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Domingo foi dia de plebiscito em guaramirimo Por uma diferença de sete votos, a comunidade da vila
amizade optou pertencer ao municípo de schroeder. Prefeito Osvaldo Jurck estuda maneira de assumir a vila

Vila Amizade opta pertencer
ao município de Schroeder

Numa eleição um tanto conturbada, foi
decidido neste domingo, por sete votos de

diferença, que a Vila Amizade irá pertencer a

Schroeder. Prefeito Osvaldo Jurck está

estudando uma forma de assumir a comunidade

já que as verbas do Fundo de Participação
Municipal, cerca de 15% do orçamento, foram
cortadas. PÁGINA 3

Coordenação da festa organizou uma exposição com fotos de várias gerações da família Piazera Páginas 6 e 7

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELlI CONFIA.

Camila Glowatski ficou em

primeiro lugar na prova dos 75
metros rasos, garantindo a quarta
colocação da equipe jaraguaense
feminina na Olimpíada Estudantil
de Santa Catarina. Página 11

PM efetua blitz no

centro e bairro deJS
A Polícia Militar efetuou blitz

na noite de domingo. Das 19 às

22 horas, fixaram-se na Rua

Reinoldo Rau e, das 22 à 1 hora

de segunda-feira, fiscalizaram nas

intermediações do Salão Vitória.
PÁGINAlO

3-7lJ!!!<O".
3-�'.7

Rua Quitrlino Bocoiúva, 64 • (emlO

fu'uroemp@uol com br

Utler de mercado em ediffcios com 7 andares

Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.8822 2.8830

PARALELO 2.9000 2.9800

TURISMO 2.8300 2.9300

?tII/ELLI
Moda Masculina
Ca'�adão da Marechal, 364
Estacionamento Anexo.
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. 2 CORREIODOPOVO

o meu garantido; o seu,

talvez; ,(;) vosso, se, sobrar!
JOÃO ARNOLDO GA�CHO --.'-Professor no Centro Universitá
rio de Jaraguâ do Sul (Unerj)

É perfeitamente natural e compreensível que aspessoas se sin

tam desconfortáveis diante de interesses próprios ameaçados. Até
animais lutam por um território, por uma presa, por uma fêmea...

Das pessoas, porém, dotadas de razão e sensibilidade, também
seria natural esperar que a luta pelos próprios interesses acontecesse
com' inteligência e bom senso, de maneira civilizada.

Esse instinto de defesa animal está se manifestando diante da

proposta de reforma da Previdência Social no Brasil � parece que
na França acontece algo semelhante! Na cabeça da maioria das

pessoas, o único critério de avaliação é: vou ganhar ou vou perder?
Se ganhar, a proposta é boa; se perder, ela é inadequada, injusta ou
inviável. Em disputa deste tipo, é fácil prever que a vantagem fique
do lado dos mais poderosos, dos mais espertos e mais organiza
dos. Não importa se, ao final, os mais desprotegidos, desinformados
e, não por acaso, mais necessitados, continuem perdendo e, além

disso, direta ou indiretamente, pagando a conta.

Estamos diante de uma situação que deve ser tratada politica
mente, conforme o melhor sentido da palavra política, que é a

ciência e a arte de tratar das questões públicas, mediando confron
tos entre os interesses individuais e os coletivos. Neste, como em

outros casos, aboa política deve guiar-se por dois critérios: o crité
rio técnico e o critério ético e de-justiça.'

Não é preciso .ser técnico em Previdência Social para perceber
que o sistema no Brasil está falido e que, se nada for feito, pode
haver colapso geral das finanças públicas, Muito ajudaria, é claro,
se; comou sem reforma, houvesse menos apropriação indébita de
recursos do Sistema, tanto afastando os que desviam e roubam,
como cobrando dos que sonegam. Mesmo assim, no entanto, sem

a reforma, o doente continuará em estado terminal, e algo precisa
ser feito, logo.

Sob o ponto de vista ético e de justiça, não se pode confundir
justiça com legalidade nem ética com esperteza. Além disso, por
mais que a alguns isto soe como ofensa, privilégio usurpado não é

direito adquirido. (Só não entende quem não quer).
A filosofia do Direto nos diz que o espirita da Lei maior não

pode ser contrariado por decretos e regulamentos. A nossa Cons

tituição garante o princípio da igualdade entre os cidadãos: nin

guém é mais cidadão que outro. Nossa Constituição também asse

gura, porque é democrática e não totalitária, a liberdade no uso e

posse do capital, garantidos os limites da própria Lei. Da mesma

forma,' é permitido acumular capital honestamente, conseguido, e,
assim, ter um futuro mais seguro e confortável. A Lei não proíbe
prover uma renda mensal futura, mediante antecipada e proporci
onal contribuição. Se é assim, por que todos têm que pagar para
que alguns tenham direito a aposentadoria "especial", algumas che
gando a mais de R$ 20.000,00 ?

Senhores políticos! Façam o que tem que ser feito. Vocês não

foram eleitos para defender alguns ou ter a conveniência ou vanta
,gens como critério de decisão. Foram eleitos para fazerem o que é

tecnicamente indicado, o que é justo e ético. Pensem quantas boas
obras vocês poderiam inaugurar - e disso vocês gostam, não? - se

pudéssemos aplicar em hospitais, escolas, estradas, segurança ... os
40 bilhões de reais que enterramos a cada ano no buraco aberto

pela Previdência?
É hora de pensar conforme a boa política. Nada de: "O meu,

garantido; o seu, talvez; o vosso, se sobrar!". Caso contrátio, voltare
mos a ser homens bestas, brigando por came e ossos, mesmo que -

ridiculamente! - de terno e gravata, com diploma de doutor ou título.

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 devem 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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o Besc e os catarinenses

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

rEsta 'semana o Besc (
Banco do Estado de Santa

Catarina) completa 41 anos

de existência. Infelizmente,
com muito pouco ou quase
nada para comemorar. Com

um prejuízo que chega a R$
817 mil, o banco dos

catarinenses enfrenta uma

das piores, crises de sua his

tória. A nova diretoria do

o próprio
presidente da

instituição
alega que o

caso Besc
é um caso de

milagre
Besc, através do presidente
Eurides Mescolotto, tem tarina perdeu o controle do
afirmado que a privatização .Besc em setembro de 1999

está cada vez mais distante, depois de um conturbado'

mas ainda é uma sombra que período de notícias alar

tem afastado os investido-- -rnantes sobre o possível fe
res. chamento do banco, o que

Como retomar o cresci- gerou muito fechamento de

menta do Besc e fazê-lo vol- contas e evasão de dinheiro

tar a ser o banco dos
catarinenses é um problema
de difícil solução. O próprio

, presidente da instituição ale

ga que o caso Besc é um caso

de milagre. Milagre por ain

da não ter sido privatizado.
Mesmo sem privatização, O
Besc não deve voltar a ser

estatal. A tendência, é que
continue federalizado, afi
nal, este foi o preço em tro

ca da sua não extinção.
O Estado de Santa Ca-

para outras instituições fi

nanceiras.
_

Em Jaraguá do

Sul, a administração públi
ca municipal trocou a conta

no Besc pela Caixa Econô

mica Federal, demonstrando
falta de confiança na saúde
financeira do Besc.:

Semana passada, o pre
sidente do Besc esteve na

região visitando as agênci
as as prefeituras com a in

tenção de fazer negócios,
estimu1ar o correntista e

CORREIO DO POVO -Diretor-presidente: Eugênio v:' Schmõckel
Publicado desde 1919

...J

conhecer de perto a reali

dade das agências e seus

funcionários. Em Guara

mirim, Mescolotto conse

guiu assinar convênio com

a administração municipal
para a liberação de emprés
timos aos funcionários pú
blicos.

Apesar do saldo negativo
.

e do sentimento de frustra

ção em relação a um sonho

que foi interrompido, o Besc

continua sendo' dos ca

tarinenses nem que seja no

sentido figurado. No sentido
de que todos os catarinenses

estão vestindo a camiseta e

lutando pela recuperação de

um de seus maiores patrimô
nios e orgulho. Infelizmente,
o que está no coração da

.maioria nem sempre conse

gue superar as contingências
práticas do setor econômico.

Depois de toda essa tempes
tade, que ainda não passou,
espera-se da classe política q

que' representa o Estado bas

tante empenho na lutá pela
,

'

recuperação do Besc enquan
to entidade voltada para o

crescimento de Santa Ca

tarina e dos catarinenses.
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.ELEIÇÃO: PLEBISCITO REALIZADO DOMINGO DECIDE QUE VILA AMIZADE PERTENCE A SCHROEDER

Eleição define vontade da
comunidade do Vila' Amizade

"Foi uma luta de David contra Golias". A afi rmação
é do presidente do PT de Schroeder ao referir-se ao

plebiscito realizado no domingo para definir o destino
da Vila Amizade

A equipe técnica que assessora o deputado estadual do PT

Dionei Walter. da Silva está produzindo uma cartilha sobre

os programas agrícolas desenvolvidos pelo governo federal.
A cartilha será entregue a todos os agricultores de Santa Catarina
e contem informações sobre o funcionamento das linhas de

crédito, com gráficos demonstrativos e todas as explicações
necessárias ao agricultor interessando em obter financiamento

para a sua produção. O deputado estadual do PT tem sido

um dos grandes incentivadores da agricultura familiar no

Estado de Santa Catarina:A cartilha também será entregue
ao presidente Luiz InácioLula da Silva, que estará no Estado

no final desta semana.

SCHROEDER - Uma

tumultuada votação deci

diu, por uma diferença
pequena de votos que a

comunidade quer continu
ar pertencendo a Schroe
der. Foram votar 513 elei

tores, dos 600 'cadastrados
nas duas sessões, das 8 às

17 horas, na Escola Muni
cipal Gustavo Tank. Des

tes, 260 Votaram pela per
manência de Schroeder e

. ENTRE ASPAS

Fameg, e apesar do resul-
. tado apertado, não deixou

margens para dúvidas. So

bre o resultado, o secretá

rio acredita que o peso
maior foi do trabalho po
litico partidário que ocor

reu no local."Acho que
houve uma influência mui

to grande dos partidos, que
contribuíram para forçar a
decisão. Foi dada a liber

dade necessária para a de
cisão. Cabe a nós acatá-la",
finalizou o secretário.

O prefeito Osvaldo

Jurck, está analisando a

situação, verificando da.

possibilidade e da viabi

lidade da Vila voltar a fa

zer parte do muni

cípio."Iremos sentar com

nosso departamento jurí
dico, com associação co
mercial industrial, com a

as sociação de morado

res da Vila Amizade e

vamos estudar como

vo l ta.rernos a assumir

essa comunidade", ana
lisa Jurck. Essa preocu
pação do prefeito se dá

por conta dos R$ 700
mil que o Fundo de Par

ticipação Municipal que
o município deixou de
receber em função da

baixa do índice po
pulacional. Sem esse

Fundo, o município não

tem condições de sus

tentar a Vila." Queremos
o ressarcimento desse
valor para iniciar a con

versação para o retorno.

É preciso adequar a si

tuação, o orçamento e

ver se compensa a trans

ferência", analisa o pre
feito. (CELICE GIRARDI)

Cesar Junkes

Vila Amizade decidiu que querem pertencer a Schroeder

253, por Guaramirim.
A consulta popular se

guiu praticamente as mes

mas regras de uma eleição,
com proibição de propa
ganda a menos de 200

metros das seções de 'vo

tação, e presença de fiscais

indicados pela associa�ão
de moradores. Todo o

processo da consulta po
pular foi organizado, gra
tuitamente, pela Faculdade
Metropolitana de Guara

mirim (Fameg) em parce
ria com o cartório eleito
ral de Guaramirim, com o

juiz Pedro Caetano de

Carvalho, os prefeitos de

Guaramirim, Mário Sér

gio Peixer (PFL)_ e de

Schroeder, Osvaldo Jurck
(PMDB) e a associação de

moradores da Vila Ami

zade.

Muitos moradores an

tes da votação afirmaram

que um dos motivos pela
decisão por Schroeder foi

a questão da saúde.

Terezinha Graciele afirma
va que quando o posto de

saúde pertencia a

Schroeder, tinha médico e

remédio. "Ninguém pre
cisava chegar às 5 horas

para ser consultado. Situ

ação que atualmente vem

acontecendo", diz indig
nada. O clima de indeci

são e expectativa foi man
tido até às 17 horas, quan
do os eleitores ouviram

do diretor da Fameg, -

Faculdades Metropolita
nas de Guaramirim,
Balduino Raulino, o resul
tado que por uma diferen

ça de sete votos decidiu

que a comunidade de cer

ca de 800 moradores

quer, de' fato, pertencer.ao
município de Schroeder.

Para o secretário de

administração e finanças do
município, Jair Tomelin, a

eleição foi muito bem or

ganizada pela equipe da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEXTENSÃO: UNERJ É PRIMEIRA CATARINENSE A FIRMAR CONVÊNIO DE CAPACITAÇÃO EM COMÉRCIO

Unerj e BB em convênio
. ., �. .

pioneiro em comercio exterior
}ARAGuA DO SUL -

Firmado na noite de on

tem, na reunião semanal

da Associação Comerci

al e Industrial de]araguá
do Sul (Acijs), convênio
entre o Banco do Brasil e

o Centro Universitário de

] araguá do Sul (Unerj)
para a criação de progra
mas de aperfeiçoamento
para gestores de comér

cio internacional.

A Unerj é a primeira
universidade catarinense a

firmar este convênio com

o banco. Segundo Dr.

Pedro Kraus, Pró-Reitor
de Pós-Graduação, Pes
quisa e Extenção, a in

teção é trazer o mercado

para a sala de aula. "O

objetivo é juntar forças.
O Banco do Brasil é o

banco de comércio exte

rior do Brasil". A univer-

-

Cesar J unkes

Kraus: "vamos trazer o mercado pra sala de aula"

sidade dará apoio na par
te gerencial do comércio.

Entre os programas
que' fazem parte do con

vênio, o Programa Inter
nacionalizar já está em

funcionamento. O pro

grama, assim como to-

dos os que serão por-pos
tos no convênio, contará
com a participação de

funcionários do banco e

professores da universi

dade. Kraus explica que
o programa funcionará

pautado nas nessecidades

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

10 DE JUNHO - DIA DA PASTORA E
DO PASTOR

Trata-se de um dia bastante recente. Somente

luz a

vra

EGBERTO SCHWANZ

Paróquia Evangélica �uterana de Rio Cerro

das empresas. Elas pode
rão requisitar serviços de

consultoria, assessoria e

treinamentos em negóci
os intenacionais, "Busca

se uma complementação
entre o que a uniyersida
de faz nos seus progra
.mas e O que o banco faz

na sua atividade profissi
onal".

Foram três meses de

negociação para o convê

nio chegar a este forma

to final, que tem dois

anos prorrogáveis P?r
mais dois anos. Serão cer

ca de 50 profissionais en-
. I

volvidos no projeto. As
inscrições do Porjeto In

ternacionalizar estão

abertas até o dia 7 de

agosto e as aulas' come

çam dia 14. Mais infor

mações no (47) 275-

8292. (LP)

INFOR
CAMPANHA
Uma campanha da Rede Brasil sobre Instituições
Financeiras Multilaterais e uma Frente Parlamentar em

Defesa do Financiamento Público e da Soberania

Nacional estão monitorando as ingerências destas
'(

instituições sobre a política brasileira.

As instituições financeiras multilaterais são fundos e

bancos internacionais mantidos por diversos países,
como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco
Mundial e o Banco Interamericano de De

senvolvimento (BID), e que deveriam apenas
conceder empréstimos a juros. baixos a países em

emergência econômica ou com. problemas sociais. i'i

Mas estas instituições interferem nos países ao

estabelecer condições para a concessão dos

empréstimos. Para um país receber dinheiro precisa
se comprometer a adotar medidas econômicas

liberais, como a formação de superávits primários
(recursos em caixa para pagar a dívida), a privatização
de empresas e serviços públicos e a focalização das

políticas sociais (de forma que os serviços sociais

deixem de ser direitos universais). Os termos dessas

condições não são

tornados públicos para
os cidadãos, muitas

vezes sequer para os

parlamentos, e são de

finidos pelos principais
acionistas dos bancos e

fundos, os países mais

ricos,

Assuntos rdadcs"
Um Planet eito'oe"Mulheres sa, Estudos,
RelacionaMEtpto•••HE' EU???/'rs=conqujst�s ��",Tulheres
através dos séculos até hoje e o que elas podem �sperar
do século XXI I Os segredos de uma vida feliZ;'-'ce>.rri;tudo o
que há nela (ínclutndo sua sogra, marido, filhos, chefe,
rotina da casa, etc)

Uma
Noite
Só Para

nos últimos anos comecei a receber

mensagens de congratulações e votos de

bênçãos divinas "pela passagem de seu dia"!

Como entender este ministério? Os membros

da Igreja certamente dariam respostas a partir
de suas compreensões e experiências.
Pessoas fora da Igreja provavelmente teriam respostas diferentes. E

entre as pastoras e os pastores as compreensões igualmente
divergiriam.
Pela passagem do 252 ano de minha ordenação ao pastorado recebi

um quadro que me é muito precioso., Um pastor acompanhando o seu
rebanho a um pasto ao lado de um rio. Algumas ovelhas pastando,
outras bebendo água e outras descansando. Este quadro faz lembrar

me do Salmo 23 e ajuda-me a entender melhor o significado do meu

ministério. Considero um privilégio ter sido vocacionado para o

pastorado! Nas mais diferentes ocasiões e situações posso anunciar
uma mensagem de esperança e testemunhar a atuação do trino Deus

em nosso meio. E esta atuação sempre visa o nosso bem!
Como cristãos temos a esperança e a certeza de que o trino Deus está

conosco em todos os momentos. Quer seja em situações festivas e de

alegria, quer seja em situações de dificuldades, de tristeza ... basta

depositarmos a nossa fé e confiança neste Deus que conhece toda a

nossâ caminhada!

Das 19
22hs u aNo Cafltro Empresal'!..i

{l,,, J,VilgUc\ do $u1 ' CêJAS

CJ;.'"";,,wkz,1110
6,,5el\lI Noite �Ó para

MUl R!!!

Informações e Inscrições com Vivian ou Bianca

pelos telefones (047) 2750381/276 1529, ou pelos
e-mail' s: V!liiªIlsi;lntillJi;lt:nKJ@POLçQIn"PJ I mi(J<lJ;,sÇ$.QCiíl@Yíl':tQ9,çQm,J:tr

"1)/(/(, Posso em Deus que fitefortaleci!"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ACQUA.CENTER

R. PROF. A.NT6NIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

OassificadosdomRRElooorovo.

Ligue para o 371-1919, e
confira!

Jaraguâ do Sul - se, 21 de julho de 2003.
/

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL DO SINDICATO

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Químicas, Plásticas, Borrachas, Papelão e Isopor de Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder,
convocam todos os trabalhadores sócios ou não da categoria
do papelão das cidades representadas pelo sindicato para
assembléia geral a realizar-se no dia 26 de julho de 2003 em

primeira convocação às 9 horas com 2/3 da categoria em

segunda convocação às 9h30min com qualquer número de

presentes tendo por local a sede do sindicato sito a rua José

Emmendõerfer, 240 bairro Nova Brasllla.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

• Discussão e deliberação da pauta de reivindicação
para a data-base de 2003 e 2004, principais pontos de pauta
a serem analisados: 1- Reajuste salarial com a reposição das
perdas decorrentes da inflação medida pelo INPC dos últimos
doze meses; 2 - Aumento real de salário; 3 - Piso salarial de
R$ 450,00.
• Autorização para a diretoria do sindicato ingressar
com ação judicial caso haja malogro nas negociações.

m\[[§Ü :11 illll.XDJm
�

nacionais e importados
Iele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

Ecrnail: bia.: s@terra.com.br

.DESCONTRAÇÃO: PASSEIO CICLíSTICO REÚNE CERCA DE SETECENTOS PARTICIPANTES

Projeto Jaraguá se Encontra
reúne ciclistas de todas as idades

}ARAGUÁDOSUL-o dia

de sol ajudou e cerca de sete

centos ciclistas pedalaram no

domingo dóPasseio Gclístico
VidanoTrânsito, alusivos aos
127 anos de Jaraguá do Sul e

que contou também: com a

participação do prefeito
Irineu Pasold, PSDB, e o pre
sidente do PFL e secretário

de Esportes e Cultura, Valdir
Bordin, que também fizeram

o percurso nas ruas principais
da cidade.

Ao final, no palco houve
sorteio de dezenas de prêmi
os, incluindo uma bicicleta.

Cada participante ganhou
uma camiseta, o que deu co

lorido especial pelas ruas por
onde passou a caravana, até

Cesar Junkes

Reuniram cerca de 700 ciclistas para o passeio pela cidade

porqué muitas bicicletas fo

ram enfeitadas especialmente
para o evento. A saída e che-

gada foi na Praça Ângelo
Piazera, onde foi realizado

durante todo o dia nova eta-

pa do 'Jaraguá se Encontra"

e onde a tarde a conhecida e

aplaudida dupla Sandro Luís

e Clóvis fizeram showde lan

çamento de novo CD.

O ciclista mais idoso a re

ceber o troféu foi Francisco

João Pedro, de 71 anos. A ci

clista mais jovem, Sabrina
Martin da Silva, acompanha
da da mãe, também recebeu

um troféu. Já a premiação
para a bicicletamais enfeitada

ficou com Romilda Zan

ghelini, que fez uma decora

ção com fitas vermelhas e flo

res. Os ganhadores das bi

detas foram Juliano Sad

zimski, Kelvin Henrique
Vegini e Adecir Nicolo

di.(CELlCE GIRARDI)

Projeto Emcena Catarina vem a Jaraguá do Sul

}ARAGUÁDO SUL-San":
ta Catarina abre as cortinas

para o teatro catarinense. É
o EmCena Catarina, Circui
to Catarinense de Teatro e

Dança promovido pelo Sesc
- Serviço Social do Comér

CIO. O espetáculo de

Adelaide Fontana, do Erro

Grupo que percorre 15 ci

dades de Santa Catarina es

tará hoje em Jaraguá do Sul.

A peça é interpretada den

tro de uma vitrine de uma

loja e busca umamaior apro
ximação com o público que

geralmente não pode ir ao
teatro.

O projeto tem o objeti
vo de divulgar a arte do tea

tro catarinense, incentivando
e valorizando os diversos

grupos teatrais do estado.

se sua

de se comunicar

qualquer tipo de
.

do que possa
u relacionamento

amoroso. Cor: Branco.
Câncer - Não seja tão

exigente com sigo mesma:

I ninguém é

por isso, todos
s a cometer

. Cor:Vermelho.

ncentre todas as

s nas atividades de
fique inventando

n . Na paixão, uma
ri cruzar'o seu

caminho. ar: Azul.

Virgem - Se estiver difícil de
d zinha do recado,

os colegas. Tenha
fofocas nas

Para este ano foram selecio
nados três grupos, de

Florianópolis (Erro Grupo),
ltajaí (CiadeAtores), e Lages
(Grupo de Teatro Menestrel

Faze-dô), que participam da

turnê, promovendo assim

uma socialização da arte e cul
tura do estado até o final do
ano.A atriz LuanaRaiter que
estará no interior da vitrine
terá sua voz projetada por
caixas de som viradas para
o lado de fora. As pessoas
que ali passarem, escutarão e

poderão assistir a um teatro

feito de uma forma in-co

mum. Hoje o local do es

petáculo será a loja O Boti

cário, do Calçadão da Ma

rechal, 183, no centro de

Jaraguá do Sul, às 20 horas.

O espetáculo partiu do

ro mo moções para a

s�It1;ó.::Wé�ifrnaca com quem
ama. Cor: Vinho.
Esco

. -

o - Os trabalhos
f quipe võo render

e lhe trazer uma

muito grande. Seja
te na relação
: Verde.

objetivo do grupo de ques
tionar a arte no séc. XXI, que
está cada vez mais. baseada

no consumo, perdendo o

seu papel de reflexão, viran
do apenas um produto. O
grupo sentiu anecessidade de

propiciar uma transforma

ção do ambiente cênico para
que a atriz atingisse o con

texto do espaço urbano da

cidade. Tomando referênci

as de grupos que fazem/fi
zeram intervenções urbanas,
como Uving Theater e da

venda de mulheres nuas nas

vitrines pornográficas em

Amsterdã, .

na Holanda. O

horário, o local e avitrine per
mitem ao espectador uma

. liberdade pouco explorada
nos teatros, ele vê o espetá
culo enquanto está fazendo

o seu percurso diário, pára
para ver se quiser e o quanto
quiser. O espetáculo vai ao

espectador e não o inverso.

O acesso é livre.

O texto de Adelaide

Fontana é uma adaptação de
ChristianoScheiner, inspirado
na obra, ''A.Rainha daRádio",
deJosé Saffioti Filho. O texto

conta a história de uma radia
lista recém demitida que resol
ve ir a rádio e se despedir de
seus ouvintes, aproveitando
para falar o que sempre quis.
Vale a pena conferir o grupo
catarinense que numa criativa

.

inovação teatral e texto que
rende boas risadas e reflexões

sobre o universo feminino,
tem uma proposta nova de

apresentação em local alterna

tivo: uma loja comercial.

Sagitário - Embora esteja
cheia d ão no serviço,

ónsabilidades

umprir.. ,

erão exigidos no

a . Bege.
Capricórnio - Seu setor

fi será marcado por
e altos e baixos. Para

esse problema,
ntrolar 'os

c inal, você

p�.1.."....
u![R sig�o futurista,m..�.\ercnatlvo e ISSO

não combina com a sua

personalidade. Cor: Creme.
Peixes - Controle. o seu

is se as coisas não

como desejou,
strar. A
irá marcar a sua

.Tons claros.
e

p
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Família d
• •

e pioneiro pr
Afamília Piazera é uma das mais antigas de Jaraguá do Sul,
tendo na figura de Ânqelo Piazera um pioneiro na colonização
da região. No domingo, todos os Piazeras se reuniramno 4°
Grande Encontro da Família Piazera, realizado no Clube
Atlético Baependi, com a presença de aproximadamente 400

descendentes das mais diversas regiões do Estado e do. País. A
confraternização começou cedo, com uma missa, celebrada na

Igreja São Sebastião. Entre os inúmeros descendentes do

imigrante Ângela, o destaque foi a presença da mais antiga da

família, Nane Piazera, neta de Ângelo e que, aos 90 anos de

idade, fez questão de participar da festa e conversar com todos
os parentes.

..

De acordo com Olga Piazera, organizadora do evento, o último

encontro da família Piazera ocorreu há 22 anos, em Jaraguá do
Sul. Olga é autora do livro II Busca das Raízes", que conta :��
detalhes da vinda Piazera para o Brasil. Segundo Olga, foi em i�
Jaraguá do Sul que a família, teve sua maior concentr�ção. . �_"
Antes de chegarem a Jaragua do Sul, passaram por RIO dos �

Cedros. Hoje, a maioria dos Piazera reside, além de Jaraguá do

Sul, em Joinville e Blurnenau.
".

Um pOUCO'
Piazera e
Em 1876, no mesmo ano que coronel Emílio Carlos Jordan

chegavà acompanhado de muitos canoeiros, desembarcava no

Rio de Janeiro a família de Domênico Piazera e sua esposa
Domênica Culzer Piazera, acompanhados dos filhos Luiz, com
11 anos, Ângela, com 10 anos, Vitória, com 6 e Sílvio, com
quatro anos de idade. Eles vieram da distante província de

Trento, no final do século 18 e, do Rio de Janeiro, foram para s.

Itajaí, Blumenau e finalmente Jaraguá do Sul.
Dotado de grande espírito empreendedor, Ângelo Piazera, que
casou com em.1892 com Constanza N icoluzzi e fixaram
residência na Barra do Rio Molha, onde construiu uma ataíona
ou engenho de farinha. Mais tarde, no mesmo local, instalou
uma importante fábrica de gaitas, que mais tarde foi
transformada em "Hohner Nacional da Herinq",
Na vida pública, recebeu o encargo de Comissário de' Polícia, no

ano de 1897. Faleceu com 60 anos de idade, em sua residência,

localizada em frente ao antigo prédio da Prefeitura, no ano de
1927. Ainda em vida, fez a doação dos terrenos para a

construção do Paço Municipal. Ângelo Piazera foi um dos

grandes incentivadores da emancipação de Jaraguá do Sul.
Num período de 20 anos, concluiu a construção de diversas
estradas pelo interior de Jaraguá do Sul. rAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ALUGA-SE - 2 quartos, no

centro. R$90,00 cada. Tratar:
9124-7309.

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

BAEPENDI-vende-se, casa, alv.,
R. Daniel Rumpel, lateral da

Waldemar Grubba. Tratar: 372-
3192 ou 275-0072.

. ."",. .

nnovers
BARRA - vende-se, el 90m2,
mista, nova, ter. el 382m2,
ótima localização.
R$40.000,00. Tratar: 376-
2464 após 15:00.

TODA LJNHA

..scêniC(�
a,flAv

BANCOS DE COURO
Scé",te'Auz"c I.'

CUO AUTHEItTJqUC UJ tUV

Uffhofe, Comprai 2013
Im IWIS Catagortal.

. ,Pesqulsa'de s,a,tisfação
QUATRO RODAS

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

R$32.000,00 ou aceita-se
terreno el boa localização em

Barra do Sul. Tratar: 371-
5393.

CZERNIEWICZ"": vende-se, el
2 suítes(uma el hidra), 2 qtos,
bwe, copa, eoz., sala jantar,
sala estar el alreira, dep.
empr., e área serviço, garag.
pj 2 carros, área pI, piscina.
Tratar: 370-0535 el Carolina.

JOÃO PESSOA -vende-se, alv.,
el 53m2, no condomínio Dna.
Benta. R$12.500,00 +

prestação. Aceito carro no

negócio. Tratar: 376-1701 cl

voeÊ lÁ IMAGINOU SUA fMPRfSA
NA MfLHOR LOeALlZAfAO

Df IARAGUA1

ROY�
VENDAS/LOCAÇOES
Lolas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Deodoro
da Fonseca 972- Céntro

FONE: (47)27S-3()70
CONSTR.L o

"Inovando Conceitos de Vida" �

Airton(hor. eoml.). PROCURA-SE - moças pI dividir
aluguel na Vila Nova, próx. ao
Posto Mime. Tratar: 9111-
7436 cl Célia.

PENSÃO - aluga-se; quarto e

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

.

RIO MOLHA - vende-se, em

Vide do Itajai eLítoralNorte - SC

NrBag Duplo, Àr-condicionado, Direção HidráuliCa,
Vidros e Travas Elétricas e VJ/ante de Coúto.

Redé Renault, 183 Concessionárias no. Brasil.

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435· 3700Dicave BLUMENAU

322· 8800
JARAGUÁ DO SUL

370-6006 '1 Consórcio RORault

(l)Càn�ÇiiQvâli:lapMafinanciàrTimto ooniTallll,de ,�rosditO.99%am Paralo�a Unha RenalJtQ km. exceto'para o tviaster l2H2 e Chassi Cabine. F,ulI'lciamerfó COC (Qoádíi:o Direlo � Conamld�)caneriraàa ,cfi! 5O%1fo:,�alOfcm vei�o'+saI_dD1inanciado em24ve-zescom Taxa C,líerl:e. préf�adadeO,99o/a;;1m +IOF, FloMCiarnenlo Ranaul atTavésda Cia. de Crécilo

�!l�IT8'rto Illnwsi.irrIi:!rto· Pa,nauft do ErasL !a>:a de abertura de,Crédito (TAC)nio Jnt:=kJSa. Crédlo suge�o ii anáW31 edpl'ovaçâode cadaStro. As Taxaspoderao seraHeradas, se �tlV9femrrudanças9gnilicltivas,no·rwrcado A�cài:o, s'ems\'iso prévio:(2)�,�o v.ndaparte"l'Dlinllado pa�. Unha, Rsna�t Scênic, (l)F+eyo para paganertoa 'tlsta e.tJu como

f�anci�ll'8nto,aqu,ipro�sto do RSnaut'Scénic,AJl2é 1.6 '1' V2003.':200l,c� sài�a, eermeccnas. Otltlte e apirl:ura rrelàka sertioaCl'e!Cidcsao preço do veicu�. Condiçõ� vâidas na dai a de w,irulaçâodeste anUri:io ou enquanto JiJr,arem �estoq.Jes. Para rmiors in�OI'rrs�9S, indusiw SDbre a disponlb�idade de edQqJe, c:onsultesua conces90nátia Ren�1. FoIospata.
f"spublicitàrias. Alglllsile�sma�,adose oUÍ'n8tlcionadOS:IJBSlemíÍerial publir-itàriosooapoonaisouraferem-se a versões IIspedficas. A Rena�t do Brasa rasena-ee ao dileio de afterarasef4)eoocações des.efiveíwlos.s.em;visoptlNio. CirtDsde'Segura�ae;m oor1li'1to oomAit ESgs, satiarn vidas.

.;
------------------------------------------------�------------------------------------------��------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSTRUÇÃO
DECORAÇAo
ENGENHARIA

ARQUITETURA
SERVIÇOS

BONATTIOFERECENDO
a melhor qualidade de vida

no dia 5 de novembro de 1987, a
onatti Materiais de Construção, ocupa

.

o lugar de destaque nestes 16

trajetória. Uma das vantagens da

aja, é sua excelente localização na Rua
oão Planincheck nO 2100, próximo a

onte Vaillatti, antes da Dpaschoal.
Em recente pesquisa realizada em

.

Jaraguá do Sul, 65% dos entrevistados
apontaram a Bonatti Materiais de

Construção como a melhor e mais

completa loja do ramo.

Oferecendo madeiras, pisos, metais.
sanitários; acabamentos, caixas d

'

água,
janelas, portas, britas, ferros para

construção, cimento, ferramentas, pregos,
forros, lajes, materiais elétricos e

\

.

hidráulicos, telhas, tijolos, cal, tintas, areia, enfim, tudo
que o consumidor precisa para reformar ou construir.

Além desta farta quantidade de produtos, a Bonatti
oferece ainda 6 tipos de financiamento, entre estes,
Caixa Econômica Federal em 60 meses cl juros de 0,8%
ao mês, Cartão Construcar em 36 meses, Cartão Visa em

6 meses e Bradesco, Credipar, e ABN em, 24 meses.

Destacando que a loja oferece a melhor e mais rápida
entrega da cidade dispondo de profissionais preocupados
com a segurança da mercadoria.
E como não podia ser diferente, a Bonatti Materiais de

Construção, preza pela qualidade do atendimento
oferecendo cursos e palestras para toda equipe de

profissionais preparando e capacitando para melhor
atender.

"Üuem quer comprar barato não se bate, vai direto na Bonatti"
/

Unica loja na cidade - 9136-2894
f""

..•.•••••••••••••••••••••••••••.•

;

FRANZNER!
Materiais de Construção!.1l�J1J.A•• · 'F&IGUEI'RA

• MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COI. IIMlUWSIICWOffAO'

.

h.�

ia:'S70-450B
�II' 370-1997
-

.�
Acomac

ssocía.ção dos Comerciantes d
Materiais de Construção de
Jaraguá do Sul e Região

Fone/FaX
(47) 371-4139

Rua Roberto Zlemann. 497
C",ern.lewlcz Rlla .....é T"""doro Rlbalro, 2793 • SI 02

275';7000/275-7019
Consultora Geovàna

ai. , Materiais Elétricas
. Hidráulicos· Ferragens !
Tllolos • Telhas • Cimento l

_' Tintas 8 VernlIes

376-1597
376-0786

Rua Emrlio Schulz, n? 40
�ªº �l:Ji� �}Cl�c:l9Y9 <:lI? �I:JI

275-2234/275-2894
.

Única Loja:
RIIII: JoQoPI.u'tl�kl :noo·
�Ia NlWa (.� daOpaSdUIItI)

.hlragulÍ do Sul "&mtaOUlfrlml- reme �41J 215-304&

370-0800
Av. W"ldemarGrub"'" 1555

.

Vila La/au - Jaragu6 do Sul

Walter Materiais
de Construção

273-1532·:
Rua Dorval Mareatto,.80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Ruà: )araguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Ruo Pastor Schne/cJer,·83Ji!
Barro do R/Q Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

�\

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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constr. R$25.000,00, aceito

carro. Tratar: 276-3353.

SÃO LUIS-vende-se, alv., próx.
Caie. R$38.000,00. Tratar:
370-0446 após 18:30.

VENDE-SE':'" de esquina, R.

Marcelo Barbi, próx. ao antigo'
Mercado Sehimidt, c/412m2.
R$20.000,00 c/ 50% entro

Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - dois lotes no Lot.

Verônica, travessa da Walter

Marquardt, c/360m2 cada.

R$22.000,00 cada. Tratar: 371-
8116 c/ Marlene.

_ Garagem para 2 carros;
_. Salas de estar e jantar;
_ Lavabo;
_ Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
_ Despensa
_ Lavanderia;
_ Dep, De empregada;
_ BWC Serviço;
_ Sala intima;
• 1 Suíte Simples;
_ 1 Suíte c/ Closet;
.1 Suíte Masterc/ cíoset e
Banheira;

_ Acabaménto de alto
padrão (granito, gesso,
Massa ccrrída):

'

VENDE-SE - terreno, no Lot.
Verssales cl 500m2.

R$36.000,00. Tratar: 371-
8116 c/ Marlene.

VILA LENZI - vende-se ou troca

se por casa de menor valor.
Tratar: 371-3132.

VILA LENZI - Vende-se,
alvenaria, prôx. ao Colégio
Giardini Lenzi, excelente local,
com todas as melhorias, área
construída:' 194m2, terreno
350m2, contendo 1 suíte + 3

quartos, 2 bwe e outras

dependências, garagem para 3
carros. R$ 85.000,00. Tel. 372-
3922 / 9122-4198, Walter
CRECI9238

AMIZADE - vende-se, e/2 qtos,
garagem. R$36.000,00. Tratar:
372-1926.

DIVIDE-SE - apto no centro, cf
moças. Tratar: 371-9311.

GUARAMIRIM - vende-se, cf
88m2, a 30m da Fameg, ou troca
se por casa erndaraguá. Tratar:
9909-0502.

CORREIO DO POVO 3

_,-R$ 10.000,00 R$ 110,00--
-R$ 18.000,00 R$ 198,00--
_R$ 30.000,00 R$ 330,00__
'_R$ 40.000,00 R$ 440,00,.--,-:--.--
_R$ 60.000,00 R$ 514,00__
_R$,100.000,00,, R$ 857,00__

,

,

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 e (47) 322-7701 cf P0.
(

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavista,

Projetos I Execução I
, Administração

. e Gerenciamento da obra

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

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1076.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes p/ dividir apto no

centro. Tratar: 275-2779.

ÁGUA VERDE - Vende-se terreno,
próx. a Igreja São Judas, com
37+m2, com escritura, ótimo
local, regrao alta.
R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198, Walter

CRECI9238

,

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/ 2 casas, ambas de alv. C/
piso, garag., eonstr. Nova.

R$80.000,00. Tratar: 372-
3277 d/ Vanderli.

RIO MOLHA - Vendo terreno de
10.000m2 com pequena meia

água. R$ 17.000,00 a vista.
'

Aceito contraproposta. Tratar:
370-8563.

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - Sacada - Prédionovo com
piSCina R$ 85.000,00

.

Apartamento - :3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Perlinho do mar - Ótimo Négócio, R$
180.000,00
Apartamento - lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios' (Suíte - Close! •

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

SANTA LUZIA-vende-se, e/20
margas de terra, 7 porcos, 60

galinhas, 4 cabeças gado.
Tratar: 374-0296.

TERRENO - vende-se, prõx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-

1343 c/ Andreia.

VENDE-SE - ou troca-se, c/
480m2, a 1.500m d centro.

R$20.000,OO. Tratar: 376-
2683 ou 9112-4711 c/ Elson.
Creei: 0418J

VILA LALAU - vende-se, R:
Alberto Santos Dumondt, 729

c/640m2• R$5,5.000,00.
Tratar: 370-1787.

VILA LENZI - vende-se, plano,
c/447m2, todo murado c/ uma
casa. Excelente localização. R:
Castelo Branco, 116. Tratar:
372-3722 c/ Garcia.

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

.

BARBADA!
Terreno com 90.000m2, localizado no

Chico de Paula à 500 metros da Malhas
Menegotti, a um custo de R$ 0,74 por
metro quadrado (área mínima' pI venda de

20.000m2 negociaveis)

Tratar: 275-0051 Creci 1989-J

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

PRECISA-SE - de senhoras' p!
revender roupas de SP. Tratar:
275-2979.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Ourriculum para
vagaprog@uol.com.br.

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

,

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

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:

VAGASABERTAS-14j07j2003

.TELEMARKETING (5643 A) sexo feminino, segundo grau completo,
experiência em vendas e se possível em telemarketing
• DIAGRAMADOR (5632 E) 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 trabalhar em horário

comercial
• ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (5617 EL) sexo masculino, experiênca
no ramometalúrgico - ferros - medidas, prefere que formado, experiência
em PCP, experiência em liderança, conhecimento de engenharia
.ATÉNDENTE DE AÇOUGUE (5607 A) sexo masculino, primeiro grau,
bons conhecimentos em cames

.INSPETOR DE VENDAS (5605 A) ambos os sexos, superior completo,
conhecimento em informâtica, dará treinamentos aos vendedores
.ASSISTENTE SOCIAL (5592 A) sexo feminino, superior
completo, informâtica
.TALHADOR (5582 EL) ambos os sexos, com experiência
-AUXILIAR DE COZINHA (5570 A) ambos os sexos, com experiência
• REPRESENTANTE COMERCIAL (!;>399 E) ambos os sexos, primeiro
grau completo, para atuar nas regiões de Joinville e Blumenau
.COSTUREIRA (5562 EL) preferencia sexo feminino, primeiro grau,
experiência em mâquina reta.

�VENDEDOR EXTERNO (5540 A) - ambos os sexos, segundo grau,

experiência na área de comunicação (râdio,jomal, tv, revista), veículo
próprio.
.PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) - sexo ternlnno, segundo grau completo,
se possível, cursando superior, conhecimento em negociação com

fomecedores de prazo e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre os
departamentos da agência principalmente no que diz respeito a prazos dos

materiais para aprovação do cliente. Necessitaconhecertipos de papéis,
gramaturas, tamanhos, dobras. Saber sobre fotolito e outros ítens

específicos de agência.
.PROJETISTA (5498 E) - 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 TÊCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino, acima de dezoito

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

para trabalhar em Bal. Camboriú e Itapema.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo
metalúrgico ou alimentos, prímeiro e segundo grau completo, sexo
masculino.

.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

.SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
.AULlXIAR DE CAIXA (5630) sexo masculino, acima de dezeseis anos
.ATENDENTE DE PADARIA (5629) sexo feminino, primeiro grau completo
- REPOSITOR (5628) sexo masculino, primeiro grau completo
.ZELADQRA (5625) sexo feminino, primeiro grau completo
.CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos, segundo
grau
-CAIXA (5555/5579/5613) ambos os sexos, segundo grau
-AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino. primeiro
grau.
• SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com curso de

vigilante, para trabalharquinta a sâbado terceiro tumo
.CONFERENTE (5524/5623/5622) - sexo masculino, segundo grau.
.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexomasculino, primeiro grau
completo.
.VENDEDOR (5430/5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,

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

.TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau, conhecimento
em informâtica.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rSeleção-"-�---"-�-" ------------11I Empresa procura profissionais e professores nas áreas II
de Ad:,!lin�stra�ã?, Informática e Secretariado, com I '

expenencia I mmnna e comprovada de 2 anos. l I

l
Interessados entregar curriculum na Rua Jorge II

.

Czemiewicz, n" 665 (em frente ao Hospital MaL II'Jaraguá), de2" a6"-feira emhoráriocomercial I
.

.::::__ ._-----,_ _-_ .. "_._ _._ .. _-"._:�==�_::-, _ .. ,._� .. :=::�-=::::=:===::::::=:=::_j .. j

qll
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

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 é principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

consórcio. cl telefone em casa

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

Consórcio União.

ENFERMEIRA - se oferece pI
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859:-

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista, parto ou

empresa, ótimas ref. Tratar:
9975-0931.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
cursando a 3ª fase da faculdade
de Administração em Recursos
Humanos (noturno)'. Também
aceito estágio. Tratar: 372-

3922

PROCURA-SE - serviço de facção
pI fazer em casa. Tratar: 370-
5590.

TERÇA-FEIRA, 22 de julho de 2003

senac INSCRiÇÕES
ABERTAS

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Vendas _ eH 110hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,OO ou 1+4 R$110,OO

Oratória I _ eH lShs
Período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 191Í às 22h. R$130,OO ou 1+ 1 R$63,OO

Oratória II '_ eH 16hs
Período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às-22h1S. R$180,OO ou 1+ 1 R$9S,OO

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

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio _ eH 100h

Período: a definir (2a e 4a). Horário: 19h às 22h.

Transporte e Despacho + Despacho Internacional _ eH 100h

Período: a defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h.

F ne/Fax. 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303
O. loroguadosul@sc.senac.br

Mude seu conceito de viver
brf

(janfen�fi

Lsaxer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descansa,
Salão de festas cfchurrasq. e bar, Home Theater,

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

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

70 meses para pagar
[{$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ tl Cone tru tora

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

R. AJJlreclwl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - Jmng1lii do 5111- se

CONSTRU. \

"Inovando Conceitos de Vida"

rAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 5TERÇA-FEIRA, 22 de julho de 2003

••

I
I

ri

Aberto a partir das 10hs da manhã

SERVI
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., Votorantim 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
Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00
Fiesta 97 cinza G R$ 9.700,00
Gol1.0 compi. 97 branco 'G R$ 12.000,00
Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Golf GL compl, 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
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

�,W';::C,,:Oim�"":'rnâm;:i\l'ejnmdj'éimTcr!ôjc!a-m�mE'i:::n:iâ"",';cJâi!:1ic

Celta Prata 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS cornpl. Verde 98 G
Corsa Sedan GL, 1.6 + ar Preto 96 G
Kadett Sport Bordô 96 G
Gol Plus Bordo 96 G

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

RAT
Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G

Palio EDX c/ 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

Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl. - ar 98
Escort 1.6 88
Escort Hobby 1.6 93
Escort 1.8L 93
Escort GL 1.6, a.q. 95
Escort GLI 1.6, a.q. 95
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91

OUTRAS MARCAS
cuo' 1.0, 4p, cornpl, 01
Honda Civic Coupeex-At, 2p 1.6, 16v, compl,

vermelho
azul

branco
azul meto
azul

grataege

branco

verde met.
verde meto
branco

vermelho
verde met.

chumbo
azul met.
bordô
cinza
cinza
prata
vermelho

prata
"

SPORT CARt
FONE/FAX: 370-3021

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cf partida, 22 dono

UnoSX 97 Branco R$ 8.900,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v Gol, 4p, cf opc, 99 cinza

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2.0, GNV Golf, 4p, a.c., D.h. 95, azul
Uno Elelronico 4p 93 Verde mel R$ 6.900,00 UnoSX,1.0 97 charnpagne 4p, ve, te, lt, dt, aq
Elba 88 Praia R$ 3.200,00 Kadett 97 cinza cz ooc. togus, 2p, comp. 94 prata

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,OO Ranger 97 prata compl. Gol, 2p, comp. 97 bordo
Passai, compl.+Aut.. 95 Cinza R$17.800,OO PampaLl.8 96 branca c/ capota de fibra
Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 Gol, 2p, básico 96 bordo

SanlanaGLS 88 Azul R$ 6.500,00
BlazerDLX 96 verde meto completa
Toyota Corolla 95 grafite compl. Uno, 4p, compl. 96 bordo

GolGTS 86 Azul R$ 4.500,00
GM Corsa 98 Branco R$10.500,OO VectraGLS 94 verde compl. Uno, 4p, compl. 93 preto

Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo
Kadett, 2p, com opc. 95 'branco

Corsa Pick-up 95 Branco R$, 9.800,00 Apolo 91 cinza 1.8, gasolina
MonzaGLS,·ar 95 Branco R$ 9.300,00, Uno Mille 91 branco' 1.0 Escor, 2p, motor 1.0 95 bordo
Chevette 88 Praia R$ 3.600,00 Uno 89 preto 1.6R Monza, 2p, SLE 89 verdeMonza GL, 4p, lri094 R$ 7.800,00 XL250 83 branco

FORD Escorl 87 Verde R$ 4.000,00
Strada200 95 amarela GoIGL,2p 86 branco

RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00
Clarus 98 Praia mel R$17.000,OO CorsaWind 99 branco 2p Del Rey 2p. GL branco

Besta 95
.

Branco R$ 13.000,00 Corsa GL1.4 95 bordô Fusca 83 branco
'A" ,']t"'·",""h""'.'y/,,"id' "',,,,',' """"G"" "'6""""'374'1'" """r"""""""""'ât'd "''''$'' 'I' UnoCSL1,6 93 prata v.e., Trava, alarme" Vi"· re e o" a emar,' ru aI' ". '. ')"" aragu ' o" u ,',

Resta 1.O Prata 98 G
Escort L Dourado 84 G

\'�i��i�l\�f��!ª.�Á,J.��r.W«:ç����.:ªlIij,::m'.�i�IlÔ:iv.'Ei'M::+���ç���(j::���;,

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

Seja
•

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000 parceiro
CORSA SEDAN PRATA 2000

FinanceiraMAREA WEEKEND ELX 2,0 20V CINZA 1999 da BV Dakota plck-up 6cil. gas. 99 preto meto
CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999 Gal MI 1.6, gas. 91 vermelho
ESCORT GL Cf AR+DH CINZA 1998

faça ótimos Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

PALIO EX AZUL 1998 e Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto meto

ESCORTGL4P VERDE 1997 Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo meto
, •

Omega GL 2.0 94 prata met
VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997 neçocmsUNO EP 4P Cf TRIO ELÉTRICO Vectra GLS 2.0 94 bordo meto

VERMELHO 1996
Escort hobby, gas. 94 bordô

CORSA SUPER PRATA 1996

neste espaço! Kadett SL 1.8 93 prata meto
GOL 1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995 Escort GL, gas. 91_ azul
GOLF GL COMPL (·AR) AZUL 1995 GolCL ,91 prata
ASTRA GLS CINZA 1995 Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco

GOLCLl L6 AZUL 1995 Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
KADElT GSI CONVERCIVEL BRANCO 1994 Voyage 1.6 gas. 82 cinza

OMEGA GLS Cf TETO CINZA 1993 Fusca 1300 78 branco,

OMEGAGLS VERDE 1993
Fusca 1300, gasolina 73 bege

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

F1AT
Palio EX, 1.0, 2p, t.t., d.t., v.e.
Uno Mille

.

Uno Mille, limp. desemb.,

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Goll.O
Logus

. Gol 5, 1.6, álcool
Fusca 1500

vw

99
93
91

99
94
94
.85
78

99
98
97
97
95
93
92
91

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
5-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, cornpl.
D-20, compl.
Monza SLE, 4p, compí.
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q.
Kadett 5L, desemb., Pers.

FORD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocms
neste espaço!

311-0802 311-8281

Audi A3 1.8T Top/couro Branco 2001
Gol 16V4p 99 R$13.500,00

Clio Sedan Top de Linha Vermelho
Rangerdiesel4x4 reduzida, longa 98 R$ 28.000,00

2001

GolMI 97 R$ 9.600,00
,

Kangoo 1.6 completo Cinza 2001
Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00
GolCL 96 R$ 8.000,00 Parati 1.6 AR + DH(alcool) Branco 2000

Gol 93 R$ 7.200,00 Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000
Gol 92 R$ 6.400,00
F·1000 91 R$ 26.000,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002
Escort 8S R$ 4.500,00
Uno 85 R$ 3.700,00 Siena ELX Top de Linha Branco 2001

Gol1.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Celta 2p pacote mais Branco 2003
Corcelll2p 80 R$ 2.000,00
Fusca 76 R$ 2.200,00 5-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001

Corcel I 72 R$ 2.200,00 Corsa sedan Milenium Prata
C·l O, diesel, relíquia 70 R$ 9.500,00

2001

Gol, prata me!. 89 R$ 5.500,00 Uno Fire Bordo 2002

:"luaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

FINAIa_
"''I Votorantim I finanças

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 1.0, 6 marchas Cinza 1999 R$ 13.600,00
Marea ELX Cinza 1999 . R$ 21.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
GolCL 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 Vemnelho 1992 R$ 6.500,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1991 R$ 5.700,00
Fusca Branco 1984 R$ 3.300,00
Apoio GLS Vermelho 1991 R$2.500,OO+ pare.

Escort Prata R$ 8.300,00

veiculas

Fone/Fax:

275-1132
Celta 1.0 4portas, 2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente

Corsa Sedan Super 16V, 2000, Cinza

Opcionais: desembaçador, direção hidráulíca

cno RN 1.0, 2001, Azul

Opcionais: ar quente, limpador, desembaçador, travas elétricas,
air bag duplo
Polo Classlc 1.8 MI, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico

Jeep Troller T4 2.8, diesel, 2003, Amarelo Catalão

Opclonals:Capota rígida na cor preta

CorsaWind 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Clio RT 1.0 16V, 2002, Bege
,

Opcionais: ar cond., direção hidr., trio elétrico, faróis de neblina, air bag
duplo, rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE Bc INFORMA AO

D,r. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801 F;370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

COLESTEROLALTO EM HOMENS
. .

Aumenta Risco Cardíaco-
Homens jovens com altos níveis de colesterol apresentam um maior risco de problemas cardíacos à
medida que envelhecem e uma expectativa menorde vida do que aqueles com níveis normais de colesterol,
relatam pesquisadores Norte Americanos, portanto devem adotar medidas preventivas como mudanças
na ai imentação ainda na juventude

Uma conexão tem sido demonstrada em homens de meia idade, mas esta é a primeira vez que um estudo
em larga escala mostra a relação entre o alto nível de colesterol e morte por diversas causas em homens
com menos de 40 anos de idade.

Gs autores compararam os níveis de colesterole morte por doença cardíaca, doenças cardiovasculares,
. câncer e todas as causas entre mais de 80 mil homens com menos de 40 anos de idade em três grupos nos'
Estados Unidos. Os homens eram inicialmente parte dos estudos que começaram entre os anos 1959 e

1975

A equipe constatou que a longo prazo, o padrão de mortes por doença cardíaca foram de 2.0 a 3.6 vezesmaior entre homens com o

nível de colesterol acima de 240 mg/dl comparado com os homens cujo nível de colesterol estava entre aqueles desejáveis (abaixo de

200mg/dl). Ó padrão de mortes foi muito maior, 8 a 12 vezes mais alto, para homens cujo nível de colesterol excedeu 280 mg/dL
r

Mortes de outras doenças cardiovasculares (COV) e outras causas que não cardíacas também foram mais altas para homens com
nível de colesterol ano, indica uma pesquisa do Journal of the American Medical Association (JAMA). De fato, para todas estas

doenças, havia uma conexão direta entre os níveis de colesterol e o padrão das mortes, quanto mais alto o colesterol,mais alta a taxa
demortalidade

r

Colesterol alto não teve conexão com mortes de câncer, violência' e doenças que não estivessem ligadas a problemas
cardiovasculares

t'l CIRURGIÕeS
�DENTISTAS
Odontologia preventlva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(eRO 3452)

GUilherme Guenter
(eRO 3978)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846· Fax! 275-1787
e rtv·tl "'�7 ">rt,",,pCl, mf ,ir. hr 1;'P9\.- ,ir, "01

Enquanto eles admitem que experiências que demonstrem os benefícios da

redução de altos níveis de colesterol, levará décadas, os pesquisadores
também sugerem que \\há uma razoável conclusão de que uma melhora na

nutrição reduz os níveis séricos sendo eficaz para toda a população,
incluindo Os adultos jovens e particularmente aqueles qUE: já apresentem
níveis desfavoráveis" ,

'

Em um editorial relacionado, o Dr. Scott M. Grundy, da UniversityofTexas
Southwestern Medical Center em Dallas, Texas, escr�ve: "As descobertas.
deixam claro quea detecção prematura de altos níveis sérlcos de colesterol
é um primeiro passo necessário no esforço para reduzir o risco de doença
cardíaca em um terço dos adultos jovens que apresentam um nível total de
colesterol acima de 200mg/dl".

_, Aparelhos AUclitjyos
... Micro·Canal cf Volume Automático

... Audi6metros e ImPedanci6me'�
... Moldes e Pilhas

... Cabine Acústica

Fone: (47) 372-2364
e-maíl: audiozom@UQl.c(.iT\.br

�J
\ fláce rJorpô

.' Distribuidora d. Cosméticos.

*'fltall/d", (�50S' '"$o,mlUlfl,

Centro Auditivo
Audio (C.,')) Zoom

Medicamentos em geral
ManipUlação de fórmulas médicas

FlsloterAplcos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua olo Picolli I 10 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653 .. Próteses e'Drenos

ISua
.saüde
'nossa
'fórmula
Ide Sucesso

'I!. I!einoldo I!all, 263
'Tel./fax: 275-0764
.www.receituario.com.br

Ortodontia e

Ortopedia Facial

Dr. Netor José A. Santos
TEl.371-0195
POLlCLiNlCA RIO BRANCO ,

RUD Bm'® do Rhi g,en,�,.Z07 ,S!]- (�fIl-

�!o'!.T6RIO JARAGUAENSE
DE ANÃLISÉS CLINICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONvêNIOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMPRO
CONSÓRCIOS

comp., 95. Tratar: 273-1001 ou

9905-3900.
9965-5774.

CORSA - vende-se, plck-up, GL,
1.6, equipada, rodas 15. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

TIPO -vende-se, 4 p., prata, 95,
ótimo estado. Tratar: 370-7674
ou 9902-1636.

Precisa-se De venDeDoras para
atuar na venDa externa.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

CORSA - vende-se, GL, 96, limp.
e des. tras., emplac. até 2004.
Tratar: 276-1122 até 13:30 cl
Plácido.

viva comércio ôe Semi-Preciosas.

j Av. Getúlio Vargas, 146 - SL 02 - Centro

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

!�y.:.����.. �����.� .. �.�.. ��.. �... ���.�
alcool, compl., já financ.

R$5.500,00 entro + 17x

R$265,00. Tratar: 9951-5791.

DEL REY - vende-se, Guia,
compl., 88. Tratar: 371-8734 ou

371-2001.

DEL REY - vende-se ou troca

se, Guia, 1.6, 85, alc..
hidramatico, d.h., vidro etr. elétr.,

CORSA-vende-se, 1.0, super,
96/96, placa final 6, rodas

esport., rádio e cd, empl. em dia

pI 1 ano, Sego em dia.

R$10.500,00. Tratar: 376-

,2743.

VECTRA - vende-se, 97, 2.0,
GLS, prata. R$16.200,00.
Tratar: 9957-7545.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953.5541
(12:00 ou após 17:30)

compra - vende - troca
financia - novos e usados

F10RINO-vende-se, pick-up, 92,
prata, 1.5, gas. R$4.000,00 +

finan. Tratar: 9957-7545.
KADETT - vende-se, GSI, 94,
compl., bordô. Tratar: 375-
2606. PREMIUM - 87/88, vende-se

ou troca-se por motó. Tratar:
276-1007 ou 9131-1632KADET - vende-se, GL, 95, 1.8,

limp. e des. tras., aerofóliO,
rodas de liga, alarme.

R$7.400,00. Tratar: 9953-
5554.

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

. valor. Tratar: 371-3132.

!veículos MONZA - vende-se, SLE, 861
87, prata. R$3.800,00. Tratar:
275-3739.

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

MONZA - vende-se, 85, verm.,
cl trio elétr., insufilme., rodas
esport. R$4.000,00. Tratar:
9952-9154.

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

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

DLX. R$27.00,00. Tratar: 371-
0392.

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212BLASER - vende-se, DLX,
compl., 97. Tratar: 371-7542 ou Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauBLASER - vende-se, 97/97, MONZA - vende-se, 94, 2.0, TIPO - vende-se ou troca-se,

elA
8

.,® Consórcio

,Regata
��.��'t

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINACOMPRA - VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

. ir 370-9995ir 370-5999

BICICLETASTABELA DE USADOS

C 100 BIS KS OI/OI PRETA
C 100 CRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
INTRUDER 125 OKM AZUL

.

CO 125 TITAN KS 01101 AZUL
CO 125 TITAN KS OI/OI PRATA
CBX 200 STRADA 00/00 ROXA
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
YBR I25K ,01102 PRETA
NX4FALCON 00/00 PRATA
NX4FALCON 0]/01 PRATA
VIRAOO250 98/98 PRETA

Diversos Modelos

-7 Peças
-7 Acessórios
-7 Oficina
-7 Crediário
Facilitado em

1 +3x sem juros
Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário A roso 65 Horário de Atendimento 08:00 as-18

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

91117436.

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

bordô, excelente estado.

R$3.700,00. Tratar: 9125-
0911 el Giovani.

GOL - vende-se Mil, 97.

R$10.500,00 ou troco p/ carro
de maior valor. Tratar: 372-

1772.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
cinza, ótimo estado.

R$7.200,00. Tratar: 275-
3420.

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

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
cornpl., verde rnet.

R$12.000,00. Tratar: 9113-
7959.

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

FORD KA-vende-s�, gl, 00,1.0,
el opeion., motor zetee roeam,

prata, impecável. R$11.900,00.
Tratar: 371-6056_ GOL - vende-se, 1.0, 96, verde

perolizado, IPVA pago. R$
7.800,00. Tratar: 9961-3590
ou 275-3271.

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

pneus; calotas' cromadas.
R$1.800,00. Tratar: 273-6242.
ou 9133-9510.

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.

FUSCA - vende-se, 82, todo
reformado. R$2.300,00. Tratar:

SANTANA - vende-se, 98, aro

de liga leve, porta mala elétr.,

TERÇA-FEIRA, 2-2 de julho de 2003

impecável. R$5.500,00 - troco

por menor valor. Tratar: 371-
6238.

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.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbagduplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

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

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor

no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago.

TROCA-SE - Diplomata, 92, cl
kit de gás por pick-up, saveiro,
corsa, courier ou 5-10. Tratar:
371-1117 ou 9975-0117.

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

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 do Sul), oferece dois novos

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

uso da Calculadora HPI2C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programaExcel e que necessitammelhorar suas 'aptidões e

seu conhecimento emplanilhas'eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem' a finalidade dê trabalhar e

aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais dotamo contábil são o público alvodesta iniciativa.

Não perca essa oportunidade!!!

"

extensão@unelj.com.br
UNERJ r· 'd -

d E. t
..

R l' -.

C
. , ,;

.C.nt,oUnlVet.ltáriOd.Ja...�"ádoSUI ...001'i enaçao e x ensao e li! açoes .omunltar,as

CONSULTE�NO'STAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

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

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermo Tratar: 9132-2852 finais
de semana.

CG 125 TITAN KS - vende-se,
01, prata, cl pneus novos. R$
3.000,00 entro +10 parc.R$
125,00, Aceito DT, XL ou CG de
menorvalor. Tratar: 9113-3843
ou 371-7842 com Melin.

COMPRA-SE - até ano 86, que
esteja docum, paga-se a vista.
Tratar: 9902-2168 ou 374-
2168 após 18:30.

KAWASAKI - vende-se, ZX11,
94, 1100, Tratar: 371-6110 ou

9973-8871, .

VENDE-SE - Four, 76, 400cil.,
CG 82, CG 81, Titan 97. Todas
por R$5.000,00. Tratar: 370-
6954 meio dia.

�
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melhor Semi-f1óia e 'Prata do mercado está

atendendo em f1araguá do Sul e região.

3\proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE marque uma visita.

-

CAPOTA - vende-se, de fibra,
de courier. R$1.000,00.
Tratar: 375-2018.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
fi contemplada. R$1.800,OO,
plano de 80 meses el 20 pare.
de R$174,00 pagas. Tratar:
370-9080 ou 9111-5609.

CD - vende-se, aparelho c/
carro, frente dest., JVC.

R$200,00. Tratar: 9952-
9154.

FilMADORA - vende-se, JVC.
Tratar: 372-0108.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
aparelhagem. Tratar: 275-

3658.

diversos
APARELHO GINÁSTICA - vende

se, bicleta ergorn, díg., Activa.
2x de R$75,00. Tratar: 9121-
7809.

APARELHO GINÁSTICA -vende
se, esteira elétr, dlg. Halter.
2x dé R$225,00. Tratar: 9121-
7809,

AR CONDICIONADO - vende-se,
.

10,000btu, R$500,00, Tratar:
371-0551.

BALANÇA - vende-se, de peso,
antiga, de 200kg. R$70,00.
Tratar: 276-0478,

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BALCÕES - vende-se, 2 de

vidro, p/ lanchonete ou loja,
,

R$350,00, Tratar: 370-5273

cl Joelma.

BANHEIRA - vende-se, c/,pé e

cl trocador. Tratar: 274-8620.

CACHORRO - Faça uma poodle
feliz, doe uma pintcher nºO/Ol
(fêmea), no máximo 5 meses p/

companla. Tratar: 371-

8153(hor. comI.)

CACHORRO - vende-se, filhote
de 3 meses, mistura de
Rottweiller cl Boxer. Tratar:

373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - vende-se, filhote
de 9 meses, mistura de ehow
chow cl Pastor Alemão, Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher nº 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se, pintcher,
adulta, R$40,00. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se,

piquinês, adulta, fêmea. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se Basset,
pura, adulta pI doação, Tratar:
373-3787 ou 9993-1751,

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

9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se piquinês,
puro, filhote, Tratar: 373-3787
ou 9993-1751 c/ Noeli

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

9993-1751 cl Noeli

CELULAR - troca-se por
vldeogame, play-statlon. Tratar:
9602-0734,

CElULAR-vende-se, Nokia, em.
bom estado.R$100,00, Tratar:

376-2506,

CELULAR - vende-se, Ericsson
A1228d, pré-pago, cl nº, ótimo
estado, R$100,00. Tratar: 371-
1919(hor. cornl.) ou 9952-

8198(após 18:00)c/Bruna,

CELULAR - vende-se, Motorola
C331, pré-pago, 3 meses uso,

garantia. R$320,00, Tratar:

9957-6500.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion. Tratar: 370-
6360.

CÔMODA - vende-se, 4 gav,
bom estado. R$50,00. Tratar:

9909-5861 el Mara.

CONSÓRCIO - vende-se, de
, carta de crédito, ã contemplado,
no valor de 11.000,00 el 9 pare,
pgas. Tratar: 274-8364 cl
Claudemir.

CONSÓRCIO - vende-se, r'i

contemplado c/ carta de
crédito. R$11.000,00 cl
R$3,100,000 pgo. Vendo por
R$2.300,00, Tratar: 370-0535
cl Carolina.

í_"�'»'-""_''''''��,""",WM''''''''''''V"�.,
..•v_".....wm.� .. "".,".w",,,,,,,",v,.,,,."."••.��v.w�.w»•.... v ... : ..• vw.w."w·;···_·"�·'="':r_'···"····,··_·.·w
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I Fone: 372 .. 1278 / 9973-37631
- .
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
"'Venda '"Locação "Consertos "'Montagens

LAVA JATO

vende-se, profis.,
2200 libras.

Portotécnica. Tratar
ao lado da

Indumak na Ilha da

Figueira.

Ir!,'IIiqulnas Industria
iii Comércio Lida•• ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
.

r: Motores Estacionários - Motoserra
- Lava Jato � Roçadeira • ASslstinda 24 hs -

- Aspirador - Motobombas wwwJrmaqilinas.cjti.net
- Compressor - Entre outras... . irmaquüias@uoLcom.ltr
Rua Cei. Gomes de Oliveira, l651 • Centro - do Sul

275·0316/311·9421
9133-6136/9952-1838

R$170,00. Tratar: 370-0535
cj Carolina.

overloque, 7.500 ptos, semi
nova. R$800,00. Tratar: 371-
0551.

NOTEBOOK - novo, Athon XP

1500+, Tela de 14,1", HD 20

Gbytes, Memoria 256 DDR,
Leitor de DVD, acompanha caixa,
manuais, . cds de

intalação,Garantia de 1 Ano. R$
2.750,00 à vista. Tratar: cj
Diógenes Formigari, 9132-
4310 (após as 18:00) ou e-mail:
diogenes@netuno.com.br

TRILHA - vende-se, eqptos,
bota, capacete, calça etc.

R$500,00. Tratar: 373-4581.
MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561. VENDE-5E - 2 carretinhas, 1 p/

transporte de moto, outra de
madeira. Tratar: 9117-2422.NOTEBOOK - vend-se, novo,

Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de 15",
HD 40 Gbytes, Memoria 512

DDR, Gravador de CD e Leitor
de DVD, acompanha caixa,
manuais, cds de intalação,
Garantia de 1 Ano, pronta
entrega. R$ 4.200,00 à vista.
Tratar: cj Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as 18:00) ou
e-mail: diogenes@netuno.com.
br

VENDE-5E - título do Beira Rio
ou troca-se por título do

BaependL Tratar: 9905-6410

cj Deoglair.

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você. Tratar:

9979-0605.

CONSÓRCIO - vende-se, de

imóveis, carta no valor de

R$35.700,OO por R$ 4.000,00
e assumir parcelas de

R$395,00. Tratar: 370-0178

c/ Geraldo.

captadores. R$530,00 negoc,
Tratar: 371-9447 ou 9957-
6991 cj Denilson.

373-4581.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cj
Noeli. JOGO DE SALA - vende-se.

R$90,00. Tratar: 370-1787 cj
Dina ou Jorge.

SOFÁ"':' vende-se, 3 Iug., 7
meses uso. R$100,00. Tratar:
276-0086.

VENDE-5E - jogo cj mesa e 4'
cadeiras. R$40,00. Tratar:
9955-5073 cj Dina ou Jorge.INSTRUMENTO MUSICAL -

vende-se, contra baixo,
Strinberg, cj 5 cordas, vinho, 3

ESTUFA - vende-se, pj secar
cogumelo. R$500,00. Tratar: MÁQUINA vende-se, VENDE-SE - 1 módulo 1800TECLADO - vende-se, Casio.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

STA DISTRIBUIDORA
I

Vinhos Nacionais e Imyortaaós
Tele-vendas: (47) 372-2280

ou 9112-6117

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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dependencia de empregada e cozinha mob. Jaraguá do Sul c/ Local
valor a combinar Discreto, Aquecedor
Fone 9133 - 3476 e Acessórios

�--------------------------------------------------------�---.,

! AMELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO
I

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1f2 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 112 copo de água. Sexta
feira pela manhã em jejum beba a água desta vez com os grãos
de arroz junto. É importante conservar o mesmo copo. Não faça
regime, pois a simpatia é infalível. Publique na mesma semana.

, Agradece D.M.H.R.

DOMINE O INGLÊS
Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das Bhs às 18hs.

Maiores IIfformacões: 372.1498 clMário

boss, 1 divisor frequência
boss, 1 par corneta, 1 par
tuíter, 2 sub pionner e toda
a fiação. R$95Q,00. Tratar:
370-0535 cl Carolina.

roupa fem. Trat ar: 370-
9596.

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

VENDE-SE - MD-MDS JE520,
modelo rack. R$440,00
negociável. Tratar: 371-
9447 -o u 9957-6991 cl
Denilson.

'

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, c/lO c d s , 2

controles, totalmente
d e s trü v a d o . R$ 850,00.
Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - móveis e

manequins pI montar loja de

II
I

I .

PLANETGAME
• VENDAS *WCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

"xaO)(
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY CaLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

CASA ALV. CENTRO
3 dorm sendo 1 suíte, cozinha mobüladada, dep. empregada,
despensa, área de festas com churrasqueira, garagem para 3

carros, Próximo a Duas Rodas

Fone 275 3070-CRECI 8950

LOJA ROYAL BARG

Ponto já formado, com mercadorias e mobiliário
Defrone para Marechal

Fone 275 3070-CRECI 8950 '

APTO ED. ROYAL BARG

3 dorm. sendo 1 suíte, sacada com churrasqueira,
cozinha mobiliada.

Entrada mais parcelamento em até 50 meses direto com

proprietário.
Fone 275 3070-CRECI 8950

TERRENO COMERCIAL/CONDOMíNIO CENTRO

com 3.900 m2, totalmente aproveitáveis
Fone 275 3070- CRECI 8950
TERRENO NOVA BRASILlA

com 496 m2, totalmente plano
rua alfaltada

Fone 275 3070 -CRECI 8950

ALUGA-SE EM SCROEDER

Centro, apartamento com 3 suítes,

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

acompanhantes
Novámilênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

Viviane Loira a iniciante sapeca,
Fernanda a irresistível (cl massagem)

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

Atendimento

8:00h às 18:30h
,

.

.

'

si fechar pi o almoçai
Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar) I

_____________________________________________________________J
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lho de 2003 CORREIO DO POVO

move encontro festivo
- t

- .

,

Niralci Piazera, sua Filha Angélica, sua neta Manuela Zonta e Marli Rosa Piazera .

.

,
�

e.

a história de Angelo
,terras do Itapocu

, s Quatro Gerações de Angelos Piazera
I ' .
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8 ÇORREIODOPOVO GENTE & INFORMAÇÃO

Casaram dia 12, na Igreja Santa

luzia, Jociane Gesser e Juan Karlo
Rosá. A recepção foi na SER MariSol

POR FRANCIENE FAGUNDES

Completou neste dia 19, mais um ano de vida,
Tania Greuel (E). quem deseja muitas felicidades
é seu pai Elmiro, sua irmã Flavia, a prima Vanessa
e demais familiares e amigos

. Alfredo e Alvina N. Pedri, completaram 50 anos

de casados no dia 18. A cerimônia e a festa foi
.

na sua residência. Felicidades!

Paulo César Pires, completou 21
anos no dia 17. Os pais o

parabenizam

PARABÉNS
Parabéns a Ma

ria Cristina L.
. Steindel que ani
versaria neste

dia 24

FESTA
Acontece neste

sábado, na Rai

nha da Paz, Fes
ta Julina da As

sociação do' Rio
Molha. Terá apre

sentação do "vi
ola e Gaitaço"
e logo após da

dupla Zeca e

alexandre. Será
animado com o

casamento cai

pira e completo
serviço de bar e

cozinha

Ora. Márcia Vieira, ao lado do ex-governador
Colombo Machado Sales e leonardo Vieira, na

festa de Santo Antônio dos Anjos, em laguna, a

mais tradicional da cidade

Estão a passeio em Jaraguá do Sul, o casal luiz e

Nagete Pedri, que são de Divinópolis, Minas Gerais

Completou 24 anos no dia 14, Jane
Schneider. Parabéns de seu noivo Dirceu,
de seus pais, Nilton e Elia, do seu irmão
Jonas, da cunhada Elizabethe, e os avós

Hoje, dia 22, Carmem e Henrique
Fugel Filho comemoram Bodas de
Prata. Felicidades é o que desejam
seus filhos Eduardo e Daniela

As jovens "Carla e Kletin" estiveram presentes na

19aKolonistenfest, onde apresentaram seu show ao

vivo no domingo. Foi um sucesso. Parabéns!

Aniversariou neste dia 20, Dirceu Garcia. Parabéns!

TERÇA-FEIRA, 22 de julho de 2003

,
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a ena ornasia rei erqer elga

20/7
Ricardo Menel
Lia Drobrawa
Elias de Carvalho
Anita Berti
Nair Prawutzki
Páscoa Berci
Ademir Ribeiro
Marcos Cézar Huinka
Elizangela F. Leoni
Alzira Klein
Regina Cerutti

21/7
Mario Papp .

Dolores l.aurita Baade
Angela Maria Wendorf Lemke
'Marcia Regina Pereira
Heintje Mohr
Vera Lúcia Hermann
Aloize Puchalski
Willy Baumann
Edite Cieply Bortolotti
Gerta Lawin
Teima Viviane Petry

22/7
Elise Maria Belitsky Ossowsky
Maria Madalena Freiberger
Jaison Geovani Berci
Valmor. Nicholetti
Elvira Maestri
Edmar Porath
Iolanda M ichels
Soraia Crlstiane Motta
Iolanda M ichels

.

23/7
E Ivi fá. R-G e rent
Oenício Giovani Barg
Eva B. Meier
Marileuza Ap. S."çle Souza
Evandro Gaedke
Franklin Tadeu Hanemann
Rosel i Kopp
Juliana Tornelin
Bruna M arquardt

24/7
Geraldo Doubrawa
Sergio L. Franzner
Cristina Kleinschmitdt Amarranti
Simone Engler
Fabiano Silvei ra
João Maia
Loreno Oalpiaz
Ema Baumann
Ademir Alberto Ruysam
Felipe Vicenzi
Victor Leoni

25/7
Ivone Büblltz
Gerda A.N. Grutzmacher
Francisco Barbosa Vieira
l.iornar Mesch
Gerei Colle Gois
Artur Adolfo Bortolini
Lina Wandersee
Tatiane C. de Souza
Rafaela Gonçalves Pieper
AlessandrO Richter
Letícia Suelen Kõhn

26/7
Aldete M. Kanszewski
Belisário Luis de Oliveira Lagedo
Luciana Grimm Meyer
Janaina Daniela Borchardt
Anita Espézia Picolli
Naiara Luisa Kasmierski
Fabiane Vegini
Rafael Azevedo de Jesus
Valdemir Volkmann
Adriano Hostin
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POR EGON JAGNOW
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GRAZIE! !

(4Iírculo
,)�Ir�

SI':';'�

4a FESTA DAS ETNIAS - 30 DE AGOSTO

Italiano

"-

,,_ Com a participação do Círculo Italiano, Centro de

Cultura Alemã, Associação Húngara, Moconevi

(Movimento da Consciência Negra do Vale do Itapocú),
Associação da Cultura Polonesa, Associazione Bellunesi

Nel Mondo, Liga dos Grupos Folclóricos Germânicos, o

evento está marcado para o dia 30 de agosto, no Parque
Municipal de Eventos, pavilhão "A".

Os ingressos terão sua venda antecipada, ao valor de

R$ 15,00 (quinze reais), o que dá direito ao jantar típico
de cada Etnia, e ao baile com a Banda Tall's Buam de

Jaraguá do Sul e Grupo Dalponte de Blumenau.

ENCONTRO MENSAL - NOITE DAS
SOPAS ITALIANAS

No próximo dia 01 de agosto, com inicio às 20hOO, na
sede Social do Círculo Italiano, será realizado o nosso

encontro mensal, com
a "Noite das Sopas".
Ingressos antecipados
com a Diretoria,
Conselho, mem-bros do

Coral e na Sede Social

do Círculo (370-8636).
Valor do ingresso R$
7,00 (sete reais).

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7-

371-8222

floricultura
lsaflor

flores Arranjos e Coroas

(47) 275-0058/9101-1778
6pJp Gome5 de Oliveira, 1066 - Sala iJ . Jaraguá do Sul

Se você ainda não viu a exposição de fotos
sobre Jaraquá do Sul, feita pelo Arquivo

�

H istórico Municipal Eugênio Victor Schmõckel,
no Shoping Breíthaupt, posso lhe dizer que vale
a pena tirar uma hora para ver as grandes
transformações que a pacata Jaraquá dos anos

vinte, trinta, ou mesmo dos sessenta, sofreu até
os dias atuais. A

exposição mostra os

locais como eram no

passado e como são

hoje. Vale a pena
conferi r. Só um

exemplo: Você saberia
dizer onde e o que é

que aparece na foto
maior? Mas vendo a

outra ...

.1

<.fi História de nossa gente não pode-ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

eãOd�rFiRA A HISTÓRIA POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 15 ANOS

Em 1988, representantes dos vinte e dois municípios que
compõem as primeiras e terceira microrregiões criadas pela
Secretaria de Cultura e Esportes reuniam-se em Jaraguá do Sul

para iniciar os debates preparatórios visando as fases classificatórias

dos joguinhos abertos de Santa Catarina e dos JASC. A
coordenação deDesportos, por seu turno, estava encaminhando
as CMEs e DEMs alerta para o cumprimento dos prazos
estabelecidos para as inscrições de seus atletas visando as

competições da atual temporada..
Falava-se nas rodas politicas da Pérola do Vale do Itapocu, a
recente atitude do legislativo jaraguaense que se auto aumentava

o vencimento, recebendo cada vereador, a partir de fevereiro a

quantia respeitável de CZ$88.500,00, exatamente CZ$16.000,00
a mais do recebido no mês passado. A imprensa levantava o

assunto e comentava amplamente o custo do trabalho de cada

legislador, e perguntava se estaria valendo a pena esse

"investimento".

competitivo e cada vez mais restrito e competitivo e cada
vez mais restrito mercado de trabalho os alunos do Colégio
Estadual Elza Granzotto Ferraz no bairro Santa Luzia, em
Jaraguá do Sul, já discutiam alternativas e incentivos

governamentais para a aberturade novos postos de trabalho
conscientes da difícil situação atual, com o índice de

desemprego batendo recordes, os estudantes

demonstravam preocupação com a capacitação profissional
e com a necessidade de se aperfeiçoarem para disputar uma
vaga no seleto mercado de trabalho. Na opinião de Deise

Delagnolo, 12 anos um dos fatores do crescente nível de

desemprego era o avanço tecnológico, que vem substituindo
a mão de obra. Maria da Silva, 13, acreditava que falta uma

política uma política governamental voltada à geração de

emprego e renda. "O governo poderia incentivar a

agricultura para evitar o êxodo rural e a miséria decorrente

dele, que é um dos principais motivos da violência urbana",
sugeria Emanuela Postai, 14, lembrava que as empresas
exigem exp eri ência, e questiona "Como conseguir
experiência se não é dada a chance a quem está começando?"
Para Solange da Silva, 15, o grande responsável pelo índice
alarmante de desemprego eram os governantes que não

estão preocupados em promover o bem-estar da população.
"O governo precisa incentivar as micro e pequenas
empresas, que são as maiores geradoras do Pais, Luan
Bernadi, 12, aposta na educação para vencer os problemas.
A falta de estudos tem deixado muita gente desempregada,
além de contribuir com a manutenção dos preconceitos e

descriminações", disse Fátima Souza, 15. Os estudantes
sabem das conseqüências, tanto material quanto psicológica,
da falta de emprego.

•

A divulgação da estatística da Delegacia Regional de Policia, da
existência de 28.107 veículos automotores em Jaraguá do Sul,
colocando omunicípio numaposição ímparnoBrasil, na relação
habitantes/veículos. Se considerada uma população de 75 mil, a
média era de um veículo para cada 2,6 habitante, altíssima para o
padrão de vida brasileiro. Isto sem contar as bicicletas.

Em 2000, de olho' no futuro, quando enfrentarão o

GANHOS RESIDUAIS SEM NECESSIDADE DE

REVENDA DE PRODUTOS

Empresa 100% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi
m-ento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che

gar a R$ 5.000,00 mensais em menos de 2 anos. Não se

trata de revender produtos ou pirâmides, correntes, etc.
Maiores detalhes através do endereço
www.meganegocio2.kitnet ou pelos telefones (47) 9981-
6783 / (47) 387·1039 (após às 19:00 hrs)

COMUNI,CADO
Solicitamos o comparecimento do Sr. Janete Izabela Tormann,
CTPS 43817 série 0021, para reassumir seu cargo e apresentar
justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 48h

(quarenta e oito horas), contados do recebimento desta,
implicará na rescisão de seu Contrato de Trabalho por abandono
de emprego conforme o artigo 482, letra I da CLT.

RUDNEY DO SANTOS - ME

Jaraguá do Sul, 21 de julho de 2003.
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10 CORREIODOPOVO POLÍCIA/EsPORTE TERÇA-FEIRA, 22 de julho de 2003

IOCORRÊNCIA: TENENTE DESTACA QUE O PRINCIPAL PROBLEMA AINDA É A EMBRIAGUES

Polícia Militar efetua blitz
no, centro e bairros de ,JS

JARAGUA DO SUL - A
PolíciaMilitar realizou blitz no

domingo à noite ern dois pon
tos da cidade. Das 19 às" 22

horas, fixaram-se no irúcio da
Rua Reinoldo Rau e paravam
veículos com o objetivo de fis
calizarosdocumentos dosmo
toristas,Ao todo, foram autua

das 12 CNH (Carteira Nacio
nal de Habilitação) sendo dez

por conduzir embriagado e

duas comdatasvencidas.Oche
fe de Trânsito do 14° Batalhão

da Policia Militar, tenente
RicardoAlves da Silva, diz que
tem muitos motoristas que in

sistem ern dirigir alcoolizados,
acreditando que a polícia não

vai os perceber.
_:_ Desde que começa

mos a fiscalizar esses pontos
com maior incidência de

ocorrências, percebemos que
houve uma diminuição de al-

Arquivo
Tenente diz que as blitz continuarão nos pontos mais críticos

gumas reclamações, com
som alto, baderna em postos
de gasolina e outros pontos
-, enfatizao tenente. Silva sa
lien& que o maior problema
ainda é as pessoas que insis

tem em dirigir em-briagadas.

Depois das 22 horas, a
blitz da polícia teve conti

nuidade nas proximidades
do Salão Vitória, no Bairro

Ilha da Figueira, onde fica

ram até a uma hora da ma

nhã, de ontem. Neste perí-

odo, os policiais autuaram

mais seis carteiras por em

briagues e uma pelo moto

rista estar conduzindo veí

culo sem habilitação. "Ou
tro problema que ocorre é

a falta de atenção, tem mui

ta gente dirigindo sem 'cinto
de segurança, desrespeitan
do as sinalizações do trânsi
to", menciona.

Todos os domingos, a

PolíciaMilitar vai efetuarblitz

nos locais onde hámuita in

cidência de ocorrências. "Va

mos atuar onde a sociedade

reclamar, onde os conselhos

de segurapça nos solicitarem.

E se a alguém tiver alguma
reclamação a fazer, mesmo
em caráter de sigilo, pode te
lefonar para o quartel da
Polícia Militar, pelo telefone

190", informa o tenente.

(FABIANE RIBAS)

Nadadores da Impulso trazemmedalhas do Sul-brasileiro
JARAGUADOSUL-Osalu

nos da Academia Impulso fo
ram paraCuritibaneste final de
semana participar de mais um

desaJio da natação.Nos dias 19
e20,fuirealizadoooitavoCarn
peo�ato Sul-Brasileiro de

Masters, nomoderno comple
xo esportivo da Unicemp
(Universidade do Positivo). A
disputa contou com 'o envol

.vi-mentode aproximadamente
500 adeptos desta prátiea es

portiva,vindos dos Estados do
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná. Ao todo, 12
adetas da Impulso representa
ram Jaraguá do Sul, integran
do a equipe Santa Catarina
Masters.

O desempenho dos ade

tas rendeu resultados positivos
para o Município. Eles trou

xeram uma: medalha de ouro,

gação

Nadadores da equipe Master treinam para os próximos desafios
<

quatro de prata, duas de bron
ze e sete para os coloeados en
tre as 4" e 6" posições. Entre
os nadadores destaque, Tâ
mara Ctistina Martins, da ca

tegoria 20+, ficou ern primei-
. ro lugar na prova dos 50

metros peito e terceiro nos 50

metros costas; GefUle Maria

Lenzi, na 35+, garantiu o se

gundo lugar nos 50 metros li
vre;MarliseKlamenn, na35+,
ficou em segundo no

Revezamento 4 x 50 livre e

terceiro no ro metros borbo

leta, eRenatoRicardoBehnke

garantiu a segunda colocação
nasprovas de 50metros Costas

e Revezamento 4 x 50metros

4Estilos.

A equipe Santa Catarina

Masters, da qual a Academia
Impulso fez parte, ficou em

segundo lugar naclassificação
geral por equipes.

Acoordenadoradenatação
daImpulso,MarliseKlemannn,
dizqueaequipeMásterestá for
mada desde março deste ano

com intuito de incentivar cada

vez mais os nadadores. ''Para

motiva-los, oportunizamos a

participação deles ern competi
ções que acontecem ao longo
do ano nos mais diversos luga
res", destaca.

O próximo desafio dos
nadadores da Impulso será a

segunda Copa Mercosul, que
vai acontecer nos dias 23 e 24

de agosto, ernCuritiba,noOu
be Curitibano. (FABIANE RIBAS)

FALECIMENTOS
.

Faleceu às 15:30 horas em 20/7 o Senhor Olga da Silva com

idade de 89 anos, deixando enlutados 1 filho, 1 nora, 1 genro,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 20/7 às 10:00 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 00:50 horas em 21/7 a Senhora Helena Bardin

Bortolini com idade de 90 anos, deixando enlutados filhos, filhas,
genros, noras, netos, bisnetos, trinetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 2:1(7 às 16:00 horas,
saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitêrio de

São João.

Faleceu .às 13:30 horas em 20/7 o Senhor Felix Bompani com
idade de 87 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros,
noras, netos, bisnetos, trinetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 21(7 às 14:30 horas, saindo o

féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Luiz Alves.

Faleceu às 13:00 horas em 18/7 o Senhor Valteir de Castro com

idade de 21 anos, deixando enlutados seus pais, 2 irmãos, 1

cunhada, 5 sobrinhos, seus avós e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 19/7 às 14:00 horas, saindo o

féretro da sua residência seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

NOITE DASOP
p Todas as Quartas-feiras

a partir das 19:00 horas

18/6 .. LANÇAMENTO DO CD MAGALI E WA

Aberto de Quarta à SábadO para tanta!'.
Sábados Domingos e feriadóspará alrnoç
Especializado em cafe colonial
Reservas para Festas, Casamentos

Especialização: Hospital de ClínicasEstado do Rio de Janeiro
I e Curso na Sociedade Brasileira de Ol1almoJogia do Rió de Janeiro
I
I

.
. .

Fone: (047) 275-1150
l Av.Mal. �!odoro, 776· Sala ..

12
. .:.�.:....���.��nn C_enfer.

LOTERIAS
Megasena
corcorso: 481

42 -·06 - 74 - 44 - 22 - 13

Quina
concurso: 1174

79 - 73 - 71 - 58 - 45

Loteria Federal
concurso 03752

1 ° - Prêmio: 04540
2° - Prêmio: 1 0572
3° - Prêmio: 1 5063
4° - Prêmio: 02618
5° - Prêmio: 0041 2

Lotomania
concurso: 334
47-67-50-61-
75 - 10 - 43 - 51 -

20 - 48 ', 98 - 91 -

12 - 86 ., 02 - 40 -

1 6 - 63 - 54 - 31

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 fin.o em bijuterias e

acessórios I

r

"enhoVI .

",
conhecer ...
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Arsepum dispara na liderança
do Coroa 'Bom de .Bola

}ARAGuA DO SUL - A

equipe da Arsepum (Asso
ciação dos Servidores Públi
cos Municipais) vence

Darlino Serviços Ltda pelo
placar de 3 x 1 e dispara na

liderança da chave "N_' do
terceiro Campeonato de

Futebol Sete Sênior - Co

roa Bom de Bola/2003. Os
outros quatro jogos realiza

dos no passado, na segun
da rodada da competição,
foram: Tranze o Pé 2 x 2

JJW; Karlache/ADVAuro
ra 2 x 2 Acaraí/Móveis
Kagenor; Santo Antônio/
Escritório Floriani 7 x O

Emef Anna Tôwe Nagel;
Posto Jaraguá 1 x 3

Kohlbach. Em função das

festividades de aniversário

deJaraguá do Sul, a próxi
ma rodada' vai acontecer

somente no dia 2 de agosto.
Agustinho Fabiano Neto

(franze o Pé) lidera a arti

lharia do campeonato, com

quatro gols.
Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), o Campeonato
de Futebol Sete Sênior/
2003 reúne 11 equipes, o que
representa o envolvimento

de 159 atletas com idade a

partir de 38 anos (nascidos
até 1965). Os times estão di
vididos em duas chaves, de
onde saem os dois primei
ros colocados para disputar
as semifinais, em cruzamen

to olímpico. O Coroa Bom

de Bola premiará os três

primeiros colocados com

troféu, medalhas e costela,
sendo 30 quilos ao campeão,
20 quilos ao vice e 15 quilos
para o terceiro colocado. O

time classificado em quarto
lugarvaiganhar troféu e uma

bola. Também haverá tro

féu para equipe disciplina,
defesa menos vazada, arti
lheiro e atleta destaque da

competição.

Artigos em Fios e lãs, 8iquínis,
Maiôs, fítness (academia)

Fashíon

275-3290
371-0058
�1ihíon@lJ()/.cam.br

Rua Max Wílhelrn 387· Bae endí - Jal7'l uá do Sul· se

"Quando me deito,
durmo em paz,
pois só Tu, ó

Senhor, me fazes
viver em segurança".

Salmo 4:8

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe!

[RE9�IOE,S: .... ,

"

f.3" feira
..

'_ 19:30h - Oração
I � 4' feira • 19:30h • Ensino

!� '1 e, Domingo • 19;OO� • Fam�la
Rua Ma� Wilhelm, 289
Baependi • Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

.

I '

j
ESPORTE �

I SUPERAÇÃO: VALMIR VARGAS BATE RECORDE NA PROVA DE DARDO, MAR�A', '9S�O
Atletismo jaraguaense garante
resultados positivos na Olesc

}ARAGuA DO SUL - As

competições da terceira

edição da Olesc (Olimpía
da Estudantil Catarinense)
começam na sexta-feira,
em Rio doSul, com a par
ticipação de 71 municípios
e quarto mil alunos atletas

de 8 a 15 anos, no maior

evento do gênero no Esta

do. A disputa, este ano com
atrações dentro e fora das

quadras, bateu o recorde de
municípios, com 229 inscri

ções desde o seu inicio na

fase microrregional. A
Fesporte (Federação Ca

tarinense de Desporto) e a

Prefeitura de Rio do Sul

decidiram implantar uma
programação cultural para
lela com apresentação de

grupos locais em alguns gi
násios nos intervalos dos

Jogos.
Em Rio do Sul, serão

disputadas 11 modalidades

valendo 20 troféus: atletis

mo, basquete, futsal, ginás
tica olímpica, ginástica rít

mica, handebol, natação,
tênis, tênis de mesa, vôlei e
xadrez. O ciclismo não

conta pontos para a classi

ficação geral porque fez sua

apresentação ano passado,
em Xanxerê, e tem mais

dois anos como modalida

de provisória. O tênis terá

disputas só no masculino já
que a competição do femi

nino em 2002 não teve o

número mínimo de oito

participantes e o regula-

Atletas e técnicos que defenderam Jaragllá do Sul nas provas da Olesc Cesar Junkes

menta da Olesc prevê pu
nição para o ano seguinte.

No atletismo, o grupo
masculino superou as ex

pectativas do técnico

Adriano Moras, conquis
tando a terceira colocação
e, o feminino, a quarta po
sição. Entre os destaques, o
técnico menciona Camila

Glowatski, que ficou em

primeiro lugar nos 75

metros rasos e terceiro nos

cem metros com barreira;

ValmirVargas conquistou a

medalha de ouro no Dar

do, além de bater recorde

de 48'12; Djessica Barbo

sa, garantiu a terceira colo

cação no Pentatlo, e João
PauloMarangoni, ficou em

segundo nos 75 metros ra-
,

sos. ''Não tínhamos como

comparar a atuação dos

atletas porque fomos com

um grupo novo, formado

o começo do ano, e fica

mos surpresos com o re-

sultado, avaliando que tive

ram pouco tempo de trei

no. A Carnila estava se re

cuperando de um proble
ma na panturrilha e mesmo

assim conseguiu superar as

adversárias", salientaMoras.
A equipe de' atletismo de

Jaraguá do Sul conta com

apoio da Malwee, CRJ
(Centro de Recuperação
Jaraguá) e PME (Fundação
Municipal de Esportes).
(FABIANE RIBAS)

Modalidades vão mudar o quadro de classificação
O encerramento do tênis de mesa e do xa

drez, no final da manhã de hoje, vai mudar
o quadro de pontuação da Olesc (Olimpí
ada Estudantil Catarinense), que está sendo

disputada em Rio do Sul desde o dia 18.

Por enquanto somente o atletismo e a gi�
nástica olímpica definiram seus campeões:
Joinville ganhou o troféu do atletismo mas
culino e Concórdia do feminino, Blumenau
foi campeã da ginástica olímpica feminina e

Itajaí conquistou o troféu do masculino.

Até aqui a liderança da Olesc é de Joinville

com 31 pontos. Blumenau aparece em se

gundo com 27 e Itajaí em terceiro lugar
com 18 pontos. Jaraguá do Sul, que tenta

o tri-campeonato, está na sétima coloca

ção com 7 pontos.
A programação de hoje, além do final do

tênis de mesa e xadrez, tem o inicio do

tênis de campo masculino mais o desen
�olvimento da segunda rodada da segun
da fase de classificação no basquete e futsal

no feminino, handebol e vôlei no masculi

no.

Vaipara o Garibalcli?
VápeJ slalto

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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10 CORREIO DOPOVO
• PRÓXIMO CONFRONTO DA EQUIPE SERÁ NESTE SÁBADO, CONTRA O TIME DE CHAPECÓ

IOCORRÊNC", •

d
·

'1��� ,�....wee vence o time a capita
e .continua líder do estadual

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee derrotou o

Colegial, de Florianópolis,
por 4 a 1, e abriu 11 pon
tos de vantagem sob o

•

time da capital na classifi

cação por pontos ganhos
na divisão especial do
'Campeonato Catarinense
de Futsal. O confronto

foi realizado neste final de
semana. Com este resul

tado, o time jaraguaense
soma, 41 pontos ganhos e

tem uma semana para, se

preparar para o próximo
compromisso, marcado
para acontecer' em Cha

pecó, contra a Tozzoj
AABB, neste sábado.

O jogo contra o Cole

gial começou em ritmo
lento com as duasequipes
jogando sem maior obje
tividade. As alterações co
meçaram a surgu apenas
após o gol do Colegial,
.aos 11'33", marcado por
Cícero numa cobrança de

falta ensaiada. O empate
somente saiu aos 16'48",
quando Falcão aproveitou

Cesar Junkes

Ferreti enfatiza a importância da atuação de Paulinho

uma saída de bola errada
do goleiro Jorjão para to
car para o fundo das re

des com tranqüilidade. O
desempate veio menos de
um minuto após, através
de Júnior, que completou.,'

de "peixinho" um rebote
de uma bola chutada por
ele mesmo no travessão.

O segundo tempo co

meçou com a Malwee

abrindo mais um gol de
vantagem a' 1 '48" com

James encobrindo o gelei-

ro jorião que estava acom

panhando a saída de bola
de sua equipe no meio de

quadra. O quarto gol po
deria ter saído aos 15'55",
mas o goleiro Jorjão aca

bou defendendo uma co

brança de tiro livre de Fal

cão. O quarto gol saiu em

cobrança de tiro livre, aos
17'16", executada por
Marcel.

'

Após a partida o técni

co Fernando Ferreti expli
cou que somente após ,,r-"

entrada do goleiro
Paulinho, na metade do

primeiro tempo, foi que o

time encontrou maiores

oportunidades de gol.
"Eles vieram bem monta

dos no sistema defensivo,
mas acabamos por
descompactar esta tática

com a entrada do Paulinho.
Vamos treinar esta semana

para aprimorar a qualida
de do nosso chute final",
diz.

CONTRATAÇÕES
Embora as especulações
já tenham começado a sur

gir na cidade, não existe

ninguém contatado para
o final desta temporada
ou para 2004. Ferreti afir

mou que os melhores jo
gadores estão com seus

times até o final do ano e

a possibilidade de trans

ferência não existe. "O

prazo já foi encerrado. É
claro que quero os rnelho-

. .

res para Jogarem aqUl, mas
o período para iniciarmos
nossos contatos ainda não
é agora", explicou.

Definidas as equipes que vão à outra fase do Futebol Suíço
MASSARANDUBA - A

última rodada da primeira
fase do Campeonato
Aberto de Futebol Suíço
de Massaranduba foi defi

nitiva para classificar as

equipes que vão para a fase

do mata-mata, no próxi
mo sábado. Os' jogos de

cisivos foram realizados no
final de semana, no Está

dio Municipal Erich Rode.
No primeiro campo,
Baco-Fios foi derrotado

pelo Guarani Esporte Clu
be, por 3 a 2; Glória Es

porte Clube venceu o San

ta Cruz, por 1 a O; o

Butuca entrou em campo
contra o Dipil e goleou
'por 5 a O, eJuil empatou
com Landeti, por 1 a 1.

No campo 2, 13 de Maio

garantiu a vitória contra o

Brasélio, por l a O; Micar
venceu o Ribeirão da La

goa, também por 1 a O,
Asa Branca ganhou de Rio

FIGUEIRENSE TEM DESFALQUES CONTRA O VASCO
O técnico do Figueirense,Artur Neto, tem três desfalques
certos para a partida de amanhã, contra o Vasco, no
Estádio Orlando Scarpelli.
O lateral-direito Pedro e o meia Luiz Fernando, que

_

levaram o terceiro cartão amarelo e o meia Luciano

Sorriso, que foi expulso, na partida contra o Internacional,
cumprirão suspensão automática.

Paulo Sérgio deve substituirPedro, eDanilo pode ser a opção
para a vaga de Luciano Sorriso. No entanto, o treinador só
decidirá a escalação no treino desta terça-feira à tarde. Após
o treinamento, a equipe se concentra para o jogo de quarta.

Branco, por 3 a 2, e Con

fecções Hitan venceu o

Águia Dourada, por 2 a O.

Com estes resultados, os
times que se enfrentam na

próxima rodada, no sába

do, são Asa Branca x

Butuca, Patrimônio x
:

Landeti,Juil x 13 de Maio e

Santa Cruz x Micar. A co

ordenadora .do Departa
mento de Esportes da Pre
feitura de Massaranduba,
Miriane Jacobowski, expli-

ca que as equipes do Butuca
e Landeti foram os dois
melhores terceiros coloca

dos em termos de aprovei
tamento, somando 56,25%.
"Como uma das chaves
conta com um time a me

nos, a definição dos dois
melhores terceiros coloca

dos teve como critério o

aproveitamento das equi
pes, analisando o percentual
de cada uma", explica.
(FABIANE RIBAS)

aTA
REMO ARRANCA EMPATE COMO AVAí NA RESSACADA

Mesmo jogando no Estádio da Ressacada, o Avaí não

saiu do empate em 1 a 1 com o Remo. Os gols foram

marcados por Reinaldo para o time da casa e Valdomiro

para os visitantes. Com o resultado, os catarinenses ocupam
a 12" posição, com 18 pontos. O resultado,porém, impediu
que os paraenses chegassem na liderança. O rime está em

terceiro, com 22 pontos.

CRICIÚMA GANHA DO FLA EM JOGO DE SETE GOLS

Atuando sob o comando do técnico interino Marcos

Paquetá, o Flamengo voltou a decepcionar no Brasileiro e

perdeu de 4 a 3 do Criciúma em Santa Catarina. O time

carioca completou a sua terceira derrota seguida na

competição e segue parado nos 24 pontos ganhos. O
,resultado aumenta a responsabilidade de Oswaldo de

Oliveira, que assume o comando do time a partir do
próximo jogo no Brasileiro. Já o Criciúma vive um

momento completamente distinto. Soma 33 pontos
ganhos e tenta chegar no pelotão dos líderes do

campeonato. O Flamengo levou os quatro gols no primeiro
tempo e descontou a vantagem no final, 4 a 3.

INTER GOLEIA FIGUEIRENSE E PULA PARA O 4° LUGAR

O Internacional goleou o Figueirense por 3 a O na noite de

sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e pulou para a

quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos.
Os catarinense seguem na nona posição, com 27 pontos.
Todos os gols saíram no primeiro tempo. Cleiton Xavier

abriu o placar aos 15 minutos, Jéferson Feijão aumentou,
aos 35, e Gavilán fechou o placar aos 42 minutos.

,

.

'__"

'JOINVILLE VENCE MOGI MIRIM NA SEXTA-FEIRA

O Joinville venceu o M,ogi Mirim por' 3 a 1 na noite de

J, sexta-feira, no estádio Ernesto Sobrinho, em partida válida
pela 13" rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, a equipe de Santa Catarina chegou a 15

pontos na tabela de classificação, enquanto que os paulistas
seguem com 12. Marlon, por duas vezes, e, Valbson

marcaram os gols doJoinville. Para oMogi, que não vence
há sete jogos na Série B, Chicão marcou. Boje à noite, o

Sapo encara o São Raimundo, em casa. No próximo dia

26, os catarinenses terão outro paulista pela frente: o União
São João, em Araras.

CRICIÚMA REPÉTE O TIME CONTRA O GRÊMIO
O Criciúma não tem nenhum desfalque para a partida
contra o Grêmio, que será na quinta-feira, em Porto Alegre.
O time catarinense não perdeu nenhum titular na vitória

em casa sobre o Flamengo, por 4 a 3, no último domingo.
Nesta segunda, treinaram apenas os atletas que não jogaram
no fim-de-semana. Nesta terça o técnico Lori Sandri

comanda treinos pela manhã e à tarde.
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