcena e sugenu que o

evento acontecesse no Par

que Municipal de Eventos.
. "Ficamos surpresos com o

resultado. Não esperávamos
tanta gente. As bandas tam

bém saifam ganhado por
quemostrarain seu trabalho
e ficaram com o dinheiro da

venda dos ingressos", feste
ja Bruni. (MHM)

gostos, principalmente se onda
querendÓ'foZ' mo grande

mu�.�ça visual. Certos
dúv'idas

�
marcar o seu

,

rama�e. or: Bronco ..
Cqprlcó) 10 - Bom dia para
trabalhar em equipe ou lidar
c blico, A

poderá prejudicá-lo
.

�or��ii�:�_,,:� .

Aq,!.á{i�ç' �s planetas vão

. eq,jó���ey9iClj positivos poro o

seu".si�n0�AI\m disso, terá
cfWt\t�à§l�i�ar um romance

com um amigo de trabalho.
Cor: Tons escuros.

Peixes - Estará segura no,

estudos, o que vai

nça poro o seu

ns atritos serão

C'!or:
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IDOAÇÃO: DONATIVOS ARRECADADOS NA GINCANA DE SÁBADO FORAM ENTREGUESA FAMfuAS CARENTES

Funcionários daMalwee doaram
mais de 6 mil quilos de roupas

]ARAGuA DO SUL - A

gincana promovida pela
Malwee Malh'as devido aos

35 anos da empresa - co

memorado na semana pas
sada - movimentou

aproximadamente 600

funcionários, distribuídos
em 59 equipes. Não ape-

/' .

nas o espírito competitivo
foi despertado nos parti
cipantes, mas também a

responsabilidade social que
todos têm. Uma das pro
vas da brincadeira era ar

recadar o maior número

de roupas para serem do
adas a famílias carentes.

Como todos. estavam

engajados na atividade, as
equipes conseguiram apro
ximadamente seis mil qui
los de roupas. '. "

Ontem à tarde, repre�
sentantes da Igreja Nossa

Senhora das Graças e da

Igreja Evangélica Luterana
Cristo Salvador, ambas 10-

do trabalhador", diz.
A presidente do setor

de Promoção Humana da

Igreja, Nossa Senhora das

Graças, Arlete Zonta,
menciona a importância
dessas doações para a en

tidade, frisando que àpro
ximadamente 70 famílias

carentes serão beneficiadas.

"Nós atendemos oito co

munidades e tem muita

gente que precisa de nosso

apoio, então, toda ajuda que
recebemos é bem vinda",

-,
'

f

enfatiza.
A mesma linha de raci

ocínio segue a responsável
pela Igreja Evangélica da

quele bairro, Luci Rahn.
''Atendemos sete comuni

dades e também precisa
mos de auxílio das pessoas.
Temos de adquirir remédi
os e alimentos para quem
não tem condições de I

comprar", diz. (FABIANE

RIBAS)

Obras simbolizam a luz e o calor do sol

Luz do sol é tema de

Unerj
,...,

exposlçao na
\

Entre as obras" algu·
mas formas expostas no

chão e na parede do lo

cal, são compostas porse·
micírculos, aço e fio de

nylon, lembrando a form

.e os raios solares. Aberta

à comunidade, a expos
ção pode ser visitada das

8 às 22 horas. A artisu
natural de São Luiz, esci

em Jaraguá do Sul desde

1975. Entre as exposiçôe
mais recentes, está a pani

I cipação no 10 Mapeame
to de Artes Plásticas de

Santa Catarina, em 2.001,
e na Perspectiva 2.003-

Coletiva dos Artistas de

Jaraguá do Sul, da Socie
dade, Cultura Artística

(SCAR). (CELlCE GIRARDI)

]ARAGuA DO SUL -

Retratar a energia e os rai

os solares é a proposta da

artista plástica Mármara

Gonçalves com a exposi
ção "Sólar", que aconte

ce até o próximo dia 21,
no hall interno da biblio

teca do Centro Universi

tário da Jaraguá do Sul, -

Unerj. O acervo é com

posto de 11 esculturas

abstratas. São obras con

feccionadas em madeira
<,

e, algumas, forradas em

tecidos de algodão, cru.
"Pintadas de branco e

vermelho, as peças sim

bolizam a luz e o calor do

sol que nos chega através
do sol", comenta a artis

ta.

-

I
/" Fotos: Cesar Junkes

Donativos arrecadados vão beneficiar cerca de 150 famílias

calizadas no Bairro Barra

do Rio Cerro, estiveram no

ginásio de esportes do Par
que Malwee, onde foi fei
ta a divisão dos donativos,

"Cada entidade recebeu

cerca de três mil quilos de

i0'7pas para entr�garem às

famílias cadastradas em

cada igreja. A Malwe e

doou" cerca de 500 quilos

de roupas", destaca Isalete
Povoas, explicando �que
esta foi a primeira vez que

(

a empre�a aproveitou as

festividades do aniversário

para despertar o lado so

cial dos funcionários.

"Como faremos sempr�
esta gincana, no próximo
ano, a atividade será reali

zada no dia 1 de maio, dia

Lançado livro que conta história da Aciag
GUARAMIRIM _ Neste

sábado foi lançado o livro

''Aciag agora é prata", nas
comemorações dos 25

anos da Associação Co

mercial, Industrial. e Agrí
cola de Garamirim, no

ParqueMunicipal de Even
tos e contou com a pre- ,

sença de autoridades e ex

presidentes da entidade.
O empresário e histo

riador Francisco Herbert

Sckork, autor do l�vro,
abriu a solenidade home

nageando o grupo opera
cional da associação e con-

.

tando um pouco do início
de tudo, no distante ado de
1978. Foram também ho-

.

,

sobre a importância do

registro histórico. "Uma

feliz iniciativa de registrar
os depoimentos da histó

ria". Entre as autoridades

que enviaram mensagens
de felicitações, estão o

vice-presidente da Repúbli-
,

ca,José Alencar, o senador

'Jorge Bornhausen, prefei
tos, políticos e empresári
os da região.

Quando a associação foi
fundada, em 5 de julho de

1978, contava com 25 as

sociados. Hoje conta com .

28Ó. O município cresceu

junto. Hoje com 27 mil ha

bitantes e 1200 empresas
instaladas trabalhando em

diversos setores. (LP)

I.

Todas as Quartas,.feiras
- I

a partir das 19:00 horas'

18/6.- LAf;lÇAMENTO DO CO MAGALI EW��PERLI
Aberto de Quarta à Sábi'lOo para jantar.

Sábados Domingos e feriados parâ alrno
Especializado em café colonial sob
Reservas para Festas, Casamentos,ejR.
Endereço; ikm da Rodoidil SC.416 (Ja

da Fábrida da Chocofeitc.Estrada

;- Vic y arte!

Sckork autografando parte 'da história do município

sidentes, com destaque
para Francisco José Dou

brawa, patrono da entida-,
de. Cerca de 450 pessoas
presenciaram da cerimônia

que contou com jantar e

baile.

O deputado federal
Paulo Bauer (PFL) discur
sou sobre os caminhos que

ligavam o norte e sul do

Es tado, passando pelo
município. O prefeito,
Mário César Peixer, faloumenageados os 13 ex-pre-
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imcvers

ALUGA-SE - ao lado da WEG I,
cj3 qtos. Tratar: 9909-2298.

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

AMIZADE - vende-se, cl 1

suíte, 2 qtos. R$ 78.000,00.
Tratar: 372-2903 ou 9997-
2020. Creci: 7402

AMIZADE - vende-se, alv.,
156m2, terreno cl 688m2, próx.

Rede Renault. J83 Concessíonártas 110 Brasil.

Merc. Amizade. R$ 45.000,00,
aceito carro ou caminhão até.
15.000,00. Tratar: 370-1823.

AMIZADE - vende-se, nova,

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

ANA PAULA-aluga-se, de alv.,
próx. ao ponto de ônibus, pref.
pI casal. R$ 250,00. Tratar:
373-0103.

ANA PAULA - aluga-se. Tratar:
Rua das Flores,0239. R$
180,00.

.

BARRA - vende-se, 120m2, alv.,

c:.lIoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS
Faróis com Duplo 'Refletor Óptico, Vidros Verdes.

Taxa

Picave

PERFLEX

próx. Verdureira Mass. R$
38.000,00. Tratar: 376-2470.

cl 110m2, de madeira, R$
40.000,00. Ou troca-se por
chácara. Tratar: 370-5637

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
.

NA MELHOR LOCALlZAÇ�O
DE'IARAGUA?

ROY�

BARRA DO SUL - vende-se, toda
murada, 4 qtos, 2 banh., sala,
eoz., disp., lavand., garagem pI
4 carros. R$ 32.000,00 ou

aceita-se terreno cl boa

localização em Barra do Sul.

c
•

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

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

PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, el 3 qtos, sala, COZ.,
wc, ga'rag., toda murada, à
200m da praia. R$ 42.000,00.
Tratar: 372-3157.

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

C'onsulte nossos
.

prazos de
pagamento.

CENTRO - vende-se, casa

alvenaria, 3 dorm. sendo 1

suite, coz. rnobiliadada, dep.
empregada, despensa, área de I

'

festas el ehurr., garagem 3

carros, próx. Duas Rodas.

Tratar: 275- 3070. Creei 8950
PENSÃO - aluga-se, quarto e

coz. mobiliado no Rio Molha.
Tratar: 370-7698.

(proprietário)ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,

.5c4niC ALlZÉ 1.6 -16V
,

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

Para toda Linha Renault
#Jª PARCELA PARA BO DIAS.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (4�)275-30�O

CONSTR.L d
"Inovando Conceitos de Vida" 5

BLUMENAU
322· 8800

, ITAJ�í
348· 8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6Q06

PROCURA-SE - pI alugar,
bairros próx, ao centro. Até

R$200,00. Tratar: 9602-5148.
;

VENDE-SE - casa alv., el terreno
de '25x53(1325m2), situado a

Rua Walter Marquardt. Tratar
370-8097 ou 9104-5468 c/
Tina. Creci 9839

VILA LALAU - vende-se, alv., cl
150m2, terreno el 561m2 todo

SctN/CALIZÉ E

Pesquisa de satisfação Cuc» AUTHéNnQUE 1.0 16V

QUATRO RODAS Melhores Compras 2003
em suas Calte gorias.

Vale do Ita] aí e Litoral Norte - SC

I) Consórcio Renanlt
gl�t���\dl:}<lx:a de Juros, de 0% ao mêsp aru tooil Lí'rha RP.Ilault é válidu alá 08 t 007 ;2003.flrmntiamento coe (CrediloOielo ao CQIloomldor ) com erueoa da ôO% do valor do veít;ulo .. salcc fiUOlIK,:i;Jdo em 12 V�&J 5(:(11 Icroe .. IOF. rlnancíamenc Remul síravés (Ia Cia. de CllÍdilo. Fr-rancÍ<unento e ínveuímeuo Re/l<Jull do Br<laiI.Tuxa de aeeuua de
'1â1ido "'orne I

rmo i1d!JS�. �redllO sujara a análise E! aprovação de cadastro. ccooçees válidas na data de p(j)uração elege encnoc txr fJ1Quanlo amrem OS esrocues. (lj Preço para IJaqamenlo ii vsta erou rem o tmncinmerto aqui preposto do Novo Renaun cno AuU�ll1lque 2 portas 1.0 8V2oo312004 sem Ali 830 OLPIO. cor sólida. sem ooctonas. Preço
tonsufte suan epara a dQl}I�çãO oc vercuo cera Internet, com fr«Q trcuso paralede o 8�sir. A pil'llUf3 metâlca sed acrescida 30 f.(eço do \lr;.Í<;l�O: (3) Preço caca P39arnMlo ã vista alou com o finano3msnlo aqui proposto de Reníaull scénc 1.6 16v 2\)03.0"2003. ccedlções vãíoas �é OS flJ7 f.!003('1u encrenc ouaem os estccues. P3f3 macres inlHrnaçi5e.s,
PtI)ljram3 ri:�onces9on<lf�1 RenaJt. Fotos para ms IHJhlldtálos .. ��.ms Itens mosraocs eeo mencionados nesse matena pu�lcltnrio s�o opdon"JIS eou referem-se a versões esoeotcas. A R(ffl3UH do Brasil reserva-se 30 direito de :llerar ns especncações desses velcuce sem aasc pré'1íQ. Os velwlQS Ren.1utt esãc em conrotmtdooe cem o PROCONVE

�Cf1tr�e de Poluição dO'AI por \�OJlos Â.itomctofe�. Cirtos de Set;lurança em CorllJltO com Air Baqs salvam lÃdas.
,

'.
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2 CORREIO DO POVO

I
do atender de maneira mais prática e

os nossos leitores, o CORREIO DO
está lançando o M orar Bem, a arte em

construir e decorar. A partir desta edição,
você poderá conferir uma página voltada,

exclusivamente à você, que planeja construi r,
reformar ou mudar o.ambiente em que mora

ou trabalha.
Pensando nisso, o Morar-Bem trará matérias
semanais com entrevistas, dicas e inovações
de empresas no ramo. Arquitetura,
jardinagem, construção, engenharia,
decoração e inúmeros outros serviços estarão

à disposição dos leitores do CORREIO DO
- POVO, a fim de melhorar seu dia-a-dia,
contribuindo para o bem-estar de toda a

sociedade.

O Morar Bem será um referencial para quem
,

busca conforto, beleza e modernidade.

Aqueles que pretendem anunciar sua empresa
no Morar Bem, terão a oportunidade de
mostrar seus produtos e serviços através de

reportagem completas, facilitando o

conhecimento sobre o que os consumidores
irão adqu i ri r,

FLDRADA
jJa/utúta, e 'lHteutJ'tea,

João J. Ayroso, nR10 � SL i"
,çentro • Jaraguá do Sul"

15 anos de
experiência iir 371- 5097

'

'2'(47) 275-0393

TERÇA-FEIRA, 8 de julho de20�

•

CONSTHUÇAo'I
DECOHACÃO"

ENGENITARIA
,\ H� Q)'lT1'1"Frt 'R1'\", j «J)A

SEHVIÇO�

arte em inovar

Tel. 275 3547 -

E "(ll,,;t b��ltO\."i)b.lt\.!o>Jrquitt:lVr<l.ÇO:II,br
Visite rtO��o rne: www.bilUColH(juitetlJra.com.br

"Com certeza, porque
sugestões nessas áreas
sempre são bem-vindas",
Kelll Cristina, balconista

LUNELLI
372·3500
rlunelli@uol.com.br

"É importante para poder se
atualizar, para ter mais

.

noções nessas aéreas",
Arlindo Campestrlni,

"Acho, porque além de não ter

que ficar procurando, é muito '-
,

mais fácil, ainda mais porque li
=======

gente vive na correria, não sobra
tempo".
Angela Lubian, Téc. Enfermagem

M.ÓVEIS E DECORAÇOES LTOA.

"Claro, é sempre bom ter

\ informações como essa,

ter um referêncial",
Daniel Fernandes, recepcionista

37.:1-0490
www.harDlOJliIlDlOVcis.col)1.br·
Rod. B����O,12.750- km 56

ii'" i
i - Escritório de Engenharia - !

I· I
!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97, !
i Ed. Di....', sobreloJa· Jaraguá do SUl i
! !

,371-8844 ou 9975-3940!
l" .. __�._�_.__ . __ . __ ._ .. _"_ ..... . .. __ i
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murado, cl laje, 4 qtos, 2 banh.,

gar., lav., churrasq.
E demais

dependo Documentos e

impostos em dia. Averbada.

Própria pi finan. Junto à Caixa

Econômica ou saque de FGTS.

Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

cj proprietária

BAEPENDI - vende-se, bom

acabent., 1 siíte, 2 qtos, cozo

Mob., e demais depend., lindo.
Aceita carro popular. Tratar:

373-9000 ou 9996-2266.

CENTRO-vende-se, apto no Ed.

Royal Barg, 3 dorm. sendo 1

suíte, sacada c! churr., cozo

mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950

DIVIDE-SE - apto, em Jaraguá
Esquerdo. Tratar: 9994-4057.

ITAJUBA - vende-se, 350m da

praia, semi nova, toda mur., 1

qto, 1 banh., coz., gar. PI 3
carros. R$ 23.000,00. Tratar:
371-6404 cl Gilberto.

PROCURA-SE - quitinete pI
alugar. Tratar: 372-3790.

PROCURA-SE - moças pI dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1076.

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

SCHROEDER - aluga-se, centro,
apto cl 3 suítes, dep.
empregada e cozo mob. Tratar:
9133-3476

VENDE-5E-mad., 66m2, no Lot.
Firenzi, R: Arthur Breithaupt, 48.
R$ 18.500,00, aceita-se
veículo. Tratar: 273-0790 cl
Wanderlei.

VILA NOVA-vende-se, no Cond.
Jardim das Mercedes. R$
22.000,00 e assumir fncto.
Tratar: 372-0805(manhã.)

CENTRO - vende-se comercial
c/

"

3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950

CZERNIEWICZ - vende-se, de

�00m2,c/ casa em cima. Na rua

2;SCAR. R$ 35'.000,00, Tratar:5-2165 cl Simone e Ocimar
após as 18:30.

�STRADA NOVA - vende-se
odo murado. R$ 15 000 00'
Tratar: 275-0955 cl Ãdils�r1

.

�

4NOVA BRASILIA - vende-se cl96 2' 'I ,

alI
m

, totalmente plano, rua

i altada. Tratar: 275-3070

Creci 8950

PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, terr. Murado e

aterrado, à 200m da praia.
R$22.000,00. Tratar: 372-
3157.

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

(const. de condomínio fechado,
camping, quadra de esportes, etc.)
R$ 400.000,00. Aceita-se

parcelamento em até 24 parcelas,
ou imóvel de menor valor em

Jaraguá do Sul, Blumenau ou

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

3359/SC

PRAIA DEGRAVATÁ-vende-se,
vários apartamentos, casa,
sítios ou lotes. Consulte nossos

preços e formas de pagamentos.
Tratar: (47) 342-7171 ou (47)
9102-0009 cl Santiago Imóveis
Creci nº 3359/SC

VENDE-SE - de 329m2, cl meia
água de 40m2. R$ 10.500,00
assumir 9x R$240,00, ou

13.500,00 quitada, Tratar:
376-3107.

VENDE-SE - próx. ao mercado
Rau. R$ 15.000,00 ou troco por
caro de 10.000,00 a

20.000,00. Tratar: 372-0665.

VENDE-SE - terreno próx. ao

posto cidade. Tratar: 9101-
4807.

VENDE-SE - terreno, na praia
do Ervvino, 45m da praia, 300m2.
R$11.000,00.Tratar: 370-
0369 ou 9973-9292.

VENDE-SE - cl 578m2, cl 2

imóv., uma casa oi 110m2, 3

qtos, sala, coz., gar., área servo

Lazer, bwc. E um galpão cl
estrut. metál. de 80m2.

R$48.000,00. Tratar: 429-
7591.

VENDE-SE - cl 420m2 na Rua
Pref. José Bauer, ao lado da Recr.
Da Caixa Econômica. Tratar:

9134-7639. (particular).

VILA LALAU - vende-se, próx. a
Dernlcar , cl 390m2• R$
29.000,00. Tratar: 9131-6509
cl Alicke.

VILA LENZI - vende-se, cl
560m2. R$ 23.000,00, aceita
se carro. Tratar: 372-2903 ou

9997-2020.

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

VILA NOVA - vende-se, área de
terras de 1.003,95m2, situado
no final da Rua 125 - Carlos

Kupas, à direita, por R$
65.000,00 à vista. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-009 cl
Santiago Creci nº 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, área de
terras de 18.000,00m2,
situado no prolongamento da
Rua 125 - Carlos Kupas, por R$
150.000,00 à vista. Aceita-se
30% de entrada e o saldo em

até 50 prestações corrigidas

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavista,

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço';
• Sala fntima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cl Closet;
• 1 Suíte Master ti Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

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

piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) . Dep. Empregada - 2 Sacadas· 2
Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar'- Ótimo Negócio, R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closel -

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

pelo CUBo Permuta-se por outros

imóveis de menor valor, ou por
veículos. Tratar: (47) 275-6363
ou (47) 9102-0009 cl Santiago
Creci nº 3359/SC LOJA ROYAL BARG - vendê-se,

ponto já formado, cl
mercadorias e mobiliário.
Defronte para Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950

VILA RAU -vende-se, cl 420m2,
próx. da facul. R$ 23.500,00.
Tratar: 372-2903 ou 9997-
2020, Crecl: 7402

VENDE-SE -loja de confecções, _

cl estoque e móveis, ótimo

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

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

2020 Creci 7402.

empregos
consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se-- COSTUREIRA - precisa-se cl
de vendedores externos com

_ prática na reta,' overlock e

experiéncia na área de bainha, que resida nas prox., da

CORREIO DO POVO 3

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

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 07/07/2003

.REPARADOR DE INSTALAÇÕES (5618 A) sexo masculino, primeiro
grau completo, possuir boas noções de alvenaria e pintura, conhecer
equipamentos de proteção individual
.ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (5617 EL) sexo masculino, experiênca
no ramo metalúrgico - ferros - medidas, prefere que formado, experiência
em PCP, experiência em liderança, conhecimento de engenharia
.AUXILlLlAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL (5616 A) sexo feminino,
segundo grau completo, 02 anos experiência na área de departamento
pessoal ou bom conhecimento em rotinas trabalhistas
.VENDEDORA (5615 A) sexo feminino, segundo grau completo, se

possível com conhecimento básico em inglês, experiência em vendas
·ATENDENTE DE AÇOUGUE (5607 A) sexo masculino, primeiro grau.
bons conhecimentos em carnes

.INSPETOR DE VENDAS (5605 A) ambos 05 sexos, superior completo,
conhecimento em informática, vendas e atendimento a clientes
·AUXILlAR DE LIMPEZA (5601 A) sexo feminino, primeiro grau,
.VIDRACEIRO (5595 A) sexo masculino, primeiro grau, disponibilidade
para trabalhar em Guaramirim, experiência na função'
·ASSISTENTE SOCIAL (5592 A) sexo feminino, superior
completo, informática
·CAIXA - ATENDENTE (5590 EL) ambos 05 sexos, segundo grau, para
trabalhar em Schroeder
·TALHADOR (5582 EL) ambos 05 sexos, com experiência
.AUXILlAR DE COZINHA (5570 A) sexo feminino, com experiência
·REPRESENTANTE COMERCIAL (5399 A) ambos 05 sexos, primeiro
grau completo, para atuar nas regiões de Joinville e Blumenau

.

·CASEIROS (5566 A) 01 vaga feminina e 01 vaga masculina, para
trabalhar em Jaraguá do Sul, poderá residir na chácara
·ASSISTENTE DE MARKETING (5565 A) ambos 05 sexos, segundo
grau completo, informática
.COSTUREIRA (5562 EL) preferencia sexo feminino, primeiro grau,
experiência em máquina reta.
·VENDEDOR EXTERNO (5540 A) - sexo feminino, segundo grau,
experiência na área de comunicação (rádio, jornal, tv, revista), veículo
próprio:
·VENDEDOR DE CONSÓRCIO (5526 A) - ambos 05 sexos, experiência
em vendas, primeiro grau, possuir moto e habilitação .

• PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) - sexo feminino, segundo grau
completo, se possível cursando superior, conhecimento em negociação
com fornecedores de prazo e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre

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

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

específicos de agência.
·PROJETISTA (5498 A) - segundo grau, possuir Técnico mecânico ou

Elétrico.
·FRENTISTA (5478 ES) - sexo masculino, primeiro grau ou cursando, ter
mais de 2 anos de experiência.

.

.OPERADOR DE CAIXA (5479 ES) -sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função.
·ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos 05 sexos,

segundo grau, experiência na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de costura,
.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - ambos 05 sexos, acima de dezoito

anos, formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
.VENDEDOR (5076 A) - exige-se experiência em móveis sob medida

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

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo

masculino.
.ATENDENTE DE PORTARIA ( 5601 - A) com experiência, irá fazer
controle de fluxo de pessoas e veículos na empresa.
·FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
·SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
·OPERADOR DE CENTRAL (56:'.4) sexo masculino, irá fazer atendimento
telefônico, monitoramento circuito interno de TV (cameras)
·ATENDENTE DE FRIOS (5578) sexo masculino, segundo grau
·CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos 05 sexos, segundo
grau
·CAIXA (5555/5579/5613) ambos os sexos, segundo grau
·AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5'533) - sexo masculino, primeiro
grau,
·SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com curso de

vigilante, para trabalhar quinta a sábado terceiro turno
'

.VIGILANTE/AUX.DEPÓSITO (5527) - sexo masculino, preferencialmente
com curso de vigilância.
·CONFERENTE (/5524) - sexo masculino, segundo grau.
·)HENDENTE DE AÇOUGUE (5467) - sexo masculino, segundo grau.
·MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro grau
completo.

.

·VENDEDOR (5430/5468/5568/5558/5587) ,- ambos 05 sexos,

segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/Guaramirim/Brusque
e Joinville. ,

·TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau, conhecimento
em informática,

.AÇOUGUEIRO (5577) - sexo masculino, primeiro grau, com experiência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE
Precisa-se ôe venôeôoras para
atuar na venôa externa.

viva comércio ôe Semi-Preciosas.

Vila Nova. Tratar: 370-7963.

, FARMACÊUTICO - precisa-se.
Tratar: 273-5529.

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

consórcio, cl telefone em casa

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

PRECISA-SE - profissional
preferencialmente, da área da
saúde pi dividar sala comI.,
próx. aWEG II. Tratar: 370-1978
cl Inês.

SÓCIA - procura-se p/, montar

Empresa de Jaragua
contrata Pr�gramador

Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

Cursando: Ensino Mêdip
,

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

INSCRIÇÕES
ABERTAS

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1Q fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação I Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ • Bloco A - Sala 1

TERÇA-FEIRA, 8 de julho de 2003
----------

senac

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
� EAD - Ensino a Distância;

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Mude seu conceito de viver
brf

(jaráen�j�

Lazer:

Vendas - eH 110hs
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 - eH lShs
Período: 14 a 18/07/03 (2a a 6a). Horário: 19hàs 22h. R$130,OO ou 1+ 1 R$68,OO

Oratória II - eH 16hs
Período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h1S. R$180,OOou 1+ 1 R$95,OO

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

Prática Cambial + Operação Câmbio - o- 110h
Período: 14/07 a 14/11 (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$110,OO

Fone/Fax: 370-0251 �ua Adélia Fischer, 303
loroguodosul@sc.senoc.br

Prédio:

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

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

Churrasqueira na sacada,
Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

� Cursos in Company

Lacalizaçôo do Prédio: RU/1 Leopoldo MI111ll1,e,
Perto do Clube Beira Rio,

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada ··ti

ealdo direto c/tI COllstl'l,tora,,'i'."
Plantão de'Vendas; 24h. Inclusive

Sábados e domingos
Fone: 275-3070

R ,'IlInrecllill Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - Jllmglllí do 5111- SC

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"IIVotoran'tiim I finanças

Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Slazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
Corsa Sedan 99 branco G R$ 14.800,00
Gol impecável, 4p 99 branco G R$ 13.500,00
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G R$ 12.500,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Golf GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escart L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
cnevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Moto CS 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
Gol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
MS 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00
Ford 14.000 poli-guindaste92 verde D R$' 35.000,00

Co:m r.a Vel1de+Tr'ocâ,,,, Finan cial"

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

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

Gol MI Vermelho 99

Escort GL Prata 98

Uno EP 4p Vermelho 96

Corsa Super Prata 96

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul 93

Omega GLS cj teto Cinza 93

Omega GLS Verde 93

Escort GL Verde 97

Saveiro CL Branca 86

RENAULT

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
Tipo, 4p, -ar 95 . Bordô R$ 8.000,00
Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00
Gol,4p 99 Branco R$13.200,00
Passat, compt+Au!.. 95 Cinza R$17.800,00
Gol 94 . Preto R$ 7.200,00
ApoloGLS 91 Bege R$ 6.500,00
Pampa 96 Branco R$ 8.900,00
VciyageCL . 91 Prata R$ 6.500,00
Corsa 98 Branco R$10.500,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Monza GLS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00
Monza 90 Marrom R$ 5.300,00
Chevette 88 Prata R$ 3.600,00
Monza GL, 4p, tri094 '.1 R$ 7.800,00.
Escort 87 Verde R$ 4.000,00
Fiesta,4p 95 Branco R$ 7.300,00
Verona LX 90 Prata R$ 6.500,00
Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00
Clarus 98 Prata met R$ 18.500,00

" .

., "" I.·· ..., ..
.

vw

GM

FORD.

.•.. ,Av•••·PrefeitiJIWaldemaiGrllba:·3747. _';\-Jaiaguá·.do'·SIIIW

�I ,

,Seja
•

Twister 02 vermelha cj partida, 2Q dono parceiro
Gol 99 branco 4p,16v
Siena 99 Prata 6 marchas, compl.-are d.h. da BV Financeira
EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v

Vectra 98 branco' cornpl., GL, 2.0, GNV
e faça ótimosUnoSX,l,O 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq

Kadett 97 cinza cj opc. , •

Ranger 97 prata cornpl. neqocms
Pampa Ll.8 96 branca éj capota de fibra
BlazerDLX 96 verde met. completa neste espaço!Toyota Corolla 95 grafite cornpl.
VectraGLS 94 verde compl,
Escort Verona 94 prata 4p, cj opc.

Omega GLS, 2.0 93 preto completo
Goll.8 91 azul U., d.t., A.q.

Jeep 58 prata 4cil. _'I

GM

Celta Prata 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compl. Verde 98 G

Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G
Kadett Sport Bordô 96 G.
Gol Plus Bordo 96 G

!

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol MI, 1.6 Prata 97 G

FIAT
PalloFlre Mod. Novo Verde 01 G
Palio EDX cf a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G

Uno ELX, 2p Bordo 95 G
Uno ELX, 4p Vermelho 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

FORD
Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort L Dourado 84 G

'·ii:Av.:PIl!f�fl'� WIILIlEMA8 ºRII8A'•.3809. i BA'18RO VIE��.". J�M\i_I�A.ilOSUl
.'

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqncros
I

neste espaço!

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Tipo, 1.6, compl., 4p 95 bordô
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol.l.0 94 azul meto

LO�US 94 azul
Go S, 1.6, álcool 85 prata
Gol 1.8, álcool 85
Fusca 1500 78 bege

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde meto
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde meto
0-20, comt 95 branco.
Monza SL 'if' compl. 93
Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde meto
Monza SLE 1.8 86 prata

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl .. ar 98

-

chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataEscort Hobby 1.6 93 ordô
Escort 1.8L 93 cinza
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

RENAULT
Clio 1.0, 4p, cornpl. 01 prata

Dakota pick-up 6cil. gas, 9.9 preto met.

Gal MI 1.6, gas, 97 vermelho

Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto met.

Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo met.

Omega GL 2.0 94 prata met

Vectra GLS 2.0 94 bordo met.

Escort Xr3 94 vermelho

Kadett SL 1.8 93 prata met.

Escort GL, gas. 91 azul

Gol CL 91 prata
Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco

Monza SLE, 1.8, compl. 87 'bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa Millenium Prata 2001 R$ 16,300,00
Clio RT Sedan Prata 2001 R$ 24,500,00
Palio EX Preto 2001 R$ 16.800,00
Fiesta GL Cinza 2001 R$ 13.500,00
Corsa wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00

Megane RN Bramco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Marea ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00
S·10 Deluxe 2.2S Vermelho 1997 R$ 17.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Monza Classic, 4p Prata 1991 R$ 7.800,00
Gol CL Prata 1990 R$ 6.000,00
Honda CBX. 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
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

Fone/Fax: 370�276'9
:: AVe"Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Ãrduíno
Veículos

.., ", ..

Pick-'up Cojsa
Tipo.L6,4p
KadettGL,2

371·4225

/:Topâl� CowodorQ
., ';, Monza sLE, 2p

a 1300 '.. ". . .,.. 76 Branc

Demais;modelos novos .••.
e;seminóvos,êonsult�nos'�).

312-0676

37,0-9365 ��C9997:'9"i22'"
Gol16V 4p
Corsa, v.e., t.e.
Rangerdiesel4x4 reduzida, longa
Corsa Sedan, 1.6
Gol
Gol

Uno, aq., d.!.
F-1000
Chevette DL
Uno
CelcelII 2p
D-1 O, diesel
Fusca
F-350 (Toda 4000) Diesel
Corcel I

.

Fusca
C-10, diesel, rellqula

99 R$13.500,00
98 R$ 9.500,00
98 R$ 28.000,00
97 R$12.500,00
93 R$ 7.200,00
92 R$ 6.400,00
92 R$ 5.500,00
91 R$ 26.000,00
91 R$ 4.400,00
85 R$ 3.700,00
80 R$ 2.000,00
80. R$11.000,00
76 R$ 2.200,00
74 R$13.000,00
72 R$ 2.200,00
72 R$ 1.800,00
70 R$ 9.500,00

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

R$ 12.500,00
R$ 15.500,00
R$ 11.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 13.900,00
R$ 3.900,00
R$ 7.900,00
R$ 6.500,00
R$ 12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00'
R$ 4.500,00'
R$ 7.800,00
R$ 4.000,00
R$ 3_900,00
R$ 7.000,00
R$ 2.500,00
R$ 12.900,00
R$ 18.000,00
R$ 15,500,00

Gol Special Branco· 02
Gol GIII Branco 00
Palio EX Vermelho 00
Pampa L, 1.8 Verde 90
Monza Classic, hidramáticoPreto 90
Corsa Wind, 4p Branco 00
Belina L, 1.6 Prata 87
Uno Mille IE Vermelho 96
Escort L, 1.6 Preto 91
Diplomata 4.1, gás Azul 92
Uno Mille SX Branco 97
Gol 1000i Bordô 95
Gol 1.6 Azul 95
Santana 1.8 Prata 86
Fiesta CLX Branco 97
YBR 125 cj partida Prata 02
XR200R Branco 97
Tornado Vermelha 02
Fusca Branco 71

Omega GL Branco 94
Vectra Gls 2.0 Grafite 98
Gal 1.0 GIII 4p Branco 00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça útimos
, .

neqocros
, neste espaço!

.... Escort, compl. .

"Verona G�Xi·.4Pi·d;h,
UnoIE·.··

. ..

Gorloooi"
...

Vermelho
Prata
Verde
Verde

. Bordô

Tempra.ã.O, 4p, cornpl.
'Gol CLt.8, álcool

..

.

Gol Star .

GoICL1.6
;;' Saveiro
GÓICL.l.6

..

'Chevette
..

Fusca

, '.

neqncics
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimes
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/

GINKGO
Das [olhas são extraídas as

composições para uso medicinal,
terapêutico e cosmético

A árvore Ginkgo Biloba é

alta e robusta

,

Produto encontrado na Estética Face Corpo

A CIRURGIÕES
i.�DENTISTAS
Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(eRO OJ60)

,

Fernado T, 0, Guenter,
(eRO 3452,)

Guilherme Guenter
(eRO 3978)

Medicamentos em Geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados
... Cabine Acústica

Uma das primeiras formas de vida vegetal, que surgiu a

cerca de 200.000.000 de anos, na era Paleozóica, e

posteriormente evoluiu até tornar-se propriamente uma

árvore, provida de raízes, tronco, ramos e folhas, a Ginkgo
Silaba é alta, robusta e possui folhas divididas em dois

lóbulos, característica que dá origem ao nome da espécie
"biloba". Extremamente resistente as intempéries,
sobreviveu as diversas transformações naturais
enfrentadas pelo planeta e a açressão como a explosão
atômica em H iroshima, onde se tornou a prirnelra
manifestação de vida após este terriveílncldente.
Formulações contendo Ginkgo Silaba foram estudadas na

medicina oriental, a aproximadamente cinto mil anos, e

atualmente a Farmacopéia Chinesa recomenda em várias

situações o uso terapêutico de suas folhas e frutos. No
mundo ocidental os extratos do Ginkgo Silaba foram
introduzidos na medicina em 1965 após as pesquisas do Dr.
Wilmar Schwabe, médico-farmacêutico alemão.
Na área cosmética o interesse na utilização do Ginkgo "

Silaba tem aumentado a cada ano, e está ligado a sua ação
'anti-celulítica e anti-adiposidade, através de sua

contribuição na regularização da circulação periférica e ao

seu potencial de combate ao radicais livres, carac-terística
explorada principalmente nas formulações que ajudam no

retardamento do envelhecimento cutâneo.
Na Samana dispomos de 3 (três) produtos formulados com

extrato de ginkgo biloba, que apresentam de-sempenho
coerente com as propriedades acima apre-sentadas,
conjugadas com as características conferidas por outros
ativos que também tomam parte da formulação. Um dos

principais produtos-é o TÔM US PLUS, gel formulado com

vitamina C, na sua forma mais eficaz que é o ácido
ascórbico não transformado para estabilização. Contém
ainda vitamina E e ginkgo biloba que complementam e

enriquecem a composição. Atua promovendo efeito
nutritivo e revitalizante que auxilia na atenuação de
manchas e rugas superficiais, tornando a pele mais lisa e

firme. Guardado na geladeira o produto tem prazo de
validade de três meses.

Texto enviado pela Estética Face Corpo
,

'

Centro' Auditivo
Audio ((��, ��)) Zoom

�rGstética
� (!lace Y]()'f'f'o

e Distribuidora de Cosméticos:

Vô(rtla·t- dR/ <':I-?Ü84S,' �'(.: tSttmana

-f Aparelhos Auditivos
... Micra·Canal cf Volume Automático

-> Audiómetros e Impedanciômetro
... Moldes e PilhasFone: 371�6110

9905-2653 ... Próteses e Drenos

Av. Mai. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e rnalt: a(('It'll1('r,ter(Cl'uoi «(,Im br 13r<:l<:1tI� do Sul

Fone: 371-8298
Rua João Picalli 110 - Centro

Fone: (47) 372-2364
c-mail: audiozofn@lIo!.col1l.hr

· farmácia de �lm1ipulação

Sua
[saúde é
nossa

,>e

fórmula
de Sucesso

I!. Reinoldo I!au, 263
Tel,/fax: 275-0764
www.receituario.com.br

Ortodontíc e

Ortopedia Fadai

üese. e ptllÇ01 ,,�p.clai. p,trill
ISSOIi! OdontoJangllá

Dr. Neto, José A. ,Santos
rn.371-0795
pOLfcLiNfCA RfO BRANCO

RU!lRme-tlrlaRioRIu,m,1Cl,Sjl'Üf\lnl

w.i._'
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANALISES CUNIC.AS.LTDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODO,S OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 ; Centro

�'«\U::b::bl
CENTRO MliolCO UROL.6GICO

s: f1hiJÜh}:itru-aJU/{}"I/ J!mIJli('(l' :!ll(;.}Ji
CRM/SC7722
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eleção ,

I

presa procuf<1 profissionais e professores-nas áreas I
Administração, Informática eSecretariado, com Iperiéncia mínima e cOl;l1provada de, 2 anos.

litercssados entregar curriculum na Rua Jorge
ílcrniewicz, n°, 665 (em frente ao Hospital Mal.
raguá), de 2" a 6"-feiraemhorário comercial.

I

trabalhar, particular, c/
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.
-

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista, secretária
ou atendimento. Tratar: 376-
2357 c/ Maria.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como frentista, aux. prod.,
repositor, auxiliar de contab.
Tratar: 9903-9383(recado).

SOLDADOR - se oferece p/
trabalhar, c/ experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

eículos
84, motor 93. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962 c/ Rodrigo.

VETJE-vende-se, Marajó, CORSA - vende-se, wagon,

16v, 01, 23.000km completa
+ a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

KADETT - vende-se ou troca-se

por carro de menor valor, GS,
cornpl., 90. Tratar: 370-1906 ou

371-4916.

MONZA - vende-se, 90, alcool,
troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 376-2025.

PICK-UP - vende-se, 020,
gabine dupla, 92/92, compl.
R$28.000,00, aceita-se carro

no negócio. Tratar: 370-4941
ou 370-2533. -

TIGRA - vende-se, prata, 98,
51.000km originais.
R$19.500;00. Tratar: 9973-

8955.

PALIO - vende-se, EOX, 97,
vermelho, novinho. Tratar: 275-
2779 c/ Giovane.

TIPO - vende-se, 95, branco,
teto solar, freio ABS, air bag,
cornpl., R$9.500,00. Tratar:

371-9052.

UNO - vende-se, 95, 4 ptas,
valor a combinar. Tratar: 310-

1657(hor. cornl.)

UNO-vende-se, 94, gas., verde,
2 ptas, único dono, 2600km

originais. R$ 8.500,00. Tratar:

CORREIO DO POVO 9

ICom; de Peças Antonio'

! �

I Fone: 370-2764

:
ICeI.: 9104-2070! 9957-6099:
!��.:.��:��.�.�.. (3.�.���.�.: .. �.��.�.. Q"�.'��?.��.,,��!.??��.�I
376-3386.

UNO - vende-se, Smart, 4 ptas,
2001. Entr. 8.500,00 + 9x

433,00. Tratar: 9101-4807.

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

F-1000 - vende-se, 94, dupla,
compl., R$ 30.000,00, aceito
veículo até 10.000,00. Tratar:
9973-9082.

PAMPA - vende, se, 1.8 L, 93,
gas. R$ 7.500,00. Tratar 9953-
9966.

VERONA-vende-se, 96, compl.,
4 ptas, 1.8, único dono. R$
�.500,00. Tratar: (47) 444-
5908 ou 9107-5908.

COMPRA. VENDA· TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

� 370-5999

TABELA DE USADOS

GOl-vende-se, ano e modo 87,
motor AP 1.6, impecável.
R$4.800,00. Tratar: 429-
7591.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

371-7542 ou 9965-5774.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

01/01. R$ 12.000,00 aceito
troca. Tratar: 370-4810 a

tarde.

GOL - vende-se, special,
vermelho, 01/01, vidros

verdes, som. R$ 12.500,00.
Tratar: 370-4810 a tarde.

GOL':' vende-se, special, branco,

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

elAi�t: Consórcio .

,iRegata
, ��ttv.dmente o- meM,O'Z-

C 100 BIS KS
-

PRETA
VERMELHA

VERMELHA

C 100 BIS ES OI/OI
01101

SUNDOWN WEB 100 OKM
CO 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01/01 AZUL

CO 125 TlTAN KS VERDE

CO 125 TITAN KS 01101 PRATA
00/00

YBR125 K 01/02
NX4FALCON 01101 PRATA
NX4FALCON 00/00 PRATA

PRETA

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

VlRAGO 250 96/96 'BORDO
VIRAGO 250 98/98

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GOl-vende-se, 92, 1.6, aleoo!.
Tratar: 370-2324.

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

KOMBI-vande-se, piek-up, gas.,
carroceria mad., motor na

garantia, 92. Tratar: 370-2324.

PARATI-86, 1.6, aleool, vende
se ou troca-se por Titan.

R$3.800,00. Tratar: 472-1580
ou 467-3111.

PARATI-vende-se, ci. 94,1.8,

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

gasolina, cinza met. R$
4.000,00 + 13x R$ 382,00 ou

R$ 8.500,00 a vista. Tratar:
9977-2378.

CLIO - vende-se, Hateh, 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. R$
2.1.000,00. Tratar: 370-8928.

'

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.

, Aceita-se 'carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 el Santiago.

1>1�1't GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
'Venda "'Locação ·Consertos *MontageJls

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

MB 1620 - ano 98, revisado c/ garantia. R$ 4.571,00
entro + presto R$ 7'16,00 AC usado N/C
MB 1418 - ano 95, revisado c/ garantia. R$ 3.800,00
entro + presto R$ 621,00 AC usado N/C
MB 1935 - cavalo ou completa, revisado c/ garantia. R$
4.950,00 entro + presto R$ 808,00 AC usado N/C
Scania 113-320 - ano 95, cavalo ou completa, revisado

c/ garantia, R$ 5.700,00 entro + pr est. R$ 930,00 AC

troca N/C

Tratar: (Oxx31) 3292-7786.

RENAUlT -vende-se, 19, 98, 4 'TWI'STER - vende-se, 02,
ptas, eomp. Tratar: 275- vermelha, 2.000k orlg.
3809(hor. com!.). R$7.000,00. Tratar: 9973-

8955.

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

finais de semana.

BIZ -vende-se, el partida elétr.,
nova. R$ 3.250,00. Tratar:

9979-0605.

TITAN-vend!?-se, 97, azul, valor
a combinar. Tratar: 273-1584

el Edir.

CAPOTA - vende-se, de fibra pI
pamba. R$ 500,00. Tratar:
371-4225.

JOGO DE RODAS - vende-se, aro
15, novas, furação Ford. Tratar:

9975-0078.

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

diversos
Irmáqulnas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendes e consertos:
- Molares Estacionários - Moloserra
- lavo Joio . Rocorleiro • Assistência 24 hs
. Aspirador . Mótobombos www.irmaquinas.cjb.net
- Compressor - Entre outros... irmaquinas@uol.com.br

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Centro - Jaraguá do Sul
�,

preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

profissional liberal.
Fazendo a sua inscrição até
o dia 11 de julho,
você terá um desconto de 1
no valor da matrícula.

E mais, trazendo

este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS

SALÃO E EScOLA DE CABELEIREIROS

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

-J
UNERJ

Centro Unfversitário de Jaraguá do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

ext�nsão@unerj.com.br
.Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

-,

TERÇA-FEIRA, 8 de jUI���2_� .._

.___,/-

�
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melhor Semi-Sóia e 'Prata do mercado está

atendendo em Saraguá do Sul e região.

!Aproveite a oportunidade ligue:

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

AQUECEDOR - vende-se, de de uso, semi-nova. Tratar: 274-
ambiente, ótimo estado. Tratar: 8620(a noite).
371-3549.

CACHORRO - vende-se, filhote

BALANÇA - vende-se, de de pinteher nQ 1. Tratar: 373-

200kg, nova. Tratar: 370- 3787 ou 9993-1751 el Noeli
3561.

CACHORRO - vende-se; filhote

BANHEIRA DE BEBE-vende-se, de eoeker. Tratar: 373-3787 ou

de pé el trocador, el 3 meses 9993-1751 el Noeli

Unerj abre vagas para
curso de Excel avançado

uscando cada vez mais aperfeiçoar e

capacitar profissionais de todas as áreas, a

Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do
.

Sul), oferece o curso de Excel avançado, voltado a

quemjá possue um bom domínio de programa excel

e que necessitam aperfeiçoar seus conhecimentos

em planilhas eletrônica. Durante o' curso. serão

realizados trabalhos para evidenciar a prática.

NN, ,,' " t .. ·d d "�fao perca essa opor uni .a e ...

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
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CHORRO - vende-se piquinês,
0, filhote. Tratar: 373-3787

9993-1751 cl Noeli

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

I

2231 e 91231723.

Sensation, usado. Tratar 370-

6360 ou 9125-3949.

CELULAR - vende-se. Tratar:

9902-4035.CHORRO - vende-se, filhote

poodle. Tratar: 373-3787 ou

93-1751 cl Noeli

( -

CARRINHO DE BEBE - vende-se,
marca Galzerano, ótimo estado.
Tratar: 376-5107. CELULAR - vende-se, Nokia

5125, ótimo estado. R$
150,00. Tratar: 9905:2102CELULAR - compra-se,. LG

'vo, inativo, c/ desconto em
lha si consulta SPC ou Serasa,
ais assalariados empréstimos
cl cheque Pré: Também

nanciamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

COMPRA-SE - poltronas e

estofados velhos e ant., pI
reforma. Tratar: 370-6110 cl
Nelson após 14:00.

CURSO DE INGLÊS - vende-se,
ou troca-se por celular TIM.

Tratar: 275-1816.

EQUIP. GINÁSTICA - vende-se

CORREIO DO POVO 11

\

Especializado
em Frutos

do Mar

Restaurante e Pizzaria Santista

Fone: 273'·1313
Rua MaxWilheln, 412 - próx. Rádio Jaraguá

LAVA JATO - vende-se, profis.,
2200 libra. Portotécnica. Tratar
ao lado da Indumak na Ilha da

Figueira.

LOJA -. vende-se, no centro,
ponta de estoque, excel.

Negócio. Tratar: 275-3809(hor.
coml.)

LOJA - vende-se, ponta de

estoque, excelente localização.
Tratar: 370-1657. (hor. cornl.)

LOJA - vende-se, de calçados,
na Vila Lalau.: Tratar: 371-

7636.

VíDEO CASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças. R$ 200,00.

bicicleta ergorn., esteira elétr.,
novos. R$ 500,00. Tratar 273-
5008.

Jackson, cl estojo, R$ 800,00.
Tratar: 2"(6-3456.

esiõel1cial

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

1481.

ESTOQUE - vende-se, de bazar,
cl ou 51 balcões. Tratar: 275-
2482(coml) ou 372-0100.

\

ESTUFA - vende-se, pI secar IMPRESSORA - vende-se,
cogumelo, nova. R$ 600,00.. lexmark V53. R$ 300,00.

\. '

Tratar: 373-4581. Tratar: 371-8684.

FREEZER - vende-se. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli.

IMPRESSORA - troca-se, HP

Deskjet 820CXI, por Epson
LX300. Tratar: 370-1035.

GUITARRA - vende-se. R$
70,00. Tratar: 373-2504.

LANCHONETE - vende-se, cl
estoque, defronte ao DETRAN.

R: Emmerich Ruysan, 96. Tratar
no, local em hor. comi.GUITARRA - vende-se, Grover
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arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você. Tratar:

MÁQUINA - vende-se, de
.

9979-0605.

costura, Singer, cl gabinete,
elétr., ótimo estado. R$ 340,00.
Tratar: 9979-1576.

Tratar: 99.79-1576.

MÁQUINA-vende-se,overlock,
8.000 ptos , Fomax.

R$1.200,00. Tratar: 371-7571.

MESA - vende-se, de tênis de

mesa, automát., semi-nova.

R$300,00. Tratar: 376-0409
ou 376-2820.

I

MÓVEIS - família, procura
doador de móveis usados, pois
perdeu tudo. Tratar: 370-4445.

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

OURO - compro, qualquer peça,

PALMEIRA REAL - vende-se
I

mudas. R$ 0,15 a muda e R$
120,00 o milheiro. Tratar: 371-
1163 cl Alessandro,

PODDLE-vende-se, filhotes, micro
toy, vacinados e desverminados.
Tratar: 372-2231.

RELÓGIO CUCO - vende-se, em
perfeito estado de funcio�amento.
R$1.000,00. Tratar: 9979-1437.

SALA COMERCIAL - aluga-se,
na entrada do bairro Centenário,
1" casa. Tratar: 370-3561

SOM"': vende-se, Phillips,'
800W, 3 cds, duplo deck digital,
radio Am e FM, entrada pI áudio
e vídeo, cóntr. Remoto. R$
360,00. Tratar: 373-2504

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele
o número de grãos de arroz correspondente aos quilos que

deseja perder. Não coloque graões a mais, pois os quilos
perdidos não. serão recuperados. A.. noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1h copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

Agradece W.P.
'.-

SKATE - vende-se. R$ 55,00. parte da noite.
Tratar: 373-4830 czJose.

\

TALHADEIRA - vende-se, nova,
cl nota fiscal. Tratar: 370-3561.

TAPETE - vende-se, pI quarto
de bebê, ótimo estado. Trat�r:
371-3459.

TELEVISOR - vende-se, Semp,
20", colorida, sem controle. R$
150,00. Tratar: 371-2545.

TRAVA CARNEIRO - vende-se,
trava de freio(sistema anti-furto

pI automóv.), nova, Instalada.
Tratar: 429-7591.

VENDE-5E - eqpto de moto pI
trilha, colete-bota, calça, luva etc,
R$ 500,00. Tratar: 373-4581.

VENDE-SE - intalações 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

VIDEO GAME - vende-se, play
station, 2 contr. E 1 analógico,
2 memóri card, 10 CDs. R$
300,00, Tratar: 9991-6734.

VíDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças, R$ 200,00.
Tratar: 9979-1576.

VíDEOCASSETE, - vende-se, '

Sharp, 4 cabeça, seminovo.

Tratar: '275-3122.

VIDEOGAME- vende-se, Or�am
Cast, com 2 controles, 20 jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station com 2 controles, io 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,OQ. Tratar:
376-2206.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE {
VíOEO GAMES ;COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

'xeox
•. PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLOR
* GAME BOY AOVANCE
• NINTENOo. GAME CUBE

TERÇA-FEIRA, B'de jU�_��

acompanhantes
Novo' milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

t,
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HISTÓRIA: ENCONTRO DE PUMAS RELEMBRA TEMPOS AUREOS DO PRIMEIRO CARRO ESPORTIVO BRASILEIRO

. . / .

istórras
]ARAGuA DO SUL -

exo e amor têm a mesma

lação que carro, velocida

e e poder, A. relação de

uis Roberto Tel1es com os

utomóveis é bem próxi
a como o amor e o sexo,

taliano de nascimento e

rasileiro de criação, é um

os responsáveis pelo nas

imento do Puma, auto
óvel gerado inteiramente
o Brasil, Tel1es participou,
este domingo, do Encan
o de Pumas realizado no

argue Malwee, onde fez

m bate-papo com inte

antes do Puma Club de

anta Catarina e do Paraná,

O encontro reuniu cer

a de vinte carros, entre

umas, miuras e modelos

tígos. As máquinas esta

am expostas em frente ao

estaurante 2 do parque.
enhuma delas fabricada na

poca em que Tel1es e um

•/

e 'memorias do

CORREIO DOPOVO 7

automobilismo

atos: VIC Y

Telles detalhando suas aventuras no mundo do automobilismo brasileiro

amigo faziam carros de cor

rida numa fazenda de cana

de-açúcar, produtora de pin
ga, no interior de São Paulo.

As invenções de Telles e

Mazoni geraram o primei
ro puma, o GT Mazoni.

Começou como mecâ

n1CO, trabalhando na

Wemag, disputavam as pri
meiras corridas de automo

bilismo em 'São Paulo, as

milmilhas', em 1956. "Nas

primeiras horas éram�s os

primeiros, colocados. Aí
quebrou o cabo do acele

rad,or, ficamos em segun
do. Num fusquinha contra

os grandes do Rio Gran

de", contando sua estréia no

automobilismo.

Tel1es fez parte do pri
meiro departamento de tes

tes de estrada que foi cria-

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

SOBRIEDADE É PRECISO!

a

vra

P. CLAUDIO HERBERTS

Paróquia Apóstolo João

do no Brasil; ''A Ford ,e a

GM não fizeram nada aqui,
vinha de fora", contando
do pioneirismo da We,mag
no Brasil, "o. primeiro
cisco a descer da montanha

pra formar, lá em baixo, a

avalanche". Quando entrou
na fábrica, o motor DKW

era conhecido como fábri

ca de pipoca, pum pum

pum, quando saí erJl o gi-

gante das pistas".
Tel1es contou, com de

talhes de quem viveu e

amou toda aquela confusão;
histórias dos carros, das fá

bricas,' de pilotos, de moto-
.

res, de política, 'de econo
mia. '[Saímos de .uma ofici-

i
na de tratores para alugar
um galpão da linha de trem,
em São Paulo, onde estoca

vam cereais. Tudo cheio de

ratos. E o Lula trabalhava

num galpão ao lado".

Apaixonado pelo Bra-
\ sil, conhecedor das "ma

nhas" dos industriais da

época, foi ele quem esco

lheu o famoso nome de sua

criação. "Toda vez que eu

me apresentava para com

prar peças, acertar forneci

mento, tinha q apresentar o
meu cartão, que estava es

crito Luminari, eles pergun-
-

tavam se eu fazia fósforos
ou abajures. Disse chega".

Inspirou-se no leão da

montanha, que existe des

de o Alasca até a Terra do

Fogo. "Tem em todo con

tinente americano. Chama

se Puma, dissílaba,
pronunciável, bonito, curto
e penetrante. Depois dese

nhei a cabeça. Ali começou
a Puma", isso no distante

ano de 1963.

Todas estas histórias e

muitas outras estão regis
tradas em dois vídeos que
foram apresentados para o �

público presente no encon

tro. Tel1es é urna fonte histó

rica do tempo em que fazer

automobilismo era umamis

tura de amor, paixão, aven
tura, determinação e tesão.

Tudo muito parecido com

relacionamentos entre ho

mens e mulheres. Finalizan

do com um conceito bem

particular sobre carros: "con
versível é sexo". (LP)

Vivemos um tempo de incertezas. Também
criamos expectativas. Esperamos dias melhores,
firmados na justiça e na ética. De outra parte "

estamos calejados de tantas frustrações, de

promessas não cumpridas, de projetos não
realizados. Esperamos e desconfiamos de nossa

esperança. Até porque sempre há quem queira
se aproveitar dela. Ficamos, assim, entre

ingênuos e céticos, incapazes de agir com discernimento. Como proceder?
O apóstolo Paulo, diante da' expectativa de um tempo 'de descrença,
recomenda ao jovem Timóteo muita sobriedade. Afirma textualmente:
"Sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, ...

"

(2ª Timóteo
4,5). Em outras palavras: é para ele ter- a capacidade de distinguir a

verdade da mentira, o verdadeiro do que parece ser verdadeiro. Os exageros
marcam presença em todas as dimensões da vida humana. É a embriagues
eSportiva, passional, política e não raro até a espiritual. Ora, esta nos

impede de identificar com clareza o que acontece ao nosso redor. Ela é o

Contrário de estar sóbrio. A sobriedade cristã provém de um profundo- -

conhecimento da Palavra de Deus, da comunhão íntima com Deus. Daí
nasce nossa formação ético-cristã, indispensável para decisões sábias.
O mundo carece de

r

exemplos de sobriedade deste tipo. Como c�istãos é'
nosso dever proporcioná-Ias. São exemplos que configuram uma postura
�ristã diante da realidade. Evidente que tal compromisso nos colocará na

linha de frente das aflições. Todavia, suportá-Ias, por Jesus Cristo, é
Cumprir a nossa missão. É desta forma que semeamos esperança por
uma vicia fundamentada no Reino de Deus neste mundo.
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Elisângela Lima, Rainha do Clube atlético
Baependi de 2003, que vai representar o

clube no concurso Rainha da Schützenfest
neste ano

Completou 16 anos, no dia 6, a jovem Simone
Fernandes. Parabéns de seus pais Wilmar e

Rosilene e sua irmã Juliana

Márcia mendes Berto aniversaria nesta quinta
feira. Parabéns com votos de paz e saúde é o que
desejam seus amigos da Ravelli

GENTE & IN�ORMAÇÃO
,
POR FRANCIENE FAGUNDES

Simone Koslowski e Sandro Henn
comemoraram 2 anos de namoro ontem,
dia 7

Estamos parabenizando Harold e Lili Mairing
que completaram nesta última quinta-feira,
dia 3, 60 anos de casados. Quem parabeniza,
são seus filhos, netos e bisnetos

PROMOVE
A Kikar Auto Center
em parceria com o

Posto Mime, promove
neste sábado, dia 12,
a inspeção veicular,
onde oferecerá uma

revisão completa com

téd1icos de fábrica, no

seu veículo gratuíta
mente.

Aniversariou no dia 5, Thaise Gadotti(E). Felicidades é o

que deseja sua amiga Clenia Pedrotti. Parabéns!

Larissa Nazário e Iván E. Martins
completaram 1 ano de namoro no dia
5. Felicidades!

Silma Kempner aniversariou dia 23/6.
Quem a homenageia com 'muito
carinho é a sua filha Rosane e. o

genro Eloi

Parabéns a

Marlete da Silva,
que ontem
comemorou mais
um ano de vida.
Quem deseja é seu

marido Lauri, e os

filhos Ricardo e

Carla, que também
estará de
aniversário no dia
10, e a nora

Patricia
Em pose para a coluna o casal, André Vosseler e

Patrícia Mahfud

\�
CORREIODOPOVO 8

NIVERSÁRIO
4/7 ,

Gerson Luís Belitsky .

6/7
Zaira C. Pedri
Tatiana Kupas
Fernanda Roberta Pradi
Vanessa Maria Huinka
Liliam Puchalski
Juliana Hertel
Simone Fernandes
Jaqueline Hintz
Simone Elisabeth Winter
Silvana Winter Souza
Jean Wensersky

7/7
Vera Lucia B. Voltolini
Silvio Roberto Ewald Filho
César Felisbino
Miriam 1<. Dalpiaz
Marta Pradi Murara
Marlete da Silva
Sandro Roberto H intz
Luíz Carlos Bianchi
Edemar Benthien

8/7
Jorqenice R. Jesus da Silva
Amibal Dernarchi
Doraci Ribeiro Pradi
Julia S. Nascimento
Ivo Rosa
Daniele Naiara Schwirkowski
Joelma M. Picolli
Ruth S. Schmalz
Antônio Dantas Medeiros
Priscila Baumgartel
Dorita Berns
Guilherme Felipe Müller
Maria Aparecida de Souza

9/7
Isa M. M. Ziemann
M izael de Toledo
Décio Pereira de Lima
Elvira I<risanski
Maria Ap. Deretti
Márcia Mattedi H reczuck
Bruna Contezini
Joyce Hariet Menell
Alexandra Stolf
Mario Schweder

10/7
Clara Tecilla
Dinara Fabiane Picinini
Carlos Leopoldo da Silva
Lauro Machado
Valmirna Nagel
Alida Victoria Grubba Rudge
Solange Maria Araldi Medeiros
Carla da Silva
Marcos Paulo Rengel
Odair Fabiano Bosse'
Valmirna l'íIagel

11/7
Tiago I<risanski
Jair José Cunha
Edson Luís Vicente
Luiz Amarranti
Fernanda Steffens
Maria Cecília dê Almeida
Cleomira Merine
Rohana Camila Pereira

12/7
Vera Lúcia Piazera
Lilian L. da Silva
Elvis Joel Welte
Ingrit Marquardt
Gabriel Felipe Silveira
Silvana Teresinha Demarchi
Riolando Petry
Diane Freiberger
Wagner Kneubuhler
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PESQUISA: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA É A PRINCIPAL DIFICULDADE EM GUARÀMIRIM

roder analisa setores

mpresariais em Guaramirim
do trabalho, 81% gos- o setor que emprega timentos em capacitação

ebrae e Prefeitura apre- tam de trabalhar no mu- mais é o vestuário, com demão-de-obra. 61% não

entaram ontem, no au- nicipio, mas metade dos 41% das vagas e uma investe no treinamento de

itório da Associação moradores trabalha fora, das maiores dificuldades seus funcionários. No sê-
em outras localidades. das indústrias ali insta- tor de serviços este núme-

grícola de Garamirim 48% da população está ladas é, com 'relação à ro sobe para 73%.

ciag) os resultados do empregada,massomen- mão-de-obra especl- No campo, o produ-
\

enso Sócio Econômi- te 4,8% está desernpre- alizada. Outra grande to mais comercializado

o do Programa de De- gada e mais da metade, dificuldade são as con- é o arroz, seguido da ba-

envolvimento de Em- 54,2% tem o primeiro. . dições econômicas do nana, da palmeira e do

rego e Renda (proder grau incompleto. país. milho. Outro dado im-

omcenso) realizado Sobre a renda, Do- No comércio as difi- portante é o interesse do

ntre setembro de 2002
.

nizete Boger, agente culdades são parecidas. A produtor rural no turis-

abril de 2003. articulador do Sebrae, mão-de-obra especializa- mo. 7% dos entrevista-
í

A pesquisa entrevis- comenta que os mora- da ,e as condições econó- dos pensam em investir
ou 16.907 moradores dores de Guaramirim micas do país são as mai- nesse setor. A mão-de-

a área urbana do mu- -têrn uma qualidade de ores barreiras para o de- obra também é uma di-

icípio. Revelou que vida elevada. "62,8% senvolvimento do setor. ficuldade do setor agrí-
8% de seus moradores ganham de um a três sa- Um dado preocu- cola, junto com a cornu-

êm satisfação em viver
\

lários mínimos" pante do setor industrial nicação e as condições
a cidade. Na questão No campo industrial, é com relação aos inves- das estradas. (LP)

ananicultores de Massaranduba inaguram nova sede

s bananicultores de

assaraduba passam a

auguração aconteceu

ábado último às 14,

oras; no localidade de-

a Lagoa. Estiveram
resentes autoridades
o município e produ
es de banana ligados a'

ssociação local. De
)

cordo com o presiden-
e da Associação dos
roclutores de Banana
e Massaranduba 'Luiz

lczyr, integram 'a As
ocia�ão aproximada
ente 43 produtores,\
ue, a partir dessa nova

sede, �erão oportunida- dos grandes desafios é

de de ampliar os investir em tecnologia
beneficíos através da

introdução d� mais tec

nologia. De acordo com

Olczyr, o município de

Massaranduba I possui
aproximadamente 250

produtores de banana.

A Associação dos

Bananicultores de Mas

saranduba foi fundada

em julho do ano passado
e a sua diretoria está em

penhada em oferecer

mais tecnologia aos asso

ciados, ampliar o núme

ro de associados e servir

de ponto de apoio aos

produtores, em todas as

suas dificuldades. Um

para o controle do "mal

da Sigatoka".
O monitoramente

\
dessa praga, que vs-m
sendo motivo de

preocupaçao entre os

produtores de banana

d� toda a região, con
siste, segundo Olczyr,
em ídentifcar o mo

mento exato para apli
cação do fungicida, o

qual reage diretamente

na fisiologia da planta,

sociação explica que o'

mal da Sigatoka diminui

o peso da cacho e a vida

útil da fruta, impedindo
uma boa produção e,"
consequentemente, a sua

comercialização. A con

taminação dos bananais
está diretamente ligada
às condições climáticas

e-a época do �no. Ain
da de acordo com o pre
sidente, Massaranduba

apresenta uma grande
I

'

necessidade de acom-

panhar tecnologica-
a fim de diminuir os mente os avanços da

custos com insumos e ciência para competir
impacto no meio ambi--- no mercado interno e

.

ente. externo. (MARIA HELENA

O presidente da As- DE MORAES)

INFOR
SUINOCULTURA
As estimativas deste ano na produção nacional de carne

suína mantêm forte expectativa de queda. Segundo da

dos do Instituto Cepa (Instituto de Planejamento e Eco

nomia Agrícola de Santa Catarina), a produção deverá

ficar entre 2,65 milhões e 2,76 milhões de toneladas, o

que representa um decréscimo entre 7,7% e 3,6% em

relação a 2002. No Sul do Brasil, região responsável
por 57% da produção, há possibilidade de que a queda
na oferta possa'ser maior. Os abates regionais de janei
ro a maio apontam nesta direção. Em Santa Catarina,
caíram 5,6%, enquanto no Rio Grande do Sul a produ
ção deste mesmo período cresceu 2,5% e no Paraná,
8,9%. No Sudeste, região responsável por-S'zc do total

produzido no país, a oferta também está com tendên

cia de queda, com a produção devendo cair de 561,7
mil para aproximadamente 490 mil toneladas, até 13%

a menos em relação ao ano passado. Segundo dados

levantados pelo Icepa para a ABIPECS(Associação
Brasileira dos Produtores e Exportadores de Carne

Suína), esta redução poderá ser ainda maior. Para o

Nordeste, a redução da produção está estimada em

,14,3% e a produção deverá passar de 231 mil para 198

mil toneladas. Contrariando a tendência das demais re

giões, a produção do Centro-Oeste deverá atingir 411,4
mil toneladas, confirmando uma expansão ao redor de

I

6,7%.

ECOLOGIA
A Marisol lança hoje O Livro do Pé, dirigido a garota
da de 4 a 7 anos, na 35a Francal - Feira de Calçados,
Acessórios de Moda, Máquinas e Componentes, no
Anhambi, em São Paulo.

Escrito pelo cientista e ambientalista Angelo Machado,
este livro tem o propósito de desenvolver nas crianças,
de forma lúdica, o interesse pela leitura e o amor pelos
animais, voltado totalmente pa�a a educação ambiental.

Serão distribuídos 200 mil livres para crianças de 4 a 7

anos, de escolas municipais, estaduais e particulares de

vários municípios brasileiros, previamente selecionados

O livro foi editado pela Fundação Biodiversitas, orgá
nização ambientalista não-governamental, 100% brasi

leira e com sede em Belo Horizonte, que luta há mais

d� 15 anos pela defes� da biodiversidade e pelas rique
zas naturais de nosso país. O investimento da Marisol

será revertido em projetos que possam contribuir para
a proteção da fauna 'e da flora, realizados pela ONG.

CONVENÇÃO
Está marcada para 28 de setembro a 44a Convenção
Nacional do Comércio Varejista', a ser realizada em

/ Joiville, com o terna "Lojistas Unidos. A nova política
do varejo brasileiro". São esperadas mais de 4500 par

ticipantes. Serão realizadas palestras com temas cI1ver
sos assuntos ligados à vida do empresário. Mais infor
mações no www.44convencaolojista.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PROCURADO: MARCOS CÉSAR ANTÔNIO CORTOU A GRADE DA CELA E FUGIU NA MADRUGADA DE SÁBADO

Polícia investiga a fuga do
assassino de Mestre Joãozinho

]ARAGUA DO SUL -

Pela primeira vez em seis

anos de'existência do pre
sídio do Município, um
detento conseguiu escapar
de dentro da cela. As polí
cias civil e militar estão tra

balhando em conjunto
para encontrar o acusado

pela autoria do homicídio
contra o capoeirista João
Carlos da Silva, 36 anos, -
ocorrida no início do mês

de abril - Marcos César

Antônio, 26 anos, natural

de Rio Claro, São Paulo.

Na madrugada de sábado,
por volta da uma hora, o

acusado serrou a grade de

entrada de ar do cubículo

onde estava preso, saiu no

pátio e pulou o. muro,
embrenhando-se no mata

gal.
- Quando ele pulou o

muro, a guarn�ção o avis

tou, fez disparos de adver

tência para o alto para que
ele parasse, .mas não adi

antou. Agora, rondas estão
sendo feitas para localiza
lo. A polícia Civil está in

vestigando a hipótese de a

serra que Antônio utilizou

para cortar a grade ter sido

César Junkes

Uma semana depois do crime, o acusado foi identificado e. preso pela polícia

entregue a ele por intermé
dio de um dos horr;.ç::ns que
estão trabalhando numa

obra aqui no presídio. Ele
devia estar tramando 'isso

há muito tempo porque
teve de emagrecer bastan
te para passar pelo buraco

-, diz o diretor do presí-
.

dio, Ivo Ronchi.

O homidídio praticado
por Antônio aconteceu no

início do mês de abril,

quando o Mestre J oão
zinho estava dando aulas

de capoeira para alunos da
Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Victor

Meirelles, localizada no

Bairro Três Rios do Nor�

te. Na oportunidade, An
tônio chamou o mestre

para jogar capoeira e, nos

golpes, tentava agredir o
professor. Depois, foi até
a residência buscar um re-

vólver, voltou na institui

ção de ensino e desferiu

dois tiros à queima-roupa
contra Silva, em frente de

todos os alunos e do filho

da vítima.

O agressor apr�sentava
antecedentes criminais na

cidade de origem. Em

2002, respondeu inquérito
policial por roubo e porte.
ilegal de arma. (FABIANE

RIBAS)

_

Vôlei infantil está perto da final feminina '

]ARAGUA DO SUL - A

equipe Infantil feminina da

ADV/FME/Marisol con
quistou a segunda coloca

ção na terceira etapa do

Campeonato Estadual de

Vôlei de sua categoria -

realizada no ultimo final de

semana, em Florianópolis
-, ficou em quinto lugar
na classificação geral, com
18 pontos, e está bem per
to da fase final da cornpe-

tição. A garantia da vaga

depende do resultado da
chave que terá jogos no

próximo final de semana,

em Braço do Norte, onde
a equipe anfitriã e o UC/
Florianópolis são as únicas

que podem desclassificar

as meninas jaraguaenses,
mas somente se uma delas
vencer a etapa em que o

time de Brusque é o favo
rita.

Venha
. , "
conhec�r ...

Para ficar com o segun
do lugar da etapa, a ADV/
FME/Matisol perdeu ape
nas para Joaçaba (3 x 2),
que foi a campeã da fase,
superando por três sets a

zero todos outros adver

sários: Naja Marical/
Xanxerê, Eliane/Criciúma,
Clube 12 de Agosto e

Elase, ambos de Flo

rianópolis. A equipe, que
também foi vice-campeã

nas duas primeiras' etapas
do campeonato, vem atu

ando com as jogadoras
Ana Barzenski, Annabel,
Bruna, Damaris, Lara,
Lucimeri, Natali, Pâmela,
Tatiane Rodrigues, Ro
sângela, Tamires e Tatiane

Rezena, sob o comando

do treinador Gilmar

Jungton, com o auxílio

técnico de Karine Festu
Igatto.

)

FALECIMENTOS
Faleceu às 16:15 horas em 5/7 a Senhora Frida
Schultz Hass com idade de 90 anos, deixando
enlutados 2 filhos, netos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 6/7 às 10:00 horas
saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana Apostol�
Thiago seguindo para o Cemitério Czerniewicz.

Faleceu às 17:30 horas em 5/7 o Senhor Lindolfo
Barg com idade de 59 anos, deixando 'enlutados a

esposa, 3 filhos, 1 filha, 1 entiada, genros, noras,
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 6/7 às 16:00 horas, saindo o féretro
da Igreja Evangélica Luterana do Centro seguindo para
o Cemitério do Centro.

)

Faleceu às 19:50 horas em 4/7 a Senhora Loni
Siewerd com idade de 53 anos, deixando enlutados

esposo, pai, 3 filhos, 2 filhas, genros, noras, irmãs,
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 5/7 às 15:30 horas, saindo o féretro
da sua residência seguindo para o Cemitério Municipal
de Corupá.

Faleceu às 12:00 horas em 4/7 o Senhor Claudio

Pomianowski com idade de 75 anos, deixando

enlutados esposa, filhos, filhas, netos, noras, genros
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 5/7.às 16:00 horas, saindo o féretro da

sua residência seguindo para o Cemitério Municipal
do Centro.

Faleceu às 10:30 horas em 6/7 o Senhor João Teixeira

de Souza com idade de 67 anos, deixando enlutados

a esposa, filhos, genros, noras, netos e demais
I

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

7/7 às 10:00 horas, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o C�mitério Municipal de Schroeder.

rti] 9lJv�;'jp8. Jí
'-./ CRM: 3059 - CPF; 468859357/00

1
.

Especialização: Hospital de Clínicas Estado 'do Rio de \JaJlcir�
I c Curso na Sociedade Brasileira de 011almologia do Río de Janeiro

I Fone: (047) 275-1150
i Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12 - Ed. Maxi'munn c���erL _._ _ ,._ , , _...... .. .. ..

.

LOTERIAS
Megasena Quina

Lconcurso: 477 concurso: 1168
06-08-18-34-38-47 01-15-31-58-74

Lotomania Loteria Federal
concurso: 330 concurso 03748
01 - Ó2 - 03 - 08 - 1 ° - Prêmio: 10.563
14 - 23 - 29 - 33 - 2° - Prêmio: 00.389
34 - 38 - 43 - 44 - 3° - Prêmio: 07.126
49 - 52 - 55 - 62 - 4° - Prêmio: 36.997
65 - 71 - 74 - 94 5q - Prêmio: 69.239

t
, ,

horário de atendimento das

8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há

de mais fino em bijuterias e

acessórios
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OubeIZentuckydeCanoagem
lidera o campeonato estadual

JARAGuA DO SUL - o

Clube de Canoagem Kentu

cky lidera o Campeonato Ca
tarinense de Canoagem por

equipe. Esta semana, a Fe

cesc (Federação de Canoa

gem do Estado de Santa

Catarina) repassou aos clubes
as pontuações acumuladas

das três modalidades (Slalon,
Descida e Velocidade). Ao
todo, foram realizadas quatro

etapas da competição, sendo
duas de descida, uma de ve

locidade e uma de Slalon. O

Clube Kentucky, de Jaraguá
do Sul, aparece em primeiro
lugar, somando 313 pontos,
seguido pelo Concórdia/
Blurnenau, com 224 pontos;
em terceiro aparece o Clube

Benedito Novo, e em quar
to, o Ibirama.

Na opinião do vice-presi
dente do clube jaraguaense,
AdilsonPommerening, agru
po mantém uma ótima fase
em todas as modalidades até

ornamento. Das 13 categori
as em jogo, o Kentucky lidera

, dez - na Descida, categoria
Sênior,AdilsonPommerening;

.

Máster,Ade-mirRegert;Duck
Opern, Adilson Pomrnere

ning, eDuckMisto, Adilson e

Camila. Na Velocidade, cate
gona Menor, Luiz Eduardo
Leitholdt; Cadete, André
Vegini; Júnior, José Herbert

Freitas; Sênior, Maicon Perei-

ra; Máster, Adilson Pomme

rening; No Feminino, Maira
dos Santos.

Pommereninglidera as cin

co categorias que estádisputan
do, além das menciona

das; também está à frente na

SlalonMáster. "Outro destaque
é a volta da categoria Fe
minino no campeonato cata

rinense, o Kentucky tem gran-
.

des chances de conquistar bons
resultados nesta categoria,
pois o clube possui oito atletas

na escolinha e todas com con

dições de atuarnapróxima eta
-

pa de velocidade", considera o
vice-presidente. Ele informa

que acompetição estáagendada
para o dia 27 de julho, em
Guaramitim.

Devido aos bons resulta
dos da equipe de Jaraguá do

Sul, a Fecesc convocou cinco
atletas depara fazerurna clínica,
em Piraju, São Paulo, onde a

seleçãobrasileiraestáconcentra
da e treinando para oMundial
nos Estados Unidos. "O obje

! tivo é que os canoístas apren-
dam instrutores de canoagem
de velocidade, que adquiram
mais conhecimento e técnica

paradepois repassarpaJ:aos alu
nos da. escolinha", diz

Pommerening.Os convocados
são Maicon Pereira, José
Herbert de Freitas, André da

Silva, Diogenes Alencar Roas
e Pedro Paulo BarzenJl6. (FR)
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VELOCIDADE: MICHEL GIUST CONTINUA NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO CATARINENSE DE AUTOMOBILISMO

Luis Carlos Franz vence prova
do estadual de automobilismo

]ARAGuADOSUL-Final
. de semana de adrenalina no

autódromo Rio Represo em

s10 Bento do Sul. A sexta

etapa do campeonato
catarinense de automobilismo

contou com a presença de

cercade 80 pilotos que dispu
tavam provas nas categorias
A, B, N e Stock Caro Nesse

fim de semana a vitória, na

categoria A, ficou com Luiz

Carlos Frantz, piloto da casa,

que disputou a segunda pro
va do ano, somando 16 pon
tos no campeonato e está em

décimo lugar. Em segundo
chegou o piloto de Joaçaba,.
MichelGiust, que continuana
liderança com 52 pontos, e

em terceiro Douglas Boga,
de Ja:raguá do Sul, com 34

pontos."
Na largada Leomar

Fendrich Jr estava na lideran
ça, mas o piloto teve proble
mas com o carro e abando

nou a corrida. Michel Ciust,
assumiu o ptimeiro lugar,mas

Rausis: Quer buscar melhor pontuação nas próximas provas

na última curva, Luiz Carlos

ultrapassouopiloto deJoaçaba
e pormeio carro de vantagem
veno,;u a prova. O piloto de

Jaraguá do Sul, Raulino J<reis

Junior, não chegou a correrno
domingopor causa deum aci

dente no dia anterior durante

a tomada de tempo. O carro

ficou tão danificado que não

houve condições de disp�tar
a prova. "Estava sentindo

dores e como teria que largar
em último resolvi não arris-

car", conta.
DirceuRausis, que largou

em quinto lugar, teve que pa
rar no box por causa de um

pneu furado. O piloto de

Jaraguá do Sul terminou a

prova em sétimo, ficando em
. I

Oitavo no cmnpeonato, com
23 pontos. ''Agora é tentar

buscar um melhor resultado

nas próximas provas", diz. \

Para Bago, o terceiro lu

gar não foi problema. ''Na
verdade o resultado foi uma

zebra, o vencedor não chega
a interferir no campeonato, já
que o Luiz Carlos não tem

.

pontuação suficiente para dis
puta da liderança", comenta
Bago que está empatado com
Kreis Jr, também com 34

pontos. ''A etapa de Chapecó,
nos dias 02 e 03 e adeJoaçaba,
nos dias 22, 23 e 24 de agosto
é que vão ser decisivas", escla
rece. Em Joaçaba acontecerá

também a etapa do Brasileiro
de automobilismo. São três

dias de competição, onde se

conhecerá o campeão brasi-.
.

leiro, além de somar pontos
para o catarinense.

Para os pilotos apista foi
considerada perfeita, sem

buracos. O público foi con

siderado bom. Apesar da

expectativa da organização, o
aU:tódromo� não chegou a

lotar, mas o público presen
te se emocionou com os

pegas e fez a festa em São

Bento do Sul. (CELlCE GIRARDI

TAMANINI)

Resultados do 10°Torneio de Inverno de Futsal feminino
SCHROEDER - As equi

pes de futsal feminino das

categorias Olesc (até 15

anos) e Joguinhos (até 17

anos) da FME (Fundação
Municipal de Esportes) de

Jaraguá do Sul participou da

primeira fase do 10° Tor

neio de Inverno de Futsal

feminino categoria Adulto,
realizado na cidade de
schoroeder.A equipe Olesc,

orícultura
Isaflor

II:Knlt'i!1U::' ArranjOS e Coroas

(47) 275-0058/9101-1778
lia Gomes de Oliveire, 1066 - 5a1a 3 - Jara.'/uá do Sul.

Panteras/F)'v1EJaraguá ven
ceu a �equipe do Contra

Chamas, de Joinville, por 5

a 2, jogo válido pela Chave

B, e a equipe joguinhos Co
légio Evangélico Jaraguá/
FME Jaraguá jogou duas

partidas, perdendo para a

equipe do ASPM/Jvil1<;, de
Joinville, por 5 a 1 e venceu

a equipe do Afuvi/Univali,
de Itajaí, por 5 a 2, pela Cha-

ve A. As duas equipes ainda
mantém chances de classifi

cação para a segunda fase
da competição.

__:_.Nossas atletas estão en

frentando jogadoras com

muita experiência, e equipes de
excelente nível técnico,comisso
estamos nos preparandomui
to bem para as competições
da Federação Catarinense de

Desporto, que estão próximas,

e com isso conseguirumaboa
classificação -, diz o técnico

do grupo.
.

A fase estadual da Olesc

(OlimpíadaEstudantilde San
taCatarina), até 15 anos,acon
tece entre os ruas 17 e 24 de

- Julho, em de Rio do Sul, e a

. fase regional dos Joguinhos
Abertos, até 17 anos, aconte

ce entre os dias 1 a 8 deAgos
to, na cidade de Indaial.

Vaipara o· Gariba/Ji?
.

Vá pe� sfa/'
\

Prefeit�ra Municipal
de Jaraguá do Sul

-,.-----.--.-._� __.J
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.. FUTSAL: CATARINENSES ENTRAM EM QUADRA NOVAMENTE NO PRÓXIMO SÁBADO, EM JOINVILLE

.

!r�12�C�O�R�RE�I�O�D�O�PO�V�O� ��E�sup�o�R�T�E� T�E�R�Ç�A�-F�E=I_R_A(�8_d_e�j_ul_ho_d�e�

Malwee perde para time gaúcho
e tem de vencer o próximo jogo

]ARAGUÁ DO SUL -

Numa partida onde o ad

versário soube explorar
muito bem as jogadas de

contra-ataque,' a equipe da

Malwee foi goleada por 5 a

1, na primeira partida da

fase semifinal da Liga Naci
onal de Futsal 2003. Com

este resultado, os catarinenses
terão que vencer o jogo do

próximo sábado, às 16 ho

ras, no Centreventos Cau

Hansen, em Joinville, para
levar a disputa para a pror
rogação. O jogo terá trans

missão da Sportv.
Sem Falcão, que cumpre

suspensão, eXande, contun
dido, a Malwee entrou em

�

quadra com um esquema
bastante defensivo. Utilizan
do três fixos, Fabiano,James
e Chico, o grupo jaraguaense

esperou que o adversário

tomasse as iniciativas de ata- .

que para explorar os erros

do adversário. A pressão
dos gaúchos, que jogavam
em casa, foi forte desde os

primeiros minutos e a van

tagem ficou clara aos

,10'30", quando Pablo ten

tou chutar a gol e Chico

desviou, marcando contra.

A Malwee voltou para
o segundo tempo mais

ofensiva e teve ótimas

chances de marcar durante
os oito primeiros minutos.

Fazendo valer o velho dita

do "quem não faz, leva",
Carlos Barbosa chegou aos

2 a O aos 9'30" através de

uma falha de marcação da

defesa sobre Bruno, que ti
rou Franklin da jogada com
um leve toque. <'

CORREIO DO POVO

O time deJaraguá do Sul
continuou no ataque e teve

a desvantagem reduzida

num gol de Fabiano, aos

12'27", chutando forte no

canto do goleiro Emerson.

O time catarinense voltou a

vacilar na marcação e Pablo

ampliou para 3 a 1, aos

14'30", depois de aprovei
tar passe de Fininho. Tentan-

do buscar o empate Ferreti
usou Marcel como golei
ro linha, mas a tática não

.

deu o resultado esperado.
Aos 15'45", Pablo apro

veitou a ausência de Marcel

e fez 4 ai, num chute por
cobertura. O quinto gol,
uma cópia do quarto, foi de

Euler, faltando 50 segundos
para o término da partida.

CRICIÚMA JOGA FORTALEZA PARA A VICE-LANTERNA
Na reedição da final do Campeonato Brasileiro da Série
B do ano passado, quando o Criciúrna sagrou.se
campeão, o time catarinense voltou a levar a melhor sobre
o Fortaleza, 'domingo, no Estádio Presidente Vargas, O
Criciúrna venceu por 1 a O na capital cearense, com Um

gol marcado por Cametá, aos 14 minutos do segundo
tempo. Os catarinenses continuam fazendo boa
campanha rio Brasileiro da Séria A, somando agora 24
pontos em 16 jogos, O que garante até o momento a

oitava colocação na tabela. Já o Fortaleza perdeu a sua

quarta partida em casa e caiu para a Zona de
rebaixamento. Com apenas 13 pontos, a equipe cearense

está na penúl- tima colocação do campeonato, na frente
apen�s do Goiás, que soma nove pontos.
Para piorar ainda mais o momento atravessado pelo
Fortaleza, o próximo adversário será o líder Cruzeiro,
no Mineirão, na rodada deste meio de semana. Já o

Criciúma enfrenta o Atlético-MG no Heriberto Hulse,
em Santa Catarina.

Gorro, ousadia e coragem poro enfrentar desafios.A Gatos & Atos tem de sobra.

I

Pàrabéns pelos 10 anos!

Oh! O prêmio é nosso!
Pela primeira vez o

CORREIO DO POVo. por meio do
seu departamento de criação e

desenvolvimento de produtos
concorreu ao prêmio "Prêmio de
Jornalismo ADJORl", categoria
anúncio. Adivinhe só? Faturou.
E isso prova nossa teoria:

anúncio criativo vende mais
I

•

d
.,

e am a por Cima, e

premiado!
Aliás, é por isso mesmo que nós
do CORREIO DO POVO estamos o

tempo todo criando novas opções
para você, anunciante.
São suplementos, seções
especiais e edições
comemorativas que valorizam
cada centavo investido.
Em resumo, ter você satisfeito é o
nosso verdadeiro prêmio!

�OMÉRCI<? DE MÁQUINAS MACHADO LTDA.
e�d� d� aViamentos em geral, máquinas industriais e doméstiAsslstenClO técnico autorizado SINGER. cos, novas e usados.

Av. Mal. Deodoro do Fonseca 1729 - Tel 275 2812 J '

d' .
-

- oroguo o Sul, se
*Anúncio para o especial "Gatos & Atos 10 anos"

REVENDEDOR

-.--.-_ _ _ _ _ _._ .. _ _
.
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