
'A
Marisol
www.marisol.com.br

www.duasrcdas.com

Conforto com muita Classe

www.mannes.com.br

Cassuh "\(hngados Associados S/C
(I. \ B se .197 ")l)

(47) 371-7511

,:� @Jmaketel
• AIamres de incêndio

·Iluminação de emergência
=---__....

• Telefonia e interfonia

telefonia e segurança

GRANDE
LIQUIDAÇAO

DE INVERNO'
RAVELLI�

1_

QUEM (ONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELLI CONFIA.

DIRETOR: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÓCI<EL

Fotos: Cesar Junkes

Jaci Eugênio Garcia, acompanhado de sua esposa Quitéria e a filha Maíra, veio a Jaraguá do Sul para
tentar encontrar Sebastião Souza Gomes, irmão de Jaci, Gomes atuou na região da Amvale como repórter

Família paulista procura

repórter desaparecido em JS
o paulista Jaci Eugênio Garcia e sua família

estiveram na redação do Jornal Correio do Povo

para tentar descobrir o mistério que ronda a

vida de seu irmão mais velho, Sebastião Souza

Gomes, desaparecido há cerca de 35 anos. Jaci
teve notícias de que Sebastião trabalhou como
colunista social em algum jornal de Jaraguá
do Sul. PÁGINA 5

Atletas de caratê da Associa

ção Formigari participaram da
terceira etapa do Campeonato
Estadual Interestilos de Caratê,
realizado em Pomerode. Os
atletas trouxeram 13 medalhas
de ouro. Página 11

Regionalização'será
discutida em setembro

A questão do consórcio das

águas, que preocupa os municípios
da região, será discutida na reunião
com os prefeitos catarinenses em

. novembro.
. PÁGINA 4

Malwee jogou sábado

contra o time da

. Bering, de Blumenau
PÁGINA 12

. Cotação de ontem

Compra venda

COMERCIAL 2.89642.8972

PARALELO

TURISMO

2.9000 3.0000

2,84002.9400

�l/ELLI
Moda Masculina
Cal�gdão da Marechal, 364 .

Estation01firlefilto Anexo.
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PERMISSAO
MARTA FERNANDES DÊ SOUSA COSTA

É proibido sentir tristeza. Na dinâmica e tumultuada vida

moderna, tal sentimento é visto com maus olhos e afasta as

pessoas. Ao primeiro sintoma, logo su�ge a pergunta: "Está

deprimido?"; rapidamente, outro justifica: "Deve ser stress".

Compreendemos, então, que estes dois estados de espírito _

depressão e' cansaço mental
_
'são plenamente aceitos e com

preendidos. Considerados sinais da atualidade, quando não

levados ao exagero, eles até acrescentam algum status à pessoa
'. atingida, como símbolo de engajamento na luta diária, de

monstração de que não é alienada, percebe a convulsão do

mundo à volta e se aflige-com ela. Trist�za, no entanto, deve

ser evitada. Quando morre o pai ou a mãe, os familiares en-
"

chem a cri�nça de atividades e 'programas divertidos, para
ajudá-la a vencer o momento; as amigas procuram envolver a

viúva em tarefas várias, no intuito de amenizar a dor; falamos

para não pensar mais nisso e trocamos de assunto, quando o

amigo nos conta que sofre a dor de uma traição qualquer.
Acostumados a superficialidades, temos medo dos sentimen

tos profundos, esses que nos fazem perder o rumo, por vezes.

Não falo do exagero de ficarmos presos ao passado, mas
acredito que precisamos nos' permitir sofrer; fazer de conta

que nada aconteceu seria tirar a importância do já vivido ou

do papel que determinadas pessoas desempenharam em nos

sas vidas. Quando precisar, chore todas as lágrimas pelo ama

do que partiu, pela mágoa causada, pelos sonhos desfeitos ou

as esperanças frustradas. Desça ao fundo do poço, esmiúce a

sua dor e se questione, descubra a razão de tanto sofrimento,
aceite e se perdoe se nele houver alguma culpa. Pratique con

sigo a mesma solidariedade que concede aos outros: perdoe
se sempre. Somos todos aprendizes do ato de viver. Não

temos todas as respostas, nem sequer as perguntas adequadas;
erramos, pedimos desculpas e tornamos a errar. Só o que nos

redime é o desejo de acertar. Em meio a tudo isso, temos o

direito de sofrer pelas perdas e os desencontros, não pode
mos �ngir que não fomos atingidos, sob pena de afogarmos
também as emoções benfazejas, nesta ânsia de nos

anestesiarmos. Só o tempo sabe como curar as dores da nos-
,.

.

sa alma. Dizemos "nunca mais", acreditando que agora tudo

acabou. Numa tarde qualquer, percebemos o calor gostoso
do sol na pele nua; depois, sorrimos do beija-flor, batendo
com o bico na janela do quarto, como pedindo para entrar;

ou, súbito, notamos o guarda-roupa antiquado e desejamos
,uma peça nova. Pronto, começou a recuperação. A perda não

diminuiu de tamanho, apenas foi aceita, passou a ser parte da

nossa historia. Compreendemos que a nossa raiva, a não acei

tação e a amargura não serão capazes de mudar o quadro e

conseguimos superá-las, porque precisamos e desejamos con
tinuar, Mas s6 conseguiremos fazê-lo se nos tivermos permi
tido sofrer, sem vergonha, sem medo, integralmente. Para nos

esvaziarmos da tristeza e merecermos toda a alegria que nos

espera.

Cosciência
representatividade na As�
sembléia Estadual e Federal

e de um comprometimento
da mesma forma que os em

presários e a comunidade

definitivamente exercem em

Jaraguá do Sul.

Esta consciência à pri
meira vista poderia até ser

insignificante, se não hou

vesse a p reo cupação de
t,

manter a distinção' em nos-
.

sa qualidade de vida. O mo

tivo que nos leva a fazer

essa reflexão é exatamente o

despreparo na condução da
coisa pública, tanto no âm

bito executivo quanto no

legislativo. As crises políti
cas percebidas até o momen

to nada mais são do que ex

cessos de vaidades pessoais
e pouco respeito com quem
os elegeu. Quem sabe ago

ra, revivendo um momento

histórico como o do dia 25,
onde pessoas despidas de

qualquer vaidade pessoal
deram uma demonstração
de que é possível, com sim

ples atitudes, obter signifi
cativos resultados para toda

uma comunidade. Basta

vontade.

r
Através, de um

disciplinado
trabalho em

equipe,
idealizaram os

símbolos

municipais, sem
vislumbrar

discrepâncias,
fossem elas

quais fossem

As homenagens realiza

das em comemoração aos

127 anos de Jaraguá do Sul

representaram não apenas
um momento de confrater

nização entre seus mu

nícipes. Justificam o porquê
do município ser modelo de

desenvolvimento pafa o

país, através de pessoas uni
das que acreditam num ob-

i etivo único.
r

Rudolpho Hufenüssler,
Alceste Berr'i, Eugênio
Schrnôckel e Moacyr Silva

são exemplos vivos dessa

determinação. Através de
um disciplinado trabalho em

equipe, idealizaram os sím

bolos municipais, sem vis

lumbrar' discrepâncias, fos
sem elas quais fossem. Em

parceria, Rudolpho escreveu

o Hino e Alceste criou sua

música. Da mesma forma,
Eugênio desenhou o Brasão

,

e' a Bandeira e Moacyr fize
ram.

Modelo de trabalho com

permanente vistas ao pro

gresso, assim muitos o são

em Jaraguá do Sul. Com ra

ras exceções, setor público,
entidades privadas e a comu-

_J

nidade fazem deste um solo

fértil e intrépido. Acreditam
no potencial cultural, eco
nômico e, principalmente,
humano e transformam uma

sociedade, chamada "Se

nhor do Campo" na língua
dos, indígenas, em fonte de

infindáveis riquezas.
As qualidades, no entan

to, podem em muito ser me

lhoradas. Ainda faÍta cresci

me�lto político e, fundamen

talmente, consciência sobre

o que é e o que acarreta ter

uma função política. O mu

nicípio carece de maior
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ISAÚDE: PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA RESPONDE AS ACUSAÇÕES SOBRE OS HOSPITAIS

Associação Médica de JS
rebate acusações sobre máfia

o Governo do Estado vai revisar todos os contratos

deempresas terceirizadas e auditar a folha de pagamento
do funcionalismo público. O anúncio foi feito pelo
governador Luiz Henrique e o secretário da Fazenda,
Max Bornholdt, no início da noite de ontem. O objetivo
deste trabalho é economizarmais de R$ 100 milhões até
dezembro do próximo ano, "eliminando os ralos por
onde corre o desperdício". Com isso, acrescentou Luiz
Henrique, "poderemos melhorar os vencimentos dos'
servidores públicos, para que possam termais dignidade
salarial e melhor condição de trabalho". Bornholdt
lembrou que a dívida da administraçãodireta e indireta
está em tomo de R$ 15 bilhões e a dívida ativa, em R$
2,5 bilhões. Segundo o secretário, caso o Congresso
aprove 70% das sugestões feitas pelos governadores para
o projeto de refotma tributária encaminhado pelo
Governo Federal, os estados poderão reequilibrar suas
finanças.Entre as sugestões, comentou, há a compensação
integral da desoneração das exportações.

}ARAGUA DO SUL - O

presidente da Câmara de
. Vereadores, Carione

Pavanelo segue defenden
do a instalação de uma

Comissão Especial de In
quérito (CEI) para apurar
as dívidas dos Hospitais
Jaraguá e SãoJosé, que pas
sam por crise financeira.

"Nós como homens pú
blicos queremos sabe� das

verbas públicas que os hos-

pitais recebem, colocar na
ponta do lápis e proc�rar
uma solução para esta.

dívida"critica.

O presidente da Câ
mara reclama também do

impedimento de outros

médicos atenderem na ci-
,

dade. "Na prática quere
mos que isso acabe para
abrir a livre concorrência

para baixar preço da con

sulta, ter rriédicosnos bair- -

ros, e isso só acontece se a

classe médica abrir espa
ço para outros profissio
nais da saúde", explica.

Pavanello quer envol

ver a comunidade, a asso
ciação de moradores para
que todos fiquem a par do

que está acontecendo com
a saúde deJaraguá do Sul.

"Não estou dizendo que

alguém esteja roubando
ou sonegando, m�s quero
transparência. Se tudo es

tiver certo, não haverá pro
blema nenhum", ressaltou,

O presidente da Asso

ciação Médica de Jaraguá
do SuJ, Antônio Carlos

Scaramello, rebateu as acu

sações dizendo que o ve

reador tem falado as coi

sas por desconhecimen

to."Creio que seria muito

bom instaurar a CEI, não
só agora como se,mpre.
Assim se' mostra corno

está sendo aplicado o di
nheiro. Para que não só ele,
mas toda a comunidade

entenda o que está acon

tecendo", e acrescenta res
pondendo sobre a falta de

médicos na cidade. "Isso

é uma inverdade, por fal
ta de conhecimento dos

edis (o .vereador Lio

Tirone também defende a

acusação de Pavanello).
Existem 130 médicos, o

que dá uma média de um

para cada 820 pessoas. A

OMS diz que é necessário

um para cada mil. Segun
do o vereador, com mais

médicos haveria a livre

concorrência. Isso não exis

te. O fato de ter mais clíni

cos ou ginecologistas, ou
seja o que for, não vai ba

ratear, essa lei de mercado

não existe", enfatiza.
Na área social, também

criticada por Pavanello, o
presidente da Associação,
informa que a classe criou

há alguns anos a Consulta

Social, para famílias com

menos de seis salários mí

nimos. "Eles ganham uma

carteirinha que dá direito a

consulta de pediatria, gine
cologia e obstetrícia, e pa
gam R$ 25, por cada con

'sulta. Por ano são mais de

600 pessoas que utilizam

esse sistema. É preciso es

clare�er também que aqui
o preço das consultas é o

menor dá região", explica.
Sobre as acusações da

máfia de branco na qual
Pavanello criticou os mé

dicos, Scaramello diz que
"todo e qualquer médico
que quiser se inscrever na

associação será bem vindo,
desde que tenha registro no
CRM, e tenha título de es

cola médica reconhecida.
O que não significa entrar

Vos hospitais, onde lá exis
te um corpo clínico que vê
da necessidade daquela es

pecialidade. Não é qualquer
médico que pode chegar e
trabalhar no hospital, ele

terá que passar pelo crivo

do corpo clínico que é re

gido pelo Conselho Fede

ral de Medicina,Ministério
da Saúde e da Educação".

Pavanello declarou re

centemente que há três in

teressados em comprar os

hospitais Jarag�á e São

José, dependendo apenas
da decisão das diretorias

destes hospitais em vender

ou não suas instalações, já
que reclamam que só há

prejuízo. Segundo o pre
sidente dá.Câmara, destes
três, um seria um empre
sário da própria cidade in
teressado em investir no

setor, outro seria uma em

presa de Blumenau e um

terceiro um grupo. de

Campinas (SP), que já en

traram em contato com

ele._O diretor do hospital
São José, . Hilário

Dalmann, disse desconhe
cer essa informação e que

ninguém vai querer com

prar um hospital e aten

der pelo SUS, por causa

do prejuízo que isso re

presenta. "Quem vai que
rer comprar, não vai que
rer atender a pobre. Não
fosse o atendimento pelo
SUS, o hospital daria lu

cro". Essa informação é

desconhecida para Irmã

Jacira Maria dos Santos,
que administra o hospital
São José. "Eu não estou,

sabendo de alguém que

queira comprar o hospital.
Se quiser, eu vendo. Mas

ninguém nos procurou

paJa comprá-lo. Acho que
o senhor Pavanello está fa

lando demais", critica a

Irmã. (CELlCE GIRARDI)

I
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·.ABASTECIMENTO: MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE ESGOTOS É PRIORIDADE

Questão
.

das águas.mobiliza
municípios do Vale do Itapocu

GUARAMIRIM - o pre
sidente da Casan, Walmor
Paulo de Lucca, que esteve

na última quinta-feira em

Corupá, discutindo a situa

ção do órgão na região, des
tacou que há necessidade de.
saneamento das contas, da
instituição para que depois
possa haver investimentos
no abastaCimento.· De
Lucca destacou ainda a bus
ca de recursos com institui

ções para aplicação em sa

neamento básica e a pro
posta de municipalização
dos sistemas de captação e

distribuição de água.
De.Lucca destaca que

espera aval do governador
para autorizar reajuste de
cerca de 19% nas faturas de
consumo de água que, se

gundo ele, estão há 14 me

ses sem alterações.
A Secetária da 24" Secre

taria de Desenvolvimento

Regional,(SDR), Niura
Demarchi dos Santos, diz
que a situação do consórcio
das águas deve ser discutida
com mais cuidado. Sobre a

captação de água nos mu

nicípios da região, diz que os

Cesar Junkes

Irvando, "estamos trabalhando com 70% da capacidade"

equipamentos disponíveis
estão totalmente ultrapassa
'dos, "Os equipamentos se

rão trocados,mas temos que
estudar melhor o assunto",

O pessoal disponível tam
bém é insuficiente. "Isso será

resolvido depois que a

Casan sanear suas dívidas".
Em Guaramirim a situa

ção também é preocupante.
Há problemas no ma

quinário do tratamento e dis

tribuição. Segundo Irvando
Luiz Zomet, chefe da filial da

Casan em Guatamirim, diz
que não há comprometimen
to da distribuição ainda A es

tação está trabalhando com

70% da sua capacidade.'Se
houverum acrécimo de 30%

, no consumo, a situação se

complica. ''Nós não temos

essa. capacidade de produzir
}O% a mais", comenta

Zomer. O principal proble
ma da estação de tratamento
de água deG� é o

filtro que tem que ser troca

do.

Atualmente essa estação
processa 65 litros por segun
do. O projeto inicial seria

para processar 100 litros por'
segundo. São cerca de 4564

ligações no município. "En
tre janeiro e junho foram

feitas 180 novas ligações,
chegando a uma nova liga
ção por dia", explica o. che

fe da Casan na região de

Corupá, Schroeder, Massa-.
randuba e Guaramirim,

Para Zomer, uma alter

nativa que possibilitaria um
melhor aproveitamento da

captação e do tratamento de

água seria o investimento em
tratamento de esgoto. Em

]araguá do Sul mais de 98%
da população tem água-po- .

tável e no final do ano, de
acordo com a secretária da

24"SDR, 50% terá tratamen

to de esgoto. Na região
abrangida pela Casan, cerca
de 80% da população tem

água potável mas nenhuma
tem esgoto tràtado. "É um

trabalho de prevenção à saú

de, presenvar os.mananciais
e otimizar a coleta e distri

buição de água", finaliza
Zomer. (LP)

Transporte Alternativo reivindica alteração da lei
]ARAGuA DO SUL - Foi

I
realizadanesta quarta-feira,no
Salão Nobre Pedro Donini
do Cejas (Centro Empresa
rial de ]araguá do Sul), reu
nião extraordinária da Comis-

. são dos Deputados. Propos
ta pelo Sinfretur (Sindicato
das Empresas de Fretamen
to e Turismo de Santa

Catarina), a Comissão reúne
se há dois meses, normal
mente em Florianópolis. Se
gundo o consultor do Nú

cleo de Transportes Especi
ais,OsniPincegher,]araguádo

.

Sul foi escolhidapor apresen
tar &n dos mais organizados
Núcleos de Transportes Es

peciais e abrigar quatro inte

grantes da Comissão, com
posta por aproximadamente
80 membros. Estiveram pre
sentes, além do deputado

Vicky Sartel

Acijs abre espaço para Tranporte Alternativo expor projetos

Dionei Walter da Silva e um ' portes de todo o'Estado de
representante .do deputado Santa Catarina, Na ocasião, foi
.Francisco de Assis, os inte- feita a discussão e aprovação
grantes dó Núcleo de Trans- do Projeto de LeiEstadualque
portes Especiais de ]araguá regulamenta o Transporte
do Sul, Cooperativas de .Tntermunicipal Alternativo.
Transportes Especiais eAsso- ''Nós queremos ter os mes-

ciações e Núcleos de Trans- mos direitos dos gràndes em-

presários",afirmouoPresidente
doSinfretur,GinoLuisDepiné.
De acordo com o consultor

OsniPincegher,o transporteal
ternativo abrange os escolares,
o empresarial e o tutistico. ]a
rnguá do Sul conta atualmente

com cerca de 200 veículos des
tamodalidade. O projeto tam
bém compreendeo registro ou

. renovação de registro com ve

ículos alienados; direito de fre
tamento intermunicipal para
empresas; percentual menor
para Transporte Alternativo e

direito de registrarveículos com
até 20 anos de uso.'O projeto
de lei será posteriormente en

caminhado aos deputados. ''Vai
ser uma batalha, quase como a

Guerra no Iraque. A Assem
bléia será os Estados 'Unidos",
compara Gino. (CAROLINA
TOMASELLI)

,
I

l,

INFOR
SAÚDE
Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu a

exigência de caução de qualquer tipo que seja no ato ou

antes da prestação de serviço por hospitais contratados,
credenciados, cooperados ou referenciados das

operadoras de planos de saúde e seguradoras especializadas
em saúde. As denúncias de exigência de caução
apresentadas.pelos consumidores de planos de saúde à
ANS serão recebidas e instruídas por uma Comissão

Especial Permanente, que encaminhará os processos ao

Ministério Público Federal para apuração. Asreclamaçôes
dos consumidores de planos de saúde podem ser feitas

pelo atendimento especializado e gratuito doDisqueANS: '

0800-701-9656, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.
Se -preferirem, os consumidores podem se utilizar do e

mail :Fale Conosco no portal www.ans.gov.br. A
fiscalização da ANS traz benefício coletivo aos

consumidores de planos de saúde. Quando uma,

operadora é punida, assina termo de responsabilidade se

comprometendo a ajusta! seu atendimento; o que beneficia
a todos os seus consumidores.

CRÉDITO
A Acomac convida seus Associados para a reunião que .

acontece hoje, às 18 horas, na Caixa Econômica Federal
.

de]araguá do Sul, para apresentação das linhas de crédito,
convênios' de material de construção e o Construcard.
Há necessidade de confirmação da presença através do,
e-mail jordana@acijs.com.br ou pelo fone �75 7012.

,

,

COMBUSTíVEIS
�

Arno Aldrovandi, coordenador do Núcleo dePostos de '

Combustíveis convida os empresários do setor para
reunião extraordinária com a presença de Luis Antônio

Amin, Presidente do Sindipetro e do Dr. Ciro Stradiotto

'Branco, advogado do Sindipetro, quando serão discutidos
os seguintes temas: Ações de combate à inadimplência;
Normas de proteção ao Meio Ambiente; Fiscalização
da FATMA; Fiscalização da Fazenda e Alterações na

Norma NP. A reunião acontece no dia 30 de julho de

2003 (quarta-feira), às 19h'l no CE]AS ..
Confirme sua

presença com a consultora Rejane,fone 275 7015.

FIES'
Mais' de 50 mil alunos já se inscreveram para concorrer às
bolsas do Programa de Financiamento Estudantil (FIES)
através do site do programa, operado pela _

Caixa
Econômica Federal. Entre a abertura das inscrições, às
9hOO de segunda-feira, dia 21, e as 15h05 de sexta-feira

(25), forám realizadas com sucesso as inscrições de 52.612
candidatos às 70mil vagas disponíveis para este ano. Quem
se interessar em ingressar no FIES deve se inscrever

unicamente no site do FIES (http://fies.caixa.gov.br),
dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da

Educação, que vai até o dia 22/08. Como a ordem de

inscrição não é levada em conta durante o processo
seletivo, não é necessário se inscrever nos primeiros dias

para garantir o financiamento, Todos os inscritos passarão
por uma fase de seleção,
com critérios estabelecidos

pelo MEC, que levam em

consideração o perfil
sócio-econômico - renda,
número de membros da

família, condições de
moradia e o nível de
escolaridade do candidato,
entre outros.
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STAMMTISCH
A organização da "1 a Stammtisch de ]araguá do Sul"

está convidando todos os meios de comunicação de

]araguá do Sul e região e os responsáveis de cada um

dos grupos que participará do evento para uma

reunião que será realizada hoje, às 19h30min, na

Associação Recreativa Duas Rodas, a fim de discutir
.

e divulgar, detalhes do evento. A "1 a Stammtisch de

]araguá do Sul" será realizada no próximo sábado

(02 de agosto) das 10h às 16h, no calçadão da Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, e reunirá 30 grupos.
A idéia de realização do evento partiu da iniciativa de

um grupo de amigos liderados pelo médico

neurologista Dr. Vicente Augusto Caropreso, pelo
Secretário Municipal de Produção Dieter ]anssen e

pelo administrador de empresas Ítalo Mayer e tem o

apoio da Fundação Cultural de ]araguá do Sul.

ENCONTRO
A Comissão Organizadora abriu as inscrições para o

14° Encontro Nacional de Jornalistas em Assessoria

de Comunicação (EN]AC) e 4° Encontro

Internacional d� jornalistas em Assessoria de

Comunicação do Mercosul, que serão realizados em

Florianópolis de 9 a 11 de outubro. A programação
completa e a fichi de inscrição.estão disponiveis ao

final desta newsletter e no site www.sjsc.org.br\enjac.
. Todas as atividades científicas serão realizadas no Hotel

�;� ]ure-1:f Beach. A maioria dos eventos culturais

f' programados também ocorre nas dependências do

hotel.

CURSO
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Sociedade

Catarinense de Educação Profissional abrem as

inscrições para a matrícula do curso de Auxiliar de

Enfermagem do Projeto de Profissionalização dos

Trabalhadores na Área da Saúde (Profae). Os

candidatos podem se matricular até o dia 08 de agosto,
na Escola de Formação em Saúde (EFOS), Rua das

Orquídeas, s/n, Bela Vista III, São José. Técnicos de

saúde que não possuem formação na área podem
participar do curso. A EFOS estará recebendo, no

período da matrícula, currículo de enfermeiros

interessados em ministrar aulas no curso de Auxiliar

de Enfermagem. O objetivo do Profae é fornecer

novos conceitos de qualidade nos serviços prestados
pela rede de atendimento médico-hospitalar e

profissionalizar os trabalhadores da área de

enfermagem.

tem coisa mais
bolhar com
erá tudo isso

timismo e fé vão

gempara seguir em
os seus planos.
se esqueço de dar

q!.1:��]),"@O!ilill_�eu gatinho. Cor:
Azul.
Câncer - Coloque toda a sua

inteli ên ia em ação, pois o

fissão estará

GERAL
__C.ORREl(lllilI�OYo5

IDESAPARECIDO: FAMíLIA DE SÃO PAULO EM BUSCA DE PARENTE QUE NÃO É VISTO HÁ MUITOS ANOS

Família de Sebastião Gomes

quer saber de seu paradeiro
]ARAGuA 00 SUL -

]aci Eugênio Garcia ( 53

anos) mora na cidade de
São Paulo e está em busca

'

do irmão mais velho, ( por
parte de pai, apenas), o

militar da reserva Sebasti

ão Souza Gomes, que há

muitos anos se afastou da

família, sem dar notícias.
Garcia esteve na redação
do CP na manhã de quin
ta-feira porque as últimas

informações que obteve

davam conta de que Sebas

tião havia morado em

]araguá do Sul e atuado
como colunista em algum
jornal do município, na

década de 80.

De acordo com ]aci,
que veio acompanhada da

esposa, professora Quité
ria de Lourdes Monteiro

Eugênio e da filha Maíra

Monteiro Eugênio, a inten
ção é localizar o parente ou

pelo menos saber o que
aconteceu com Sebastião.
Eles querem resgatar os

laços de família, interrom

pidos há aproximadamen
te 35 anos, quando Sebas-

Jaci quer saber se irmão está vivo ou morto

Cesar Junkes.

tião foi visto pela última

vez por seus familiares de

São Paulo.

]aci explica que Sebasti

ão é o mais velho dos ir

mãos. Ele nasceu do primei
ro casamento do pai. "Eles
se separaram e Sebastião fi"
cou com o nosso pai até os

seis anos de idade. Depois
disso voltou a morar com a

mãe, foi estudar em colégio
interno, fugiu desse colégio,
ingressou no Exército, foi
morar em Porto Alegre e

nunca mais mandou notíci

as, nem sequer· uma carta",
resume ]aci.

Uma das informações
mais recentes é de que Se

bastião, depois de desfazer
um casamento em Porto.

Alegre, onde moram três

de sés filhos, teria vindo
para]araguá do Sul, onde
Casou novamente e com a

qual teve mais dois filhos,
que, acredita-se ainda rno-:

ram em ]araguá do Sul.

"Ouvimos falar que ele já

morreu, mas no cartório

não conseguimos confir

mar essa informação", adi
anta]aci. Pelo que se sabe,
Sebastião atuou mesmo

como colunista em um se

manário de ]araguá do Sul

durantemuitos anos, tendo

posteriormente se transfe

rido para Blumenau. "Que
remos saber se ele está vivo
ou morto; Afinal, é uma

pessoa da família que há

muitos anos não dá nenhu

ma notícia. Estamos. dis

postos a desvendar esse

mistério", afirma ]ad. Caso
Sebastião esteja vivo, deve
ter aproximadamente 65

anos. De acordo com ]aci,
o irmão é uma pessoa cul

ta, de bom papo e muito

envolvente. Como militar,
enfrentou problemas com

os companheiros de farda

depois do golpe de 64,
quando teve que desapare
cer por uns tempos. "Que
remos retomar a convivên-

,
.

cia,mesmo que seja com os

filhos, para que o nome dele
não entre no esquecimen
to", explica Jaci.

ACIAG organiza curso para prevenção de acidentes
GUARAMIRIM - Estão

abertas as inscrições para o
curso de Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de

Acidentes), que será realiza
dó entre os dias 25 e 27 de

agosto, na Aciag (Associa�
ção Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim).
Segundo a estagiária admi
nistrativa da Aciag,

cê vai brilhar em
res, pois o seu

gnetismo irão

. Só não se esqueço

egoista no amor.

Virgem - Alimentar-se de
f ável vai lhe faz�r

rme. No amor, o ce

er uma decepção
. Cor: Tons

Andressa Vailati, O curso

tem por objetivo prevenir
os funcionários de qualquer
tipo de acidente de traba

lho, além de cumprir a lei

do Ministério do Trabalho

e de seguir as normas de

segurança do Cipa. O cur

so - organizado pela Aciag
em parceria com a

Ambietec, de Joinville e a

a força de
eta do amor e do
tará mais

a raen ql'Je nunca. Sorte na

�eYdJijl'fttl:s;�ente não se

iludir. Cor: Preto.

des deverão surg ir

a eteró copecidode
itar cada uma delas,

coisas do coração .

ros.

Fausen, de]araguá do Sul -

é dirigido a empresários e

colaboradores e é válido

para toda a região. Ontem,
uma turma de 45 pessoas
iniciou o curso e, em fun

ção da procura, será reali

zado também no mês de

agosto, no auditório da

Aciag. Riscos ambientais,
primeiros socorros, pre-

venção e combate a incên

dio são alguns dos conteú

dos que serão abordados.

Para os conveniados, o cur
so é gratuito e para os não

conveniados, a taxa é de R$
85,00 por participante. As
inscrições podem ser feitas

pelo telefone 373-00,37,
com Andressa. (CAROLINA
TOMASELLI)

Sagitário - A saudade de

alguém irá apertar e

ir esforços
nisso. Evite

Capricórnio - Bom dia paro
as finanças e até
a graninha, mas seja

m o que .ganha
itor problerncs.

azu adas.

�sa.f!�::i: que

t ões de amizade e

f ostosos. No
'amor seja menos ingênua. Cor:
Verde.
Peixes - As energias do Lua

vorecer os cuidados
za. Um novo corte

derá fazer uma
o incrível no seu
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IBENEFíCIO: PROGRAMA SERA DESENVOLVIDO COM 119 FAMíLIAS NO BAIRRO JARAGUÁ 84

Pomares Comunitários
desenvolvidos

]ARAGuA DO SUL - o
'

programa de hortas e po
mares comunitários, esco
lares e domiciliares está sen

do desenvolvido por téc

nicos das Secretarias deEdu

cação, de Produção e de

DesenvolvimentoMunicipal
na Gerência de Meio Arn
biente de Jaraguá do Sul no

bairro Jaraguá 84. 'Já reali

zaIT)OS várias 'reuniões com
a comunidade, no sentido

de sensibilizar os morado
res sobre a importância das

hortaliças e frutas na ali

mentação", informa um

dos integrantes da equipe,
o engenheiro agrônomo
Roberto Nagel, acrescen
tando que este trabalho in

tegra a segunda etapa da

reurbanização daquele bair
ro, viabilizada pelo Progra
ma Habitar Brasil-BID. O

projeto já existe há três

anos. Em 2001, foram dis

tribuídos às famílias e às

escolas 2800 kits de semen

tes, no ano passado foram

2000 kits e este ano 3200.

No bairro Jaraguá 84

este processo entra em sua

segunda fase no início de

agosto, com 119 famílias

que receberão instruções
através de reuniões com téc

nicos da Prefeitura. ''Vamos

reunir grupos de dez farrlí

lias" a quem serão for-

�

sao

.laraguáS'[no

Prefeitura fornece sementes para hortas nas escolas

necidas orientações teóricas
e J?ráticas de implantação
das hortas e d?s pomares",
explica Nagel. De acordo

com ele, as Sementes de

hortaliças e as mudas frutí

feras serão fornecidas pela
Prefeitura deJaraguá do Sul

e incluem cebolinha, cenou
ra, beterraba, repolho, alfa-

,

ce, rabanete, brócolis e cou

ve-flor.
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul investiu, recentemen
te, R$ 8 mil na aquisição de

telas, palanques e ferramen

tas em geral para as 33 hor

tas implantadas no municí
pio, em escolas e centros

comunitários. "Também
fornecemos barro, esterco,
enfim, toda a estrutura ne

cessária", diz Nagel. O ob

jetivo principal do projeto
é oferecer uma alimentação
mais equilibrada para as fa

mílias. ''Além disso, nas

escolas os alunos ainda

podem trabalhar nas dis

ciplinas temas relaciona

dos como os nutrientes em

ciência, metragem e noção
de espaço em matemática",
explica.

Segundo o engenheiro
agrônomo, o tamanho das

hortas varia de 1 00 a 700

metros quadrados, de-

pendendo da área dispo
nível, sendo que, por falta

de espaço, há unidades fa

zendo hortas suspensas,

aproveitando garrafas de

'refrigerante e tambores de

plástico que são colocados

em muros e paredes. Ano
passado apenas seis 'esco
las participavam do pro

jeto. Este ano já são 33.

''As escolas já estão plane
jando a lista de materiais,
que deve ser encaminha

da até 8 de agosto à Se

cretaria de Produção, para
as hortas do próximo
ano", lembra Nagel.
(CELlCE GIRARDI)

Cinema BR emMovimento em segunda edição emJS
]ARAGuA DO SUL - A

partir de agosto o Centro

Universitário deJaraguá do
Sul (Unerj) passa a integrar,
pelo segundo ano conse

cutivo, o projeto Cinema

BR em Movimento, inicia
tiva apoiada pela Petro

bras. O primeiro filme a ser

apresentado, de 5 a 8 e de

12 a 15 de agosto, é "Dois

perdidos numa noite suja",
no auditório do bloco "E"

da Instituição, com entrada

gratuita. O filme tem cen

sura de 16 anos. A iniciativa

de apresentar as produções
cinematográficas no ambi-

ente universitário é do se

.tor de Marketing e Comu

nicação da Unerj, com o

objetivo de possibilitar aos
acadêmicos e à comunida

d� em geral produções de

qualidade.
Com direção de José

Joffily, narra o encontro

, expl�sivo de dois brasilei

ros que"como tantos ou

tros emigrantes dos anos

90, trocaram a falta de

perspectiva do País pela ilu
são do sonho americáno.

Na produção para o cine

ma, os personagens são os

mesmos: Tonho, um mi-

neiro ingênuo, sobrevive
de subempregos enquanto
ilude a família de que se

deu bem. Paco na telinha é

uma mulher que ganha a

vida se prostituindo e con

fia na esperteza para driblar

situações de alto risco.

A convivência forçada
desses 'dois imigrantes à

margem da sociedade irá

'revelar de forma crua e

despudorada a falência da

esperança de uma vida
mais digna. O desespero
crescente leva Paco e

Tonho a aplicarem golpes
cada vez mais arriscados.

A diferença de tempera
mentos e objetivos prQvo
ca confrontos cada vez

mais violentos com um fi

nal tão doloroso quanto
inesperado. As apresenta
ções acontecem nos se-

guintes horários: dia 05/08
-terça: 9h15, 15h15, 19h15;
06/08 - quarta: 9h15,
15h15; 07/08 - quinta:
9h15, 15h15; 08/08 - sex

ta: 9h15, 15h15; 12/08 -

terça: 9h15; 13/08 - quar
ta: 9h15; 14/08 - quinta:
9h15, 15h15, 19h15;15/08
- sexta: 9h15, 15h15min. A
entrada é gratuita.

Vicky Bartel

Calçadão da Marechal: primeira etapa concluída
t

. .. ):

Entregue prImeIra etapa
do Calçadão da Marechal

]ARAGuA DO SUL - As

comemorações dos 127

anos de Jaraguá do Sul

mudaram definitivamente
a cidade. Dentre todas as

obras e eventos realizados,
provavelmente a que cha-

"
mau mais a atenção foi a

entrega do Calçadão da
Marechal.

A entrega da primei
ra parte da obra aconte

ceu no escurecer da sex

ta-feira, quando as luzes

foram acesas. O ato en

volveu o prefeito Irineu

Pasold que, num discur
so emocionado, agrade
ceu ao povo e aos em

presários da cidade. "As

luzes vem aos poucos,
como o crescimento do

nosso trabalho, da nossa

cidade".

Pasold junto com Pau
lo Mattos, presidente da

Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul

(Acijs) e demais atoridades
da cidade, desvendaram a

placa inaugural da obra,
localizada ao lado do Mar

co Zero, que também foi

entregue pela manhã.
�

Após inaugurada a ilu-t
.-

minação da passarela do ,Y

comércio da cidade, um
shaw de fogos iluminou a

noite. Logo após, a popu
lação conferiu a apresenta
ção da dupla catarinense
Marlorri e Maicom, no

palco da praça Ângelo
Piazera. (LP)

Concurso de fanfarras

reúne 36 corporações
]ARAGuA DO SUL -

Jaraguá do Sul recebeu
cerca de 1.600 músicos

de 36 'co rp o raçô es de

municípios catarinenses

que participaram do 110

Concurso Estadual de

Bandas e Fanfarras, nes-:
te final de semana (26 e

27/07). Viabilizado atra

vés de uma parceria en

tre a Federação Estadual

de Bandas e F�nfarras, o
In sti tuto Educacional

Jangada e a Fundação
Cultural de J araguá do

Sul, o evento foi apresen
tado em dois locais: no

ginásio do Sesi, e no Cen

tro Cultural da Scar. O

concurso integrou a pro
gramação das festivida-

des dos 127 anos do mu

nicípio jaraguaense, co
mernorad os no último
dia 25.

Foram premiadas as ca

tegorias Fanfarras, Banda
Marcial, Bandas Simples,
Bandas de Percussão com

e sem Liras, Baliza, Mor,
Corpo Coreográfico e

Bandas Musicais de Con
certo. O colégio Divina
Providência e Jangada de

,

Jaraguá do Sül ficaram em

segundo e terceiro lugares
respectivamente na catego
ria Banda Marcial Sênior. E

a escola Jonas Alves de
Souza ficou com o primei-

, ro lugar na modalidade
banda percussão com liras,

I

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

AMIZADE - vende-se, nova, cl 1
suíte,2 qtos. R$78.000,00, aceita
se carro no negócio. Tratar: 9997-
2020 cl Wolf. Creci7402

ANAPAULA-vende-se, alv., gar, pi
2 carros, área de festa e demais

dependências, toda murada, ter. de
esquina. R$35.000,00. Tratar:

9902-5259. (proprietário)

BARRAVELHA-vende-se, mad., cl
60m2, mob., boa tocatização.
R$11.000,00. Aceita-se carro atê

R$5.000,00. Tratar: 371-6238.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

Dicave -ITAJAI
348-8460

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435-3700

CENTEIIlÁRIO - aluga-se casa, cl
2 qtos, sala, COZ., bwc. R$ 250,00 .

. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, alv., 3
dorm. Sendo 1 suíte, COZo mob.,
dep. Empregada, despensa, área
de festas cl churrasqueira,
garagem pI 3 carros, próx. Duas
Rodas. Tratar: 275-3070. Creci
8950

ITAJUBA-vende-se, mista. Tratar:
370-2008 cf Osmar.

PENSÃO - aluga-se, quarto e cozo

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

SÃO PAULO - vende-se, ÓU troca

se, alv., cl 120m2 pI casa ou chác.
Em Jaraguá do Sul e reião. Tratar:
370-3076 ou 9991-2356 cl
Adernar. (proprietário)

JARAGuA DO SUL
370·6006

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇAO

DE JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
.Loias e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (41)275-3070

..MI 8
CONSrR� �

"Inovando Conceitos de Vida" 5
VENDE-SE - de 2 pisos.
R$33.000,00. Tratar: 370-7594.

(proprietário)

dependências. Entr. Individuais, próx.
igreja São Judas. R$78.000,00,
aceito carro até 20.000,00 ou troco

por casa em Jvlle. Tratar: 426-8264.
VENDE-5E - propriedade c/ 2 casas
de alv., uma cl 115m2, cl laje e 3

qtos, outra cl 75m2, 2 qtos, demias
VILA LALAU - vende-se,' alv., cl
150m2, terreno cl 561m2 todo

sCiNlCALIzÉ E

CLlO AuTHENrlQUE 1.0 1ÔV

Melhores Compra. 2003
em sua. Categorlas.

'Consórcio Renalllt
Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque. consulte.a sua ConcessionáriaRenault para sua região.
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BONATTIB

inaugura loja
ferecer preços competitivos e

qualidade ímpar em seus

produtos é a proposta da Bonatti
Barra. Materiais de Construção,

inauqurada no último sábado, dia 26, em
Jaraguá do Sul. A loja conta com área
total de 600m2 e sede própria, sonho
concretizado pelo proprietário, Oldemar

Bonatti, que batalhou para alcançar este
objetivo.

A Bonatti Barra, além da excelente

localização na Rua Feliciano Bortolini,
paralela a Ângelo Rublnl, nQ. bairro Barra
do Rio Cerro, dispõe do que há de melhor
em materiais de construção desde

madeiras, pisos, metais sanitários,
acabamentos, cai xas 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 A ihauguração contou com a presença da'imprença, clientes, amigos e comunidade em geral

. \
I

reformar ou construir. \\ Pretendemos atrai r e conqu istar os
clientes pela variedade de produtos. Oferecemos desde as

linhas mais simples até o acabamento li afirma Oldemar
Bonatti.

E para facilitar, a loja conta com financiamentos'
oferecidos pela Caixa Econômica Federal em até 60 vezes

com juros de 0,5% ao mês, pelo Banco Bradesco em 24

vezes com juros de 1,99% ao mês, financiadora Losango
com cheque em 12 vezes e carnês em 15 vezes, ou ainda
crediário próprio em até três vezes.

. A Bonatti Barra conta ainda com urria equipe eficiente e

bem preparada, além de profissionais disponíveis para
agilizar a entrega, que funciona sem custo adicional em

qualquer parte de Jaraguá do S UI, região e litoral.
Alusivo as comemorâções de ínauquração,' a' loja

preparou urna série de ofertas especiais. 1\ Estamos

oferecendo preços promocionais em todos 0S produtos da
Bonatti Barra até o dia 16 de agosto. Esperamos com isso,
que mais pessoas conheçam nossa loja e nossos serviços"
afirma Bonatti.

Bonlítti Barra - Rua Feliciano Bortolini 1110, paralela a Âng�lo
Rubini, bairro Barra do Rio Cerro - Fone: 276-2000 - 970-9072Entre Amigo.s: Antônio, Junilto e o proprietário Oldemar, contentes com o sucesso da nov� loja

1·
· ,

FRANZNER:
. Materiais de Construção:

Materiais Elétricos ;
Hldráuli(os • Ferragens :.
Tijolos - Telhas - 'Cimenlo I

_c Tinlos e Vernizes
.

.1l�IJ.A".
_, " IWQWI" COHmffÃOACam··

.

ac
Fone/Fax

(47) 371-4139
ssoctaçâo dos Comerciantes d
Materiais di! Construção de
Jaraguá do Sul e Região

275-2234/275-2894

Única Loja:
376-1597
376-0786

Rua Emílio Schulz, n? 40
'

;>é]<? �LJi:z: �)Clrc:lglJcl c:l<? ?lJI,
275-7000/275-7019

Consultora Geovana
lhfll'J J�� P�mll(;�h«k\ tl00" i
VlliI Nó\'� ,Iud�s; ee DpliSl,'flOll;I) �

.IB�,���.�!!_��_��.�!.���.:.�_�����L�!���.� ... j
Rua Roberto ZJem.ann, 497

Cz·ernlewlcz

/

Av. W"ldema, Gl1Ihba, 1555
Vi/a La/au - JaragulÍ do Sul

370-0800

273·1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá dó Sul

I �

Construindo o seu Sonho!

375-1183
�ua: )aragua, 50 • Centro

Corupá - SC

RuoPostorSchne/der, 832
Borro do Rio Cerro

fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochel, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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murado, cl laje, 4 qtos, 2 banh., gar.,
lav., churrasq., e demais dependo
Doc. e impostos em dia. Averbada.

Própria pI finan. junto à Caixa

Econômica ou saque de FGTS. Aceito
carro ou imóvel no negócio. Tratar:
370-0383 ou 9953-3539.

ALUGA-SE - qtos mob., mensal e
diário. Tratar: 370-3561. (proprietária)

ALUGA-SE - quitinete mob. Tratar:
370-3561. (proprietária)

CENTRO - aluga-se, quitinete, cl 4
peças. R$260,00. R$260,00 livre

• Gari1gem para 2 carros;
• Salas de estar e J,mtar;
.• Lavabo;
• ChÜi'"raSQuei_(à;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala íntima;
• 1. Suite Simples;
• 1. Suite cl Closet;
• 1 Suíte Master él Closet e
Banheira;

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

CORREIO DO POVO 3

MORENO QUE ÉSEU!

Parcelas a partir de R$ 110�Ob
Créditos de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

,
\

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavista,
Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

r Escritório de Engenharia-

I

L,�__.

Av. Mal. Deod..... daF_a. 97,
Ed.DI_r, oobreloJa • laragu. do Sul

de água e luz. Tratar: 371-0462.

CENTRO - aluga-se qto pi moças.
Tratar: 273-,5062. ,

CHICO DE PAULA - aluga-se,
quitinete, próx. Posto Marcolla, 'cl 4
peças, próx. ao centro. Tratar: 370-
7703 cl Nilton.

PROCURA·SE - pessoas, ambos os

sexos, pI dividir aluguel próx. ao

centro. Tratar: 9122-8459.

RIO MOLHA - aluga-se, quitinete,
totalmente mobiliada, p/ pessoa do
sexo feminino R$290,00 ou casal
sem filho R$380,00 cl todas as

taxas, sem avalista, um mês de adiant.
Perto da gruta, cl ônibus no portão.
'Tratar: 370-8563.

SCHROEDER - aluga-se, centro" cl
3 suítes, dependência de empregada
e cozo mobiliada. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE- no condomínio Amizade,
cl 3 qtos. R$23.000,00mais fncto.
Tratar: 9997-2020 cl Wolf.
Creci7402

VILA NOVA - vende-se, cl 2 qtos.
R$20.000,OO entro + 420,00 pI
mês. Tratar: 9979-9970.

VENDE'SE - no Ed. Royal Barg, 3
dorm., sendo 1 suíte, sacada cl
churrasq., cozinha moo. Entrada mais

pare. Em atê 50 meses direto cl
proprietário. Tratar: 275-3070. Creci
8950

ALUGA-SE - cl 2 galpões pré
moldados, 1 de madeira e 2 casas,
em Schroeder, próx. a Marisol. Tratar:
373-0263 ou 9973-9783.

CORTICEIRA vende-se.
R$2.000,00. Tratar: 370-7594.

JOÃO PESSOA - vende-se urgente.
R$9.000,00 a vista. Tratar: 372-
1657 c/ Edemir.

NOVA BRASíLIA - vende-se, cl
496m2, totalmente ptano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070. Creci
8950.

RIO MOLHA - vende-se, próx. a

Gruta a lkm do asfalto, ótimo

acesso, cl 3.000m2• R$6.000,00
ou entrego cl acesso pronto e limpo
pI constr. pequeno lago e um rancho
de apoio a obras e c) área de
5.000m2 por apenas R$15.0QO,00
a vista. Tratar: 370-8563 ou 9957-
2527.

TERRENO - vende-se, próx. Wigando
Meyer. R$4.500,00 ou troca-se por
carro. Tratar: 273-1343 cl Andreia.

VENDE-5E - na R. da Une� cl 530m2•

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

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

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00

.

Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet -

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

Tratar: 372-1359(hor. ComI.) ou 274-
8050. (proprietário)

VENDE-SE - comercial/condomínio
centro, cl 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070
Creci 8950.

VILA LALAU � vende-se, próx. a

Sociedade Vieirense, cl 385m2,
murado, cl água, luz e esgoto.
R$25.000,QO aceita-se carro até

20.000,00 e paga-se fncto. Tratar:

371-6q69.

VILA LENZI- vende-se, de esquina
cl 560m2. R$23.000;00, negoc.
Tratar: 9997-2020 cl Wolf.
Creci7402

VENDE-SE - loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: :?71-5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja de acessórios

(bolsas, cintos, semi-jóias, óculos de
sol etc) no novo calçadão da
Marechal. Ótimo preço. Tratar: 9133-
0803.

VENDE·SE - loja, moda feminina
adulta e infantil, compl., ótimo ponto,
merc. e fichário, cl clientela formada.
R$55.000,00. Tratar: 9974-8468.

VENDE-5E -loja cl estoque, estúdio
e ponto de material fotográfico na Vila
Lenzi. Valor a combinar. Tratar: 275-
2634 ou 371-6238.

VENDE-5E -loja Royal Barg, ponto já
formado, cl merc. é mobiliário.
'Defronte pI Marechal. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

.

VENDE-SE - loja na Barra, na R:

Alberto Shneider, 168, próx. a Malwee,
ótimo ponto, motivo doença. Aceita
se troca. Tratar: 376-0275 ou 376-

3963.

NEREU RAMOS - vende-se, na estr.
Ribeirão Grande, ótima, 57.800m2,
sem morro, cl 2 casas alv., linha te I. ,

rancho, pastagens, prainha do rio nos
fundos. R$68.000,00 neg., aceita-se
casa em Jarguá do Sul até 20.000,00.
Tratar: 372-3409 cl Antônio.

Rio MOLHA - vende-se, próx, da

igreja, a 5km do Centro; acesso tdo
asfalt., mini-paraíso cl toda infra€5trut,
área de 40.850m2, casa cl suíte Jr.,
1 qto, WC social, sala cozo cl aquec.
a lenha, telefone e parabólica, área de
festa cl garag. e escrito cl rede pi
intemet, galpão, quit, canil, lagoa, nasc.
e mais terrenos prontos pI constr.
casas ou áreas de esporte, lazer e
diversos. R$185.000,00 .. Aceita-se

contra proposta. Tratar: 370-8563 ou
9957-2527.

RIO MOLHA - vende-se, cl área de

80.'000,00m2, pastagem,
nascentes, doc. em dia, escritura,
reg. de imóveis, imp .. e nego
R$60.000,00. Aceita-se contra
proposta a vista. Tratar: 370-8563
ou 9957-2527.

'

Anuncie

Aqui!
371-1919

BARRA VELHA

vende-se, casa em

frente a saída Barra

Velha, cf 5 qtos. R$
25.000,00. Aceito
carro no negócio.
Tratar: 370-3113
ou 9973-5770

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP89255-000

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 28/07/2003

·MEDJCO DO TRABALHO (5644 L)
.AUXILlAR DE REFEITÓRIO (5648 A) sexo feminino, primeiro grau
completo,

.AUXILlAR DE MECANICO (5640A) sexo masculino, primeiro grau
completo, irá fazer a montagem e manutençao industrial, ter disponibilidade
para viajar,
ter experiência na função

.APRENDIZ DE INSTALAÇÃO (5659) sexo masculino, primeiro grau
completo, para trabalhar com instalação de portôes e antenas

'

.VENDEDOR (5655) sexo feminino, segundo grau completo, se possível
experiência em vendas, preferencia com habilitação, e bom conhecimento
da região

.COMPRADOR/CONTROLLER (5654) sexo masculino, 'preterencla que

esteja cursando faculdade, 03 anos de experiência, bom conhecimento

em informática, e corei draw,
.AUXILlAR DE PRODUÇÃO (5653) sexo masculino, primeiro grau, para
trabalhar na produção de peças em alumínio e MDF

.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 ramo metalúrgico - ferros - medidas, prefere que formado, experiência
em PCP, experiência em liderança, conhecimento de engenharia

.ATENDENTE DE AÇOUGUE (5607 A) sexo masculino, primeiro grau,
bons conhecimentos em carnes

.INSPETOR DE VENDAS (5605 A) ambos os sexos, superior completo, .

conhecimento em informática, dará treinamentos aos vendedores

.TALHADOR (5582 EL) ambos os' sexos, com experiência

.AUXILlAR DE COZINHA (5570 A) ambos os sexos, com experiência

.REPRESENTANTE COMERCIAL (5399 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 máquina reta.

.VENDEDOR EXTERNO (5540 A) - ambos 'os sexos, segundo grau,
experiência na área de comunicação. (rádio, jornal, tv, revista), veículo
próprio.

, ,

(
.PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) - sexo feminino, segundo grau completo,
se possível cursando superior, conhecimento em negociação com

fornecedores de prazo e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre os

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

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

ítens específicàs de agência.
'

·PROJETISTA (5,498 E) - segundo grau, possuir Técnico mecánico 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.

.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino, acima de dezoito
anos, formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.

.VENDEDOR (5076 A) - exige-se experiência em móveis sob medida para
trabalhar em Bal. Camboriú e Itapema.

.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo

masculino.
'

.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
·SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÁNICO

'!AGAS BREITHAUPT
.ASCENSORISTA (5652) ambos os sexos, primeiro grau completo,
.GUARDA (5639) ambos os sexos, segundo grau completo,
.ATENDENTE DE VERDURAS (5637) sexo masculino, segundo grau
completo,

.CONFEITERIO ambos os sexos, para trabalhar em Guaramirim, ter
experiência

.AULlXIAR DE CAIXA (5663) sexo masculino, acima de dezeseis anos

.ZELADORA (5625) sexo feminino, primeiro grau completo

.CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos, segundo grau

.CAIXA (5555/5579/5613/5662) 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 trabalhar quinta a sábado terceiro turno
.CONFERENTE (/5623) - sexo masculino, segundo grau:
.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro grau
completo.

.VENDEDOR (5430/5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,
segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/Guaramirirn/Brusque
e Joinvi!le.

.TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau, conheciménto
em informática.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores extemos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se cl
experiência na área de 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
aux. de COZo ou babá. Tratar: 373-
1738 até 12:00.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
um ano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

TERÇA-FEIRA, 29 de julho de 2003l

INSCRlflÕES
ADERIl/S

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS'

senac

.6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Es�ágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

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

.
"

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSI�O MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Vendas - eH 110hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h, R$S30,00 ou 1+4 R$110,00

Oratória I - eH lShs
Período: 28i01 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,00 ou 1+ 1 R$63,00

Logística Básica - eH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa), Horário: 19h às 2_2h, R$163,00'

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio - eH 100h
Período: 21/07 a 10/11/03 (2a e 3a), Horário: 19h às 22h, 1+4 R$100,00

Transporte e Despacho + Despacho Internacion'al - eH 100h
Período: 30/07 a 26/11/03 (4a e sa). Horário: 19h às 22h, 1+4 R$100,00

Legislação Aduaneira -

Período: 27/11 a 10/12/03 (2a e 6a), Horário: 19h às 22h, 1+4 R$140,00

Fone/Fax: 370-025' �uo Adélio Fischer, 303
10 rog uod osu I@sc.senoc.br

Mude seu conceito de viver
br;

(jaráen�fi
RESIDEN

Eaeer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. ebar, 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.

.�.

Localizaçõo do Prédio: Rua Leopolc o Mirhnke,
Perto do Clube Beira Rio. .

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 eu trada

saldo direto c/" Coue tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

R. lvlJlreclllll Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Center - la/'llglllí do. 5111- SC

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'�Iilllll'j III'. i 1-: Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371-5343 - (47) 9903-2936

Corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G
Celta Prata 02 G Palio EX, 1.0, 2p, l.t., d.t., v.e. 99

Palio EL 1.5 4p compl. 97 branco
Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00 Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Uno Mille 93 vermelho
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00 Vectra GLS cornpl. Verde 98 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G

.

R$ 16.800,00 VW
Honda NX 200 01 preta G R$ 5.500,00 Corsa Super MPFI Branco 96 G Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00 Kagett SL/E Cinza 90 G Goll.0 94 azul met.
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00

LO�US 94 azul
Ka 99 prata G R$ 11.500,00 VW Go S, 1.6, álcool 85 prataBlazer DL)( 99 branco D R$ 45.000,00 Gol Special Vermelho 02 G Apollol.8 92 bordo
Palio ÉL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00 GMFiesta 97 cinza G R$ 9.700,00 Gol Special Branco 99 G

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 brancoGol 1.0 comp!. 97 branco G R$ 12.000,00 Golf compl. + couro Branco 01 G S·10 Deluxe, compl.
.

98Gal MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Uno 96 branco G

.
R$ 8.000,00 FIAT Corsa Sedan ·GL, 1.6, trio, alarme 97 verde meto

Saveiro CL 1.8 96 branca G R$ 10.500,00 Palio ED . Vermelho 98 G
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde ·met.·

Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00 Vectra GLS 2.2, compl., ar digital 00 cinza
Gol! GL comp!. 96 azul G R$ 15.500,00 Palio EDX c/ a.c. Verde 96 G D·20, compl. 95 branco
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00 Uno Mille EP Preto 96 G Monza SLE, 4p, compl. 93
Escart L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00. Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q. 92 vermelho
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00 Uno ELX,2p Bordo 95 G Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde met.
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00 Uno 1.5 Bege 88 A FORD
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00 Ka 1.0 00 branco
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00 FORD Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl .. ar 98 chumbo
F·l000 89 amarela D E# 19.800,00 Fiesta 1.0 Prata 98 ·G Escort 1.6 88 azul met.
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00 Escort Hobby 1.6 93 bordô
Gol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00 RENAULT Escort 1.8L 93 cinza
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00 Clio RN 1.0 16vcompl. Prata' 01 G. Escort GL 1.6, a.q, 95 cinza

ra Vende/Tro.c a, FIn anc'ra' AV; PREFEITO WALDEMAR GRUBÁ, 3809 - BAIRRO VIEiRA - JARAGuA DO SUL
Esco'rt GLI 1,6, a.q., desemb. 95 prata
F·l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

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

Seja
•

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000 parceiro
CORSA SEDAN PRATA 2000

da FinanceiraMAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999 BV Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto meto

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999 Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho

UNO 2P VERDE 1999

e faça ótimos Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

ESCORT GL c/ AR+DH
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto meto

CINZA 1998
Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo meto

ESCORT GL 4P VERDE 1997 r •
Vectra GLS 2.0 94 bordo rnet.

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997 negocias Escort hobby, gas. 94 bordô
CORSA SUPER 4P ROXO 1996 Kadett SL 1.8 93 prata met,

.
ESCORT HOBBY PRATA 1996 neste espaço! Escort GL, gas . 91 azul

GOL 1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995 GolCL 91 prata
Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco

GOLF GL COMPL. (·AR) AZUL 1995
CBX 450, gasolina 89 azul

ASTRA GLS CINZA 1995 Monza SLE, 1.8, cornpl. 87 bege
GOL CLll.6 AZUL 1995 Voyage 1.6 gas. 82 cinza

OMEGA GLS VERDE 1993 Fusca 1300 78 branco

KADETI CINZA 1989 Fusca 1300, gasolina 73 bege

�'lIà �n;!srEpitác,io Pessoa, A170. :,:3

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9,700,00 Twlster 02 vermelha cj partida, 2Q dono

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Un04p 01 branco Golf, 4p, a.c., D.h. 95 azul

Uno Elelronico 4p 93 Verde mel R$ 6,900,00 Cli04p 00 prata, compl.
Logus, 2p, comp. 94 prata

UnoCL 91 Verde R$ 6.500,00 CorsaWind
.

99 branco 2p
VW Gol,4p 99 Branco R$13,200,00 EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v Gol, 2p, comp. 97 bordo

PassaI, compl.+Aul.. 95 Cinza R$17.800,00 Vectra 98 branco cornpl., GL, 2,0, GNV Gol, 2p, básico 96 bordo
Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 UnoSX,1.0 97 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq
Gol.MI 98 Branco R$11.000,00 Uno, 4p, cornpl. 96 bordo
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00

Kadett 97 cinza cj opc.

GolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Ranger 97 prata compl. Uno, 4p, compl. 93 preto

LogusCLI 95 PraIa R$ 8.900,00 Pampa L1.8 96 branca cj capota de fibra Kadett, 2p, com opc. 95 branco
GM Corsa 97 Verde R$ 9,800,00 BlazerDLX 96 verdemet. Completa

Escor, 2p, motor 1.0 95 bordoQuanlumGL 96 Branco R$12,800,00 Tipo 95 branco compl.
Corsa Pick-up 95- Branco R$ 9,800,00 Toyota Corolla 95 grafite compl. Monza, 2p, SLE 89 verde
QuanlumCLI 93 Cinza R$ 8,900,00 Corsa GL1.4 95 bordô . Gol GL, 2p 86 brancoChevette júnior 93 ' PraIa R$ 5,900,00 VectraGLS 94 verde compl.FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00 Prêmio, CS 85 branco
EscortGL 95 PraIa R$ 8.900,00 Omega GLS, 2.0 93 preto completo
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 UnoCSL1.6 93 prata v.e., trava, alarme Del Rey 2p. GL branco

liRENAULT Clio, -ar 01 Bordá R$ 16,500,00 Monza4p 92 bordô compl. Fusca 83 branco
'A,,_ Prefeito Waldemar Gruba,'3747 ..; Jaraguá do Sul Uno 89 preto 1.6R

SPORT CAR
FONE/FAX: 370-3021

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AudLA3 1.8T Top/couro Branco 2001

Gol 16V4p 99 R$13.500,00
Clio sedsn Top de Linha Vermelho 2001

Ràngerdiesel4x4 reduzida, longa 98 R$.28:000,00
GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 completo Cinza 2001

Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00 Parati 1.6 AR + DH(alcool) Branco 2000
Gol 93 R$ 7.200,00
Gol 92 R$ 6.400,00

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

F-1000 91 R$ 26.0QO,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002

Escort 88 'R$ 4.500,00 Siena ELX Top de Linha Branco 2001
Uno 85 R$ 3.700,00

GoI1.6,álcool 85 R$ 3.500,00 Celta 2ppacote mais Branco 2003

Corcell12p 80 R$ 2.000,00 S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001
Corcel I 72, R$ 2.200,00

Corsa sedan Milenium Prata 2001
C-10, diesel, relíquia 70 R$ 9.500,00 .

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

372-0676

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

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
" .

neqocres
neste espaço!

I'

311-0802 311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 . centro· Jguá do Sul

V Vatarandm I Finanças

Palio EX
Corsa Wagon
sceníc RT

Megane RN

Gol 16v cornpl.
Siena i.o, 6 marchas
Marea ELX

Escort Gl, 16v
Escort SW 16v

. Astra GLS
Escort L

Gol ci

Preto 2001 R$ 16.800,00
Verde 2000 R$ 15.800,00
Azul 2000 R$ 26.500,00

, Branco 2000 R$ 18.500,00
Verde 1999 R$ 13.500,00
Cinza 1999 R$ 13.600,00

. Cinza 1999 R$ 21.500,00
Prata 1998 R$ 14.500,00
Vermelho ·1997 R$ 13.800,00
Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Prata 1994 R$ 8.800,00
Prata 1990 R$ 6.000,00
Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Preto 1994 R$ 7.200,00
Azul 1992 R$ 7.300,00·
Vermelho 1992 R$ 6.500,00
Azul' 1991 R$ 6.800,00
Prata 1991 R$ 5.700,00
Vermelho 1991 R$2.500,OO+ pare.

Prata 1994 R$ 8.300,00

Honda CBX 750 Four

Escort Hobby
Gol CL 1.6

Escort L 1.6
Verona GlX compl.
Escort l

Apolo GlS
Escort

Fone/Fax:uro 275-7732
Celta 1;0 4portas, 2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente

Corsa Sedan Super lóV, 2000, Cinza

Opcionais: desernbaçador, direção hidráulica

Cllo 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
.

Opcloncls.Copotc rígida na cor preta
Corsa Wlnd 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Cllo RT 1 .0 lóY, 2002, Bege
Opcionais: ar cond.. direção híor, 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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TERÇA-FEIRA, 29 de julho de 2003

Dr. Luciano fiílaiochi
Pereira

Ofta Imolog ista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege" 327

Quando ser magro demais é problema I:::de
[nossa
·fórmula
ide Sucesso

MAGROS E BALANÇA
.

.
-

Assim como as pessoas, obesas fazem enormes sacrifícios para
emagrecer, boa parte das pessoas magras também fica de olho na

. balança; só que para ganhar uns qui los a mais,

Antes de iniciar o tratamento é preciso saber se a pessoa é de constituição magra ou emagreceu sem motivo
aparente. O emagrecimento involuntário pode ser provocado por alguma doença que ainda não se manifestou
completamente

A vergonha de expor o corpo faz C\Hn que as pessoas magras
escolham roupas estratégicas e, até procurem auxilio-médico para
resolverem o problema. Aqueles que recorrem a tratamentos para
engordar ou emagrecer por não qostarern do próprio corpo,
�ralmente apresentam inibições sexuais ou se queixam de

preconceito.

Entre os problemas que levam à perda de peso, estão doenças infecciosas como AIDS e tuberculose,
hlpertlreoldlsmo, diabete, insuficiência renal ou câncer. Há ainda a possibilidade do emagrecimento ter sido
provocado por distúrbios emocionais.

o tratamento indicado para as pessoas que desejam engordar é uma dieta hiper-calórica que às vezes é difícil de ser seguida pois aspessoas magras
comem para saciar a fome, nunca para compensar algum problema emocional ou gula

Divutqaçào

O cardápio indicado não contém doces recheados, repletos de calda ou pratos gordurosos com muitos molhos. O recomendável é o aumento da

ingestão de proteínas (carnes magras) e de carboidratos complexos (massas, arroz, cereais, batatas) de absorção mais lenta pelo organismo.

O aumento da massa' muscular pode ser conseguido através da prática de exercícios, sempre com o 371-0882
acompanhamento de especialistas. Ginástica localizada e musculação acompanhada de uma dieta
balanceada estabelecida por um nutricionista, podem levar a resultados'bem expressivos. Algumas RuaDr.WaldomiroMazurechen,67·Cenlro

.

academias oferecem programas específicospara os que sonhamcom alguns qui los amais.

Os remédios casei ros, medicamentos para aumentar o apetite e fortificantes são dispensáveis no

tratamento. O ideal é que os novos hábitos ai imentares sejam formados sem nenhum artiffcio.

Tomar às refeições mais atraentes também ajuda bastante. Oideal é' se fazer as refeições em lugares
calmos, livre de barulhos e odores.

A arrumação da mesa é fundamental: use louças e toalhas bonitas, sirva pratos coloridos e decorados.
Inclua no cardápio sopas, sucos e mingaus'. Recómenda-se ainda comer vagarosamente, mastigando
bem os alimentos e consumindo maior quantidade de carnes magras e carboidratos. -

Para o sucesso da dieta o horário das refeições deve ser respeitado: um dos piores inimigo do
tratamento são as guloseimas.

.

, .A CIRURGIÕES.�DENTISTAS

Fone: (47) 372-2364
e-mail: audíozom@uol.com.br

Centro Auditivo
Audio «(�l,»Zoomx;:;'w /

OdontolOgia preventiva estética e restauradora

Alfr:edó Guenther
(CRO 03�O)

'Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 3978)

e Distribuidora de Cosmetlcos:

""}J14T' de,' (:iI'«"511<5; *Sammuv

... Aparelhos Auditivos
... Micro-Canal cl Volume Automático

... Audiômelros e Impedanciômetro
... Moldes e Pilhas

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos mallipulados

Fone: 371-8298
'.

Rua 0.'10 P/colll I 10 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653

... Cabine Acústica
... Próteses e Drenas

Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-ma I afnGuerlte' auol rcnt br )::I!f!(JlH do C,wl

IR. Reinoldo Rau, 263

ITel./fax:'275-0764
..

www.receitllario.com.br

Ortodontia e ..

Ortopedia Fadai

DeIlC.IPfflÇ05flp!!ciaispaf.l
�SEM« Odonto Jaugllé

Dr. Neto, José A. Santos
rU.311-0195
POLlcLlN!CA RIO BRANCO
ll:ij(jS�dolíõSrlli\(a,'&l·!Jr,(e,)�'iJ

�ia__ .

� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÀUSES CUNICAS,LTOA,

,

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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j TERÇA-FEIRA, 29 de julho de 2003

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar no

comércio como caixa, vendedora, no
atendimento em geral, ou secretária.
Tratar: 376-3124.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
motorista parto Tratar: 9133-5019.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhat como

motorista, lubrificador, borracheíro ou
caseiro. Tratar: 273-1600.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar no
cuidaDo c/ idosos. Tenho

prática, carta de ref. Tratar:
9104-1384 c/ Marli ou C/ Luiz
do Açougue Paraná, em frente a

Panificaçlora Cantinho Doce de
Guaramirim.

SOLDADOR - se oferece p/
trabalhar, c/ experiência e referência.
Tratar: 274-8013.

veículos
CELTA =vende-se, 01, c/ kit mais.
Tratar: 9971-1092 c/ Eduardo.

) CORSA - vende-se, super, '96, c/
I
rodas esportivas, rádio;cd, cornpl.,

ernpl, em dia até agosto de 2004,
seg, em dia. R$10.000,00 nego
Tratar: 376-2743. '

CORSA - vende-se, GL, 96, limp. e
des. tras., emplac. atê 2004. Tratar:
275-1122 até 13:30 c/ Plácido.

CORSA -vende-se, wagon, 16v, 01,

23.000km cornp. + a.c. R$
18,300,00. Tratar: 9953.5541
(12:00 ou após 17:30)

COURIER - vende-se, pick-up, 1.3,
98, a.c., d.h., vidro e tr. elétr., c/
protetor de caçamba e capota,
R$12.900,00. Tratar: 9113-5840.

KADETT - vende-se, 2.0,97, gas.
R$10.300,00. Tratar: 9112-5501 c/
Rogério.

KADETT - vende-se, GL, 95, 1.8,
limp. e des. tras., aerofólio, rodas de
liga, alarme. R$7.400,00. Tratar:
9953-5554.

MONZA - 'vende-se, 87, classic,
cornpl. R$4.900,00. Tratar: 9121-
7779

MONZA - troca-se p/ carro de menor
valor. Tratar: 9952-9154.

MONZA"" vende-se, SL, 93, alc.

R$7.700,00. Tratar: 9112-5501c/
Rogério.

.

ÔMEGA-vemde-se, GLS, 94, azul, a
gás natural. R$15.500,00, aceita-se
carro de m'enorvalor ou 11.!:j00,00
entro + 15x,R$308,15. Tratar: 9902-
1178 c/ Claudia.

S-10 - vende-se, .de luxe, 96, gas.Z:
gas. R$19.000,00. Tratar: 9112"
5501 c/ Rogério.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.2, 98,
prata. R$21.000,00. Tratar: 371-
6709.

CORREIO DO POVO 9
.

ICom. de Peças Antoniol
I,
; Fone: 370-2764 ;

ICei.: 9104.2070/9951.60991
1�y.�.�.���.. ��.�.�.��._�.�.�.. v.�.�._�... ���).1
PALIO - vende-se, ED, 4 ptas, 98.
R$11.500,00. Tratar: 9997-5557.

PALIO - vende-se, Fire, 02/03,
4ptas, demais opcionais, menos are
d.h. Aceito troca por carro de menor
valor. Tratar: 9133-0803.

UNO -vende-se, 97, compl. menos
. ar. R$8.500,OO. Tratar: 371-9616
c/ Fernanda.

ESCORT - 88, álcool; vende-se ou

troca-se por carro financ. Tratar: 276-
0397 c/ Lourival ou Simone.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93,
compl., ar, dir., película, alarme intel.,
acentos da recarro, modelo europeu,
llndão. R$9.000,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 275-2634 ou

371-6238.

ESCORT - vende-se, 89, XR3, 1'.8,
alc., ou troca-se por Opala Diplomata
e outros modelos. Tratar: 273-6242

. ou 9133-9510.

. ESCORT - vende-se, L, 88, roda
XR3. H$4.500,00. Tratar: 9975-
0287 c/ Marcos.

FIORINO - vende-se, furgão, 97. FORD KA-vende-se, gl, 00, 1.0, c/
Tratar: 370-4509. .

opcion., motor zetec rocam, prata,

impecável. R$11.900,00. Tratar:
371-6056.

' COMPRO
CONSÓRCIOS

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

. PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA•.

Tratar: (47) 9951-3905

379-1421 ou 379-1100.

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

GOLF-vende-se, gl, 1.8, 96, cornpl.
R$10.000,00 entro e assumir 19x

R$325,00. Tratar: 370-8640.

PARATI- vende-se, 00/00, 1.6, ar,
d.h, tr. elétr.i prata, urgente. Tratar:

POLO - vende-se, classic, 98, cornpl.
Tratar: 9971-1092 c/ Eduardo.

���
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

COMPRA - VENDA - TROCA· FlNANCIA • CONSÓRCIO

Ir 370-5999

® Cons6rcio

Regata
��a�1zr

TABELA DE USADOS

C 100 BIS KS 01/01 PRETA
C 100 CRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
lNTRUDER 125· OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 AZUL
CO 125 TITAN KS 01101 PRATA
CBX 200 STRADA 00/00 RO:XA
CBX 250 TWISTER. 02/02 VERMELHA'
YBR 125K 01/02 PRETA
NX4FALCON 00/00 PRATA
NX4FALCON 01101 PRATA
VIRAG0250 98/98 PRETA

.peçAS AceSSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

BICICLETAS
,

Diversos Modelos

� Peças
� Acessórios
� Oficina.
� Crediário
Facilitado em

1 +3x sem juros
Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário A roso 65 Horár,io de Atendimento 09:00 as 18.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTANA-vende-se, Cl, 89, cl aro
de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar: 371-
6238.

SANTANA - vende-se, 1.8, 97/97,
compl. Tratar: 275-1858 cl Carlos.

CLlO - vénde-se, RN, 00, cinza, Cd,
a.c., tr. elétr., alarme. R$19.000,00,
aceita-se troca por Parati ou Escort

Wagon 98 a 00. Tratar: 371-6005.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CO

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-{)009 cl Santiago.

ÔNIBUS - vende-se, diplomata, 44

lug., cl banh., 86. Tratar: 9133-
5019.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

VAN - vende-se, 16 lug., 02, cl
serviço. Tratar: 9133-5019.

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

BIZ - vende-se, Honda, 02, vermo

Tratar: 9132-2852 finais de semana.

BIZ - vende-se', Honda, mais, cl
parto elétr., 03. R$3.000,00 e

assumir 17 parco fixas. Tratar: 372-

3812 cl Marcos.

CB 400 - vende-se, 81, prata,
impecável. R$2.200,00; aceita-se

troca. Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.

CBX 200 - vende-se, impecável,
rs.ocokm orlg. R$4.700,00.'
Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.

CONSÓRCIO - vende-se, de CG

Tit<fi\, ES, cl parto elétr., 6 parco

Pgas. Tratar: 376-0603 ou 9122-

5525.

TITAN - vende-se, 95, em bos
estado. R$2.500,00. Tratar: 372-
3837.

VENDE-SE - de trilha; agrale, 95.
R$1.900,00. Tratar: 370-{)535 cl
Carolina.

CD - vende-se, aparelho pI carro.
R$150,00. Tratar: 276-0397 cf'
lourival ou Simone.

TERÇA-FEIRA, 29 de julho de 2003

diversos
AQUECEDOR ...: vende-se, de

ambiente, ótimo estado, novo. Tratar:
371-3459 ou 9902-4035.

BICICLETA - vende-se, 18 marchas,
Monark, masco R$100,00. Tratar:
371-6238.

BICICLETA - vende-se, aro 20,
perolizada: 18 marchàs, semi-nova.
R$120,00. Tratar: 371-6005.

CACHORRO - doa-se, poodle cl 1
ano e meio. Tratar: 370-6188.

CACHORRO - desapareceu, Cofab,
marrom, 6 meses. Será

recompensado quem achá-lo. Tratar:

275-0724 ou cl Sr. Ângelo Detoffol

no Chico de Paula.'

CACHORRO - procura-se poodle bco,
macho, cl coleira azul, atende pelo
nome de binho, ofereço bonificação.
Tratar: 370-{)000 ou 311-3571 cl
Andrêia.

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 chow-chow cl
Pastor Alemão. Tratar: 373-3787 ou

�993-1751.

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 - vende-se, filhote de

poodle, cl pedigree. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751.

CACHORRO - procura-se, piquinés,
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

q6
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melbor'Semi-9'óia e <prata do mercado está

atendendo em 9'araguá do Sul e região.

.,?iproveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE marque uma visita.

cocker. Tratar: 373-3787 ou 9993- COFRE-vende-se, de 210kg. Tratar:
1751 cl Noeli 372-1782 cl Cecília.

CACHORRO - vende-se piquinês,
puro, filhote. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli

COMPRA-SE - suporte pI banheira
de bebê. Tratar: 371-6238.

COMPRA-SE - bebé conforto, usado.
Tratar: 374-{)697 cl Sheila.CACHORRO ., vende-se, filhote de

poodle. Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751 cl Noeli COMPRESSOR - vende-se, de ar,

W800,Wayne, motor 10cv, trifásico;
175libras. Tratar: 9136-0253.CAIXA 0-ÁGUA - vende-se, de fibra,

10.000L. R$1.100,00. Tratar: 27€?-
0511. COMPUTADOR -vende-se, pentium

II, processador 266, cl impressora e

escrivaninha. Tratar: 9121-8023.CALCULADORA .; vende-se,
financeira, HP12C. Tratar: 9952-

9154. COMPUTADOR - vende-se, pentium,
3-750MHZ, monitor 15", H020 gíga,
memória 128, modem 56K, placa
mãe soyo cl som e vídeo, unidade de

CD, 52x lG. R$1.300,00 parco

Tratar: 371-6069.

CELULAR - vende-se, Nokia da Vivo.

R$200,00 ou troca-se por guitarra ou

baixo. Tratar: 273-1521.

CELULAR - vende-se. Tratar: 9902-

4035. CUBO -vende-se, Fender, pI estudo.

Cortinas e Persianas da melhor qualidade..

Nova coleção de tecidos. Enxovais e Presentes

TUDO COM
10% DE DESCONTO

\

AVISTA

OU NO' CHEQUE
EM 30-60-90 DIAS!!!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$250,00. Tratar: 371-8684.

CURIÓ - vende-se, macho e fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.

ESTUFA - vende-se, pi lanchonete,
cl 6 bandejas. R$150,00. Tratar:
371-0462.

FREEZER - vende-se. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cz Noeü.

B.OA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

GUITARRA - vende-se, Incore,
Modelo Lespaul. R$300,00. Tratar:
371-8684.

LAVA JATO -vende-se, Racher 585,
revisado. Tratar: 9962-0135(a
tarde).

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Ep s o n, 810L,
revisada. Tratar: 9962-0135 (a
tarde).

MAGAZINE -vende-se, cl 6 cds, da
pionner, cl contr., ou troca-se por tv

cl contr. Tratar: 370-6188.

·MÁQUINA.,. vende-se, de escrever,

Olivet, Linea, 98, semi-nova. Tratar:
372-1782 cl Cecília.

LAVA LOUÇA - vende-se. Tratar:
9101-2883.

P\LANET GAME
" VENDAS "LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2
• XBOX
• PLAVSTlIoTION ONE
·OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

CORREIO DO POVO 11

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

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

vista. Vou até você. Tratar: 9979-
0605.

TAPETE - vende-se, carpet. Tratar:
370-7594. .

.

TAPETE - vende-se. Tratar: 9101-
2883.

TAPETE - vende-se, de qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou 9902:
4035.

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

bandô pi cortina, azul cl ursinhos,
semi-novo, R$60,00. Tratar: 371- .

6238.

VENDE-SE - instalações pImercado,
pI retirar do local. Tratar: 376-2222

.

ou 9121-3921.

VESTIDO - vende-se, de prenda, cl
bordado, bordô. R$130,00. Tratar:
275-0405.

VESTIDO - vende-se, de prendá.
vermo R$150,00. Tratar: 372-
3849.

VIDEO-CASSETE - vende-se. Tratar:
275-3122.

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

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

I

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Locação *Consertos. *Monfâgens

Irmáqulnas Industria
e Comérolo LIda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Mofares Estacionarias - Motoserro
- Lavo Jato .

- Roçodeíro • ASsistência 24 hs
- Aspirador' - Motobombos wwwJrmaquinas.cjb.....et
- Compressor' - Entre outros... irmaquina,@uol.com�br !

. �.�a..�e.�.�... �r'>.��pi()�()II1e.s .. �!.. �li�(lira., .. l��.l ... � .. �.(l�'.�'>. ... �..... ��.ra.!J�á ... �()... �.�� .. 1

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

Dia: 20 de Agosto de 2003
Horário: 20 horas

(duração total do evento: lh30min).
Local: Grande Teatro - SCAR
Rua Jorge Czerniewicz, 160

Até o dia 15 de Agosto
R$ 27,00
Após dia .15 de Agosto
R$30,OO
·N60o�dt:I:;hdfu.ições.�noL�
QOJXliO:;lOOl5: RS se...00

Apoio:

<t?
:A�Ão
t4'T'.4JU�"
�".&.GMlD<I.
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Jaraguá do Sul cf Local

88 Discreto, A�u�cedor
� A_gr_ad_e_c_e_E._S_.K�. , e Acessórios

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

! A MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇOI
I
I
I
I
I
I
I

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque ih copo de água e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões amais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de
água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com ih 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 C.C. / I.K. / E.C. / 0.0.

. SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões amais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de
água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com 'h copo de água. Sexta-feira pela manhã em
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.
Publique na mesma semana.

Agradece 0.0. P.J. / A.P.B.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de
grãos de arroz corresporidente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos.não serão recuperados. À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de
água.
Quinta-feira pela manhã emjejum 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. <'

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

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das 8hs às 18hs.

ESPANHOU
Traduções e aulas particulares

1
l F().rl..� � 3 7?� ..1 ?Zª / ??7.ª.- 37.�.. ª.1

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

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica

TERÇA�FETRA, 29 de julho de 2003

acompanhantes
à\Jâraguá .doi Sul.'

.9117:0497
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

Atendimento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.EDUCAÇÃO: AUMENTO DA ÁREA FíSICA DA ESCOLA ,INCLUI GINÁSIO DE ESPORTESVereadores reunem comunidade
r

Escola Luiz Gonzaga Ayroso
recebe obras de . ampliação

entre educadores, pessoal
administrativo e de servi

ços gerais -, a unidade de
ensino disporá ainda de
um ginásio de esportes,
que será utilizado durante

a semana para aulas de

Educação Física e coloca

do à disposição da comu

nidade aos sábados, do
mingos e feriados.

De acordá com o se

cretário de Desenvolvi

mento Social e Habitação,
em exer,cício, Afonso

Piazera Neto, a escola está

sendo ampliada em 1.082,
21 m2 de área construida,
onde foram aplicados R$
388.381,26, dos quais R$
117.760,p2 oriundos dos

cofres da prefeitura jara
guaense.] á o ginásio de

esportes, que possui 875m2

talação das redes de esgo
to e de drenagem pluvial;
pavimentação e 'arbori
zação das ruas; construção
do centro social e de ca

sas; ampliação do CMEI

Waldir E.Theilacker. Ele
acrescenta que o projeto
absorverá um investimen

to total de R$ 2.033.531,22,
sendo R$ 546.031,22 a

contrapartida da Prefeitu

ra de Jaraguá do Sul. O

Habitar Brasil-BID é um

programa implementado
pela Secretaria de Desen
volvimento Urbano da

Presidência da República,
em parceria com o Ban

co Interamericano de
Desenvolvimento (BID),
a Caixa Econômica Fede

ral e prefeituras munici

pais.

]ARAGuA DO SUL - A

Emef Luiz Gonzaga
Ayroso está recebendo
obras de ampliação, pas
sando de três para dez sa-

.las de aula, além de um re

feitório e outras quatro sa
las para os setores admi

nistrativo e pedagógico. A
informação é da diretora

da escola, Eliane Maria

Avi da Silva, destacando
ser um destes espaços des
tinado à biblioteca, com o

canto do conto, e ao �TE
(Ambiente Tecnológico
Educacional), que conta

rá com cinco computado
res e deverá entrar em fun

cionamento brevemente.

Localizada no bairro

Jaraguá 84 e contando

com 236 alunos matricu

lados e 26 funcionários -

(com arquibancada, vesti
ário, banheiros e chuvei

ros), custou R$150.444,06,
sendo que 58,6% deste va

lor (R$ 88.154,96) foram

recursos municipais. Ele
explica que as diferenças
destas quantias são prove
nientes de um investimen

to de R$ 1.487.500,00,
viabilizado a fundo perdi
do pelo Programa Habi
tar Brasil-BID para o pro

jeto de reurbanização do

bairro Jaraguá 84.

Piazera lembra que,
além da escola e do giná
sio de esportes, esta pri
meira etapa de implanta
ção do projeto de reur

banização abrange ainda

uma série de obras, a mai
oria já realizada e outras

em fase de conclusão: ins-

Vicky Bartel

Os vereadores do PT de Jaraguá do Sul, Zé
Padre e Scarpato, e o Deputado Estadual

Dionei da Silva em reunião na comunidade

do João Pessoa na noite da última quinta
feira, reuniu a comunidade para a prestação
de contas do partido nos primeiros seis meses

deste ano. Dentre os assuntos discutaidos

estavam a fiscalização do executivo. Os

moradores presentes questionaram os

vereadores sobre vários projetos da prefeitura
que estão em andamento, principalmente'
sobre os trilhos

Conseg daVila Rau estreando em desfileINFORMATIVO DO GABINETE DO VEREADOR
PAULO ADEMIR FLORIANI

trânsito. E o restante é di- dustrial na Av. Waldeitlar

vidido em partes iguais de G rubba. Lembrando ain-

25% para a Polícia Militar da que à doze anos que

e 25 % para a Policia Civil. este assunto está sendo

Floriani também solicitou discutido e até o momen-

o envio de ofício ao Poder

Público, cobrando a cons

trução dos Portais nos três

principais acessos ao nos

so Município. Sendo um

to nenhuma posição con

creta foi tomada.

Floriani cobrou também

a aquisição e uma área

para um amplo Parque

Durante a Sessão do dia

30 de Junho, última Ses

são ordinária antes do re

cesso, o Vereador Flo

riani, fez um relato da

tribuna sobre a resposta
recebida da Prefeitura

em estilo Germânico na de Expósições, antes,

região do Rio Cerro, um em �ue não exista mais ne-

estilo Italiano na regiãode. nhuma área disponível
referente ao seu pedido Nereu R�mos e, outro In- no Município.
de informação no que diz

respeito à arrecadação
de multas no período de

\

Novembro de 2002 à

Abril de 2003. Citando

que foram aplicadas /

12.257 multas num total

arrecadado de R$
1.711.914,68. Informan
do que deste valor, em

torno de 50% fica para.

pagamento de encargos.

Diretoria do Conselho de Segurança da Vila Rau e Estrada Nova

]ARAGuA DO SUL"- O

Conselho de Segurança
(Conseg) da Vila Rau e

Estrada Nova está agra
decendo à comunidade

pela participação dos

moradores do bairro que
ajudaram a diminuir os ín
dices de violência no lo
cal. O presidente do

Conseg na localidade,
João de Oliveira, afirma
que houve 70% de redu

ção nas ocorrências na re

gião. "Em 20 dias receb9-
mos 183 denúncias atra

vés das caixas de sujestões

deixadas no comércio" do

bairro", conta.
O Conseg da Vila Rau

e Estrada Nova também

está comemorando a es

tréia nas comemorações
do aniversário da cidade.

"Este foi o primeiro des

file que fazemos", co-

menta Oliveira. Toda di
reteria do conselho este

ve na rua Reinaldo Rau

desfilando junto com as

demais entidades do mu

nicípio. I

Oliveira destaca tam

bém a organizàção de

Total da arrecadação das multas aplicadas no munlcíplo
Meses Arrecadações(total)
nov/02 R$ 380.308 47

dez/02 R$ 382.143.5-1
ian/03 R$ 211.690 19
ifpI//O,

-'
R'l; ?1 <; F.4Q 4"]

mar/03 R$ 275.69032

abr/03 R$ 246.432 78

Total R$ 1.711.914,68

eventos no bairro que

procuram valorizar os

moradores e a região. O
próximo evento será re

aliz,ado no dia 24 de

agosto. É o 1 Passeio
Coclís tico, organizado
em parceria coma Asso
ciação de Moradores, o

Conseg e o Colégio Jú
lio Karsten, distribuirá

I

vários prêmios aos par-
ticipantes. A inscrição é 1

quilo de alimento que
será distribuído para fa
mílias carentes do bair
ro. (LP)

-

Do valor restante, 50%

, fica para a Prefeitura ,

que aplica este dinheiro

em melhorias na área 'de

49.04625 49.04625

14.51625 14.51625

24.511,25
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Chirley Schramm Linhares (E), Diane Freiberger Marinho e

Cristiane Schroeder Wetlrmeister, que está de aniversário
hoje. Parabéns e felicidades de todos as sua amigas

Isa M. Mohr Ziemann acaba de Completar 41 anos de' profissão
junto ao Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul. Na foto,
com a equipe de trabalho, dona Isa, como é carinhosamente
chamada, comemora os anos de dedicação e esforço. ,

POR FRANCIENE FAGUNDES

Reg,iane Rowe completa 21 anos no dia 3/8. A festa em

comemoração será neste sábado dia 2. Parabéns!

Aniversariou no dia 21, WiUy e no dia 24 Erna Baumann,
Muitas felicidades para o casal que também no dia 8

comemorou 53 anos de vida conjugal, quem deseja são seus

familiares

Parabéns Victor Arruda, pela vitória
de ter passado nó vestibular e

também pelo aniversário que foi dia
25/6. Muitas felicidades nós te

amamos, é o que deseja todos os

seus familiares!

Everaldo Ap. Correa aniversaria

hoje. Parabéns e muitas felicidades
de todos os seus familiares e

amigos.

Nair Sanson da Silva completou 81
anos no dia 27. Parabéns dos filhos,
netos e bisnetos

FELICIDADES
F�l.iéidades a Wanderlei Glatz, que
aniversariou dia 28.

Braz e Isolde Vieira
comemoraram 27 anos de

casados no dia 12. A festa foi em
família e com a pequena Doly

f
"

Aniversariou no dia 25, Genildes Arruela
quem deseja muitas felicidades e saúde
é sua cunhada Inês e toda a sua família

Acontece no dia 9/8, a partir das 19

horas, no Salão .Paroquial da Igreja
Matriz do centro de Guararni-rim, um
Caldo de Cascudo promovido pela As

sociação .de Moradores Laura de
Borba. Toda renda será revertida

para a documentação do terreno da

Associação. Informações pelo telefo-
ne: 373-3393.

'

27/7
Carlôs Atanasio
Sheila Dias
Celso Perin
Roberson Wylle Schroeder
Rodrigo Rolf Schroeder
Jucélio Zatele
Wi Ison G rutzmacher
Andréia da Rosa
Marilia Ap, Barbosa
Glacilda Schramm
Maria Zélia Azevedo de Jesus
Bertoldo Bartel
Luciana Grimmeyer
Onivaldo Bennert
Claudia Ap. Menegali

28/Z
Char�le�s�M�a�ic�o;n�J<?a�t�==========�
Elvira Berci
Flavia Kieckhoefel

, Elise Froehlich
J<arina R iffel
Eugênio Maffeezzolli
Guilherme de Souza Oliveira
Allan Alves Ruysam
Andrei Marcelo Ruysam

29/7
�lm�o�S�a�ss�e�====��======�
Patrícia Krueqer
André G. Barbi
Iraci Maria Dumke Pedri
.Valdir Jose Schwartz
Alexandre R. Bubniak
Wolfang Paupitz
Nancy Ouirino Sarti
Ivete Froehlich
Denise Safanelli
Albertina Francener
Everaldo Aparecido Correa

30D
Regi'na Muller Sleierlêín
Miriam M. P. Pomianowsky
Luiz Ferreira Simon
Magrit Hauffe
Adilson José da Silva
Lires Thomaze
Ivo Arildo Tomelin
Quiliano Becker
Jayla M. Dernarchl
Genésio Venturi
Paulo Robson Piontkewicz
Elcidia L. Muller
Ana J<arsten

31/7
Clarice:Zanella
Leodete Maria P. Lima
Luciano Norilles
Benta B ittencourt
Eduardo João Garcia

.,Juli'ce Vera Trapp Sauer
,

Verenita Erschinqer
José Vilson Silvestre
Ivonete Papp

Y�g�eTla�M��ei-er--��==�:;�;=�
'Marlene Ostrawski
Williams Luís Bassani
Andréa Luísa Formigari
Janaina Coelho Ziemann
Lonka Kuchenbecker
Alexandre Safanelli
G uenther G rutzmacher
Pedro Lupatini Sobrinho
Écio Antunes Morgado
Neusa da S. M. Barth
Edemilson Varela
José Severino dos Santos

2/8
'Marc'o"sWêll<e
Waldemar Mesch
J<leiton Teles
J<leber Teles
Lalau Rath
Doris Utech
Valdemir Prá
Iolanda I:lauffe
Ângela Pereira Maiochi
Denise Alves
Ana Carolina Voigt
'Pedro Bonein
Gerson Wólf
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POR EGON JAGNOW

§1ll1D§ i t1 t iI! 111X\l11U
.�.
nacionais e importados

�
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

I
Ernall: bia.s@terra.com.br

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiLlA

(47) 371.9659

ClassificadosdomRREIOoorovo.

Ligue para o 371-1�19,
e confira!

Floricultura
Isaflor

Flore$ Arranjos e'cor.as
(47) 275-0058/9101,.1778

Gomes de Oliveira, 1066 - Sala 3 .. Jaraguá do Sul

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

.

seu tempo foi bem empregado.

eãodNtFiRA A HISTÓRIA

.

Uma das pouca 'imagens
que se tem da rua

Procópio Gomes de
Oliveira. Deve ser dos
anos vinte ou trinta do
século passado. A
esquerda vemos o

comécio de Johann G:.
Stein, cujo gerente era

João Dobrawa. E a
.

direita a Casa José
Emmendõrfer

POR EUGENIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 15 ANOS
projeto-de-lei tombando a Capela São João Batista, da
localidade de Vila Chartres, como de valor histórico e

artístico.

Em 1988, o deputado Adernar Duwe acompanhado
do secretário Werner Zulauf acompanhado da comitiva
catarinense embarcavam para aAlemanha, levando-farta HÁ 3 ANOS
documentação, fotos e fita-vídeo sobre sociedades

esportivas e recreativas quemantêm a tradição germânica
do tiro ao alvo, para tentar a obtenção de recursos

destinados à manutenção. Existiam perspectivas destes

recursos virem a ser liberados de contactos de Duwe

com entidades culturais alemães. Como de fato aconteceu

modernizando os nossos Schützenvereine (sociedades
de atiradores).

O voto facultativo para os menores de 16 anos, era

aprovado pelo plenário da Constituinte que restabelecia

o texto do anteprojeto da Carta elaborada pela
Comissão de Sistematização. A iniciativa era aprovada
pela Comissão de Sistematização. A iniciativa aprovada
pela Comissão de Sistematização por 355 votos.

'

O JEC (Ioinville Esporte Clube) participava da

inauguração dos refletores da Arweg ( Associação
RecreativaWeg), ampliando as possibilidades da prática
peboiística, no período vespertino.

l)_vizinhava-se o tempo de eleições municipais. Emj
Jaraguá do Sul, armava-se uma coligação entre PDS,PFL,
PDT, PT e ala dissidente do PMDB: Victor Bauer, a '

pedido relacionava nomes: Udo Wagner, Eugênio
Strebe, José Carlos Neves, Reiner Medro, Eugênio
Victor Schrnôckel, Octacílio Pedro amos, Sigolf
Schünke, Errol Kretzer, Hans Gerhard Meyer (Nutzi),
Werner Schuster, José Gilberto Menel, Dr. Altevir

Fogaça, Reginaldo Schiochet, Eggon João da Silva,
Loreno Marcatto, Dietrich Hufenuessler, Rudolfo
Hufenuessler,Wilson Kc:ihlback, Dr. Gert Edgar Bàurner,
além de outos.

O vereador presidente Orival Vegini, apresentava o

Em 2000, na coluna Confira a História, constava o

final de uma nota do ano 1968: "Eggon João da Silva,
Presidente da Associação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, Marlo Souza, Presidente do Rotary de

Jaraguá do Sul, Gert Edgar Baumer, Presidente do
Lions Club, Loreno Marcatto da Com. de Integração
do Vale do Itapocu, Victor Reinke, presidente do
Rotary Club de Guaramirim, Dr. Francisco Piccioni,
do Lions, Salim José Dequech, Presidente da Câmara
de Guaramirim, Aldo Romeu Pasold, Presidente da
Câmara de Schroeder, Victor Bauer, Prefeit� de

Jaraguá do Sul, Armoldo Billardt Jr., Prefeito de

Guaramirim, Irineu Malanke, Prefeito de

Massaranduba, Ludgero Tepassé, Prefeito de

Schroeder, Leopoldo Krueger, Prefeito de Corupá,
Eugênio Victor Schrnôckel, Presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, Albrecht Kranke, Presidente Câmarà
de Massaranduba, e Carlos Tozini, Presidente da
Câmara de Corupá". O episódio custou muita luta

até que, um dia, a SC-301 virou BR�280. Pois é! A

união faz a força.
Com o título Mérito Logista, a Malwee Malhas era

contemplada com o prêmio Mérito Logista, o "Oscar"
do Varejão, em três segmentos. O diretor-presidente da

empresa, Wander Weege recebia troféus nas categorias,
confecção infantil, confecção feminina e confecção
jovem. O prêmio era entregue em elegante e concorrida
cerimônia no Auditório Casablanca do Hotel Meliá, em
São Paulo. A Boate Notre abria a temporada de shows,
em nível nacional, com a Banda Art Popular. _
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I FLAGRANTE: P.oLlCIAIS ENC.oNTRARAM SEIS BUCHAS DE CRACK, C.oM 19 GRAMAS DA DR.oGA
,

preso por tráfico de
I .

entorpecente no Estrada Nova
Trio ./

e

]ARAGUA DO SUL - Os

investigadores das policias
Militar e Civil estavam tra
balhando para desvendar
nomes de acusados de trá

fico de drogas, há mais de
oito meses. Na semana

passada, na quinta-feira, os
policiais prenderamem fla

grante três pessoas que atu
avam em Jaraguá do Sul,
no Bairro Estrada Nova,
Rua Alcebí�des Abelardo
Verbinen. O pintor Mário
Guenzo Shiratu, 38 anos,

natural de Guaratuba, no
Paraná, conhecido como

Japa; o também pintor
Gerson Saturnino Silva, 26
anos, natural de Tuneiras

do Oeste, e a irmã Hosana
Saturnino Silva, 22, dona
de casa, foram autuados e
levados para Delegacia de
Policia de Jaraguá do Sul,
onde foram ouvidos pelo
delegado de plaritão, Ilson
José da Silva.

Depois de revistar a

residência, os investigado
res encontraram seis bu-

Vicky 8artel

Objetos encontrados no interior da casa dos três acusados de tráfico de drogas

chas de crack, com 19 gra
mas, além de produtos
&;mo aparelho telefônico

celular, carteiras com do
cumentos pessoais, fura
deira, máquina fotográfica
e calculadora, "Não carac

teriza objetos de furto por
que não foi efetuado quei
xa com relação ào sumiço
desses. produtos", diz um

dos policiais, enfatizando
que muitos dos objetos
podem ter sido tirados de
casa por jovens em busca

da droga, analisando que

.

o crack é dos entorpecen
tes qqe vicia com facilida
de. ''A pessoa usa uma vez
e já desperta a dependên
cia química", salienta.

Os três foram encami-

nhados ao presídio do

Município, onde aguardam
por julgamento. O trio vai

responder inquérito policial
por tráfico de drogas. Japa
era bem conhecido na re

gião, por ter antecedentes
criminais - respondia por
furto e industrialização de

palmito furtado. (FABIANE
RIBAS)

Inscrições para osJesp podem ser feitas nesta sexta-feira
]ARAGUA DO SUL - As

inscrições para os Jesp (Jo
gos Escolares dá Semana da

Pátria/2003) -;- Troféu
Geraldo Werninghaus _;_

poderão ser efetuadas a par
tir de sexta-feira (01/08), na
PME (FundaçãoMunicipal
de Esportes). Destinada a

alunos com idade entre 10 e

14 anos (nascidos de 1989 a

1993), regularmente matri

culados em qualquer institui
ção de ensino deJaraguá do
Sul, a competição envolve
sete modalidades, no mas

culino e feminino - atletis-

mo, basquete, futsal,
handebol, tênis de mesa,
vôlei e xadrez.

Considerado o mais

importante evento escolar

promovido pela entidade

esportiva, os Jesp envolvi
am a disputa do troféu

transitório "Dr. Murilo

Barreta de Azevedo", cri
ado em 1995 e que ficou
em definitivo com o Co

légio Marista São Luís por
terlevado o titulo da com

petição por cinco vezes

consecutivas, sendo a últi

ma delas em 2000. No ano

seguinte, foi instituído, atra
vés da Lei Municipal

. 2.806/2001, de 25 de abril,
o Troféu Geraldo Wer

ninghaus - oferecido pela
família do ex-prefeito -,
qqe fica com a escola ven
cedora de cáda edição e já
foi conquistado pela Esco
la Municipal de Ensino

Fundamental Alberto
Bauer (2001) e pelo Colé

gio Divina Providência

(2002).
De acordo com a di

retora de Promoções de

Eventos/FME, Cleide

Mosca, a expectativa é su

perar, ou pelo menos man
ter, o recorde de inscritos

na edição do ano passado,
quando o evento envolveu
1.878 atletas representantes
de 30 unidades escolares.
O período de inscrições
encerra no próximo dia

15, enquanto que o �on-
. gresso técnico está agen-
dado para as 15 horas do

'.dia 19, no auditório da

Escola de Idiomas Wizard.
A competição acontecerá

de 28 de agosto a 5 de se

tembro.

Faleceu às 23:15 horas em 24/7 a Senhora Santina
Busnardo Tomaselli com idade de 66 anos, deixando

enlutados. o esposo, 6 filhos, genros, nora, netos e

demais parentes e amigos: O sepultamento foi realizado
em 25/7 às 16:.00 horas, saindo o féretro do Salão da

Igreja São Vendelino - Schoroeder seguindo para o

Cemitério de Schroeder.

Faleceu às 11:40 horas em 27/7 o Senhor Rodolfo
Schumann com idade de 86 anos, deixando enlutados
2 filhas, um filho, 2 genros, 1 nora, 9 netos, 1 bisneto,
1 irmão, 1 irmã e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 2817 às 15:00 horas,
saindo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Martin Luter.

Faleceu às 1:00 horas em 27/7 o Senhor Rudolpho
Crun com idade de 75 anos, deixando enlutados a

esposa, filha, genro, neto, irmãs e demais parentes e
amigos. O sepultamento foi realizado em 2717 às 16:30

,

horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para
o Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 3:00 horas em 26/7 a Senhora Betolina
Klein Sbardelat com idade de 84 anos, deixando

enlutados filhos, genros, netos, bisnetos, irmãos e

demais parentes e amígós. O sepultamento foi realizado
em 27/7 às 9:00 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para-o Cemitério de Três Rios do

Norte.

OassificadosdomRRElOoorovo.

ligue para o 371-1919,
e confira!

Especialização: Hospital de ClínicasEstado do Rio de Janeiro
cCurso na Socíedade Brasíleíra de Oftalmologia do Rio de JlUiciro

.

Fone: (047) 275-1150 .' .:

Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala 1'2 • Ed. Mal(imvn'!.���ter

LOTERIAS
Megasena

.

concurso: 483
16-18-23-35-44-59

Quina
concurso: 1177

29 - 35 - 38 - 43 - 75

Loteria Federal
concurso 03754

1 ° - Prêmio: 68.083
2° - Prêmio: 72.828
3° - Prêmio: 26.102
4° - Prêmio: 28.084
5° - Prêmio: 11.571

Lotomania
concurso: 336
04 - 07 - 17 - 19 -

47 - 49 - 50 - 51 -

54 - 55 - 57 - 58 -

73-75-81-82-
86 - 88 - 89 - 96

VenhO
. ",

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

acessórios
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ESCOLAR DE TÊNIS DE MESA REÚNE 177 ATLETAS IOLESC: MUNicípIO FICOU EM TERCEIRO LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO GERAL, SOMANDO 80 PONTOS
O Festival Escolar de Tênis de Mesa deverá envolver

177 atletas de seis unidades escolares em partidas a serem

. realizadas de 6 a 8 de agosto, no Centro de Treinamento

da modalidade, localizado nas dependências do Estádio

João Marcatto. Promovido pela FME (Fundação
Municipal de Esportes) e destinado a alunos com idade

até 11 anos, o evento será disputado por dez equipes
masculinas - Emef Ribeirão Molha, Ribeirãozinho,
Emef Marcos Verbinrien, Emef Max Schubert,
.Maxzinho, Emef Alberto Bauer, Albertinho, Emef
Waldemar Schmitz, Colégio Marista São Luís e Schmitz
- e seis femininas: Emef Waldemar Schmitz, Emef
Marcos Verbinnen, Schmitz, Emef Ribeirão Molha,
Ribeirãozinho e Emef Alberto Bauer.

FESTIVAL DE HANDEBOL TEM NOVE ESCOlAS INSCRITAS

A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu

inscrições de nove unidades escolares para o Festival

Escolar de Handebol, que acontecerá entre os dias 12 e

14 de agosto, em local a ser divulgado em 31 deste mês,
. juntamente com a tabela dos jogos. O evento deverá
envolver 201 alunos atletas, com idade até 11 anos,

divididos em dez equipes masculinas e seis femininas. O

naipe masculino será disputado por Emef Cristina

Marcatto, Emef Machado de Assis, Emef Maria Nilda

Salai, Emef Renato Pradi, Emef Guilherme Hanemann,
Emef Anna Towe Nagel, Emef Antonio Ayroso,
Ayrosinho, Emef Rio da Luz I e Emef Albano Kanzler.

Já a competição feminina reunirá as escolas municipais
Machado de Assis, Rio da Luz I, Renato Pradi, Antonio
Ayroso, Anna Towe Nagel e Maria Nilda Salai.

. �
�,�
';)
f). Artigos em Fios e lãs, Biquínis,

Maíôs, f'ttness (aa:JdemÍ8)

275-3290
371-0058
�shkmI§J(J()/.",,",br

RuaMax Wílhefm, 387- 8a

Salmo 4:8

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

.laraguá do Sul éa campeã da
natação na 3a edição da Olesc

]ARAGuA DO SUL -

Confirmando as projeções
da sexta-feira, Joinville 'con
quistou no sábado o título da
3a edição da Olesc (Olimpí
ada Estudantil Catarinense),
disputada desde o dia 17 em

Rio do Sul. Somando 93

pontos contra 81 de Blume

nau, a segunda colocada,
Joinville quebrou a hegemo
nia de Jaraguá do Sul, que
tentava o tri-campeonato e

acabou em terceiro lugar,
com 80 pontos. Em quarto'
lugar ficou Florianópolis,
com 66, e quinto Fraiburgo,
com 44 PQntos. Rio do Sul

acabou a Olesc em 100 lu

gar, com 18 pontos.
Jaraguá do sul sagrou-s�

campeã da natação, com 126

pontos no feminino e 117 no

masculino. No feminino foi

bicampeã. Blumenau foi se
gundo também nos dois

naipes com 120 pontos no

feminino e 102 no masculi

no. Joinville ficou em tercei

ro no feminino, com 64

pontos. No masculino esta

colocação ficou com Con

córdia com 53 pontos.
O destaque individual ge

ral no feminino da competi
ção foi Bárbara Hermann,

que ganhou ouro e bateu o

recorde nos 200metros livres

com '.0 tempo de
2tnin14s63". No dia anterior

ela já tinha ganhado o ouro

nos 100metros livre e batido

o recorde no revezamento 4

x 100. No reveza-mento

4xl00 medley ganhou prata,
Luana Martins, também de

Jaraguá do Sul, foi ouro nos

50 metros livres e nos 200

medley. Ainda no feminino,
Blumenaubateuo recorde no
revezamento 4 x 100 com as

atletas Caroline, Laís, Lílian e

Ana Paula fazendo Um tem

po de 04 min53s70".

No masculino, Eduardo
Marcatto, de Jaraguá do Sul,
foi o destaque individual geral
eganhououro nós2oometros
livres masculino com o tem

po de 2min05s51" e prata no
revezamento 4 x 100 medley
e nos 100 metros livres.

Blumenau bateu o recorde no

revezamento 4 x 100 medley
com os atletas Guilherme,
Carlos, Gilvan e Tiago com o

tempo de 4min25s03" .

Eduardo Junkes, tam
bém jaraguaense, foi ouro
nos 100 metros borboleta e

CarlosJúnior, de Blumenau,
ouro nos 50 metros livres.

Caratecas trazem 13 medalhas de outro do Estadual
]ARAGuADOSUL-Atle

tas da Associação Formigari
representaram o MUnicípio
nas competições da terceira
etapa. do Campeonato Es

tadual de Caratê Interestilos,
realizado na cidade de

Pomerode, no�al de sema
na passado. Promovido pela
Federação lnterestilos de

Caratê de Santa Catarina, as
provas contaram com a par

ticipação de 27 delegações de
todo o Estado, somando
780 atletas adeptos destamo
dalidade, que disputaram em

mais de 120 categorias. A
equipe jaraguaense contou

com 32 caratecas e foi co

mandada pelo professor
Arnoldo Formigari Filho.
"O nível técnico dos atletas

superou minhas expectati-

Ana treina todos os dias para garantir o título

vas", ressaltou.
A academia deJaraguá do

Sul trouxe para casa 13 me

dalhas de ouro, seis de prata,
seis de bronze, somando 152

pontos e garantindo O troféu

de segundo lugar geral desta
etapa. Dentre os atletas que
se destacaram nesta compe-

tição, Forrnigari destaca Ana
Paula Buzynski, 14 anos, que
atuou na categoria Infanto

juvenil B, garantindo as me

dalhas de ouro no Kata e
.

Kurnite. ''Ela treina há mais

de dois anos. Nas três etapas
do catarinense já garliilltiu ter
ceira, segunda e primeira co-

locação, se vencer a próxima,
certamente será campeã esta
dual", acredita o professor.

Formigari explica que o

caratê é um esporte de elite

porque é praticado com urna

filosofia. "Nesta arte, apren
de-se desde cedo a enfrentar
as dificuldades da vida, res
peitar e valorizaros semelhan
tes, darbons exemplos e com
portar-se bem dentro e fora

da academia", enfatiza.
A próxima etapa do

Interestilos estámarcadapara
o dia 20 de setembro, na ci

dade de SãD Ludgero. A últi
ma será em Rodeio. No mês

de outubro os jaraguaenses .

vão competir no Campeo
nato Interescolar de Caratê,
que será realizado na Weg.
(FABIANE RIBAS)

Vaipara o Garibaldi?
Vápej 5/0/,

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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IDISPUTA: PRÓXIMO CONFRONTO DOS JARAGUAENSES SERÁ SÁBADO CONTRA A HERING, DE BLUMENAU

Malwee vence aTozzo/AABB
e manteve a invencibilidade

]ARAGUÁ DO SUL - De- próximo sábado. O local Malwee desse espaço para as outra postura erri quadra.
pois de um primeiro tem- da partida poderá ser o gi- armações das jogadas ofen- Mostrando mais equihbrio e

po com seus jogadores de- násio Rodolpho Jahn, em sivas que chegou ao segun- consistência na armação das

satentos, onde foi buscar um Guaramirim, em virtude do gol, novamente com jogadas, os jaraguaenses vira- ,

empate nos minutos [mais, do ginásio WolfgangWeege Eca. ram o placar a 1', comJames
a Malwee voltou melhor estar passando por reforma. Apesar do gol, aMalwee concluindo uma tabela com

disposta na segunda etapa e Nesta partida, o técnico voltou amarcar errado e aos Júnior. Cinco segundos de-

acabou goleando a Tozzo/ Fernando Ferreti poderá 11'55" Joari serviu Marlon pois da saída de bola Chico

AABB, em Chapecó, por 9 promover o retorno do ala que marcou 3 a 1 sem gran- 'tocou paraJames, que assina-
a 4 na noite de sábado. Com Xande, que voltou ontem, des dificuldades. O gol ser- lou 5 a 3.
a vitória, a equipe deJaraguá aos treinamentos com bola. viu como um alerta para os Sentindo o desespero do

do Sul soma 43 pontos gan- A Malwee entrou em jaraguaenses que diminuí- adversário, Ferreti colocou o

hos na divisão especial do quadra irreconhecível no ram aos 15 minutos com ala Fernando em quadra, que
Campeonato Catarinense Oeste de Santa Catarina. Falcão, aproveitando um aproveitou mais uma falha na
de Futsal e manteve a Depois de boas incursões ao lançamento de Franklin. O marcação do adversário para
invencibilidade. O grande gol de Franklin, Eca abriu o empate veio aos 19'05" com fazer 7 a 3 aos 6'45". Três mi-
nome do jogo foi o capitão marcador para a AABB/ James concluindo, quase que nutos depois Fernando, mais
daMalwee, o alaJames, que Tozzo aos 3', aproveitando- sem ângulo, um passe do uma vez, ampliou para 8 a 3.

marcou quatro gols. se de um vacilo na defesa goleiro Paulinho. ' Aos 10'15" Ecá reduziu avan-
O próximo adversário é jaraguaense. A pressão do O segundo tempo come- tagem e aos 19' Leco fechou

a Hering, de Blumenau, no adversário fez com que a çou e aMalwee voltou C0m o placar em 9 a 4.

Piloto BetoAlchini venceu as cinco. etapas do par�naense
GUARAMIRIM - Apesar

do mau tempo registrado
no final de semana, a quinta
etapa do Caml?eonato
Paranaense deVolocross foi

realizada com sucesso na ci

dade de Pien, paralelo com

as atividades da 11 a Festa do

Agricultor.A disputa contou
com número recorde de

inscrições, somando apro
ximadamente 250 pilotos,
que proporclOnaram um

show de habilidade em cima

de duas rodas. Eles compe
tiram em 11 categorias e

apresentaram excelentes pe

gas para cerca de cinco mil

pessoas que prestigiaram o

evento.

O piloto guaramirense
Beta Alchini, patrocinado
pelas empresas Azevedo

Automóveis, Posto 28,
Guenther Despachante,

Beto Alchini prepara-se para o campeonato catarinense

Águia Motos, Academia

Corpo eMente, Transtarjon
Transportes e Prefeitura de

Guaramitim,manteve 100%
de aproveitamento nas pro
vas do paranaense, vencen-

do as cinco etapas já realiza
das. Alchini largou na ponta
e na terceira volta, após co

meter um erro, perdeu a li

derança, vindo a recuperar a

primeira posição na quinta

ZAGUEIRO NEGOCIA COM O JUVENTUDE
Não bastasse a perda do atacante Adão, expulso diante do

CRB, oAvaípodeperdero zagueiroMaxsandro, para apartida
diante do São Raimundo, em Manaus. Maxsandro recebeu

quatro telefonemas do Juventude, equipe com a qual foi
campeão da Copa do Brasil, em 99.

''Ainda não comentei nadá com a diretoria do Avaí e nem o

Jtlventude. Pretendo conversar hoje a tarde e ainda não sei o

que fazer. Fiz uma contra-proposta aoJuventude e não recebi

o retorno", afumou. Dois reforços serão apresentados ainda
esta semana, o atacante Édedr; que estava no Japão e o meia
Paulo César, que estava no futebol Francês e chega nesta terça.

volta, vencendo sem dificul

dades. O segundo colocado

foi outro catarinense, o

Celmo, de Mafra. "Procurei
manter-me concentrado de-'

pois que perdi a liderança,
pois sabia que o adversário
não ia agüentar o ritmo for

te que estávamos andando.

A pista estava bastante pesa
da e com muitos buracos",
relata Beta.

O guaramirense volta às

pistas nos dias 16 e 17 de

agosto para a disputa da sexta
etapa do campeonato

paranaense da modalidade,
marcada para acontecer na

cidade de Mandirituba, no
Motódrorno BoaVista. Nos
dias 23 e 24 será a vez de

defender a lid oitava' etapa
do catarinense, que será dis

putado em Massaranduba.
(FABIANE RIBAS) ,

NOTA
-

CORITIBA VENCE E ULTRAPASSA O CRICIÚMA
O Coritiba venceu o Criciúma por 3 a 2, neste domingo,
na casa do adversário e tomou o quarto lugar na

classificação do Brasileiro. O jogo teve de tudo um pouco:
o gol mais rápido do campeonato, três pênaltis, 12

cartões amarelos e um vermelho. Logo aos 12 segundos,
Lira carregou a bola pela esquerda, deu uma meia-lua

em Paulo Baier e cruzou. Edu Salles desviou para o meio'

e Ceará mandou uma bomba no canto direito.

Aos 43 Lira colocou Tcheco na cara do gol, mas ele

bateu muito fraco e facilitou a defesa de Fabiano. Dois

minutos depois saiu o segundo gol. Tcheco bateu

escanteio da esquerda e Odvan cabeceou no ângulo
esquerdo. No segundo tempo, Paulo Baier cobrou duas

vezes um pênalti (o juiz mandou repetir a cobrança
porque o goleiro se adiantou) e diminuiu para o Criciúma.

Aos 27,mais um pênalti, desta vez para o Coritiba. Marcel
bateu e fez 3 a 1 para Q time paranaense. Mas a folga no
placar durou pouco. No lance seguinte Maurinho

empurrou Jabá na área. O terceiro pênalti da partida foi
batido aos 30 minutos por Paulo Baier,' que mandou a

bola rasteira no canto esquerdo.

CRB ,BATE AvAí E SAI DAS ÚLTIMAS POSiÇÕES
O CRB conquistou um grande resultado em casa, ao

vencer o Avaí por 2 a O. Marcaram para o time alagoano
Rodrigo Ítalo e Claudinho. Com a vitória, o time do

técnico Robertinho melhoróu no campeonato e está com

17 pontos ganhos. O time de Jair Pereira permanece na

14" colocação com 18 pontos. Na próxima rodada, o
CRB enfrenta o Vila Nova, de Goiás, em Goiânia, dia 3,
às 16 horas. O Avaí encara o São Raimundo, na casa do

adversário, dia 2, às 16 horas.

GUARANI GOLEIA O FIGUEIRENSE EM CAMPINAS
O Guarani venceu o Figueirense por 3 a O neste domingo
pela 22a rodada do Campeonato Brasileiro e foi a 31

pontos. Na próxima rodada O Bugre joga contra o

Paysandu em Belém. Já o Figueirense -coritinua com 28

pontos ê enfrenta o Goiás em casa. Denilson foi o

artilheiro da partida, com dois gols. Gílson marcou o

segundo gol bugrino, ainda no primeiro tempo,
O Guarani teve como peça principal, no primeiro' tempo,
o meio-campo Wagner. A maioria das jogadas passa\'ani

por seus pés. Ele nào teve atuações convincentes nas

últimas rodadas, mas fez o papel de armador das jogadas
bugrinas na etapa inicial.

UNIÃO SÃO JOÃO E JOINVILLE EMPATAM

Em Araras, no estadia Hermíno Omerto, r) L 111�lr I ::';111

João ficou no O a O contra o Joim'ille, na tarde de ,�ih;\d",

pela 14a rodada da Série B do Campeonato B,r;\,iklt'< I

O time do interior paulista segue na última posicà: I c, .m

nove pontos. O Joinville tem 16.
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Saída e Reton'ô: 7liaO' €.Ia Academia Impulso (a partir das 6:30 será servido

Ga� cl'a rnalilftâ)- Tempo estimado: 2h30 à 3hOO - Percurso: 72km -

J�liagl!látsantã [1!I;zia (\ViaAmizade) - Santa Luzia/Nereu Ramos (passando pelo
�(i)1iE!lltstiânGiaRibefrã0 Grande) - Nereu RamoslJaraguá do Sul (viaVila Rau)
Equi'e de aj,ioiõ! urna pick-up acompahará o grupo

Rua Presidente Epitácio Pessoa, /08/ - (47) 275-/862

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




