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Prefeitos e secretários municipais de saúde, da região da Amvali reunidos no auditório da Unerj estudam
a possibilidade de criar uma fundação para angariar fundos para o hospital São José, de Jaraguá do Sul

,
,

Prefeitos da região da
Amvali discutem sobre saúde

Representantes dos municípios do Vale do

Itapocu reuniram-se ontem na Unerj para discutir
a situação, dos hospitais e a crise no setor da saúde.

Prefeitos consideram a possibilidade da criação

de uma fundação para angariar recursos para
hospital São, José de Jaraguá do Sul que hoje é

responsável pelo atendimento de pacientes de

toda a região do Vale do Itapucu. PÁGINA 3

Preocupação com ecologia e preservação expostos em trabalhos de alunos do 1a grau de Corupá e JS Página 4

Hospital Santo Antônio realiza

este mês curso para gestantes

Senai apresenta Inovação
Tecnológica em Jaraguá do Sul.

Programa desenvolvido pelo hospital Santo
Antônio, de Guaramirim quer esclarecer dúvidas de

gestantes. Diversos profissionais farão palestras para
,

auxiliar as futuras mamães durante a gravidez na

hora do parto.

Programa de Inovação Tecnológica,
desenvolvido pelo Senai, terá trabalhos apre
sentados hoje no Encontro de Negócios, evento
que debate a importância da tecnologia nas

empresas.
PÁGINA 5 . PÁGINA 4

Técnico Adriano Moras diz que'
entre os 31 atletas que vão in

tegrar o grupo na OIesc, cinco
têm, experiência em competi
ções nacionais. A competição
começa na quinta-feira e pros
segue até dia 26 deste mês.
Página 11

Handebol traz bons

resultados de Jvil1e

Polícia. questiona
ligações que não

sao de urgência
PÁGINA 10

Trabalho informal

é tema de discussão
em Schroeder

PÁGINA 5

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.85502.8600

PARALELO

TURISMO

2.90002.9800

2.8100 2.9100
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o jornalismo e o diploma
,
ELAINE TAVARES -:- jornalista e dirigente do Sind. dos
Trabalhadores da Universidade Federal de Santa

" Catarina,
.�,

"

Andei lendo os textos acerca do diploma para o exercício da

profissão de Jornalistà e fiquei bastante entristecida. E por quê?
, Porque ficou claro que há uma profunda incompreensão do que

,

'seja efetivamente o Jornalismo. Mais triste ainda por ver essas

opiniões partirem de pessoas que praticam o Jornalismo.
Fica a indagação. Se não se sabe b que é o Jornalismo, como

,': 'é, p:ossível praticá-lo? Um dos argumentos apresentados é de
.'

'::,q4e os melhores textos que estão hoje nos jornais são escritos

,:": p;r economistas, sociólogos, filósofos etc ... Bem, isso é certo,
:c (mas essagente não faz jornalismo. O que eles escrevem são textos
.

de opinião, Isso significa que, a partir de seu próprio saber; eles
analisam a sociedade. Não há, nestes textos, nada de jornalismo.
Outro mito importante que precisa, ser derrubado é a coisa do
"dom". Jornalismo não depende de dom. Ele é 95% suor,

esforço, trabalho braçal.'Todo o ser humano tem condição de

aprender e o Jornalismo é uma profissão que depende muito de
uma boa técnica e de muita, mas muita, leitura, O argumento de

que riem mesmo o médico precisa de diploma é simplista demais.
A discussão deve se dar em cima do processo do saber. Pata

você atuar em qualquer campo do conhecimento precisa saber

corno agir dentro dele. E saber com seriedade: O Jornalismo é

um campo de conhecimento e nele estão colocadas uma série de
técnicas e saberes que devem, ser apreendidos sim. Não b�sta
sentar num computador e vomitar "achismos". Há que ter clareza
do que significa aquilo que a pessoa está fazendo. Tampouco
pode-se comparar o Jornalismo com a Propaganda ou com a

arte de vender produtos. Aí já é até má fé.

Jornalismo de verdade é pesquisa de qualidade, é impressão
de repórter, é vivência, é acúmulo de leitura da boa, é domínio
de texto, é técnica de entrevista, é sensibilidade para contar

histórias, para interpretar a realidade, para analisar os fatos a partir
de vários pontos de vista. É ser capaz de narrar com respeito e

acuidade a vida dos seres que constroem à vida. É ter a capacidade
de ligar temas, assuntos, aparentemente sem conexão, na grande
teia da história humana, para que a sociedade possa, a partir
disso, pensar com a própria cabeça. O jornalista, de vetdade, é

um contador de histórias, um provocador do pensar, Um artífice
da palavra. Não é um "opinionista", não' lida com a "doxa", Ele
lida com o saber e, o pensar.

É claro que um diploma de qualquer universidade fabricante
de monstrinhos não garante a formação de um ser assim como

o descrito acima. Mas, a luta que deve ser travada é a da

transformação da universidade. Fica muito fácil fazer o discurso
do "não ao diploma".

Destruir é mais rápido que construir. O que eu queria mesmo
era ver esses meninos e meninas que, efetivamente, queiram fazer

jornalismo de qualidade, brigando por uma 'nova universidade,
por um curso que garanta a pluralidade dos saberes, que prime
pela técnica sem perder o humanismo. Queria vê-los construindo
um mundo novo, cooperativo, solidário, belo. Queria vê-los nos

jornais e Tvs fazendo jornalismo de verdade, responsável, crítico,
transfor�ador. É hora de a gente mudar o mundo, de acabar'
com o narcisismo que campeia nas redações. Jornalista conta a

.história da humanidade e não fica vomitando suas próprias
opiniões': Jornalista faz revolução, provoca pensares e

. transformações. E isso só se faz com saber. Se a universidade
não forma gente assim. Mude-se a universidade!!!!!

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

pelo impacto da posse de
Lula na presidência do Bra

sil, os brasileiros, aquela
grande e maciça maioria,
continua esperando, pacien
temente, que o novo gover
no comece a mudar o mode

lo econômico em que vive o

País. Essa espera, calcada'
unicamente nas promessas
de sucessivas campanhas,
não pode ser frustrada por

pensamentos negativos ou

pela descrença de que as

mudanças são impossíveis.
Existe muita esperança,

,ainda, de que o governo po

pular do PT não decepcione
a massa, o povo pobre e so

frido que foi às urnas depo
sitar o voto da esperança.
Até agora, infelizmente,
nada mexeu no quadro do

desemprego, que atualmen-

'te e há algumas décadas,
tem sido o maior drama dos

\

r
Também não
vislumbramos
nenhuma

iniciativa para a'
reversão do

esmagadorprocesso'
de concentração de

renda e da
informalidade do

mercado de
trabalho

mercado de trabalho. Pode

se dizer que o sonho do bra

sileiro médio é conseguir
emprego e depois disso o

sonho subseqüente é manter,

esse emprego. Somente no

Estado de São Paulo, esta

tísticas apontam que de cada.

,lO pessoas em idade produ- ,

,

tiva, dois estão desemprega-
dos.

Nesse sentido, a socieda

de ainda não viu nenhuma

iniciativa concreta P?r' par
te do governo para a ampli
ação-de postos de trabalho
e nem sequer garantias para
a manutenção dos postos já
existentes. O trabalhador

brasileiros.

Também não vislumbra

mos nenhuma iniciativa para
a reversão do esmagador pro
cesso de concentração de

renda e da informalidade 'do

..J

que elegeu o novo governo
continua inseguro e sem �

certeza de que, no mínimo,
terá a garantia do respeito à,

leis trabalhistas.
'Entendemos que todo o

processo de crescimento real

é' difícil, lento e sempre pe·
noso de acontecer. Também

percebemos que a inflação
está controlada, o dólar caiu ,'1

e a dívida externa está seno

do paga, para a alegria do

FMI. Entendemos que o go·
verno, para obter sucesso em

seus propósitos, deve buscar

a negociação e nesse sene

do, o governo Lula está se

saindo muito bem, pois, ape
sar das manifestações públi·
CaS da antiga direi ta, conti·
nua tendo o apoio e o apre·
ço da população que o ele

geu.
O que o eleitor do Lula

ainda está esperando é algo
mais concreto em relação a

reforma agrária e uma defi·

nição sobre as reformaS

anunciadas depois da posse
e' as que foram prometidas
durante as sucessivas ,ca�'

panhas eleitorais.
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o deputado estadual do PT, Dionei Walter da

Silva está na região desde a semana a passada
promovendo encontros nos mais diversos bairros
de Jaraguá do Sul. O deputado está reunindo a

base para prestar contas dos trabalhos realizados

neste primeiro semestre e também distribuindo
material informativo sobre o 'seu mandato, dos

I .

vereadores Marcos Scarpato e José Pendiuk dos

'Santos e também do deputado federal Carlito

Merss e da senadora Ideli Salvatti. Os encontros

foram realizados durante toda a semana e

prosseguem até o dia 24 deste mês, quando o

deputado se reúne com os moradores do,Bairro
João Pessoa,

mo

PR,OMOVE
A Secretaria Estadual de Educação e Inovação
promove nesta quinta e sexta-feira.l ô e 17 de

julho, das 8:30 às 18 'horas, o curso Desenvolvi

mento de Liderança e Trabalho em Equipe, com
o professor Endre P. Kiraly. O curso é dirigido
aos 29 Gerentes Regionais de Educação e tem o

objetivo de preparar os dirigentes para os desafi

os das ações de descentralização do Governo

estadual, em que são exigidas tomadas de deci

são, administração de conflitos e resistência a rnu

danças.
Segundo o secretário de Educação Jacó Anderle,
que abrirá essa primeira etapa do evento, os par
ticipantes devem sair com uma visão ampliada
dos seus papéis de líder e integrante de equipe e

capacitados a desempenhá-los de forma mais de

mocrática e inovadora. Os temas que serão abor

dados durante o encontro vão desde o conceito
de aprender a aprender, passando pela visão do

desenvolvimento da humanidade e suas

megatendências, pela imagem holística do ser hu

mano e das organizações, até os, estilos de lide

rança e de trabalho em equipe. A Secretaria da

Educação planejou a segunda etapa do curso

para os dias 17 e 18 de setembro.

a a

no,

às

eal

ENTRE ASPAS
"Se eu não tivesse federalizado o Besc, o
banco estaria quebrado". A afi rmação é do
ex-governador do Estado, Esperidião Amin, ao
responder críticas sobre o assunto, durante
encontro microrregional realizado na sexta-feira
da semana passada.

'
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nacionais e Importados
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ISAÚDE: PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DISCUTEM SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS DA REGIÃO

Situação financeira dos

hospitais é tema de discussão
]ARAGuA DO SUL -

Prefeitos e Secretários

, municipais de saúde dos

sete municípios do Vale

do Itapocu reuniram-se

ontem no auditório da

Unerj, para discutir a

questão dos hospitais e a

crise no setor da saúde.

De acordo como prefei
to de J araguá do Sul,
Irineu Pasold, a prefeitu
ra enviou R$ 150 mil

para reforma e aquisição
de equipamentos para o

hospital São José, para
dar condições 'de uso e

segurança a entidade.

Além disso, a prefeitura
investe cerca de um mi

lhão de reais, nos dois

prontos-socorros, nas

duas UTI's, e fornece ain
da 25% a mais do

faturamento para o SUS.

"Queremos depois des

sa reunião conseguir bus
car uma solução através

de um consórcio de

apoio criando uma fun

dação. Será pela fundação
que os hospitais da região
poderão ser gerenciados,
e pela fundação �onsegui
remos anganar recursos e

viabilizar soluções com

investimentos do gover
no federal, e s tadual e

municipal e também atra

vés de ONG's, empresas
e entidade beneficentes",
esclarece Pasold.

O prefeito de Gua

ramirim, e 'presidente da

Amvali, Mário Sérgio
Peixer, sabe que o maior

problema está no hospi
tal São José, que, cre

denciado como Pleno, é
'

quem recebe os -pacien
tes de toda a região e que
tem os serviços mais

especializados, tendo por
isso, mais necessidade de

repasse. "Os demais hos

pitais da í:�gião são con

siderados básicos, não

tendo os equipamentos

Cesar Junkes

Prefeitos e secretários defendem a criação de uma fundação .para o hospital

mais sofisticados. Então

qualquer ,atendimento
mais especializado é en

caminhado para Jaraguá
do Sul", explica Peixer.

Em Guaramirim a pre
feitura repassa verbas

para o hospital Santo
Antônio, o que soma qua
se R$ 1 milhão por ano.

Os prefeitos concor

dam que há necessidade

de buscar junto ao go
verno do estado uma

maior responsabilidade
para o repasse de verbas.,
"Nossa microrregião não

recebe nenhuma verba

do governo do estado.

Vamos buscar alguma

coisa porque nos é mere

cida:", acrescenta Peixer.
O prefeito de Mas-

gião, é imprescindível que
ele nos ajude", indica.

O prefeito Luis Carlos

saranduba, Dávio Léo, Tamanini diz que muitas

concorda com a criação pessoas de São Bento do

de uma fundação, já que Sul, Ribeirão Norte e até

no município o hospital de Nereu Ramos procu

não tem condições de' ram pelo Pronto Atendi-

sustentabilidade. "Pensa

mos em uma parceria com
as igrejas domunicípio que

podem contribuir para a

captação de recursos e

com ações integradas", as
segura Léo. O prefeito de

Schroeder, Oswaldo

Jurke, também espera uma

colaboração do governo
estadual. "Sendo nosso

governador daqui da re-

mento de Corupá. Em
bora seja um atendimen

to básico, recebe em tor

no de 500 pessoas por
mês. "Somos parceiros na
idéia da fundação porque
também precisamos do

São José quando aconte

cem situações mais graves
e que aqui não temos con

dições de atender", finali
za Tamanini.

Estatuto da Cidade
Paralelo ao encontro com os secretários

municipais de saúde os prefeitos da
'

região participam também do Estatuto

da Cidade, que prossegue ainda no dia

de hoje. Palestrantes do esta?o, discutem
,sobre a socialização da área urbana, que
é uma lei federal e cabe á cadamunicípio
o cumprimento de ações. O assunto tem

o intuito de promover a universalização
do acesso à terra, água potável, moradia
e segurança no trânsito, por meio da

gestão participativa. "O Estatuto da

Cidade exige melhor qualidade de vida,

e para resolver este problema de

insuficiência de investimentos nas áreas,
precisamos de repasse maior de verbas

federais e estaduais para os municípios.
Entendemos que é no município que
tudo acontece, embora seja o que
menos recebe, porque a fatia maior

acaba ficando com o estado.

Queremos retirar desta palestras o

melhor para repassar em âmbito

estadual numa discussão fututa",
esclarece o prefeito de Guaramirim.

(CELlCE GIRARDI)
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IECOLOGIA: CRIATIVIDADE E PREOCUPAÇÃO COM ECOLOGIA EM EXPOSIÇÀO NO SHOPPING

Exposição de trabalhos com

materiais recicláveis em JS
}ARAGUÁ DO SUL - A

preservação da natureza é

uma preocupação constan

te não só nas empresas mas
também nas escolas eórgãos
públicos. A busca de um

maior aproveitamento de

matéria-prima e o re-apro
veitamento demateriais está

ligada' à otimização dos re

cursos naturais e à umamai
or qualidade de vida.

"

Pensando na seqüência
dessas idéias, o Projeto "Pre
se�var é Amar", que foi re
alizado com escolas de

Cotupá e Jaraguá do Sul,
expõe os 154 trabalhos rea
lizados pelos estudantes.

A primeira colocação fi-
cou com Alexandre'

Viebrantz, da Escola Alui
sio Carvalho de Oliveira, de

Corup,á, que construiu um

computador'com materiais

As crianças são as que mais procuram informações sobre os trabalhos

recicláveis, como papelão,
papel, vidro e outros. Aliás,
todos os trabalhos foram

realizados com materiais

recicláveis e surpreendem o

público .que visita o

Shopping Breithaupt.
<Trabalhos cunosos

como o abajur, feito com

papel de jornal, ou a cortina

produzida com tampinhas
de garrafa, ou a poltrona do
Nono Lunelli, feita com gar
rafas plásticas, papel, arame,
despertam a curiosidade dos
visitantes.

O projeto envolveu alu
nos da 8' série do primei-

Inovação Tecnológica abre oportunidades
O Programa SENAI/ para Docentes-Concriei. Para o desenvolvimento

SC de Inovação, Desen- Os vencedores das seis ca- do Programa' serão
volvimento e Transferência

de Tecnologia será apre
sentado hoje em Jaraguá
do Sul. A proposta da en

tidade é identificar opor
tunidades de financiamen

to, apoiar o registro de

patentes, divulgar os

inventos por meio de fei

ras e exposições e promo
ver a transferência dos

inventos ao mercado por
meio -da incubação de no

vas empresas ou da comer

cialização das patentes.
Entre os projetos que

a instituição pretende que

tenham continuidade estão

os desenvolvidos pelos

tegorias disputaram a eta

pa nacional e três deles ob

tiveram mais uma vez a

primeira posição. Para a

etapa estadual de 2003, já
existem 42 projetos pré
inscritos.

O Programa de Inova

ção, Desenvolvimento e

Transferência de Tec

nologia será implemen
tado por meio de três sub

programas - Desenvolvi

mento de novos produ
tos/processos, dirigido a

alunos, professores e de

mais colaboradores do

SENAI/SC e comunida

de em gerál; Pró-Pesquisa,
colaboradores a partir de' apoio àpesquisa científica,
demandas internas, inicia- dirigido aos professores da
tiva própria do colabora- instituição; Geraempresa,

.
dor QU solicitação das in- espécie de pré-incubadora,
dústrias. No ano passado, tem à finalidade de apoiar
o SENAIjSC reunIu 23 a formação de novas em-

projetos do gênero na eta- presas, a partir dos proje-
pa estadual do Concurso tos desenvolvidos pelos

adotadas ações como o

apoio à publicação de ar

tigos, para colaboradores

da instituição, identifica

ção de oportunidades de
,

.

financiamentos 'com fon

tes de fomento, apoio à

obtenção de patentes (em
2003, foram encaminha

dos seis pedidos de paten-'
tes, dois dos quais já estão

depositados, ou seja, no

estágio final da concessão

das patentes) e eventos de

divulgação, como é o caso
.

da Feira Catarinense de In

ventores,. programada
para o final de outubro�
em Florianópolis.

Depois de Jaraguá do

Sul, o, Programa será apre
sentado em Blumérrau e

Rio do Sul (no dia 22),
Chapecó e Luzerna (dia
30) e Criciúma (5 de agos

to), sempre envolvendo

interessados das respecti-
Nacional de Criatividade alunos em salas de aula. vas regiões.

Cesar Junkes

ro grau de colégios de

'Corupá e Jaraguá do Sul.

A exposição fica no segun
do piso do Shopping
Breithaupt até o dia 17 des
te mês, com novos traba

lhos todos os dias com

monitor para explanação
sobre os projetas. (LP)

FOR
CONTESC
Organização para atualizar os procedimerítos profissionai,
e reciclagem através de trocas de experiências e informações
como ferramenta de trabalho, este é o principal objetivo da
23'Convenção dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina
(Contesc).Aabertura do evento acontece nessa quinta-feira,
dia 17, às 19:30 horas, no Teatro so Centro Cultural de

Jaraguá do Sul (Scar). A Conveção terápalestras, seminários,
painéis e novas tendências do setor. Paralelo ao evento

acontece a Feira deServiços eSuprimentos de Contabilidade
e Informática. Mais informações do (47) 372 1177 com

Marlene.

Confirmando a nova fase pela qual a Eletrosul está passando,
o presidente da empresa,Milton Mendes, assinahoje, quatro
conttatos para a realização de obras importantes para o sistema

de transmissão dos quatro estados de atuação da empresa
(RS, SC, PR eMS).Os contratos, que somam um total de 1\$
70 milhões, representam uma etapa do investimento de 1\$
165 milhões que 'a Eletrosul está fazendo em obras já em

andamento. Além disso, a empresa segue investindo em

projetos sociais, motivo pela
qualvai receber, no dia 24 de
julho, o certificado de

do

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

'

PROJETOS,

empresa parcerra
Programa Fome Zero. No

que diz respeito àcultura, será
lançado no dia 23 de julho o
Espaço Cultural Eletrosul,
com a participação do
cineasta CacáDie es,

,!fi: I1U"Ü;''l/ 'U,,!tl" (/(y
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Limites na vida

Onde estão os nossos limites?
Na educação, na profissão, na área da saúde,

nas finanças e, inclusive, e não por último, no campo
espiritual deve haver um equilíbrio.

Desde o início da Criação do Mundo, Deus teve

que impor limites. Até hoje, ao fazermos uma

retrospectiva, podemos perceber que facilmente

ultrapassamos estes limites. Por exemplo, o nosso

orgulho e a ganância estão em geral acima de tudo.
Na nossa infância necessitamos da orientação

I .

,

dos pais ou responsáveis até a nossa independência. No momento atual, o

relacionamento entre pais e filhos carece de mais disciplina, quem sabe a escolha
de um programa mais educativo na televisão ou horário na Internet. Infelizmente,
muitos pais já não são mais exemplo moral para seus filhos, porque também
eles necessitam de um redirecionamento nas suas vidas. Quando falta o diálogo,
a tendência é de nos deixarmos levar pelos modismos, pela competição na

comparação com o outro, pela necessidade de ter, quem sabe até um pouco
mais do que aqueletém. Apenas enxergamos o exterior e não temos mais relação
com o nosso interior e muito menos com Deus. Inclusive há quem mude de Igreja
porque também ela não lhe serve mais. A Igreja não proporciona resultadoS
imediatos.

O que fazer? É preciso rever então algumas questões ou paradigmas.
Esperamos apenas nos servir da Igreja, sem compromisso. Por que não
dialogamos com a nossa Igreja dando sugestões? A verdadeira Igreja, a que tem

o amor de Jesus Cristo no centro, segue seus princípios: servir e não deixar-se
servir. Importa seguir o grande Mandamento de Jesus: "Amarás o Senhor, teu

Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento"
e também "Amarás o teu próximo como a ti mesmo" (Mateus 22:37,39). Vamos
ajudar e não só criticar.

'
.

luz da
'alavra

ISOLDE HERBERTS
Prof.ª Catequista

Qu� o Espírito Santo nos dê o discernimento claro onde estão os nossos limitespara
que na humildade e no compromisso sigamos ospassos deJesus.
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Curso para gestantes no

Hospital Santo Antônio
GUARAMIRIM - Ges

tantes com até cinco me

ses de gravidez podem se

inscrever gratuitamente
'em um dos postos de

saúde do município ou

no hospital Santo Antô

nio para participar do

curso de orientação. O

programa desenvolvido

pelo hospital, visa escla-
,

recer as dúvidas das fu

turas mamães. Sã� 11 eta

pas do curso que inicia

no dia 22 prossegue até

dezembro. "No progra
ma serão abordados as

suntos como alterações
fisiológicas, cuidados

com os dentes' da mãe e

. do bebê, sexualidade,
exercícios físicos, aleita
mento materno, vacina

ção, teste do pezinho, pla
nejamento familiar; cui
dados no pós parto e

�. preparo para o parto.

I Cada assunto será abor

dado por um profissio-

nal especializado", expli
ca Sônia Martini, enfer
meira e coordenadora

do curso.

As aulas serão minis

tradas a cada 15 dias, na

sala de reuniões do hos

pital, em dois horários, a
tarde ou a noite. Haverá

ainda visitação a sala de

parto. Além dos esclare

cimentos sobre as fases

da gravidez, o curso

quer levar as gestantes
orientações sobre a im

portância do parto nor-'

mal, principalmente no

que diz respeito a saúde

do bebê e quanto na re

cuperação da mãe.

"Hoje realizamos de 40

a 50 partos por mês e a

incidência de cirurgias de

cesariana é de 50%, con
siderada uma média mui

to alta. E na maioria das

vezes poderia ser feito o

parto normal", finaliza
Sonia. (CG)

orícultura
Isaflor

"Feliz é aquele que
teme a Deus, o
Senhor, e vive de
acordo com a Sua

vontade",

Salino 128:1

Rua Max Wilhelm, 289
Boependi - Jaroguó do Sul
Fone: (47) 370-6180

GERAL
___C.QRREIOJlQ�0Y0.5

IFINA�ÇAS: PREFEITURA DE GUARAMIRIM QUER PREPARAR PROGRAMA DE INCENTIVO,FISCAL

Guaramirim busca
•

maior
• ••

arrecadação
GUARAMIRIM� o pre

feito de Guaramirim Má

rio Sérgio Peixer está estu
dando uma forma de'me

lhorar a arrecadação do

município em pelo menos

50 %, para tanto está lan

çando um programa de

recuperação fiscal. ''A re

ceita não está dentro do

previsto, por falta de pa
gamento dos impostos
devidos. Enquanto essa si

tuação não mudar estamos
sendo mais rigorosos nas

ações dentro da prefeitura
com controle de gastos em

geral, 'para continuarmos

sem dívida", diz Peixer..

A secretaria de finanças
es tá realizando o

recadastramento dos con

tribuintes do Imposto Pre
dial Territorial Urbano

(IPTU). DosR$l,l milhão

no murucipro

.Cesar Junkes .

Tomelin: programa de incentivo fiscal para melhorar a arrecadação municipal

de reais estimados com a

arrecadação, apenas 36%
foi realmente recolhido. ''A

cada dois dias estão sendo

realizadas vistorias pelos
fiscais. Estamos trabalhan-

do centrados na busca de

receita própria", diz Jair
Tomelim, secretário de fi

nanças.
Outra maneira de me

lhorar a receita 'é buscar

cerca de R$ 2,2 milhões

lançados desde 1996 na

Dívida Ativa do Municí

pio. São cerca de 2100 ci

tações em andamento.

(CELlCE GIRARDI)
.

Trabalho informal é tema de discussão em Schroeder
SCHROEDER - o prefei- readores, na qual participou série de contribuições, bene- sente em todo país. "Hojeum

to Osvaldo Jurck, vereado- o presidente do Sindicato fícios e direitos em favor dos em cada três trabalhadores

res, empresários ligados à
.

dos Trabalhadores do Ves- trabalhadores. "Fixamos pra- brasileiros não têm Carteira

Associação Comercial, In- tuário, Fiação, Tecelagem e zo de até 60 dias para que as assinada", lembra. O levan-
dustrial eAgrícola de Schroe- Artefatos de Couro de facções se adequem à legis- tamento do Sindicato não se

der (Acias) e faccionistas do Jaraguá do Sul e Região lação e, se não houver con- restringe a Schroeder, mas a

setor Têxtil e Vestuário reú- (STlV),GildoAntônioAlves. ·senso, encaminharemos de- todos. os municípios da

nem-se novamente no dia 16, Ele falou sobre o levan- núncia legal aoMinistério do microrregião. "Os trabalha-
(quarta-feira) com o objeti- tamento realizado nos últi- Trabalho e aoMinistério Pú- dores aceitam essa condição
vo de encontrar alternativas mos meses pela entidade e blico",informou o presiden- de subempreso porque não

para reduzir o número de que apurou a existência de te do STIVestuário na sessão têm outra forma de sobre-

trabalhadores que estão na dezenas de facções no mu- na Cãmara de Vereadores. vivência", argúmenta o pre-
informalidade nomunicípio, nicípio de Schroeder. Alves Estavam prsentes ainda o sidente do STIVestuário, que
ou seja, sem o devido regis-. lembrou o papel do Sindi- prefeito Osvaldo Jurck, vá- destacou a preocupação e o

tro em Carteira de Trabalho cato, de orientar e alertar as rios políticos e empresários empenho das autoridades do
ou quaisquer direitos traba- empresas para a necessidade do setor Têxtil e Vestuário. município em colaborar

lhistas previstos em lei. O do registro dos seus traba- Do acordo com Alves, para a melhoria das condi-

prirnieo encontro aconteceu lhadores na Carteira de Tra- a informalidade é gerada ções de vida dos trabalhado-
no dia 7, na Câmara de Ve- balho, o que implica numa pelo desemprego e está pre- res de Schroeder.

o q ue fizer no

o seu coração
Igum tipo de
nlário, pois ajudar
orecidos irá lhe

�"\iJ�i!f�rjlocê terá muito

oro realizar o seu

vai cantor com o

alegas. Seu namoro

��,)rér&we�:.t1lii\lpm pouco mais de

atenção. Cor: Rosa.
Câncer - Deixe o preguiso de'
Iodo e v' à' luto poro conquistar

ortonte poro suo

'1. Seja mais

o gotinha. Cor:

o

piroção não irá lhe

uniprir os suas

O desejo de viver
i comandar os suaso

e coisas do coroção.
Cor: Bro

Virgem - Esse dia será ideal

p ar todo o suo

rofissionol e

tomente de beleza

encontro com

uerido irá lhe,
ovos, mas tenho
ão deixar de dor

of�;;t'Çã'S(.\�'€"6mgoto merece.

'

Cor: Azul-cloro.
E

. -

- Seu talento

Sagitário - Sonhar é sempre
bom, m r isso em

r 00 ter qu.e
e, Pense bem

AqUi{��
..

Ludo indico que o

pr",���mor conto do seu

os;.,�r�,I" Pu 'Z��.'
livror dela,

pré'õít�s� em algo que lhe

agrade bastante e vá à luto.
Cor: Vermelho.
Peixes � Um pouco de

vai 'ajudá-Ia o

ia de olto-ostorl.
-

o deverá ser uma

ponheiro. Cor:
dos.

p .

Capricórnio - A sorte vai
u Iodo: não deixe de
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H·otel Estância Ribeirão

SONHO E REALIDADE: projeto que iniciou em 7998 foi condu
estrutura para lazer e turismo de negócios

OPORTUNIDADE A idéia de criar um empreendimento
deste porte surgiu de uma crise de estresse

que a proprietária Nadilma . Schiochet
Tavares passou há alguns anos. Para enfrentar o problema, ela teve que distanciar-se de Iaraguá do Sul, pois não

havia um local para relaxar e curar o problema. "Achei que os empresários de Jaraguá do Sul e região mereciam
um lugar em meio a natureza para equilibrar corpo, mente e espírito", explica Nadilma. Assim, em maio de 1998

começaram a construção, curiosamente no local onde a empresária havia nascido.

Feriados se tornam grandes eventos
e grandes eventos viram festa!'

Muitos eventos especiais marcaram este primeiro ano do Hotel EstâAcia Ribeirão Grande, entre eles, Carnaval, Páscoa, a final da

Copa 2002 e aniversários de casamentos

""�
,. ....

�gR;i.HAN f� ,

Lavagem Normal e aSeco" tfo-bo-U10 de grande-s"ela adas
, 'o-dO-s r re crO-o na ai",

LI
-

o deV- seJ1lF Q
<'8 marcas que su.

,

,,0-1'0-
Ilco-J1l).' , Pa bé ''',

elllpreendimento,S, !' eU lo-dO• ra ens ...

do h o-ose quem caln,in (l
. EE]�t��&�RIA

370-8793 . 370-1218
Angelo Torrinelli, 208 - Vila Nova

orsone!
_�/SCINAS

absolut.a em seu laler
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ALUGA-SE - no Centenário.
Tratar: 370-3561.

ALUGA-SE - quarto em res. pI
.moças, próx. a Caraguá. Tratar:
9122-9867.

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

AMIZADE - vende-se, 108m2,
próx. Mercado Amizade, 100m
do asf., alv., el Ter. de 888m2•

R$38.000,00 aceito moto ou

carro até R$10.000,00. Tratar:
370-1823.

• f1//III> •

ImOVelS
BARRA VELHA - vende-se,

CUoAUTHENTIQUE,1.0 8V- 2PORTAS
Via Internet

Faróis com Duplo RefletorÓptico. Vidros Verdes, Barras
de Proteção Lateral e Desembaçador do VidroTraseiro!

Tratar:

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado, el 2 aptos, 600m da

praia. Tratar: 370-7312.

GUARAMIRIM - vende-se, alv.,
el 120m2, Ter. el 3.000m2•
Tratar: 373-1695.

JARAGUÁ ESQUERDO
vende-se, el 140m2, 3 qtos,
próx. Campo Juventos, Ter.

el 338m2• R$45.000,00
entro + pare. Tratar: 9979-
9970.

JOÃO PESSOA - vende-se, alv.,
R$12.500,00, aceita-se troca

pi carro. Tratar: 376-1701 el
Airton.

--.scénIc ALlZÉ 1.6 -16V

Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Direqão Hidráu5ca,
-

Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

gl Co�tdição validaparafinanciamerto com T�)(ade JurosdeO,99%-am. ParalodiJ L,,�a Renaúl o Im,e:.ceto p�ra oMier l.2H2e O'Iasg Cabine. Rnanciáll-:erd.o·CDC (Credito Diratoac Ctt1sumidar )c.a�entrada de 50%00 vaío- do veítulo -t-sa!do financiado em 24vezescom 'rara C�eote lX'efixada�eO.39%a'.m. +I�F. Flr'>ancismerto Renaut eíravés da Cia. de Crédito

11�VClamen1Q ti rne!itjrrw:�o �alAt �� [laSlI. Ta�a de abertura doe Cré,d.�o r:AC )nâofOclusa:�r�i.o 9.lg�lo a anábse eapecvaçêode c�,hslrtl: As Taxas podet�a ser: alleradas�� h<lu�'IHefT!�darças 5ignific.:tiva� 00 Mm;ado Finarceirn. eemaasc p.révio. (.2) Preço para pagamenlo � 'lista eiou coma hnanc�n�n!o a,qtJljtoposlO do No ou Re�<:Ilt aio Au!hentiq�e 2 Portas
". �lI2004.. 9:!mopoonalS.c()'"so�da,�mAJ Bag IlJplo. Prer;o vahclo somerte para acnsçeo dos VIlJcllos pela Internel,romfrelelndusoparalodOo BraSlr.Aprrturarreláhcaseraactescidaaospreçosdos wlculas. (.3)Preçoparapagamerto ayiSlaeibucol1lofmanaamento aqulproposl.ado P.enaul! SctimlcAllze 1.1) 16 V2003!200l,corsolida,semap(.lonals. Olrelee

a:riura metàlica serão acreeccoe ao preço do. veículo. Concições vàli�as na data de \'eiC\.{laçãa deste anúncio ou enquanio d:urare�os esoques. Para rraere informações, i.l)C�sve s.obre a disponibilidade de esloque,con�.e sua ccecessooária Renault. Falas pa-a fins pubidálios . .Alguns aensmoGttados e ou rrencicnedcs neste rretenel pubHdtáriosão cpcionas ou
r emm-se aversões específicas. A Renauttdo'Bras� reserva-se aodireito de darar asespeclicaç.ées Oesas vefruIoSSE'fT"l avisa prê\fO. CintOS?B segurança BmOOrlunto remAi! Bags, s;:llll<1mvidas.

RedeRenanlt. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave
�Mm .•... _ "

ITAJAi
348-8460

JOINVILLE
435-3700

BLUMENAU
322·8800

JARAGUÁ DO SUL
370·'6006

voeÊ lÁ IMAGINOU SUA IMPRISA
NA MII.HOR I.OeAI.lZAç�O

DIIARAGUA1

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070
CONSTRuStL

Ó
Q

N

o
"Inovando Conceitos de Viçla" �

NAVEGANTES - vende-se,
na me i a praia, recém

eonstr., cl 200m2 de área
eonstr. R$ 85.000,00.
Tratar: 319-0916 ou 9957-
2309.

PENSÃO -r- aluga-se, quarto e

coi. mobiliado no Rio Molha.

Tratar: 370-7698. (proprietário)

PROCURA-SE - pi dividir, mob.
ou semi mob., no centro ou

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

ScÉNicAuzÉ E

cuoAu rHENnQuE t.O 16V

Me Ihores Compras 2003
em suas Categorias.

Vale do.ltajaí e Litoral Norte - SC

I CODsórcio Renanlt
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CONSTRUçAo
DECO�,AÇAo
ENGENHARIA

AHQUI'fETUIU
SERVIÇOS

TOMAZELLI·MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
oferece qualidade e melhor atendimento

'Há 17 anos no mercado, a Tom,azelli
Materiais de

Construção, fundada em 11 de junho de 1986,
I •

.

,

ocupa hoje, grande espaço entre as lojas do

seguimento, oferecendo sempre o que há de
melhor com o rnênor preço do mercado. Situada'
em local privilegiado na Av. Prefeito Waldemar

Grubba, 1555, Vila Lalau, a Tomazelli dispõe
de uma linha completa de materiais de

construção, desde produtos básicos como:

cimento,' cal, tijolos, telhas, janelas, portas,
material elétrico e hidráulico, até toda linha

para acabamento como: pisos, metais, louças
sanitárias, tintas, ferragens, fechaduras entre

outros. Destacando que, a empresa garante a

qualidade de seus produtos, e mantém atenção
voltada totalmente às necessidades dos cl ientes.

Como prova disso a Tomazelli possui
credenciamento no cartão Construcar. além de

oferecer comodidade e segurança num

financiamento junto a Caixa Econômica

Federal, onde o cl iente pode pagar suas

compras em até 60 meses com juros de 0,8% ao

mês, podendo concretizar sua obra comprando
tudo que necessita de uma só vez.

E corno.atendimento é fundamental, a Tomazelli
preza pela qualificação de seus profissionais.
Todos participam de cursos e palestras para que
a loja possua uma equipe de profissionais
capacitada e preparada para melhor atender

sua clientela.

..---------...., r-r-r- .. ·--····-·- .. �········-·-·-·,,······-······· .. -_ .. _ __ _. __

,

ir, I
I . Escritório de Engenharia -

I

i �I
i Av. Mal. Deodoro da Foo_ 97, !
: Ed. Dlaner, sobreloJa. Jaragu.. do Sul I
: i
:371-8844 ou 997,5-39401
: .}

Ia-.,.JIJ....';
COM. " ItARAlAlS �, COM'lautÃ'Acomac

Associação dos Comerciantes de
Materiais de Construção de
Jaraguá do Sul e Região

Fone/FaX
(47) 371-4139

� 371-5097

Av. Waldemar Grubba, 1555 - Vila Lalau

Ofertas em destaque

Válvula descarga base· Doco R$ 38,90 à vista

Piso 36x36 antiderrapa�te - Duragres. R$ 9,50 o m2 à vista

Rua Roberto zternann. 497
Czcrntewtcz

João J. A)'ro�o, n210 - SL.1 .

Centro - Jaraguâ do sul275-7000/275-7019
Consultora Geovana

.370-0800
Av. Waldemar Grubha, 1555
Vila Lalau - JaraguD do Sul

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do

arquitetura
R: Fritz Hosse, 135· Centro

sopretto@zoz.com.br· fone: 371·4006

310-1212
Rua Campo Alegre, 196-lIha da Figu�ira

373-0490'
I www.harmontamoveís.com-b"

L.I�?,�:_�R:2_��, 12.���)- km 56, ,i

275-3462-
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro
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prox. Tratar: 9953-9076 ou

9953-23:'15.

sÃO LUIS =vende-se, de alv., cl
180m2, cl 1 suíte, 2 qtos,.copa,
coz., garg., .piso na casa toda,
Ter. cl 550m2• R$ 55.000,00.
Tratar: 273-1752.

sÃO PAULO - vende-se ou troca

se, alv., cl 120m2 pI casa ou

chác. em Jaraguá ou região.
Tratar: 370-3076 ou 9991-

2356 cl Ademar(proprietário).
I

TIFA MARTINS - vende-se, c/
174m2, 3 qtos, sla, COZ., bwc,
'Iav., chur., toda murada. Tratar:

276-0743.

• Garagernpara 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 cíoset;
• 1 Suíte Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa corrida).

.

CORREIO DO POVO 3

-R$ 10..0.0.0.,0.0. R$ 110.,0.0__

-.-R$ 18.000,00 R$ 198,00--
_,R$ 30..0.0.0,00 _____..,R$ 330.,00__
_R$ 40..0.0.0,0.0 R$ 440.,00__
_R$ 60.000.,00 R$ 514,00__
_R$ 100.000,00 R$ 857,00__

Residência em
Alvenaria, nova,

conclusão em julho.
Loteamento Bellavista,-

Projetos I Execução /
Administraçjo

e Gerenciamento da obra·

f<v. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
!!d. Dlener, sobreloJa· Jarag&lâ do Sul.

CENTRO..;. diVide-sé cl moças.
Tratar: 372-2718,

TROCA-SE - em Guarani-Açu. por
casa em Toledo, Cascavel etc.

R$55.000,00. Tratar: 9997"
2280.

'

VENDE-SE - 2 pis., 148m2, próx,
Pref. R$40.000,00. Tratar: 370-
7594.

VENDE-SE - cl 72m2, cl terreno
de 420m2, alv., no Ana Paula II.

R$58.000,QO. Tratar: 273-
0530.

VILA LALAU - vende-se, mista,
136m2• R$50.000,OO. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

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

murado, cl laje, 4 qtos, 2 banh.,
_gar" lav, churrasq. E demais
dependo Documentos e

impostos em dia. Averbada.
Própria pi flnan. Junto à Caixa
Econômica ou saque de FGTS.
Aceito carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

VILA LENZI - vende-se, cl
160m2, ou troca-se por casa de
menor valor. Tratar: 371-3132.

CZERNIEWICZ - vende-se, no

Edifício D'ltália, 2/3 qtos,
ótimas cond., entro + parco
Tratar:' 9979-9970.

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

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

Garagens Privativas - Sítuado no Centro - Perlinho do mar- Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apilrtamento - Lindo - Frente a:o Mar � 3 Dormitórios (Suíte - Close! -

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cl 850m2, na R: Vitória
Pr adi , R$25,000,00, Tratar:

372-1114 ou 9104-1089.

0454,

VENDE-SE - de esquina, 412m2•
R$20.000,00, Aceita-se 50% e

resto pare, Tratar: 275-0468.

PIÇARRAS - vende-se, 350m da

praia. Troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 371-5829.

VENDE-SE - no l.ot., Casa Nova

II, 510m2, o melhccchào do
lo te am. terreno de esq"

quitada, pronto pI construir ..
R$18,000,00, aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 273-

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

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

empregos
JARAGUÁ ESQUERDO - devide

se, já possuo apto. Tratar:
9994-4057. CONSÓRCIO UNIÃO

precisa-se de vendedores

externos com experiência
na área de consórcios,
salário fixo + comissão.
Trat ar ; 371-8153.

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

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

PROCURA-SE - quitinete c/
alugar, mob. ou semi rnob., no

centro ou proximidades. Tratar:
9953-9076, ou 9953-2345 ...

VENDE�SE - prédio cl 6 aptos.
De 1 qto. Cada apto cl 38m2 de
área constr. Prédio em fase de

acabamento. R$75.üOO,00.
Tratar: 319-0916 ou 9957-
·2309.

BAEPENDI - vende-se, c/.aorox.
3200012, aceita-se casa ou apto.
no negócio. R$150.000,00.
Tratar: 275-0423.

Empresa de Jaraqua
contrata Programador

Delphi

Experiênciamínima de
umano

TELE-MARKETING'- precisa
se cf experiênci a na área de

consórcio, J2I_ telefone em

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

SÓCIA - procura-se pI
montar pizzaria cl galeteria
ou fab r , e loja de

salgadinhos. Tratar: 370-

4877 após 19:00 hrs ,

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decídavencer.corn.br/círlco
Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)

ex. Postal200 - eEP 89255-000
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 -14/07/2003

DIAGRAMADOR (5632 A) ambos os sexos, segundo grau completo,
prefere com experiência na função, bom domínio em corei draw, page
makler, photo shop, word,
FARMACÊUTICO (5621 A) ambos os sexos, para trabathar em horário
comercial
REPARADORDE 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
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 os sexos, superior completo,
conhecimento em informática, dará treinamentos aos vendedores
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 os sexos, segundo grau, para
trabalhar em Schrceder
TALHADOR (5582 EL) ambos os sexos, com experiência
AUXILIAR DE COZINHA (5570 A) sexo femin-ino, com experiência
REPRESENTANTE COMERCIAL (5399 E) ambos os sexos, primeiro
grau completo, para atuar nas regiões de Joinliille e Blumenau
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 os 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 os

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

. gramaturas, tamanhos, dobras.Saber sobre fotolito e outros itens específicos
de agência.
PROJETISTA (5498 A) - 'segundo grau, possuir Técnico mecânico ou

Elétrico
ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos os sexos,

segundo grau, experiência na' função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de costura.

AUXILIAR TÉCNICO IV (5334 ES) - ambos os 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.
FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
SERRALHEIRO· TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT
AUXILIAR DE VENDAS 5632) sexo masculino, segundo grau completo
AULlXIAR DE CAIXA (5630) sexo masculino, acima de dezeseis anos
ATENDENTE DE PADARIA (5629) sexo feminino, primeiro grau completo
REPO.SITOR (5628) sexo masculino, primeiro grau completo
ZELADORA (5625) sexo feminino, primeiro grau completo
AUXILIAR DE PADEIRO (5624) ambos os sexos, segundo grau
OPERADOR DE CENTRAL (5614) sexo masculino, irâ fazer atendimento,
telefônico, monitoramento circuito interno de TV (carneras)
ATENDENTE DE FRIOS (5578) sexo masculino, segundo grau
CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos 0S sexos, segundo grau
CAIXA (5555/5579/5613) ambos os sexos, segundo grau
AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA U?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 (5524/5623/5622) - sexo masculino, segundo grau.
ATENDENTE DE AÇOUGUE (5467) - sexo masculino, segundo grau,
MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro grau
completo.
VENDEDOR (5430/5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,

segundo grau, experiêncla 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 expe:iência
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. e eçao,
Empresa procura profissionais e professores nas áreas I
de.Ad.�

..
lin�stra�ã.?'

Informática

e. secr.et.aria.do, comJexpenenoia mmnna e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czemiewicz, n" 665 (em frente ao Hospital MaL
Jaraguá); de 2u a 611-feira emhorário comercial.

.

--�-- �---..;.,�� .

Cursando: Ensino Médio

R�quisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h <'

elE
CEN�RO DE1NTEGRAÇÁO EMPRESA-ESCOLA

372-�032
NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

'

1º fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ • Bloco A • Sala 1

CORRETOR DE IMÓVEIS - se

oferece para trabalhar em
imobiliária ou construtora,
possúi CRECI e referências
.Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cj Walter.

ENFERMEIRA - se oferece

pj trabalhar,. p ar t ic u t a r ,

cj experiência em sistema
de plantão. Tratar: 371-
3859.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
de ·diar., mens., passad.,
babá, e ,camareira. Tratar:
370-4143. ,

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
de diar., mens., p as s ad. e

babá. Tratar: 370-4143.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como chacreiro(mulher,
esposo, filho). Tratar: 047
438-9014.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como recepcionista,
secretária ou atendimento.
Tratar: 376-2357 cj Mara.

senac

TERÇA-FEIRA, 15 de julho de 2003

INSCRlflÕES
ABERTAS

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

� Cursos in Company

Vendas - CH 1l0hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e 5a). HoráriorIsh às 22h. R$530,OO ou 1+4 R$110,OO

Técnicas de Negociação - CH 15hs
Período: 14 a 18/07/03 (2a a 6a). Horárto: 19h às 22h. R$130,OO ou 1+ 1 R$68,OO

Oratórià II - eH 16hs
Período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 2Zh15. R$180,oci ou 1+ 1 R$95,00

Logística Básica - eH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a 5a). Horário: 19h às 22h. R$163,OO

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO -EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio - o- �OOh
Período: a definir (2a e 4a). Horário: 19h às 22h.

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 10Clh
Período: a defenir (3a e 5a). Horárlo: 19h às 22h.

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

Mude seu conceito de viver
btf

(jarden� fi··

Lazer: 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, .

Coinpleto sistema de segurança.

.

Loca ./ZI1Çll0 do Prédio: Rua Leopoldo Nfnhn!íe,
. Puto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/a Cane tru.t.ora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: 275-3070

R. Mnreclwl Deodoro df1 FOlI.seCII, 972
Royal Barg Cenier - Jtrmglllí do Sul : SC

CONSTRU.
"Inovando Conceitosde Vida"
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VVotor;tntim 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
Blazer 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
Gol MI 97 vermelho .G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Golf GL cornpl. 96 azul G R$15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette 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 CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
Gol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00
Ford 14.000 poli-guindaste92 verde D R$ 35_000,00

\····j,S··ôlim···
.'

"l','ã:}·:M·e'.n·:d'ém'mJii.ri!:ôi:ca
.'

F':irn'anr'c rã),::::

�fi/êJIR 370·31 13� automóveis

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
GOL GII14P 16V PRATA 2000

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

M,(IREA WEEKEND ELX 2,0 20V CINZA 1999

.CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

GOL MI SPECIAL VERMELHO 1999

ESCORT GL Cj AR+DH CINZA 1998

PAtlO EX AZUL 1998

ESCORT GL 4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997 I'

UNO EP 4P Cj TRIO ELÉTRICO VERMELHO 1996
I'

CORSA SUPER PRATA 1996

Gal 1_0 I PLUS-+ RODAS PRATA 1995

GOLF GL COMPL (-AR) AZUL '1995

ASTRA GLS CINZA 1995

KADETT GSI CONVERCIVEL BRANCO 1994

ESCORT GL C/AR AZUL 1993

OMEGA GLS Cj TETO CINZA 1993

OMEGA GLS -VERDE 1993

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
UnoSX 97 Branco R$ 8.900,00
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, compl.+AuL 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
VoyageCL 91 Prata R$ 6.500,00
Corsa 98 Branco R$1<i.500,OÔ
Corsa 97 Verde R$ 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 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
I

vw

GM

FORD

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

FIAT
Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Palio EDX cj 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.° Prata 98 G
Escort L Dourado 84 G

mi::'Àv;i��E��iro.;YlAil�E·r.t�1l:G�!lBÀil:3ªô�;�·BÂi��ii:vi�iRij","�AM�'!lA!�ii.$ij�i"�

Seja parceiro
da B'V Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
. neste espaço'!

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

FIAT
Palio EX61.0, 2f.' l.t., d.t., v.e. 99
Tipo,l. ,comp., 4p 95 bordô
Uno Mille, Iirnp. desemb., 91, azul

VW
Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0

.

94 azul met.

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 met.
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde meto
0-20, comt,1. 95 branco
Monza SL '1' compl. 93
Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., 'a.q, 92 vermelho
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde met.
Monza SLE 1.8 86 prata

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul met.
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataEscort Hobby 1.6 93 ordô
Escort 1.8L 93 cinza
F-1000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Escort L, álcool, desemb., a.q, 89 cinza

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

PER
Dakota pick-up 6cil. gas, 99 preto met.

Gal MI 1.6, gas, 97 vermelho

Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

Golt Gl, 1.8, 4p, gasolina 95 preto met.

Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo met.

Omega Gl 2.0 94 prata met

Vectra GlS 2.0 94 bordo met.

Kadett Sl 1.8 93 prata meto

Escort Gl, gas. 91 azul

Gol Cl 91 prata
Gol Cl, 1,6, gasolina 89 branco

Monza SlE, 1.8, cornpl, 87 bege
Voyage 1.6 gas, 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

I' Fusca 1300, gasolina 73 bege

Seja
•

Twister 02 .verrnelha cj partida, 2Q dono parceiro
Gol 99 branco 4p,16v

da FinanceiraEscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v BV
Vectra 98 branco compl., GL, 2,0, GNV

Uno SX, 1.0 97 charnpagne 4p, ve, te, It, dt, aq e faça ótimos
Kadett 97 cinza cj opc,

Ranger 97 prata compl,
, •

negociasPampa Ll.8 96 branca cj capota de fibra

BlazerDLX 96 verde meto completa

neste espaço!Toyota Corolla 95 grafite compl,
Vectra GLS 94 verde cornpl.

Omega GLS, 2.0 93 preto completo
Jeep 58 prata 4cil.

Apolo 91 cinza 1.8, gasolina
"IUno. 89 preto 1.6R
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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
Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00

Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Siena LO, 6 marchas Cinza 1999 R$ 13.600,00
Marea ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
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
Escort L 1.6 Vermelho 1992 R$ 6.500,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1991 R$ 5.700,00

1984 R$

:370.;2769 . . :�::

372-0676

)RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Gol 16V4p
Corsa, V.e., !.e.
Ranger diesel4x4 reduzlda, longa
GolMI
Corsa Sedan 1 6
Gol

' .

Gol
Uno, aq., d.!.
F-1000
ChevetteDL
Uno

'

Corcel1l2p
D-1 O, diesel
Fusca
F-350 (Toda 4000) Diesel
Corcel I
Fusca

'

C-10 diesel I'

99
98
98
97
97
93
92
92
91
91
85
80
80
76
7.4
72
72
70

R$13.500,OO
R$ 9.500,00
R$28.000,OO
R$ 9.600,00
R$12.500,OO
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$26.000,OO
R$ 4.400,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00
R$11.000,OO
R$ 2.200,00
R$13.000,OO
R$ 2.200,00
R$ 1.800,00
R$ 950000

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos,
, .

neqocros
neste espaço!

311-0802 311-8281
Audi A3 1.8T Tap/couro Branco 2001

Clio Sedan Top de Linha Vermelho 2001

Kangoo 1.6 completo Cinza 2001

Parati 1.6 AR + DH(alcoo!) .

Branco 2000

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

Palio Weekend Top de linha Prata 2002

Siena ELX Top de Linha �
Branco 2001

Celta 2p pacote mais Branco 2003

S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001

Corsa sedan Milenium Prata 2001

Uno Fire Bordo 2002

lxp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

Fone/Fax:MrJ<a 275-1132
Celta 1.0 4p., 2003 okm, branco, limp.fdesemb., ar quente

Corsa wind 1.0 2p., 98/99, vermelho, básico com dir. hidr.

Corsa wind 1.0 2p., 96/97, vermelho, ar quente; rodas de liga-leve
Corsa wind 1.0 2p., 95, branco, desembaçador, vidros verdes

Corsa sedan super 16v, 99/00, cinza, ar q., desemb., dir. hidr.

Gol speciall.O ger.iii 4p., 2002, branco, básico

Polo classic 1.8 mi, 2001, prata, ar, dir., trio

Renault express furgão 1.6, 99/00, branca, ar quente

Vectra gls 2.2, 2000, cinza, ar dlg., dir., trio, rodas, alarme

Citrõen Xsara 1.6 16V,2001,azul,ar,dir.,trio,rodas,couro,air bag,autom.

Scenic RXE 1.6 16V,Ol/02,branca, ar, dir., trio, faróis, air bag duplo; rodas,

CD, comp. de bordo

Golf GL 1.8, 95, preto, ar, dir., trio, rodas, alarme, CD

Corsa Super Wagon 1.0 16V, 00/01, prata,ar,dir.,vidr./trav.,rodas,bagag.
Clio RN 1.0, 00/01, azul, ar quente, limp./desemb., travas, air bag duplo
Clio RT 1.6 8V, 2000, prata, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD

, Clio RT 1.0 16V, 2002, bege, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD

Jeep Troler T4 Snorkel, 02/03, amarelo, capota preta rígida

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DOE __,AS
de Inverno

o inverno está al.. e com ele, surgem as já conhecidas

doenças de inverno. As mais freqüentes são os resfriados,
gripes e rinossinusites. É' nesta época que ocorre,
também, o agravamento de rinltes, bronquites e asma.

Neste momento, os pais devem estar alertas para
identificar cada uma dessas doenças para que sejam
tratadas adequadamente e, o que é mais importante, com

o que fazer para amenizar os
efeitos das doenças de inverno?

.Oe multollquldo à criança, principalmente sucos naturais e em temperatura
ambiente,,'

.

.Em caso de febre, evite dar banhos muito quentes ou deixar a criança muito
agasalhada, para evitar que a temperatura do corpo suba. Caso

.

necessário dê um antitérmico recomendado pelo pediatra (crianças com

mais de três meses).
.'

.Evite que a criança congestionada fique deitada por completo, tente mantê
Ia pelo menos a 450 para que o desçongestionamento aconteça mais
facilmente .

•Sempre procure um pediatra e nunca dê medicamento sem consultá-lo.

Observação de sintomas contribui
.

,

para diagnósticos eficientes
Alguns sintomas são alertas de que o organismo da criança está sofrendo
interferência de vírusou bactérias.. Aobservação atenta dos pais pode ajudar
muito o pediatraa detectar uma possível doença. Veja alguns dos sintomas:

Nariz Escorrendo

TERÇA-FEIRA, 15 de julho de 2003

Sua
saúde
nossa

'fórmula
.

!deSucesso

,R. Reinoldo Rau, 263'

:Tel./fax; 275-0764
, ww,w,receltuario.com.br

o escorrimento do nariz deve ser combatido logo
no início, pois o acúmulo de secreções facil ita uma ..---------___,

piora do quadro, podendo gerar sinusite, Ortodontia e

penumonta entre outras. A vaporização caseira é Ortopedia Fadai
aconselhada pelos pediatras pois melhora a

sensação de secura e ardor na garganta,
umidlficando as vias respiratórias. Pode ser

aplicada com o vapor do chuveiro, da água fervida
em uma panela através de vaporizadores.

..Dor deGarganta. -

Muitas vezes surge devido a poluição arnblental,
ressecamento do ar ou até mesmo pelo simples ato de tossir,
falar e chorar muito ..Se acompanhada de febre e outros

sintomas, pode caracterizar uma infecção como amigdalite
ou laringite. Consulte o médico.

Fone: (47) 372-2364

t'l CIRURGIÕES
�OENTISTAS

Centro Auditivo
Audio A')}Zoom.

Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
teso ÓleO)

Fernado T: 0, Guenter
[CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 1978)

Medicamentos em geral
Manipulaçiío de fórmulas médiCas

Físioterápicos e

Cosn;éc/cos man/puljdos
Fone: 371-8298

Rua oão Picol/i 110 - Centro

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-mail �fq1lH n!p'"(t1J(J1 {(lm !v . J H,"Jl.<I do Su!

�_r
\. :JJáce ({JM'{l()'

e Distribuidora de Cosméticos:

ItfLJ1UVi' d.!, cf?",s.UY ,. <"'''t1taJUI'

_, Aparelhos Auditivos
_, Micro-Canal cl Volume Automático

_, Audiômetros e Impedanclômelro
_, Moldes e PilhasFone: 371-6110

9905-2653
_, Cabine Acústica

_, Próleses e Drenes

c-mail: audioZ<llTl@uoLcom.br

üese. e,ptt!Ç4s UPW41l para
ISSEM e OdGnta Jmgus

Dr. Neto; José A. Santos

TU. 311-01'5
poUCL!NICA RIO B�ANCO
RlJl) 8!j!�tl &o Ri!} 8f�:(� 201 .. SJ] .. &n)';!�

EXAMES COMQUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

7\ (}

..•_
,

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE.
DE ANÁUSES CUNICAS.LTDA .

371-0882
Rua Dr. Waldomíro Mazurechen, 67· Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Precisa-se oe venDeDoras.para
atuar na venDa externa.

viva comércio oe Semi'-Preciosas.
Av. Getúlio Vargas, 146 - SL 02 - Centro

acab. em geral. Tratar: 371-
6708.

SOLDADOR - se oferece pi
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar:. 274-
8013.

eículos
Aceito Troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. corní.)

CHEVETTE - vende-se, Marajó,
88, prata. R$2.500,00. Tratar:
273-0779.

STRA - vende-se, sedan, 1.8,
9/99, bco. R$22.000,00.
ratar: 9996-1443.

CORSA - vende-se, wagon,
16v, 01, 23.000km comp. +

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (12:00 ou após
17:30)

ARAVAN vende-se,
omodoro, 81. R$2.200,00.
ceito troca. Tratar: 273-6242
u 9133-9510.

HEVETTE � vende-se, 85, rodas

psp. 14", álcool. R$3.500,00.
'MONZA - vende-se, verrrr., 85,
rodas esp., trio. Tratar: 9952-

COMPRA. VENDA - TROCA- FINANCIA ;·CONSÓRCIO

ir· 370-5999

TABELA DE USADOS

9154.

I

PICK-UP - vende-se, 3100, 54,
à restaurar. R$5.000,00.
Tratar: 371-9914.

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.

CORREIO DO POVO 9 .

ICom. de Peças Antoniol

.: :

! Fone: .370-2764
i

iCei.: 9104-2070 /9957-6099i
i i

j�Y:.r'.?:���.�.. �r�!?�.� .. �.��J!f.�.�.. � ... ����.�i
VECTRA - vende-se, GLS, cl
som e rodas. R$13.800,00 .. 9905-3900.
Tratar: 275-0423.

TIPO - vende-se, 4 p., prata, 95,
VECTRA - vende-se, 97, 2.0, ótimo estado. Tratar: 370-7674
GLS� prata. R$16.800,00.· ou 9902-1636.
Tratar: 9957-7545.

FIORINO - vende-se, pick-up, 92,
prata, 1.5, gas. R$4.000,00 +

finan. Tratar: 9957-7545.

PREMIUM - 87/88, vende-se
ou troca-se por moto. Tratar:
276-1007 ou 9131-1632

TEMPRA - vende-se, 96, ótimo
estado. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 371-3132.

TEMPRA - vende-se, 8v, 961
96, bordô. R$10.500,00.
Tratar: 376-0010.

TIPO - vende-se, 95, compl.,
menos ar, ótimo estado.

R$8.500,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

TIPO - vende-se ou troca-se,
comp., 95. Tratar: 273-1001 ou

D.El REY - vende-se, 85.

R$3.500,00. Tratar: 9952-
2294.

ESCO.RT - vende-se, 84, GI,
ótimo estado. R$3.200,00
aceito carro de menor valor.
Tratar: 376-3505 após 15:00.

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl., ar, d.h., pelíc., alarme

intel., acento recarro, modelo

europeu, lindão. R$9.500,00-
aceito menor valor. Tratar: 371-

. 6238 ou 275-2634.

FORD KA-vende-se, 00, Gl.bco.
R$12.000,00. Tratar: 372-
1498 ou 9993-7423.

RANGER - vende-se, compl., 98,
4x4, turbo, único dono.
R$36.000,00. Tratar: 379-
1119 ou 379-1719(hor. coml.).

COMPRO
CONSÓRCIOS

BRASíLIA - vende-se, 77, orig.,
verde, cl faixas brancas nos

pneus, calotas cromadas,
R$1.800,00. Tratar: 273-6242

ou 9133-9510.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905FUSCA - vende-se, 82, todo

reformado. R$2.300,00. Tratar:

91117436. Troco por carro financiado.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.GOL - vende-se, GTS, 92, compl.

��.�
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963�7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau

elA® Consórcio

�)Regata.
'PI!J�� ()-�'l-

CIOO BISES OI/OI VERMELHA
C 100BIS KS 01101 PRETA
SDNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
CG 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITANKS 01/01 AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 PRATA
CO 125 TITAN KS 00/00 VERDE
YBR 125 K· 01/02 PRATA
NX4FALCON' 01101 PRATA
NX4FALCON 00/00

.

PRATA
VlRAG0250 96/96 BORDO
VIRAG0250 98/98 PRETA

PEÇA.S • ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário A roso. 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GOL - vende-se Mil, 97.
R$io.500,00 ou troco p/ carro
de maior valor. Tratar: 372-
1772.

GOL - vende-se, special, verm.,
01/01, vidros verdes, som. R$
12.500,00. Tratar: 370-4810
a tarde.

GOL - vende-se, special,
branco,' 01/01. R$ 12.000,00
aceito troca. Tratar: 370-4810
a tarde.

GOL - vende-se, 1.0, 96, verde
perolizado, IPVA pago. R$
7.80q,00. Tratar: 9961-3590
ou 275-3271.

PARATI - vende-se, 89, prata,
1.6, gas., c/ aro esp., Ótimo
estado. Aceito carro ou moto no

negócio. R$5.800,00. Tratar:
376-2506.

SANTANA - vende-se, 98, aro

de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00 - troco

por menor valor. Tratar: 371-
6238.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

SANTANA - vende-se, CD, 4p,
. c/ d.h., v.e., 86. R$4.200,00.
Aceito Troca. Tratar:273-6242
ou 9133-9510(hor. comI.)

VOYAGE - vende-se, 92, GL,
1.8, gas. Tratar 371-0695.

BUGGY VW - vende-se, coiote,
revisado, c/ tolda. R$4.300,00.
Tratar: 9963-7195.

BUGGY - vende-se, way, 98.
Tratar: 371-0695.

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

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

COMPRA-SE - carro 1.0, de 95
a cima. Tratar: 372-1772.

JUMPER - vende-se, c/ 16

lugare s., cornpl., é/ serviço.
Tratar: 371-0316 ou 9133-
5019.

l-200 - vende-se, cabine dupla,

TERÇA-FEIRA, 15 de julho de 2003

95, a.c., 4x4. R$ 30.00.0,00. 2000, ou troca-se por carro

Aceita-se carro de menor valor, 1.0. Tratar: 273-1001.
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 c/ Santiago.

SCÉNIC - vende-se, RT, 1.6,
16v, 01, a.c, dir., airbag, trio
elétr., modo novo. Tratar: 9991-

,5809.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermo Trat ar: 9132-2852

finais de semana.

CBX 200 vende-se,
impecável, baixa km, verde.

R$4.600,00. Tratar: 473-
6242 ou '9133-9510.

CB 500 - vende-se, 99, c/
9.000km.' R$11.000,00.
Tratar: 371-9616 c/ Ilídio.

CG - vende-se, 125, 02,
R$4.400,00. Tratar: 374-

2145.

CG - 'vende-se, Titan, 125�

Unerj abre vagas para
cursos de Excel avançado
e Matemática Financeira

uscando cada vez mais aperfeiçoar e capacitar
profissionais de todas as áreas, a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá dó Sul), oferece dois novos

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

uso da Calculadora HP12C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programa Excel e que necessitammelhorar suas aptidões e

seuconhecimento emplanilhas eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e

aperfeiçoar o uso da calculadoraH.P 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais do ramo contábilsão o público alvo desta iniciativa.

Não perca essa oportunidade!!!

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

DT 180 � vende-se, .trilha,
87, f r e i o a di s c.o .

·R$1.300,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510 (hor. comi.)

SCOOTER vende-se,
hyosung, . 98, amarela ..

R$1.100,00. Tratar: 372-

2246 ou 9125-5584.

APAREL.HO - vende-se, de

CD, pI carro, frente dest.,
JVC, 3 anos de uso. Tratar:
9952-9154.

JOGO DE RODAS - vende

se, aro 15, novas, furação
Ford. Tratar: 9975-0078.

SOM AUTOMQTIVO
vende-se, sub de 15 da

Bravox, m6delo endurance

E2K, c/ cxa dutada.

R$280,00. Tratar: 372-
2843 após 18:00 c/
Diego.

. �..

ROmmanEI
Jóias folheadas

JIl melhor Semi-Sóia e 'Prata do mercado está

atendendo' em Saraguá do Sul e regiã.o.

.,?\proveite a oportunidade ligue:

(47). 3027-2412
CE marque uma visita.

diversos
APARELHO GINÁSTICA-vende- Tratar: 376-0409 ou 376-"
se, Atletic 2001, cornpl., mals 2820.
de 30 exerc., c/ fita de vídeo.

R$700,00-em até 3x. Tratar: AQUECEDOR - vende-se, de
371-6238. 'ambiente, ótimo estado. Tratar:

371-3549.
.

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, AB Shaper. R$180,00.

ALUGUEL DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PRO,CLAMAS DE
CASAMENTO

Margot.Adélia Grubba tehmana, Oficial do Registro Civil
do 12 Distrito de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus
documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar

• os seguintes:
•

EDITAL N2 24.316 .

GilBERTO DA CUNHA E DEBORA SIMONE SilVA FIDEUS

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Ibirama, neste
Estado, domiciliado e residente na Rua Bahia, 170, apto.201,
nesta cidade, filho de José Benjamin da Cunha' e Gilda Edite da
Cunha.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de São Lourenço do

Oeste, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Tomás
Francisco de Goes, 325, nesta cidade,filha de Gustavo Valdemar

.Fidelis e Mara Regina Silva Fidelis

E, . para que chegue ao conhecimento de todos, mandei
passai' o presente Edital, que será publicado pela imprensa
e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

ir 371-3349

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370- r
3561. t

I

Informações: 275-8200 - Ràmais 8249/8253

extensão@unelj.com.br
UNERJ C d ;"a E't -'

R'
-

C
. , .

C.nt,ci Ufl'....'.ltárió.d.JaraQué do Sul OOlí �naçilo e x ensilO e euçoes omumtilTlilS

BICAMA - vende-se. R$50,00.
Tratar: 371-6238.

BINÓCULOS � vende-se, Nako,

50x101V. R$250,00. Tratar:

9117-1083 c/ Wanderlei.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Pitbull c/ Pedigree. Tratar:

373-4156 ou 9122-5901.

CACHORRO - vende-se,

filhote de 3 meses, mistura

de Rottweiller c/ Bo xer .

Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.

CACHO'RRO - vende-se, filhote
.

de 9 meses, mistura de chow

chow c/ Pastor Alemão. Tratar:

'373-3787 ou 9993-1751.
/

CACHORRO - vende-se,

filhote de pintcher nO 1,

Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 c/ Noeli

CA,CHORRO vende-se,

pintcher, adulta. R$40,OO,
Tratar: 373-3787 ou 9'993-

, 1751.

CACHORRO - procura-se,
piquinê;, adulta, fêméa, Tratar:
373�3787 ou 9993-1751:

CA'CHORRO - procura-se Basset,
pura, adulta p/ doação. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751.

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

9993-1751 c/ Noeli
s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRJ\ 15 de julho de 2003 CLASS
-----------------l'.ill..�1

R$200,00. Tratar: 9952-9154.CACHORRO - vende-se piquinês,
puro, filhote. Tratar: 373-3787

ou. 9993-1751 cf Noeli

rottweiller, 1 ano. R$100,00.
Tratar: 371-7341.

CARRINHO - vende-se, de

cachorrão prensado. Tratar:

9117-1083.
CACHORRO - vende-se, filhotes
de poodle micro-toy, vacinados

e desverminados. Tratar: 372-

2231. CELULAR - vende-se, Nokia,
3320, TIM, em perfeito estado.

Tratar: 9975-0078.

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

9993-1751 cf Noeli

vende-se,CACHORRO
,

CALCULAR - vende-se, HP12-C.

CELULAR - vende-se, nokia

5125, cf vibracall, envia e reco

Msgm de texto, cf nota.e garanto
até setembro. R$150,00.
Tratar: 9,963-9596.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/checue Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366_

CELULAR - vende-se, nokia

1220, 6 meses gar., capa,

nota, carreg., nO e R$10,00
créElito. R$240,00. Tratar:

370-4170.

CORREIO DO POVO 11

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *loca�ão "Consertos '"Montagens

. Irmáqulnas Indústria
e COmércio Ltda. - ME

, Trabalhamos com vendas e consertos:
.

- Motores Estacionários ' Motoserra
i

- Lavo JoIo - Roçadeiro • Assisfllncia 24 hs
i - Aspirador - Motobombas www.irmaquinas.cjb.net
I -. Compressor - Entre eutrus., irmaquinas@uol.com.br

. R.ua �el: ������i� ��lIIe� de ()fjv�ir�ll�Sl � �e�tr� � Jar�ªu� dI) ��I,
CELULAR - vende-se, gradiente,
c/ carreg., nº, R$10,00 crédito.

R$90,00. Tratar: 370-4170.

CELULAR - vende-se. Tratar:

9902-4035.

COLEÇÃO - vende-se, de CO, a

música do século. Tratar: 275-

4079.

COLEÇÃO - vende-se, de fitas

VHS, do 007. R$150,00. Tratar:
275-4079.

CONSÓRCIO - vende-se, de

.irnóve!s , carta no valor de

R$35.700,00 por

R$14.000,00 e assumir

parcelas de R$395,00. Tratar:
370-0177 'c/ Geraldo.

. CUBO - vende-se, Fender p/
estudo. R$250,00. Tratar: 371-
8684.

FOGÃO - vende-se, Brastemp,
4 bocas, acendo aut., inox.

R$150,00. Tratar: 9963-7195.

275-0316/371·9421
9133·6136/9952·1838

ou microondas, em bom estado.

Tratar: 371-0695.

FREEZER - vende-se, 415L.

R�450,00, facilita-se o pgto em

2x. Tratar: 373-2124.

FREEZER vende-se,
Prosdócimo, horiz.. 320L,
branco. R$500,00. Tratar: 376-

2506.

FREEZER - vende-se. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751 c/
Noeli.

GATA - vende-se, linda; gata
himalaia c/ 1 ano de idade.

Tratar: 372- 2231

LAVA JATO

vende-se, profis.,
2200 libras.

Portotécnica. Tratar
ao lado da

Indumak na Ilha da

Figueira .

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

JET-SKI. - vende-se; Kawasaki,
modo SX 750 cil., 93/94, bom

estado. R$5.500,00 nego
Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041

9118-9056.

JET-SKI. - vende-se, Yamaha,
modo VXR 650cil., 94, orig.,
impecável. R$ 6.500,00. Tratar:
041' 442-2565(coml.), 041

472-3698(res.) ou 041 9118-

9056 ..'

LAVA JATO - vende-se,' profis.,
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totogr., stúdio, estoq., e ponto
na Vila Lenzi. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.

TERÇA-FEIRA, 15 de julho de 2003

arrebentada, quebrada. Pago a marca Sharp, 4 cabeças, semi

vista. Vou jlté você. Tratar:" TíTULO BAEPENDI - vende-se.. novo. Tratar: 275-3122 ou

9979-0605. R$60,00. Tratar: 370�8633. 9955-9782.

2200 libra. Portotéeniea. Tratar eompl., el elevador e todas as 7919 el Vanessa(manhã). ViDEOCASSETE +. vende-se,
ao lado da Indumak na Ilha da ferramentas, pronta pI Sharp, 4 cabeça, seminovo.

Figueira. trabalhar. Tratar: 371-4284. TAPETE - vende-se, pI quarto Tratar: 275-3122.

de bebê, ótimo estado. Tratar:

lOJA - vende-se, de material OURO - compro, qualquer peça, 371-3459. VIDEOCASSETE - Vende-se,

�--_._-------------------------------------------------;;...---:----,

lA MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO
I

lOJA - vende-se, de calçados,
na Vila Lalau. Tratar: 371-7636.

PRANCHA vende-se,
moduladora, gama news, bi

wolt, prof. R$100,00 ou troco

MÁQUINA - vende-se, de por cei. Vivo pré pgo, Tratar:

costura industrial reta. Valor a 370-9489 até 12:00.

combinar. Tratar: 376-0642.

PROCURA-SE - moça pI dividir

aluguel na Vila Nova, próx. Posto
Mime. Tratar: 9111-7436.

MÁQUI�A vende-se;
overloque, reta e debrunsera.

Tratar: 370-3561.

RETROESCAVADEIRA - vende

se, 98, traçada, 4x4. Tratar:

275-2486.

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

370-3561. SOM vende-se, CC E,
aoowats, cl 2 CXS, CD, contr ..

remoto, semi novo. Tratar: 370-OFICINA MECÂNICA - vende-se,

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

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

água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos
de arroz, completando novamente com 1/2 copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

"

Agradece V.M.

j
I
.1

TROCA-SE - deeodificador ViDEOGAME vende-se,
Philips e antena Sky cl nota e Nintendo 64, cf 10 fitas orig.
roçadeira LN300 Trapp elétr., Tratar: 9117-1083.

por violino em bom estado e

arco. Tratar: 9975-8433. VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU + 1 rambol Pac.

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

VENDE-SE - prot. de berço, cesto
de med., mosq. de teto e bandô

pI cortina, azul. R$60,00.,
Tratar: 371-6238. ViDEOGAME - vende-se, Play

Station el 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VENDE;SE - lnst: de mini

mercado pI retirar do local.

Tratar: 9121-3921.'

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

VENDE-SE - lacres de lata de

alumínio. Tratar: 274-8620.

VIDEO GAME � vende-se, piai
station, 2 contr. E 1 analógico,
2 memory card, 10 CDs'. R$

, 300,00. Tratar: 9991-6734.

VíDEO lOCADORA - vende-se,
R$22.000,00. Tratar: 371-

2525 ou 275-0945.

PLANETGAME
* VENDAS. *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2

·XBOX
• PLAY5TATION ON.E
*OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COlOH
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts ...
Malha: Blusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON ...

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

acompanhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

Jaraguá do Sul c/ Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

Atendimento

8:00h às 18: 30h
,

.

.

� si fechar pi o atmoçoi
II FOne: 312 -1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar) jL ------ -
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rande
Ribeirão Grande

Estância

PROJETOS ���tr��sosm�mm�t��
área total de 272 mil metros quadrados, os idealizadores da
Estância Ribeirão Grande já traçaram planos para os próximos
meses. "Queremos incrementar o nosso turismo de lazere, com
isso, entrarem novos mercados", salientao gerente Yuri.
Visando complementar as opções de lazer, no mês de

......
agosto será instalada uma quadra poliesportiva.
Modalidades como tênis, vôlei e futebol poderão ser

praticadas. "As expectativas são as melhores. A

tendência é crescer cada vez mais, ampliando a

estrutura e melhorando o atendimento", ressalta.
Outra novidade é o Centro de Eventos, com

capacidade para 250 pessoas. Espaço
multiuso, o local será destinado à negócios,
palestras e, inclusive, .casamentos. Nele,
poderá ser realizado tanto uma grande
'convenção quanto pequenos eventos

isolados.

.... CRQMQART

Equipe compostapor 32 funcionários capacitados e emconstante

treinamento garante a satisfação dos hóspedes

Os famosos adoram

Piscina térmica, pesca terapêutica,
completa academia de

condicionamento físico, 'entre outras
, terapias alternativas aliadas a

alimentação balanceada do Cheff
Wandeé traz como resultado o

equilíbrio entre corpo, mente e espirita

Parabéns pelo sucesso aícençado
neste 10 ano de perfeita harmOnia

entre empreendimento e bem-estar

Fone: 275-4000
E-mail: lecontl@netuno.com.br '

R: Guilherme Weege, 111- Jaraguá do Sul· se

Muitas personalidades renderam-se aos encantos e a

hospitalidade do Hotel Estância Ribeirão Grande,
entre eles, Luciano Szafir, Reginaldo Faria, além de
Kátia Janini, florista e decoradora do programa Hebe
Camargo e Lú Barbosa, empresária do cantorDaniel.
a comediante Ari Toledo também desfrutou de
momentos de tranqüilidade em meio à natureza local

•

(J
l

CONSTJlUTORA E

INCORPORADORA

JARAGuÁ
consjgua@netuno.com.br

275-0014 R: CeI. Bernardo Grubba, 246 _ Centro _ Jarauuá do Sul F. Krueqet; 235
e-mail: antenas:jaraguá@uol.com.br

Parabéns pelas
inúmeras conquistas

alcançadas durante esse

]0 ano de explendor.
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POR FRANCIENE FAGUNDES

o casal Dorelea e Egon Hornburg
comemoraram dia 31/5, Bodas de Prata.
Parabéns e felicidades de seus familiares

Rosiléa Krawulski, fiscal do Procon,
aniversariou ontem dia 14. E a festa em

comemoração realizou-se no sábado dia
12. Felicidades!

Também no dia 17/5, na Igreja Evangélica
Cristo Bom Pastor, uniram-se na aliança
do matrimônio, Cristian e Jaqueline
Müller

Jenifer Graciele completou 16
anos no dia 2. Filha de Izabel e

Rubens (em memória). "A partir
do momento que você chegou
conquistou nossos corações,
amamos você." Fel icidades de
toda sua família

No dia 14/6, Daysi Rudiger e

Alexandre Minatti, casaram-se na

Igreja Evangélica Cristo Salvador, na
Barra. A recepção dos convidados foi
na SER Alvorada

Deise Müller e Ivan
Monn, casaram-se no

dia 17/5, na Igreja
Evangélica Cristo

Salvador, da Barra. E

após os convidados
foram recepcionados

no CTG Velha
.Querência

Leonardo Vieira.
e o governador
do estado Luiz
Henrique da
Silveira

19a KOLONISTENFEST
A S E R AI iança através de sua di reto ria, tem a honra e a grata satisfação
de convidar a todos para participarem da 19a I<olonistenfest, a festa
do colono, que realizar-se-á nos dias 18,19 e 20 de julho. Compareça
e prestigie, pois haverá muita comida típica alemão, bailes, shows
com as duplas "Carla e I<etlin" e "Magali e Wanderlei", parque de

exposições, brincadelras com a turma do Miguelito e muito mais.
Contamos com a sua presença, ela é muito importante para nós!

Os filhos e os netos estão muito felizes em

abraçar Alcides e Arilda Gomes Américo, pelos
seus 50 anos de vida conjugal, que será neste
sábado dia 19

NOITE DA SOPA
Todas as Quartas-feiras
a partir das .19:00 horas

18/6 - LANÇAMENTO DO CD MAGALI E WANDERLI

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

Especializado em café colonial sob encomenda!!!
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: 376-1084
Endereço: tkm. da Rodovia se 416 (Jaraguá do Sul- Pomerode) SOOm
da Fábrida da Choco/eite.Estrada Geral Aurora si nO, Rio Cerro II

FELICIDADES
Acenio Becker aniversariou no últi
dia 26/6. Felicidades de todos os se
familiares.

·PARABÉNS
Aniversariou dia 14, Izel r. Garcial
seu filho, Guilherme aniversaria hok
Esta é uma homenagem com muit�
carinho de Fernando e demail
familiares que lhe desejam os mail
sinceros parabéns.

__ IVERSÁ RIO_S
13/7
H i I clã D rews S asse
Valmira Alves
Daniel Roepke
Helena Simões
Marildo Juliano de Q. Alves
Kátia Ranthum
Cássio Rodrigo da Silva
Andersen Ruysam
Janaina Sevegnani
Luiza Figueiredo Risso

14/.7
Edite Denise Bertoldi Vicente
Ivete Sater Correa Gehrke
Rosemeri Karsten
Maiara Utpadel
Rosiléa Krawulski
Delirio A. Schwartz
Renato Cesar Dias
Victor Viergutz
Herbert Stortz
Izel r. Garcia

15/7
Halihina Carolina Franzner
Adriana G rimm
Luana Schulze
Dirce Volkmann
Daniele Janice Kreis
Terezinha Gaedke
Anegreth Hille Meier
Erna Günter Emmendoerfer
Álvaro Ricardo Zoz
Paulo César Cole
Guilherme D. Garcia

16/7
Marilse Kotchella
João Rudolfo Hauck
Silvana C. U. Bonatti
Martin Schulze
Gustavo Araldi Medeiros
Adelino Damasio de Jesus
Flavio Roters

17/7.
Karina Luize da SITva
Luis Fernando Winter
Dirlane de Carvalho
Laudir Dalpiaz
Dra. WaltraudtWitthoft

. Natanael Fernando de Lima
Ellen S. P. Hansen
Andersen Pierre Schulze
Paulo Pires

18/7
Luiz Fernando Gacho
Carlos Eduardo Scheibe
Giuliano Berti
Carlos Alberto Meier
Thamile Luciane Reus
Irmtrad Mohr
Andreia Cristina Leoni
Celso Pedrotti
Laidir Dalpiaz

19/7
Julia Bruch
André Vicente Lenzi
Tatiana Bittencourt
Rosane J. H oeltgebaum
Edilore I<ohler
Clara Kinen
Elisângela Schulz
I<i rian Sjoberg
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(tIírculo
Italiano

is- FESTA ITALIANA

HOM ENAG EM À FAMÍLIAS - FAIY1ÍLIA LAZZARIS
Gaetano Agostino l.azzaris casado com Elisabete Sopelsa,
cansados das dificuldades que passava seu pais,
convivendo com séries problemas econômicos, preocupados
com o futuro de seus filhos, decidiram mudar-se para a

tão propagada "mérica" onde localizava-se o País do
Futuro.
No ano de 1855 com seus filhos: Speranza, Guiseppe,
Batista, Tereza e Atílio Marina, partem de Vallada

Agordina, Província de Belluno.
.

A viagem levou cerca 'de45 dias, Atílio o filho mais novo

do casal nãp resistiu ii. longa e penosa viagem, vindo a

falecer durante a viagem.
Com muita tristeza, desembarcaram no Porto de ltajaí,
porém com muita esperança e fé em Deus. Trouxeram

consigo muita vontade de vencer.

Fixaram domicílio em Luiz Alves, município onde o relevo
e o clima assemelhava-se e lembrava a Itália distante.

Representando a Família l.azzarls.: sr. Vittório Lazzarls,
recebeu o troféu comemorativo.

'

4a FESTA DAS ETNIAS - 30 DE AGOSTO
O Círculo Italiano de Jaraquá do Sul, convida você e sua

família para participar da 4a Festa das Etnias, que se

realizará no dia 30 de agosto, no Parque Municipal de
Eventos - Pavilhão "A, onde reunimos descendentes das
Etnias (italiana, alemã, polonesa, húngara e negra) e

simpatizantes, com a finalidade de resgatar a cultura,
através da apresentação de Grupos de Danças Folclóricas,
bailes/shaw com bandas típicas, relembrando as festas dos
nossos antepassados. Prestigie.

AU LAS DE ITALIANO
Estão abertas matrículas para aulas de !tal iano,
iniciantes:
Horário das 19hOO às
21hOO
Dias: Q uarta-fei ras e

quinta-feiras.
Maiores informações,
na Sede Social do
Círculo (370-8636).

nível

Graz ie l

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -VALDIR JOSÉ BRESSAN
Presidente

HISTÓRIA CORREIODOPOVO 9

A H istória em dois tempos é o título da
exposição do Arquivo Histórico Municipal
Eugênio V. Schmõckel, em homenagem ao

aniversário do município. Poderá ser vista
no Shopping Breithaupt, do dia 18 a 31 do
corrente. Aproveitamos dois flagrantes
desta exposiçã da Rua Emílio Carlos

Jourdão: Um deve
ser da década de
1960 e, outro, de
duas semanas atrás.
,

E muito interessante
a comparação entre
o passado e o

presente, feita nesta

exposição. Vale a,
pena conferi r.

'}t História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado SÓ é importante se

seu tempo foi bem empregado.

A HISTÓ POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

inauguração dos refletores da Arweg( Associação Eugênio Victor Schmôckel, Presidente Câmara Jaràguá
RecreativaWeg), ampliando as possibilidades da prática . do Sul, Albrecht Kranke, Presidente Câmara' de

HÁ 15 ANOS

Em 1988, o deputado Adernar Duwe e o secretário
Werner Zulauf, acompanhados da cometiva catarinense,
embarcavam para a Alemanha, levando farta

documentação, fotos e fita de vídeo sobre sociedades

esportivas e recreativas que mantém a tradição
'germânica de tiro ao alvo, para tentar a obtenção de

recursos destinados àmanutenção. Existiam perspectivas\ ,

destes recursos virem a ser liberados de contatos de .

Duwe com entidades culturais alemães. Como de fato

aconteceu, modernizando os Schützenvereine

(sociedades de atiradores). O voto falcutativo para os

menores de 16 anos era aprovado pelo plenário da

Constituinte, que restabelecia o' texto do anteprojeto
da Carta, �laborada pela Comissão de Sistematização.
A -. iniciativa era aprovada pela Comissão de

Sistematisação por 355 votos.

O ]EC00inville Esporte Clube) participava da

pebolística,- no período vespertino. Avizinhava-se o

tempo de -eleiçôes municipais. Em Jaraguá do Sul,
,

,

armava-se uma coligação entre PDS, PFL, PDT, PT e

ala dissidente do PMDB. Victor Bauer, a pedido
relacionava nomes: Udo Wagner, Eugênio Srrebe.josé
Carlos Neves, Reiner Modro, Eugênio Victor

Schrnôckel, Octacílio Pedro Ramos, Sigolf Schünke,
Errol Kretzer, I-Ians Gerhard Meyer( Nutzi), Werner

Schuster, José Gilberto Menel, Dr. Altevir Fogaça,
Reginaldo Schiochet, Eggon João da Silva, Loreno

Marcatto,Dietrich Hufenuessler, Rudolfo Hufenuessler,
Wilson Kohlbach, Dr. Gert Edgar Baumer, além de

outros.

O vereador presidente, Orival Vegini, apresentava o

projeto-de-lei tombando a Capela São João Batista da

localidade de Vila Chartres, como de valor histórico e

artístico.

HÁ 3 ANOS

Em 2000, na coluna Confiraa História, constava o final

de uma nota do ano 1 ?68: "Eggon João da Silva,
Presidente daAssociação Comercial e Industrial deJaraguá
do Sul, Marlo Souza, Presidente do Rotary de Jaraguá
do Sul, Gert Edgar Baumer, Presidente do Lions Club,
Loreno Marcatto da Com. de Integração do Vale do

Itapocu, Victor Reinke, Presidente do Rotary GM, Irineu
Maanke, Prefeito Massaranduba, Ludgero Tepassé,
Prefeito Schroeder, Victor Bauer, Prefeito de Jaraguá do

Su\, Armoldo Bilaardt Jr., Prefeito GM, Irineu Maanke,
Prefeito Massaranduba, Ludgero Tepassé, Prefeito
Schroeder, Leopoldo Krueger, Prefeito de Corupá,

.

Massaranduba, e Carlos Tozini, Presidente Câmara de

Corupá". O episódio custou muita luta até que, um dia, a
SC-301 virou BR-280. Pois é! A união faz a força.
Com o título Mérito Lojista, a Malwee Malhas era

contemplada com o prêmio Mérito Lojista, o "Oscar"

do Varejo, em três segmentos. O diretor-presidente da

impresa, Wandér Weege recebia troféus nas categorias
confecção infantil, confecção feminina e confecção jovem.
O prêmio era entregue em elegante e ocorrida cerimônia

no Auditório Casablanca do Hotel Meliá, em São Paulo.

A Boatre Notre Dame abria a temporada de shows, em
nível nacional, com a Banda Art Popular, •
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10 CORREIODOPOVO POLÍCIA

FALECIMENTOS

TERÇA-FEIRA, 15 de julho de 2003

IABUSO: EXCESSO DE LIGAÇÕES SEM EMERGÊNCIA CONGESTIONA AS LINHAS DA POLíCIA MILITAR

Polícia atendeu 935 casos de

perturbação do sossego alheio
}ARAGUA DO SUL - A

Polícia Militar também

questiona algumas ocor

rências ,que atende diaria

mente. 'Nos últimos três

anos, casos de perturbação
ao trabalho e sossego
alheio --'- vizinho com som

alto, carros com som alto

no trânsito, discussão entre
marido e mulher e' brigas
em bares - são campe
ões em chamadas. No ano

passado, foram registrados
1439 casos e, de janeiro a

julho deste ano, já compu
taram 935 ocorrências, ge
ralmente em finais de se

mana e em feriados.
A tenente do 14° Bata

lhão da Polícia Militar,
Arlene Villela, explica que

enquanto os policiais estão
"

se deslocando para deter

minado lugar para atender

casos .desse gênero, estão
, deixando de atuar em oca

siões mais importantes.
_:___; Também enfrenta

mos o problema do con-

Cesar Junkes

Tenente pede mais razoabilidade das pessoas ao chamar a PM

gestio?amento das linhas

telefpnicas, pois contamos
com apenas quatro. Às ve
zes, todas estão ocupadas,
em casos que não têm tan

ta urgência, e quem real

mente precisa de ajuda
policial, depara-se com as

linhas ocupadas. Então, o

que pedimos é que a co

munidade se eduque um

pow;::o nesse sentido, que
tenha mais razoabilidade e

solicite ajuda policial quan
do realmente for necessá

fio ___:._, diz a tenente. Ela

menciona casas de brigas
entre casais, onde a mulher

chama a polícia para "as

sustar" o marido, não per
mitindo que o companhei
ro seja encaminhado à

Delegacia de Polícia para
efetuar o registro da quei
xa. "É serviço da Polícia

Militar apaziguar brigas de

casais?", questiona.
Arlene orienta as pesso

as, para, antes de charriar a

PM para reclamar de baru-

.lho da vizinhança, tentar
conversar e negociar horá
rios. "Caso não haja acor

do e continuar a perturba
ção, o incomodado deve ir

até a delegacia registrar quei
xa, para que então seja soli
citada uma audiência judi-

,

cial, onde será estipulado
um horário permissível
para determinado volume

do som. Se o acusado não

respeitar, nesse caso está in

fringindo a lei e pode ser

autuado", explica a tenen

te, enfatizando que as pes
soas precisam respeitar a lei ,

do silêncio. (FABIANE RIBAS)
, '

Basquete jaraguaense busca bons resultados na Olesc
}ARAGuA DO SUL - A

equipe AjabjFME Infanto

feminino entrou em qua
dra este final de semana

para defender o returno do

Campeonato Catarinense

de Basquete. Na sexta-fei

ra, enfrentou o time Cl�be
de Basquete/Xanxerê, ven
cendo as adversárias por
78 a 45. No sábado, as

jaraguaenses pegaram, a

AABBjChapecó e acaba

ram perdendo o confron

to, por 66 a 51. Com este

resultado, as meninas do

. basquete seguem na' segun
da colocação do estadual,

corri grandes chances de

'classificação para o

quadrangular final. "Te
�os condições de ser cam

peão e vamos brigar por
este título", garante o téc

nico Júlio Patrício.

O próximo confronto

pelo catarinense está mar

cado para o dia 1 de agos
to, em Jaraguá do Sul,
quando o time da Ajabj
FME enfrentará o grupo
de Lages. Questionado
com relação à Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina), o técnico

diz que as atletas têm boas'

Venha
, , ,

conhecer ...

chances de conquistar a

primeira colocação. "Pro
vavelmente a final será en

tre nós e Chapecó, assim
como foram nos últimos

dois anos", destaca.
O técnico Julio Patrício

conta com as atletas Ana

Paula do Nascimento,
Cristina, Travi, Gabriela
Albuquerque,GabrielaSilva,
Isabele Obenaus, Jéssica
Souza, Josiane Campos,
Jucinéia Formigari, Letícia
Gesser, LuizaRegis,Marcela

. Prada, Maria Helena Batista
e Mayara Spézia.

MASCULINO A

I

equipe Infanto masculina

da AjabjFME também

entrou em quadra no final '

de semana e venceu os dois

jogos ___:_ 82 x 42 contra

Xanxerê e 78 x 46 contra

Chapecó. O técnico Mil

ton Mateus diz que os atle

tas que vão pará a Olesc
,

vão tentar chegar à final,
como nos anos anteriores.

"Este ano estamos com

um grupo novo, com bas

tante jogadores com ida

de abaixo do' limite permi
tido, mas acreditamos em

bons resultados", 'salienta.
I

(FABIANE RIBAS)

Faleceu às 13:00 horas em 13/7 o Senhor
Jerson Walz com idade de 37 anos, deixando
enlutados a esposa, 2 filhós, irmãos,
cunhados e demais parentes e amigos. O se

pultamento foi realizado em 14/7 às 15:00

horas, saindo o féretro do Salão da Igreja Nossa
Senhorta Aparectda seguindo para o Cemitério
da Vila Lenzi.

Faleceu às 10:30 horas em 11/7 o Senhor

Afons Maass com idade de 82 anos, deixando

enlutados a a esposa, 5 filhos, noras, netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 12/7 às 16:.00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 21:00 horas em 12/7 o Senhor

Alírio Uller com idade de 46 anos, deixando

enlutados esposa, 2 filhos, 1 filha; irmãos,
cunhados e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 13/7 às 16:00

horas, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Municipal
Schroeder.

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

Manoel Salai com idade de 76 anos, deixando

enlutados a esposa, 4 filhos, genros,noras,
netas e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 13/7 às 8:00

horas, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

I Especíalízaçâo: Hospital de Clinicas Estado do Rio de Janeiro
I e Cnrpo na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janeiro

I Fone: (047) 275-1150
LAv. Mal.:_, De��!�_ n?_:.��J�!�_.:-lC:!:_��i�_I:l!:�_�!:�ter

LOTERIAS
Megasena
concurso: 479

20 - 26 - 4 l_- 46 - 54 - 58

Quina
concurso: 1171

04 - 07 - 28 - 29 - 78

Loteria Federal
concurso 03750

1 ° - Prêmio: 51.761
2° - Prêmio: 48,194
3° - Prêmio: 54.222
4°_ Prêmio: 64.955
5° - Prêmio: 44.187

Lotomania
concurso: 332
06 - 1 6 - 1 8 - 25 -

26 - 27 - 29 - 30 -

39 - 42 - 44 - 48 -

50 - 58 - 62 - 82 -'

89 - 94 - 97 - 98

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
�--�--------,���---�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



]araguaenses preparam-se
�� para atuar na Olesc 2003
s,

o
soas, entre técnicos e atletas,
está se preparando para as

disputas da Olesc 2003

(Olimpíada Estudantil de '

Santa Catarina), que tem iní

cio na quinta-feira, na cidade
de Rio do Sul, prosseguindo
até dia 26. O Município será

representado nas modalida

des de atletismo, basquete,
natação, futsal, handebol, tê
nis de mesa e xadrez, todos
no masculino e feminino;
além do vôlei masculino. O

grupo pra-guaense corre

atrás do título de tricam-peão,
conforme relato do diretor

técnico da FME (Fundação
Municipal de Esportes),Her
cílio Mendonça Rosa.
- Este ano a competi

çãoestarámais difícil porque
as cidades de Florianó-polis, '

Joinville e Blumenau insere-

a

o

lr

o

e

o

o

�i

r

J

enquanto que nós vamos dis

putar em apenas 15-, con

sidera.

No atletismo, que foi

campeão no masculino e fe

minino no ano passado, o
técnico Adriano Moras diz

que não têm como ter mui

tas garantias porque o gru
po foi totalmente renovado.

Moras salienta que entre os

31 atletas que vão integrar o
grupo na Olesc, cinco têm

experiência em competições
nacionais. Djéssica Barbosa,
vai defender oMunicípio no
pentatlo; Kamila Glowatski,
nos 100 metros com barrei

ra e 75 metros rasos; Jéssica
Caglioni, nos mil metros ra

sos; João Paulo Marangoni.:
nos 75 e 250 metros rasos, e

Valmir Vargas, no' disco e

dardo. (FABIANE RIBAS)

Artigos em fios e lãs, Biquínis,
Maiôs, fítness.(academía)

"Feliz é aquele que
teme a Deus, o
Senhor, e vive de
acordo com a Sua

vontade",

Salmo 128:1

Rua Max Wilhelm, 289
8aependi • Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180
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I TREINO: EQUIPE JARAGUAENSE SEGUE OS TREINOS COM INTUITO,DE GARANTIR O TíTULO DO ESTADUAL

Ma1wee perdeu o jogo de sábado
e a vaga para a final da Liga

]ARAGUÁ DO SUL - A

derrota por 2 a O para
Carlos Barbosa na prorro

gação após a segunda par
tida ,da fase semifinal da

Liga Nacional de Futsal

2003 tirou da Malwee a

chance de disputar seu se

gundo título nacional da

temporada. O jogo, reali
zado no Centreventos Cau

Hansen, emJoinville, atraiu
a atenção de quase cinco

mil torcedores' na tarde de
sábado. O time catarinense

volta suas atenções agora
para a conquista do título

estadual, onde é líder iso

lado.

Impulsionada pela tor
cida, a Malwee entrou em

quadra marcando muito

bem as tentativas de ata

que do adversário. Com
Fabiano anulando Betão, e

James cobrindo os avah

ços de Pablo, a Malwee

teve em Xoxo e Júnior sua
maior concentração de jo
gadas ofensivas. Depois de

cinco oportunidades per
didas,_o time de Jaraguá do
Sul abriu o placar aos

11'12", com Xoxo apro
veitando uma jogada inici
ada com Júnior.

Em desvantagem no

marcador, Carlos Barbo

sa tentou explorar as joga
das em profundidade com

lançamentos para Pablo. A

abertura possibilitou a in

filtração do ataque

]ARAGUÁ DO SUL - veram equipes em todas as

8-
Uma delegação de 190 pes- 'modalidades, totalizando 21,

ala direita e tocando na sa

ída de Franklin.

Com um resultado que
não lhe interessava a

Malwee partiu para o ata

que e aos 7'34" Fabiano fez

3 a 2 para os catarinenses.

Dois minutos depois, Fi
ninho foi desviar um lan

çamento de Franklin e aca

bou marcando contra. A

pressão gaúcha resultou no
terceiro gol aos 14'52"
com Gabriel.

Depois de cinco rninu

tos tire intervalo, Carlos
Arquivo

Apesar do resultado, Rangel diz que grupo fez boa campanha 'Barbosa conseguiu á va'n,s

tagem a 1 �04" .com G:ábÚe1
,

pe jaraguaense. .

aproveitando um reb,c),ti
, O segundo tempo 'do- rlUIna defesáde Ftank1i�: ,',

meçou com a Malwe,e', "Na seg��qa,,,�i�Fl':t[��
pressionando o adversário Pt?�ro$����? i:��l��,e':
em sua quadra. Os gaú- "p�r,ti� pàr�:9,t��fq;u��f�!
chos esperavam apenas a ';, b.'iano� aCi;;r:<?tU;�����;�,",d�
oportunidade de contr�-, ': '.{.�fl;!�rsop:�o1f;J:;Z'�,,;JfSg�qith
ataque para poder empa- A'lS� "epríi�a��i��li�e:$;',�m�f,�'
taro E ela apareceu aos 6'51, .' uma -srez; Bêdi6 ''f�z ,i,�à @'
com Pablo escapando pela ,aos 3:09":' ' ..

,·,Ir,'"iJ''t
• � ,t _';' ':'''1.

catarinense, que ampliou a

vantagem para 2' a O aos

14'25", aproveitando um

rebate de Emerson após
'um chute de Xoxo. A equi
pe gaúcha partiu para o

ataque e somente chegou
ao seu primeiro gol aos
19'50", através de Índio,
numa' desatenção da equi-

]ARAGUÁ DO SUL � A derrota de noite, viajam paraPalmitos, onde vão eÚrerirJ
sábado não estava no script da comissão o time da casa, pelo- éatarinense. O confrQQtq,:,
técnica da equipe Malwee, que estava 'será na quarta-feira, às 20h30.

"

contando com os jogos da final. ''Apesar Questionado com relação àsmudançasque
'

de o resultado não ter sido o esperado, o grupo vai sofrer, o supervisor destaca 'que, ,

acho que fomos bem na competição, ainda não têm respostas da diretoria. Os atletas
fizemos uma excelente campanha' e agora Henrique eMarcelinho têm propostas de times
seguimos com cabeça erguida em busca da Espanha e Clernilton e Fabiano, de clubes

do título do campeonato estadual e dos ' da Itália. ''Vamos nos reunir definir a liberação
Jogos Abertos de Santa Catarina", diz o dos atletas. Como são propostas de times

supervisor-técnico do grupo, KleberRangel. fortes, não temos como os manter aqui",
Hoje à tarde os atletas se reapresentam e, à explica Rangel. (FR)

,

Vaipara o Garibaltfí?
Vá peil slol,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESEMPENHO: ATLETAS DA ADHJ/PASOlD LAB/VÊ MAls/FME BUSCAM TíTULO DO ESTADUAL

Handebol traz bons resultados
'do catarinense em Joinville

]AAAGUÁ DO SUL - As

equipes masculina e femini

na categoria Cadetes da

PME/ADHJ/Pasold Lab/
Vê Mais participaram do

Campeonato Estadual de

Handebol neste final de se

mana, no ginásio de espor
tes do Grêmio Cônsul, em
Joinville. Ao todo, competi
ram seis equipes nomasculi
no e feminino. As atletas

jaraguaenses enfrentaram e

venceram Rio do Sul, por 24
a 15; CE Bonja, de Joinville,

. por-Zf a 15; ADC Geração,
de Florianópolis, por 23 a

13; o Criciúma, por 20 a 16,
perdendo apenas para o

Giorama, de ltajaí, por 18 a

15. Com estes resultados, o
grupo feminino segue na se

gunda colocação, comando
13 pontos, contra 15 do

time de ltajaí.
O returno da competi

ção está marcado para acon
tecer entre os dias 21 e 24 de

agosto, em Itajaí.
A equipe masculina da

ADHJ jVê Mais/Pasold
Lab/PME venceu o Rio do

Sul, por 19 a 10; o Lagunense,
por 19 a 14, e perdeu para o

Juventude, de Caçador, por
25 a 17; para o Bonja, por

18 a 15, e para a Adiee, de

Florianópolis, por 21 a 17.

C�m estes resultados, os

jaraguaenses ocupam a ter

ceira colocação, estando atrás
de Joinville e Florianópolis.
O técnico Everton Sales diz

que, por se tratat de� gru
po novo, os atletas tiveram

um bom rendimento, atua
ram com regularidade.
(FABIANE RIBAS)

JORNAL
CORREIO
00

POVO

·0 melhor

da

reg ião!

Ligue
,

..371-1919

e confi ra.

SANTA CRUZ BATE o AvAí EM,CASA
O Santa Cruz não fez uma grande partida; mas mostrou
eficiência na:s finalizações. Com isso, venceu o Avaí por
2 a 0, na sexta-feira, no estádio do Arruda, e se

recuperou da derrota para o Botafogo na última rodada
da Série B. Com o resultado, o Santa Cruz pulou do

16° para o sétimo lugar, com 18 pontos .. O time está

embolado com. Marília, Remo e Londrina, e a três

pontos do líder Botafogo. O Avaí permaneceu com

17 pontos e caiu para o oitavo lugar.

Comparti lhe o seu amor

SEJA VOLUNTÁRIO

I É uma entidade sem fins lucrativos que trabalha na prevenção
da AIDS, apoiando e orientando os seus portadores e

familiares. Na comunidade, o GAPA realiza palestras,
participa de eventos conscientizando as pessoas sobre a AIDS
e fazem os encaminhamentos necessários aos portadores do
vírus HIV.

'

ePess0as com sensibilidade e disponibilidade
para orientar e ouvir.

e Pessoas especiais, como você.

SoraiaMüller ou ÀlessandraMedeiros

Fone: 372-8438
,

Jaraguá do Sul .,

VoluntárioCoração "

Todo mundO tem. Sófalta começar; agir..
'!

1.,'••
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