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César Junkes

Grupo de Dança Húngaro Dunántúl, de Jaraguá do Sul, durante a apresentação da coreografia
O Vonat (O Trem) na 2P edição dó, Festival de Dança de Joinville, no dia 25 de julho

.Grupo jaraguaense conquista
3° lugar no Festival deDança

Formado há 8 anos, o grupo jaraguaense de

dança húngaro Dunántúl acaba de conquistar
a terceira colocação na modalidade de Danças
Populares avançadas, durante o 2J o Festival de

Dança de J oinvill'e. Apesar da merecida

conquista, o grupo está longe de ser reconhecido

pela maioria dos jaraguaenses, que tem apoio
apenas da Fundação Cultural.

Cesar Junkes

O fim do Fusca aconteceu ontem. Wolksvagem irá trazer 15 unidades para o Brasil a U$ 13,5 mil., Página 8

GIINDE
llQUIDAÇAO

DE INIE,RNO
IAVE,LLI

Cesar Junkes

A comerciante Sally Caropreso, que
teve a residência invadida e roubada
na manhã de terça-feira, lamenta o

fato ocorrido, especialmente por
serem adolescentes os autores da

delinqüência. Segundo ela, o fato
não é um caso isolado e representa
a desagregação familiar e a neces

sidade de tratamento para esses

jovens. Página 10

Pilotos estão na

briga pelo Estadual
Pilotos jaraguaenses prepa

ram-se para as disputas que se

rão decisivas para o título do

Campeonato Catarinense de

Automobilismo. Sétima etapa
acontece neste fim de semana,
em Chapecó.

PÁGINA 12

Jaraguá do Sul terá

Associação para
doenças profissionais

PÁGINA 5

Compra venda

Comercial' 2.94652.9473

Paralelô

Turismo

2,.90003.0000
2.9100 3.0100

lIELlI
QUEM CONHECE A LlQUIDA�ÃO RAVELLI CONFIA.

Moda Masculina
Calçadão
Estacionamento Anexo.
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Propaganda em tempos
de crise

RICARDO BARBOSA LiMA - publicitário
Retração da economia, juros altos', disparada de preços, risco

Bra_;iI,:variação cambial, inflação e aç� lJ'l,eshIQ,dé:Oação' são pala
vras mais do que aplicadas nos últil�roS meses. Na verdade, o qUe
mais ouvimos são os pequenos e gt�des comerciantes, asindús
trias e os profissionais em geral rec1�,arído da atual estagnação
econômica. Os primeiros reflexos são vistos na queda das ven
das do comércio e nos altos índice� dedeseq1prego e demissões.
O próprio IBGE apontou esse mês uma taxa de desemprego

'

de 12,8%, amaior dos últimos tempos: Só a indústria catarinense
apresenta até agora um déficit nas vendas de 9,82%, em relação
ao' ano passado.

Todo esse panorama sombrio e -de incertezas futuras tem

levado os empresários a fazer contingências em várias áreas e,

claro, a tornarem-se' cada vez m;ís cautelosos:Aindà no rol de

primeiras.atitudes a se tomar estãd 'os' cort�s,�m, publiCidade e

propaganda. Em momentos como êss'e é essentiaJ: 'que: as agên�
cias estejam muito mais preparadas, até �esmc)' pà'ri',mQstrat�if -

•

í .' .

que essa solução corri certeza não é a mais acertada. A partir do
momento que as empresas passam a restringir a veiculação da
sua imagem também passam a não se comunicar de maneira
efetiva com o público externo. Na verdade, todo o processo é
uma "bola de neve", que deve ser muito bem analisado pelos
empresários e exposto pelas �gências.

Para isso, é essencial que sejamos cada vez mais pró ativos,
,

buscando alternativas, nós antecipando e apresentando soluções.
'

Principalmente os publicitários não podem mais fazer o Harroz
com feijão", temos que estar sempre propondo ações focadas
no resultado concreto. De nada adianta uma campanha maravi-

,

lhosa, de custos elevados, mas que esteja distante da capacidade
de investimento do empresário. Na verdade, isso só irá reforçar
o panorama atual de descrédito e cortes nas verbas publicitárias.
E quais são as alternativas em um momento como, esse? Teorica
mente a resposta é simples, vamos ser mais criativos, usar outras
ferramentas e até mesmo utilizar a comunicação normal de uma

maneira mais eficaz. Na prática é provável que alguns tenham

dificuldades. É por isso que temos que investir em mão-de-obra
cadaVez mais qualificada e competente. Hoje, os profissionais e

agências de Santa Catarina estão entre os melhores do país. Tal
vez, o que nos resta é termos uma maior participação junto aos

empresários e coragem para encarar uma época de crise como

essa.

É verdade que a propaganda por si só não é a única respon
sável pela decisão de compra do consumidor e a "salvadora da

pátria". São inúmeros fatores que envolvem o processo, como
influência da família, dos gtupos de referência, classe social, cul
tura, geografia, economia dentre muitos outros. A propaganda é

apenas um dos importantes instrumentos no processo de deci
são de compra, principalmente se considerarmos o bombardeio

"de informações e estímulos mercadológicosque recebemos dia
riamente. Mesmo assim, temos que reforçar que' a continuidade
de um trabalho de mídia junto ao consumidor é de grande im

portância para criar uma imagem positiva da empresa.
Talvez, 'essas incertezas e inseguranças econômicas sejam o

"empurrãozinho" que faltava para buscarmos uma propaganda
ainda de maior qualidade e também com mais responsabilidade.
Na verdade, o que não podemos é ficar sentados de braços
cruzados esperando que o Governo lance alguma "fórmula

mágica" para colocar a nossa economia de novo em

desenvolvimento.
'

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

preventivas no .sentido de sal":

,'va:guardar o çle$clno:' de �dS�
sos adolescentes está cada vez
evidente. A última prova de

que a situação está de mal a

pior foi dada esta semana,

quando adolescentes de

Jaraguá do Sul invadiram uma

residência e, levaram objetos
de valor. Até aí, esse tipo de

acontecimento, infelizmente,
nem chega a ser novidade.

O que espanta e constran

ge os adultos é que essa garo
tada que está ingressando no

.

mundo da marginalidade tem
,

família, casa, em resumo, um

lar para vivei, escola, lazer e

condições de viver em socie

dade de forma natural e equi
librada.
A perplexidade diante da

marginalidade precoce é uma

realidade. Pais e mães de fa

mília, educadores e outros

profissionais ligados à infân

cia e juventude têm procura
do a ajuda da Justiça para, em

conjunto, no mínimo ameni

zar o problema, que tem atin

gido não apenas as famílias, de

baixa renda e/ou desestru-

Insegurança
....

"

r""" ,

o que espanta e

'C,01istrange os

adultos é que essa

garotada que está

ingressando no

mundo da

marginalidade
tem família,

casa, em resumo,

um lar para
vIver

turadas emocionalmente,
mas todas as classes sociais

de forma assustadora.
Setores organizados da

sociedade têm' se mobilizado
na tentativa de encontrar so

luções para b problema da
crescente marginalização en

tre os jovens e adolescentes
de Jaraguá do Sul, tanto que,
ano passado, foi realizado um
Fórum sobre o assunto. A

iniciativa partiu da Promoto
ria da Infância e Juventude
do Fórum de Jaraguá do Sul,
assustada diante do aumen

to do número de Casos en-

_J

volverido os adolescentes.
,

,

Sabe-se de antemão que o

envolvimento com as drogas
tem sido a principal causa do

comportamento desequilibra
do dos nossos jovens e ado

lescentes, mais ainda não se

sabe os motivos que levam a

garotada a deixar de lado os

sonhosde um futuro profissi
onal e pessoal cheio de alegri
as em troca de momentos de

fuga da realidade, como se a'
vida não apresentasse nenhu

ma expectativa que valesse a

pena.
É lamentável saber que,

apesar das inúmeras ações de

prevenção e combate ao uso

de drogas, a situação tem pi
orado a cada 'dia, gerando 'in
segurança em toda sociedade.
É urgente a necessidade de

pesquisas e de ações que re

almente causem efeito, mes
mo que, a longo prazo, para
os problemas e conseqüênci
as relacionados ao consumo

de drogas. E mais do que ur

gente salvar os nossos adoles
centes de um futuro negro e

sem perspectivas de felicida

de.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos aut�S; n� refletindo, ,necessariamente, a opinião do jornal.
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unicípios de todo o rasil receberam esta semana

verbas da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) para

projetos em saneamento básico. Ao todo, foram

contempladas 34 cidades, nas cinco regiões do país. O
valor total do repasse foi de R$ 3.790.026 e o dinheiro

já está disponível nas contas das prefeituras. Os

investimentos devem ser utilizados na melhoria da

qualidade de vida das populações carentes. Os projetos
aprovados são os de abastecimento de água, rede de

esgoto e Melhorias Sanitárias Domiciliares. Este último
inclui a construção de banheiros com vaso, pia e chuveiro.

DIVERSIFICAÇÃO
O governador do Estado,
Luiz Henrique daSilveiraafir
mou recentemente durante o

Encontro Nacional sobre
Fruticultura de Clima Tem

perado, em Fraiburgo, que os
municípios catarinenses de

vem diversificar sua econo

mia. O governador exem
plificou sua indicação dizen

do que "a ligação direta entre
e o turismo e a fruticUltura
permitirá, através de ações
planejadas, o desenvolvimen
to dos dois setores e o

surgimento de novas alterna

tivas econômicas para a

microrregião". Ainda de acor-
,

do com o governador do Esc
;. tado, Santa Catarina tem po
tenciais ainda latentes e cabe.
ao governo a missão de

alavancar seu desenvolvimen
to de forma organizada.

CONVÊNIO
O prefeito Irineu Pasol

(PSDB) assina convênio de

cooperação técnica entre a

Prefeitura de Jaraguá do

Sul - através do Froagro .;
e o Condomínio e Produ
tores de Leite de Jaraguá
do Sul, em cerimônia que
acontece hoje. Estarão pre
sentes à cerimônia dirigen
tes e associados ao referi

do condominio, integrantes
do Conselho Municipal de
,Desenvolvimento

Agropecuário e técnicos da

Prefeitura, da Secretaria de

Estado da Agricultura e
,

Política Rural e Sebrae. O
convênio é de vital impor
tância para a implantação
e funcionamento da mini

usina de leite, que deveria

ser inaugurada no último

domingo.

Dtscussao
O deputado estadual Dionei Walter da Silva (PT)
participou na noite de segunda-feira última, na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul da discussão
do anteprojeto que dispõe sobre o serviço de transporte
intermunicipal de passageiros. O debate, coordenado pelo
presidente do Sindicato das Empresas de Fretamento e

Turismo de Santa' Catarina, Gino Depiné, reuniu cerca

de 60 pessoas ligadas à área. A proposta do Sinfrerur é

alterar a atual legislação e, conseqüentemente, a forma

de fiscalização exercida pelo Departamento de

Transportes e Terminais que, segundo os sindicalistas,
privilegia 86 grandes empresas.

ENTRE ASPAS _

"Pretendo trabalhar pela união do PMDB com vistas
,às eleições municipais de 2004". A afirmação é do
ex-vereador do PMDB de Guaramirim, Ivo Ranghetti,
indicado a ocupar a presidência do partido a partir de
26 de outubro, quando acontece a convenção do PMDB.

• REESTRUTURAÇÃO: PARTIDOS POLíTICOS DA MICRORREGIÃO DO ITAPOCU EM BUSCA DE RENOVAÇÃO

PMDB de Guaramirim quera

unificação e o fim da discórdia

PDT deJaraguá do Sul quer ampliar número de. filiados

GUARAMIRIM - Todos

os partidos políticos da

microrregião do Itapocu
estão buscando a rees

truturação interna com o

objetivo de enfrentar as elei-
'

ções municipais de 2004

com fôlego e chances de

eleger mais vereadores e

especialmente, capacidade
de fazer alianças que levem
à vitória no que diz respei
to ao cargo de prefeito. O
PP e o PFL, pela primeira
vez em suas histórias, po
dem se declarar oposição
e, nesse sentido, não pou
pam esforços para apontar
as falhas do governo, tanto
o estadual corno o federal.

Já o PL, o PDT, o PTB e

também o PPS estão em

busca de nomes fortes e de

Uma coligação que lhes ga
ranta mais oportunidades
de vitória.

Nesse sentido, o

PMDB de Guaramirim

não foge a regra. De acor

do com o atual presidente
do diretório municipal e

secretário-adjunto da Se

cretaria de Desenvolvimen-

]ARAGuA DO SUL - O

presidente municipal do
PDT, Rui Lessmann, afir
ma que o partido terá can

didatos a vereador repre
sentando todos os bairros

de Jaraguá do Sul. Recen
temente, segundo Les

samnn, filiou-se ao parti
do o presidente da Asso

ciação dos Moradores do
Bairro Santo Antônio,
Valdemar Prestes, que já
confirmou seu interesse em

Cesar J unkes

Bylaardt anuncia a criação de Escola de Governo

to Regional, Nilson

Byllardt, a intenção é for

'taleceF o partido através

de uma política de paz in-

terna, pondo fim às diver

gências e buscando novos

filiados, além de estimular
a formação de novas lide

ranças. Para tanto, Byllardt
anuncia a inauguração, pre
vista para breve, do núcleo

regio�al da Fundação
Ulisses Guimarães, que

terá como presidente o

'peernedebista Luiz Roque
Dias. "Estamos montando

a equipe, escolhendo as

pess,oas que vão participar
desse projeto e em agosto
teremos a posse e apresen
tação da equipe, com a pre
sença do governador do

Estado, Luiz Henrique da

Silveira e do presidente es

tadual da Fundação Ulisses
Guimarães, Eduardo Pi-

nho Moreira", adianta

Byllardt. '

SUCESSÃO - O ex-ve

reador por Guaramirim,
Ivo Ranghetti deve ser o

próximo presidente do

diretório municipal do
PMDB. De acordo com o

próprio Ranghetti, que
teve seu nome indicado em

reunião da executiva reali

zada semana passada, a in
tenção é trabalhar com o

objetivo de deixar o

PMDB forte o suficiente

para a disputa eleitoral do

ano que vem. Ranghetti é
morador do Bairro

Guamiranga e foi verea

dor por duas vezes conse

cutivas. Como nome de

consenso, foi indicado por
ter característica de conci

liador. "Minha intenção é

fazer do PMDB um parti
do único, sem desavenças'
internas que possam inter

ferir nos resultados e mos

trar aos próprios colegas
que é possível resolver os
problemas de forma coe

rente", argumenta o candi

dato.

concorrer a uma vag,a
como vereador. "Preten

demos ampliar o número

de vereadores", afirma
Lessman, que atualmente é

o .único representante do

PDTna Câmara de Vere

adores e no mês que deve

assumir por 30 dias.

Mas o nome mais for

te esperado pelo PDT ain

da não se pronunciou. Tra
ta-se do vice-prefeito Mo
acir Bertoldi, que saiu do

PP recentemente e está sen

do aguardado como o

mais forte candidato a pre
feito na coligação do PDT

com o PL, PTB e PPS.

"Er.tamo s aguardando
uma resposta positiva de

Bertoldi",
.

afirma
Lessamann. Segundo ele, o
PTB está realizando reuni

ões semanais com os ou

tros partidos acima citados
(PL, PTB e PPS) com o

objetivo de discutir as es-

tratégias que serão usadas
durante a campanha eleito
ral do ano que vem. "Não

vamos crescer em cima

dos erros dos outros, mas
os assuntos pontuais serão

analisados e não nos furta

remos a dar nossa contri

buição através de críticas

construtivas", avisa

Lessmann, ao referir-se a

série de propostas do go
verno Lula, em especial a

.

Reforma da Previdência.
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ICOMBUSTíVEIS: CADASTRO É UMA DAS ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO DE INADIMPLÊNCIA

Inadimplência preocupa
de combustíveis� ..

empresários
]ARAGuA DO SUL - Os

altos números da inadim

plência nos postos de re

venda de combustíveis foi
a principal preocupação
abordada na reunião entre

empresários do setor da re
gião e o presidente do Sin

dicato do, Comércio Vare

jista de Derivados' de Pe

tróleo do Estado de Santa
Catarina (Sindipetro), Luiz
Antonio Amin, o coorde
nador do Nucleo de Pos

tos de Combustíveis da As

sociação Comercial e Indus
trial de]araguá do Sul,Amo
Aldrovani, realizada ontem
na Centro Empresarial.

.

A principal preocupàção
levantada por Amin diz res

peito aos cheques. "85% dos

cheques sem fundos édeven
da a prazo", esclarece. E vai

AmilÍ: "a inadimplência está falindo o setor"

mais longe, "a inadimplência
está falindo o setor".

Outra fato que preocu

pa os revendedores de
combustíveis é a venda fia

do: Amin esclareceu que um

cadastro dos inadimplentes
tem de ser realizado, mas é

uma tarefa delicada já que
ts donos de postos e os sin

dicatos não têm poder le-

gal para fazer tal cadastro.
"O consumidor poderá
entrar na justiça se souber

que seu nome está em to

dos os postos e no sindica
to como inadimplente",
completa.

Outro assunto abosda

do na reunião foi com rela

ção ao meio ambiente. A

principal preocupação é com

o destino dos resíduos sóli

dos como estopas, filtros e

embalagens em geral. No
Estado há poucas empre
sas que fazem o recolhi

menta desses materiais ge
rando mais uma despesa
para o revendedor para o

transporte' desse lixo. Se

gundo Amin, as despesas'
relacionadas com meio

ambiente são de co-res

ponsabilidade da compa
nhia, mas o destino das em

balagen�, acredita, será ar

cada pelo revendedor. "Ti

vemos problemas em ou

tras cidades onde as distri

buidoras falaram 'vocês

compram óleo porque
vocês querem'. Elas sim

plesmente lavaram as mãos
\ .

sobrecarregando o bolso

do posto revendedor". (LP)

Empreender reúneagricultores em torno de soluções
G�!UM-Onú

cleo dos agricultores da As
sociação Comercial Indus

trial e Agrícola de Gara-rni
rim (Aciag) realizou na noi
te dessa terça-feira, a quarta
reunião do projeto Empre
ender, no auditório da enti

dade.
O projeto reúne os agri

cultores do municípios e

pretende levantar os proble
mas do setor e buscas solu

ções. "O projeto pretende
unir os agricultores para re
solver os problemas deles",

explica Rafael Gargioni,
consultor do projeto.

Na reunião da terça-fei
ra, foi discutido os proble
mas do financiamento' e

crédito rural. Segundo
Gargioni, o principal pro
blema é a falta de informa

ção dos agricultores sobre

as linhas de crédito. "Hou
ve redução das taxas de ju
ros para essas linhas. Hoje
estámais fácil consegui-las";
explica. A reunião contou

com a presença de gerente
do Banco do Brasil e do

secretário de Agricultura
Pecuária eMeio Ambiente,
Acibaldo Ger-mann, que
falou sobre a questão do re
colhimento do INSS pelos
agricultores e sobre as no

tas fiscais dos produtores
de arroz.

Os participantes tam

bém reivindicaram mais in

formações técnicas àEpagri.
Gargioni explica que fica

mais fácil fazer essas reuni

ões na Aciag para que os

técnicos possam atingirmais
produtores. ''A equipe da

Epagri é pequena. Ficamais
fácil eles virem aqui na
Aciag", completa.

O projeto Empreender
é de autoria d�Aciag e já tem
um calendário de reuniões

onde se pretende buscar so

luções para problemas dos

agricultores domunicípio.A
próxima reuniao está

marcada para o dia 19 de

agosto, às 19;30 horas, com
a palestra "controle de pra

gas e aplicação de defensi

vos", na sede da entidade.

(LP)

PÓS-GRADUAÇÃO .

Encerra nesta sexta-feira, dia iOde agosto, o período de

inscrições para o curso de pós-graduação em Ciência e

Tecnologia de Alimentos, que o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) está oferecendo. Com duração de
18 meses, o curso acontece em agosto com aulas

quinzenais às sextas-feiras, das 18h30 às 22 horas, e aos

sábados, das 8 às 12h30. O curso pode ser pago em 20

parcelas de R$ 400,00, além da taxa de inscrição, no valor
de R$ 50.00. A taxa de inscrição pode ser paga através do

depósito bancário no Banco do Brasil, agência 3428 e

conta-corrente n." 3614-5. Outras informações podem
ser obtidas através do telefone (47) 275-8200.

PRAZO
O deputado federal Paulo Roberto Bauer (PPL), durante
a reunião semanal da Associação Comercial. e Industrial
deJaraguá do Sul (Acijs), que aconteceu na última segunda
feira (28), declarou que a restauração da BR-280 começa
dentro de no máximo quinze dias. Bauer comentou que
os recursos para o projeto de duplicação já estão incluídos
no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal. Segundo
ele, até o momento os serviços estão paralisados e a

previsão é de um ano para execução, mas dependem da
conclusão do licenciamento ambiental, desapropriações,
busca de financiamentos e inclusão no orçamento da
União.

REMÉDIOS
O governo federal anunciou nesta terça-feira que 550

medicamentos terão redução de cerca de 30% a partir de
10 de setembro. A relação com os nomes das drogas
deverá ser anunciada no final do mês de agosto. Constam
na relação antibióticos e

antiinflamatórios. Mas essa
medida não significa que
os remédios sofrerão

reajuste de exatos 30%�
Isso porque na mesma

data preços de todos os

remédios controlados pelo
governo poderão ter um

ajuste de até 2%.
.

•.rt$.mai_·ux4wl&

reól'Y..{dm;'i�.e,·<w .qJ'<lJit

"Eu sou a

ressurreição e a

vida, quem crê em

mim, ainda que
morra, viverá".

João 11:25

Rua MaxWilhelm, 289
Baependi • Jaraguá do Sul
.Fone: (471370-6180

.

Pegue já suas raspadinhasnas empresas
pal1icipantese concorra a prêmios!!!

REALIZAÇÃO APOIO
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FALECIMENTOS
Faleceu às 14:30 horas de 28/7 o Senhor Carlos Vogel com
idade de 80 anos, deixando enlutados esposa. 3 filhos. 1

filha, netos. bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 28/7 às 10:30 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 3:00 horas de 28/7 o Senhor Valmor Vailatt com
idade de 51 anos, deixando enlutados 4 filhos. 1 neta. irmãos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em
29/7 às 10:00 horas, saíndo o féretro da Caplea da Vila Lenzi

seguindo para o CemitérioMunicipal da Vial Lenzi.

Faleceu às 22:00 horas de 28/7 a Senhora AlidaWagenknecht
Kamchen com idadede 86 anos, deixando enlutados filhos,
genros. noras. netos. bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamentotoi realizado em 29/7 às 16:00 horas, saíndo
o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério da Vila
Rau.

Faleceu às 12:30 horas de 29/7 o Senhor Arnaldo Bylaardt
Junior com idade de 89 anos, deixando enlutados filhos, filhas.
gemros. noras, netos. bisnetos. irmãos. irmãs e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 30/7 às
10:00 horas, saíndo o féretro da Camera de Vereadores de
Guaramirim seguindo para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

COMÉRCIO E CONFECÇÕES MARILIA

Comunica que foram extraviadas as Notas Fiscais

Série Única NOlf011 a 025 Série Dl dos N°

0182 á 0200.Conforme boletim de ocorrência

n? 1.313/2003 I E 251992535.

IINICIATIVA: SINDICATOS SE MOBILIZAM EM TORNO DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES
.

.

CriadaAssociação de Portadores
de Doenças Profissionais em JS

]ARAGuA DO SUL - A

operáriaMariaE1isabethRosa,
46 anos, está afastada de sua

função de descascadora de
bananapor sofre de tenclinite,
urna das inúmeras doenças
profissionais que atacam pes
soas que atuam em setores

onde a repetição é urna cons

tante. Além dela, centenas de
outros trabalhadores, de vári
os segmentos, também parti
lham do mesmo problema.
Ontem, Maria Elisabeth foi

até a sede do Sindicato dos

Trabalhadores no Comércio

paraparticipar da fundação da
Associação dos Portadores de
Doenças Profissionais doVale
do Itapocu, uma iniciativa do
Sindicato do Comércio com

o apoio de outras entidades

representantes dos trabalha

dores,especialmente do Sindi-

Maria Elisabeth diz que não consegue fazer quase nada

cato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de

jaraguá do Sul e Região.
De acordo com a presi

dente do Sindicato do Co

mércio, Ana Roeder, a do

ença profissional ataca oito

entre 10 trabalhadores, sen
do a maioria do sexo femi

nino, como é o caso de Ma-

ria E1isabeth, que lamenta o

afastamento,pois, alémdador

constante nos dois braços, ela
não podemais trabalhar, nem
na fábrica emuitomenos em

casa. ''Me sinto urna inválida,
uma inútil.Qualquer tarefa,
por menor que seja, é difícil
de realizar", comenta Maria

Elisabeth, que desde 1991

apresenta os sintomas da do

ença e até hoje não encontrou
uma solução para o seu pro
blema.

Na avaliação do promo
tor do Ministério Público e

coordenador geral do

Fórum de Saúde e Seguran
ça do Trabalhador em Santa

Catarina, Egon Koemer, a

saúde do trabalhador ca

tarinense está de mal a pior.
Embora sem dados sobre o

número de casos no Estado,
ele assegura que a situação é

crítica, já que os peritos do

INSS têm negado a existên
cia da doença e às vítimas só

tem restado a alternativa de
buscar na justiça os seus di
reitos. Na região do Itapocu,
aproximadamente 30 casos

. estão nas mãos de advoga
dos dos sindicatos.

Rua Patrimônio será asfaltada em 90 dias
]ARAGuA DO SUL -

Ontem à noite foi efe-.

tuada a assinatura do
contrato de ordem de

serviço da pavimentação
asfáltica da Rua do

Patrimônio, no Bairro

Patrimônio, na Socieda

de 11 União. A reunião

contou com a presença
de representantes do po
der público e da comu

nidade. A previsão de iní

cio da obra é de 15 dias,
com finalização em apro
ximadamente 90. Cerca

de 1,7 mil metros rece

berão o asfalto, gerando
um investimento de R$
500 mil. Essa melhoria na

infra-estrutura da cidade
faz parte dos projetos es

tabelecidos para este ano.
O Bairr,o Benjamim

Constante, que também

conta com perímetro ur

bano, serão asfaltadas as

ruas VPl, VP5 e VP7, wn
total de cerca de 1,6 mil

metros de extensão, num
custo de R$ 350 mil. "Esta
é a primeira obra realiza

da naquela localidade, mas
é urna reivindicação anti-

ginásio, cancha de vôlei de
areia e campo de futebol.
"Até o final do ano,
estamos programando a

realização demais algwnas
reformas em instituições
de ensino e também temos

um projeto de ampliação
do pronto-socorro", sali
enta.

,

Nos dois primeiros
anos dessa administração
pública, Leu ressalta que já
foram pavimentados mais

de 3,2 quilômetros de pis
ta. (FABIANE RIBAS)

• Vicky Bartel

Pavimentação vai começar nos próximos 15 dias

ga. É uma melhoria neces

sária levando em conside

ração tratar-se de uma área

urbana, com igreja e esco

la", destaca o assessor de

Planejamento da Prefeitu

ra, Roberto Leu. Ele
menciona as obras que es

tão em execução em

Massaranduba, como a re

forma no centro esporti
vo (ginásio e estrutura de
bolão e bocha), além do

complexo esportivo da
Escola Básica Municipal
Ministro Pedro Alexo -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sons & Vinhetas

DESPEDIDA
o Bierkrug se despede de Jaraquá do Sul de uma forma muito

nobre. Hoje, no seu último dia, a casa realiza o DIA DO
CARINHO. E você deve estar perguntando: Carinho? Pra quem?
A atenção é pra AMA (Associação dos Amigos Autistas). No

almoço será servida uma deliciosa feijoada e no jantar, além da

paella e strogonof de- fi lé, alguns petiscos deliciosos. Parte da
renda arrecadada será destinada à AMA.

ESPETÁCULOS
GRATUITOS NA SCAR

, (:o.

CERTOS TIPOS BRASILEIROS
Uma comédia musical com 4 anos de sucesso e mais de 150

apresentações chega a Jaraquá do Sul. Uma viagem divertida pelo
Brasil Norte a Sul, mostrando os diversos tipos característicos que

compõem o povo brasileiro. Gaúchos, Nordestinos, Cariocas,
Mineiros ... Classificado como um espetáculo para todas as idades.

-

DIA: 06.08 HORÁRIO: 19.30hs DURAÇÃO: lh20min

EU SEI QUE VOU TE AMAR"
Este ano se comemora os 90 anos de nascimento do poeta
Vinícius de Moraes. O espetáculo é um recital-musical

com poemas e canções que marcaram a história
da cultura brasileira, com as mais famosas parcerias

do poetinha. Carlos Lira, Baden Powel,
Pixinguinha, Tom Jobim ...

AGENDAMENTO ANTECIPADO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



veículos

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAs

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJA(
348 .. 8460

ASTRA - vende-se, sedan, GL,
1.8, MPFI, 99, trio, ar, d.h., retro
elétr., verde metálico.
R$22.700,00. Tratar: 9125-
2374.

CELTA - vende-se, 01, cj kit
mais. Tratar: 9971-1092 cj
Eduardo.

CHEVETTE-vende-se, SL, 81,
gas. R$1.600,00. Tratar:
9957-7545.

C.ORSA - vende-se, 95, 1.4,
bordô, compl., cj ar, ótimo

estado. R$10.300,00 ou

R$3.000,00 entro + 26x

R$450,00. Tratar: 370-1225.

CORSA - vende-sé, super, 96,
cj rodas esportivas, rádio, cd,
cornpl., empl. em dia até agosto
de 2004, sego em dia.

R$10.000,00 nego Tratar:
376-2743.

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

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

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

·JARAGUÁ DO.'SUL
.

370·6006

COURIER - vende-se, pick-up,
1.3, 98, a.c., d.h., vidro e tr.

elétr., cj 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 cj 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 - 1.8,' gas., 87.

R$4.500,00. Aceita-se até
R$2.000,00 em mat. Constr.
Tratar: 273-6224.

-

MONZA - vende-se, 94, 2

ptas, ale., 2.0, compl.
R$5.800,00 entro + 16x

R$265,00. Tratar: 99510
5791 cj Rogério.

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

_

.. �.", ..

,�

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

JOINVILLE
.

435�3700°

MONZA - vende-se, SL,
93, ale. R$7.700,00.
Tratar: 9112-5501 cj
Rogério.

ÔMEGA =vende-se, GLS, 94,
azul, a gás naturãl.

R$15.500,00, aceita-se
carro de menor valor ou

11.500,00 entro + 15x

R$308,15. Tratar: 9902-
1178 cj Claudia.

5-10 - vende-se ou troca-se,
de luxe, diesel, 99, cabine

dupla, 4x4. Tratar: 371-6490
cj Luís.

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas.jgas. R$19.000,00.
Tratar: 9112-5501 cj
Rogério.

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

SdNIC.Al./zÉ Jf
CLIO AuTHDiTIQIJE 1.(1'16V

Melh."s ç.mpr.. 2003
em su•• Clt.g.r1••..

Vale do Itajaí e litoral Norte - SC

Pil°r'a. informàções sobre preços. e coridiçõit.s, inclusive sobre ii dispOnibilidade de estoque, consultá a sua Concessionária' Renault.para sua rêgião.
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370-3113

.. "'''11/'''1'1/1./
1/-����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
, ·A••• C_..... LerDA

A
• •

•

T C•••NHON.....
Rua: Angelo Rubínl, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

.

VOLKSWAGEM FORD

Gol CL 1.6 Branco G 1988 Del ReyGhia Azul A 1987

Gol Mll.0 Branco G 1998 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Goll.0 Branco G 1996 Escort L 1,6 Vermelho G 1990

Golf GL Preto G 1995 Stratus LX Preto G 1998

AAT PICK·UP

Tipo 1:6, compl. Branco G 1995
D-20 Branco D 1990

Uno 1.6 R Branco G 1990
F�1000 Bege o 1987

Palio 1.6, 4p Vermelho G
F-l000 XL Vermelha D 1997

1999 Silverado DLX T Vermelha D 1997
Uno 1'.3 S Branco G 1991 Silverado Conquest Verde D 2000

GM F-l00 motor MWM Amarela D 1979
Corsa GL 1.4 Azúl

"
G 1995 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987

Vectra GLS �.O Cinza G 1997 CourierCL Azul G 1998
Omega CD, teto Preto G 1994 . Pagero GLS, couro Verde D 1999
Corsa Sedam 1.0 Branco G 1999 CAMINHÃO

I

I

Bernardo Dornbusch, 330 - próx, Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

HP Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 2p 00 Ranger 4p diesel 03
VectraGLS 99 Versaittes 2p . 92
VectraGLS 95 Verona4p 95
Blazer DLX Diesel 98 EscortXR3 89

MonzaGL4p 95 Escort 1.6 L 87
Monza SUE, 2p, 93 EscortHobby 95

MonzaSUE4p 92 Escort Hobby 94

MonzaSUE2p 90
Corsa 1.02p 97 Palio LO, 4p 98
Kadett 1.8 94 Palio 1.0, 2p 99

Palio 1.6 4p 97
GOl Turbo4p 01 Fiorino Furgao 99

Gol LO, 16v, 4p 99 Uno 1.0,4p 96

Go1Mt,1.0 98 Tempra4p 95

GoICL,1.6 89
Gol1.6CL 88 BestaGS 01

GolCL 1.6 87 Peugeot 106 99
Santana GLS 2p 92 AudiA-31.8 98

Voyage CL 1.6 89 pagerov6 95

Fusca 1300 74 Suzuki 1.0 2p 94

Jeep JPX Diesel 95

Pampa 1.8i capota . 97 Mazda Cabo Dupt. 94

Fiesta 1.0 2p 95 CB 400 ti 82

Ranger XLT 4cc 95 Maverick 75
Ford"A" 29

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime
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Escort Hobby Cinza G 95 R$ 7.300,00
Kadet light g Bordo G 94 R$ 8.500,00
Gol CL 1.6 Azul G 91 R$ 4.500,00

+ 18x R$ 113,00
Escort XR3 + teto, compl. Branco A 89 R$ 6.500,00
Parati LS Branca A 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp. I Prata A .85 R$ 3.500,00
Passati Branco G 84 R$ 2.000,00
Caravan comodoro + couro Grafite G 82 R$ 3.500,00
Corcel II L Bege A 81 R$ 2.500,00
Opala Branco G 79 R$ 1.500,00
Brasilia Branco G 78 R$ 1.800,00
Brasília original Verde G 77 R$ 2.000,00
Fusca Azul G 75 R$ 2.000,00
Moto CBX 200 Estrada, impecável Verde G 99 R$ 4.600,00
Moto DT 180 pi trilha, freio disco Preta G 87 R$ 1.300,00
CB 400 original

.

Prata G 81 R4 z.zoo.oo
I Vende-se Cavalo Paulista R$600,OO I

carro de menor valor. Tratar:
9133-0803. se carro de menor valor.

Tratar: 275-2634 ou 3.11-
6238.

RORINO-vende-se, furgão, 97.
Tratar: 370-4509.

UNO - vende-se, 97, compl.
menos ar. R$8.500,00. Tratar:
371-9616 c/ Fernanda. ESCORT - vende-se, ?9, XR3,

. 1.8, alc., ou troca-se por Opala
Diplomata e outros modelos,
Tratar: 273c6242 ou 9133-

.9510.

RORINO-vende-se, pick-up,
1.5,92, gas., prata, equipada,
som, rodas de ai., santo

antônio, capota. R$8.000,00.
Tratar: 9957-7545. ESCORT - 88;\álcool, vende-se

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

ESCORT - vende-se, L, 88, roda
XR3. R$4.500,00. Tratar:
9975-0287 c/ Marcos.PALIO - vende-se, EO, 4 ptas,

98. R$11.500,00. Tratar:
9997-5557. FORD KA - vende-se, gl, 00,

1.0, c/ opcion., motor zetec
rocam, prata, impecável.
R$11.900,00. Tratar: 371-
6056.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93,
compl., ar, dir., película,
alarme intel., acentos da
recarro, modelo europeu,

PALIO - vende-se, Fire, 02/03,
4ptas, demais opcionais,'
menos ar e d.h, Aceito troca por

PAMPA - vende-se, 1.8, L, 96.
R$9.000,00. Tratar: 9975-
8433.

a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
p/ crianças, rodas de liga leve:
R$ 21.000;00. Tratar: 370-
8928 .:

CORREIODO POVO 3

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

372-4115 c/ Jucélio.

BIZ - vende-se, Honda, mais,
c/ part. elétr., 03.

R$3.000,00 e assumir 17

parco fixas. Tratar: 372-3812

c/ 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, 19.000km

orig. R$4.700,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-
9510.

. CONSÓRCIO - vende-se, de CG

Titan, ES, c/ 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.

VENDEcSE - de trilha, agrale,
95. R$1.900,00. Tratar: 370-
0535 c/ Carolina.

�
. ,

10.4 �>, ..'

• l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tratar:
(47) 9102-0009 c/ Santiago.

GOlF - vende-se, gl, 1.8, 96,
compl. R$10.000,00 entro e

assumir 19x R$325,00.
Tratar: 370-8640.

ÓNIBUS -vende-se, diplomata,
44 lug., cf banh., 86. Tratar:
9133-5019.

PARATI - vende-se, 00/00,
1.6, ar, d.h, tr. elétr., prata,
urgente. Tratar: 379-1421 ou'
379-1100.

VAN--vende-se, 161ug., 02, c/
serviço. Tratar: 9133-5019.

POlO - vende-se, classic, 98,
compl. Tratar: 9971-1092 c/
Eduardo.

SANTANA - vende-se, CL, 89,
c/ aro de liga leve, porta mala

elétr., impecável. R$5.500,OO.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar: 371-6238.

1113 - vende-se, Mercedes,
81, c/ baú frigorífico. Aceita-se
troca. Tratar: 9965-5774 ou

371-7542.

SANTANA-vende-se,l.8, 97/
97, cornpl, Tratar: 275-1858
c/ Carlos.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

10.5 i, .

CLlO - vende-se, RN, 00, cinza,
Cd, a.c., tr. elétr., alarme.

R$19.000,bO, aceita-se troca
porParati ou EscortWagon 98
a 00. Tratar: 371-6005.

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

. BIZ - vende-se, Honda, 01,
c/ parto elétr., 2.500km,
azul, R$3.500,00. Tratar:

ClIO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,

Família feliz
no dia dos Pais·é com o

Consórcio União .•.

371-8153
DISPOMOS DE CRÉDITOS DE R$ 4.$25.,CJO ATÉ R$ a$.S9S,CJ:O

Rua João JanuátiO Ay.roso, 8() - Jguá Esquerd(, - .Taraguá do Su1- se
.

Fones: (47) 37'1-8153 /91:22-623:5 - B-'tnal.L Unjaçsilver@ibest.com.br
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ICom. de Peças Antonio I
I

. i Mais Qualidade
Para o lar e para a .Indústria

CD - vende-se, aparelho pj
carro. R$150;00. Tratar: 276-
0397 cj Lourival ou Simone:

CD - vende-se, aparelho pj i Fone: 370-2764. i

carro, cj controle. R$230,00. iCei.: 9104.2070/9957.60991
Tratar: 9994-4057 cj Fábio. 1�,�.��,��J1I't1/C)"':!.�J

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industria:1 em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
:de diversos outros produtos. Consulte-nos.20, I.CN.

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

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371·9351diversos
de poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cj Noeli
-

373-3787 ou 9993-1751. CACHORRO - procura-se,
piquinês, adulta, fêmea. Tratar:
373-3787 ou 99.93-1751.

CALCULADORA - vende-se,.
finànceira, HP12C. Tratar:

9952-9154.AQUECEDOR - vende-se, de
ambiente, ótimo estado, novo.
Tratar: 371-3459 ou 9902-
4035.

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

recompensado quem achá-lo.
Tratar: 275-0724 ou cj Sr.

.

Ângelo Detoftol no Chico de
BICICLETA - vende-se, 18 Paula.

marchas, Monark, masco

R$100,00. Tratar: 371-
6238.

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

CAIXA D-ÁGUA - vende-se,
de fibra, 10.000L.

R$1.100,00. Tratar: 276-

0511.

CACHORRO - procura-se
Basset, pura, adulta pj doação.
Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.

CEWLAR-vencJe.se, Nokia da VIVO.

R$200,OO ou troca-se por guitarra
ou baixo. Tratar: 273-1521.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher nº 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 c! NoeliCACHORRO - procura-se poodle

bco, macho, cj coleira azul,
atende pelo nome de binho, .

ofereço bonificação. Tratar:
370-0000 ou 371-3571 cj
Andréia.

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

9993-1751 cj NoeliCACHORRO - vende-se,
pintcher, adulta. R$-40,00.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.

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

CACHORRO - vende-se

piquinês, puro, filhote. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cj
NoelipACHORRO - vende-se, filhote

I

CACHORRO - vende-se, filhote<.

de 3 meses, mistura de de poodle, cj pedigree, Tratar:
Rottweiller cj Boxer. Tratar: 373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO -doa-se, poodle cj
1 ano e meio. Tratar: 370-6188. CACHORRO - vende-se, filhote

TABELA DE USADOS
·Consórcio

Regata
�(J,�'t

C 100 CRYPTON 98/98
.

AZUL
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TlTAN KS 0l/01 VERMELHA
CO 125 TITAN KS

...._._;_ -------

OK TODAS
CO 125 TITANES 01101 PRATA

-

CO 125 TITAN KS 01/01 PRATA
YBR 125 OK TODAS
YBR 125 K 01/02 PRETA
XLR 125 KS 00/00 PRETA
XLR 125KS Ol/Ol PRETA
NX4FALCON 01101 PRATA
VlRAG0250 98/98 PRETA

... �

COMPRA"VENCA -mOCA. FINANCIA· CONSÓRCIO

" 370-5999

-BICICLETAS
Diversos Modelos

Peças
Acessórios
Oficina
Crediário facilitado
1 + 3x Sem juros

1II'IIIIIIII·'It;ii••
Dia 09 de agosto de 2003

Ven·ha tomar um chopp conosco.

Concorra ao sorteio de uma bicicleta!
PEÇAS. • ACESSÓRIOS • OFICI'NA

il370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 31 de julho de 2003
CORREIO DO POVO 5

[ESPANHdIJ
___.t'''''Mid
I Fone: 372-1278 / 9973-3763L _

.
. .

9979-0605.BOA NOTíCIA SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIEREmpréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
. financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370·6261 ou

9991-6366.

PROCURA-SE - galpão pI
alugar. Tratar: 372-0913.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 a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados; À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com ih copo de
água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com '12 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.

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.

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

CELULAR - vende-se. Tratar:
9902-4035.

ar, W800, Wayne, motor 10cv,
trifásico, 175 libras. Tratar:
9136-0253. Agradece H,R.

COFRE - vende-se, de 210kg.
Tratar: 372-1782 cl Cecília. TRILHA - vende-se eqptos.

Bota, calça, colete etc.

R$500,OO. Tratar: 373-4581.

COMPRA-SE - bebê conforto,
usado. Tratar: 374-0697 cl
Sheila.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium II, processador 266, cl

. impressora e escrivaninha.
Tratar: 9121-8023.

se por tv cl contr. Tratar: 370-
6188.

373-4581.

COLCHÃO vende-se,
magnético, semi-novo. Tratar:
370-3453.

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

MÁQUINA - vende-se, de

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

VENDE-SE - -prot. de berço,
cestinha de rned., mosq. de teto
e bandô pi cortina, azul cl
ursinhos, semi-novo. R$60,00.
Tratar: 371-6238.

COMPRESSOR,... vende-se, de
COMPUTADOR - vende-se,
pentium, 3-750MHZ, monitor
15", HD20 glga, memória 128,
modem 56K, placa mãe soyo cl
som e vídeo, unidade de CD,
52x lG. R$1.300,OO parco
Tratar: 371-6069.

.. �
·ROmmanEI

Jóias folheadas

FREEZE;R - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli. MÓVEIS - vende-se ou troca-se,

móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

VENDE-SE - instalações pI
mercado, pI retirar do local.
Tratar: 376-2222 ou 9121-
3921.

GUITARRA - vende-se, Incore,
Modelo lespaul. R$300,OO ..
Tratar: 371-8684.

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

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

vista. Vou até você. Tratar:

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, 810l,
revisada. Tratar: 9962-0135(a
tarde),

VESTIDO - vende-se, de prenda,� melhor Semi-!)'óia e 'Prata do mercado está
atendendo em !}araguá do Su1 e região.

CURIÓ - vende-se, macho e

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883. PLANETG ELAVA LOUÇA - vende-se. Tratar'-
9101-2883. • VENDAS *lOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
vlOEO GAMÊS .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

�proveite a oportunidade ligue: ESTEIRA - vende-se, Athletic,
elétr., cl marcador, semi-nova.
R$300,OO. Tratar: 371-5869
c/Tere,

• PLAYSTATION 2

'xaox
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME eor COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

LAVA JATO - vende-se, Racher
585, revisado. Tratar: 9962-
0135(a tarde).(47) 3027-2412

'E marque uma visit·a. ESTUFA - vende-se, pI secar
cogumelo. R$500,OO. Tratar:

MAGAZINE - vende-se, c/6 cds,
da pionner, cl contr., ou troca-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aberto a part,ir das 10hs da manhã
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·TELE
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QUINTA-FEIRA, 31 de julho de 2003

compra - vende - troca
financia - novos e usados acompanhantes

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

cj bordado, bordô. R$130,00., VIDEOGAME - vende-se; Play
Tratar: 275-0405. Station cj 2 controles, 10 cds,

1 memory cardo R$ 300,00.
VESTIDO-vende-se, de prenda. Tratar: 376-2206.
vermo R$150,00. Tratar: 372-
3849. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, cj 10 cds, 2

VIDEO-CASSETE - vende-se. controles, totalmente
Tratar: 275-3122. destravado. R$

Jaraguá do Sul c/ Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

CORREIO DO POVO 7

• ,fIII/III> •

Imovels
5259. (proprietário)

BARRA VELHA - vende-se,
mad., cj 60m2, mob., boa

ALUGA-SE quartos localização. R$11.000,OO.
mobiliados, mensal e diário. Aceita-se carro até
Tratar: 370-3561' cj R$5.000,00. Tratar: 371-

proprietária. 6238.

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

CENTENÁRIO - aluga-se casa,

cj 2 qtos, saia, COZO, bwc. R$
250,00. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, alv., 3
dorm. Sendo 1 suíte, cozo mob.,
dep. Empregada, despensa, ..
área de festas cj Churrasqueira,
garagem pj 3 carros, próx. Duas
Rodas. Tratar: 275-3070_ Crecl
8950

ANA' PAULA - vende-se, alv.,
gar, pj 2 carros, área defesta
e demais dependências, toda
murada, ter. de esquina.
R$35.000,00. Tratar: 9902-

YBR 125E

Parceria. Quem ganha é vocél

( 371-1970) (371-7311 )
Faça consórcio de Moto -:- Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de admini-stração
antes de ser contemplado..

. ,de\OS
" doS �o

,.e�os tO . nas para
, rretH' ','

de ca 'et s\<.\
otOS e l

tr\'

Seu Auto a partir de

185'�!
C 100 Biz KS a partir de

61'!�
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

CB-500 Prata

Roxa

Azul

�rata/Verde

Prata 2001

Vermelha 2000

Verde 1999
,

..

:,t'

Cinza 19,97

Vermelha 1998

Azul 1·995

Prata 1990

Branca 1985

Vermelha

Prata

Verde

,Vermelha 1997

Preta 1986

Preto 1999

Verde 1'991

Titan KS

Titan KS

V)
Titan<r:

Q Titan
<r:
V) Titan
::)

Titan

Toda

CG 125

CG 125

ML 125

Biz ES

, Dream

DT 180

Fiesta
�

Chev

V)
<r:
> Titan KSi:
O
Z

Verde OKm

Financiamento em até 16 meses fix
Incluso, docum�ntação.

Novas e Usadas
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Rua João Januário Ayroso, 65

GM
371-5343 - {47} 9903-2936

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

Palio EL 1.5 4p compl. 97 branco
Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Uno Mille 93 vermelho
Gol Special 01 branco G Vectra GLS compl. Verde 98 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G VW
Honda NX 200 01

'

preta G Corsa Super MPR Branco 96 G Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol Special, a.c. 00 branco G Kadett SL/E Cinza 90 G Goll.0 94 azul meto
Parati GTI 16v 99 vermelho G Logus 94 azul
Ka 99 prata G VW Gol S, 1.6, álcool 85 prataBlazer DLX 99 branco D Gol Special Vermelho 02 G Apollol.8 92 bordoPalio EL, cl ar 97 bordõ G
Resta 97 cinza G Gol Special Branco 99 G GM

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 brancoGol 1.0 cornpl. 97 branco G Golf compl. + couro Branco 01 G S-10 Deluxe, compio 98Gol MI 97 vermelho G
Uno 96 branco G FIAT Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde meto
Saveiro CL 1.8 . 96 branca G Palio ED Vermelho 98 G

Vectra GLS, 2.0, compL 97 verde meto
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G Vectra GLS 2.2, compl., ar digital 00 cinza
GolfGL cornpl. 96 azul G Palio EDX cl a.c. Verde 96 G D-20, compl. 95 branco
Escort Hobby 96 azul G Uno MiUe EP Preto 96 G Monza SLE, ir' compl.

'. 93
Escort L - Euro 94 vermelho A Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
MB 709 carroçeria 93 vermelho D Uno ELX, 2p Bordo 95 G Kadett SL, desemb -. , Pers. 91 verde meto
Chevette DL 91 branco .. G Uno 1.5 Bege 88 A FORD
Pampa 1.8 90 verde G Ka 1.0 00 branco
Escort L 89 verde G FORD Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
F-l000 89 amarela D Fiesta 1.0 Prata 98 G Escort 1.6 88 azul meto
Moto CB 450DX 88 cinza G Escort Hobby 1.6 93 bordô
Gol GL 1.6 87 branco A RENAULT Escort 1.8L 93 cinza

amarelo Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G Escort GL 1.6, a.q. 95 cinza

:',"::C"i:fffi;" ,: AV, PREFEitOW4L�ErM" Ç!\q�� 31109 j. BAIRRO VIEIRA • J�çlJ4, Dq�UL
.

Escort GLI 1.6, a.q., desemb. 95 prata
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

VVotoran,tim I finanças
.

!i!§VI� 370·3113
p

\

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA Ül99

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

UNO 2P VERDE 1999

ESCORT GL CI AR+DH CINZA 1998

ESCORT GL4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1.997
CORSA SUPER 4P ROXO 1996

ESCORT HOBBY PRATA 1996

GOL 1.0 I PLUS.+ RODAS PRATA 1995

GOLF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995

ASTRA GLS CINZA 1995

GOL CLll.6 AZUL 19�5
OMEGAGLS VERDE 1993

..

KADETT CINZA 1989

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqecros
neste espaço!

Dakota plck-up 6cil. gas. 99 preto meto

Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. .97 branco
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto meto

Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo meto

Vectra GLS 2.0 94 bordo meto

Escort hobby, gas, 94 bordô
Kadett SL 1.8 93 prata meto

Escort GL, gas. 91 azul
Gol CL 91 prata
Gol CL, 1.6, gasolina 89 branco

CBX 450, gasolina 89 azul
Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

. Fusca 1,300, gasolina 73 bege

SPORT CAR!
FONE/FAX: 370-3021

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

Tipo,4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Uno4p 01 branco Golf, 4p, a.c., D.h. 95 azul
Uno Elelronico 4p 93 Verde mel 'R$ 6.900,00 Clio4p oá prata compl.

Logus, 2p, comp. 94 prataUnoCL 91 Verde R$ 6.500,00 CorsaWind 99 branco 2p
VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v Gol, 2p, comp. 97 bordo

Passai, compl.+Aut.. 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, aqGolMI 98 Branco R$11.000,00 Kadett 97 cinza c/opc. Uno, 4p, cornpl, 96 bordo
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00

compl. Uno, 4p, compl, 93 pretoGolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Ranger 97 prata
LogusCLI 95 Praia R$ 8.900,00 Pampa Ll.8 96 branca c/ 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 CorsaGL1.4 95 bordô brancoChevette júnior 93 Praia R$ 5,900,00 Gol GL, 2p 86

VectraGLS ·94 verde compl.FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Omega GLS, 2.0 93 completo Prêmio, CS 85 branco

EscortGL 95 Praia R$ 8.900,00 preto
VeronaGLX 96 Azul

. R$ 9.700,00 UnoCSL1.6 93 prata V.e., trava, alarme Del Rey 2p. GL branco
RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00 . Monza4p 92 bordô compl. Fusca 83 branco-;"1'" p.......'I,',

.

"',W' "11 ······'''''·····2
....0ê ••••••.• , •. '1' ;,S".· r=o.n '''tí'''' ................ ','': . v� ... ,r8. e to. ai emar..Grubal·,3 47 �.Jaragu . dOlSUI..' .

Uno 89 preto 1.6R

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I finarlça$

Ãrduino
Veiculos 371·4225

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

Palio EX

Corsa Wagon
Scenic RT

Megane RN
Gol· 16v cornpl.
'Siena 1.0, 6 marchas
Marea ELX
Escort GL, 16v
Escort SW 16v

Astra GLS
Escort L

,Gol CL
Honda CBX 750 Four
Escort Hobby
Gol CL 1.6
Escort L 1.6
Verona GLX compl.
Escort L

Apolo GLS
Escort

372-0676

Seja parceiro
da BV Financ'eira

e faça ótimos

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 65' - ILHA DA FIGUEIRA

, '.

nesecios
neste espaço!

Fone/Fax:

275-1132 '

veiculas

311-0802 311-8281
Celta 1.0 '4portas, 2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
Corsa Sedan Super lóY, 2000, Cinza

Opcionais: desembaçador, direção hidráulica,

cse RN LO, 2001, Azul

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

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica,trio elétrico

Jeep,Troller T4 2.8, diesel, 2003, Ámarelo Catalão

Opclonais:Capota rígida na cor preta
Corsa Wlnd 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Cllo RT 1.0 1óY, 2002, Bege

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

Audi A3 1.8T Tap/couro
.

Branco 2001

99 R$ 13.500,00
Clio-Sedan Top de Linha Vermelho 2001

98 R$ 28,000,00
97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 completo Cinza 2001

97 R$12.500,00 Parati 1.6 AR + DH(illcool) Branco 2000
93 R$ 7.200,00
92 R$ 6.400,00

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

91 R$ 26.000,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002

88 R$ 4.500,00 Siena EU< Top de Linha Branco 2001
85 R$ 3.700,00
85 R$ 3.500,00 Celta 2p pacote mais Branco

. 2003

80 R$ 2.000,00 8-10 cab.dupla compl, (.D) Prata 2001

72 R$ 2.200,00
Corsa sedan Milenium Prata 2001

70 R$ 9.500,00
89 R$ 5.500,00 Uno Fire Bordo 2002

Gol16V 4p
Ranger diesel4x4 reduzida, longa
GolMI

Corsa Sedan, 1.6
Gol

Gol

F-lODO

Escort

Uno

Goll.6, álcool
Corcel li 2p
Corcel I

C-lO, diesel, relíquia
Gol, prata met:

:Rua Walter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 . centro· Juuá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
. Mude seu conceito de viver

b�. •

.

Gardett� jfowers
RESIDENCE

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna fi ambiente de descanso, Churrasqueira na sacada.
.

S,alão, de, festas f/churrasq. e bar Home Theater, OPÇãO 2 vagas de garagem Dep Privativo
I

' I' , ,., R. lv1nreclllll Deodoro da Fonseca, 972

I "S:,'�,'

<' Piscina adulto e infantil, Playground, Tubulação água quente, Royt11 Barg Center - [aragut: do 51/1- SC
�: Ambientes decorados e mobiliados. Completo sistema de segurança. �AI

l!_ .____ _ � ����� __�J
�----�-------"'!------------------------------------------------.,
A MELHOR MARCA, AMELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO i

I
I
I
I
I
I
I

I
i

I
I

Lazer:

3 D{)'rlll'�.,
65,11441 S�{i��&1

I
'!

Loca 'izaçâo do Prédio: Rua Leopoldo Mrrlmkc,
, Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo d.i re to c/a Cone tru tora

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

i
I
i

'I

I II·'\.
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
Atendimento

8:00h às 18:30h
"

.

,

.' .'., si fechar pi o almoço
Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar)

_____________________________________________________________ J

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cortinas e Persianas da melhor qualidade. I
PARA VALORIZAR, SEUS AMBIENTES Nova coleção de tecidos. Enxovais e Presentes I

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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Residência em

Alvenaria, nova;
conclusão em julho.

Loteamento Bellavlsta,
Bairro Amlzad8

•• Qaragem pílra2 earro�;'
• $alâ� de e�!;!r ejan!;!;;

. • L8Y!IbQ;
• ehurrasqúeira�
• eazlhha e e()p�;
; Despensa
•. LaVàt1dê.rl<j:
• PeP, 'De'M1pr�ad�:
.EiWC�l\'ií)O;·
• Salá iótimai
• 1 S�ítEf SirilpJ�s;
.1)Suili! cf Cipi;eC
• i Súíte MIiStercl êlQSj!t é
B"ahhélia;

• Aéaoamentó di! íÍltó
pàdrã�WanltQ, ��SS().
Massa ÇOrrlda)

Projetos I ExecuçãoI
.

Administração
• Q.,.ncl8IMnto da Obra

• Escritório de Engenharia-I

Av, Mal, DeocIMo daF_r.Sr,
I'" 01_.�ojlo. J........ do III!

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

ITAJU.BA - vende-se; mista.
Tratar: 370-2008 c/ Osmar.

SÃO PAULO - vende-se, ou

troca-se, alv.,c/120m2 p/ casa
ou eháe. Em Jaraguá do Sul e

rç.ião. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 c/ Ademar.

(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - divide
se. Tratar: 9994-4057 c/
Fábio.

TROCA-SE - em Três Rios do

Norte, c/146m2, por casa em

Salete, Rio do Sul ou

Agronômica. Tratar: 276-�070.

VENDE-SE - de 2 pisos.
R$33.000,OO: Tratar: 370-
7594. (proprietário)

VENDE-5E - propriedade c/ 2
casas de alv., uma c/115m2,
c/laje e 3 qtos, outra c/75m2,
2 qtos, demias 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.

QUINTA-FEIRA, 31 de julho de 2003

MORENO QUEÉSEU!

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

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981�3627 cf Paulo - Qualquer horário
CENTRO - aluga-se, quitinete,
c/ 4 peças. R$260,00.
R$260,00 livre de água e luz.
Tratar: 371-0462.

CENTRO - aluga-se qto p/
moças. Tratar: 273-5062.

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

PROCURA-5E - pessoas, ambos

os sexos, p/ 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, c/ ônibus no

portão. Tratar: 370-8563.

VILA LALAU - vende-se, alv., c/
150m2, terreno c/561m2 todo
murado, c/laje, 4 qtos, 2 banh.,
gar., lav., ehurrasq., 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-5E - c/90m2, 2 dorm. E
demais dep., no Lot. Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545.

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

.

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

empregada e eoz. mobiliada.
Valor a combinar. Tratar: 9133-
3476.

VENDE-SE - no condomínio

Amizade, c/ 3 qtos.
R$23.000,00 mais fneto.
Tratar: 99.97-2020 el Wolf.
Creei7402

SCHROEDER - aluga-se, centro,
c/ 3 suítes, dependência de

VENDE-SE • BR�I� CJ:\MBORIU,'
Apal'\amento - 2 Dormitórios (Surte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento· 3 Dormitórios (Suíte) - Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privaíivas- Situado no Centro - Pertinho do mar. Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closel -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000,OO
ZELlO BURATTO Ruo 500· nO 400 CRECI296,o/'i,'

47 9983-5920 - 47 367-1993
"

o melhor,
Consórcio de

Terrenos, Casas',
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo CQrnbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mall:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BONALLI PREZA POR
atendimento e entrega rápida

Bonalll Materiais de Construção foifundada em março de 1992,mas em
outubro de 1996, os hoje proprietários, Airton e Heolinda Demathe,
assumiram a direção e fizeram com que a loja ocupasse merecido lugar
de destaque entre outras do segmento. Localizada na Rua João Franzner,

153, no bairro São Luiz, a Bonalli prioriza o atendimento e a entrega rápida.
"Estamos sempre procurando nos atualizar em cursos e palestras paramelhor
atender" afirma Airton Demathe,
Além do excelente atendimento, a Bonalli mantém o que há de melhor em
materiais para construção, desde ferros, areia, pregos, madeiras, telhas, tijolos,
brita" materiais elétricos e hidráulicos, jogos de banheiro, portas, janelas sob

medida, tintas, forros, blocos de concreto, cal, cimento, argamassa, pisos,
caixas d�água, tanques, tubos e conecções, enfim, da fundação ao acabamento.
"Nossa satisfação é receber bem nossos clientes e oferecer a eles tudo que
necessitam para reformar e construir" salienta o proprtetáno. Reforçando que a

Bonalll, além de todas essas vantagens, dispõe de Várias formas de
financiamentos oferecidos pela Caixa Econômica Federal, em atê 60 vezes com

jUros de· 0,5% ao mês, Bradesco em 24 Vezes com juros a partir de 1,99% ao

mês.flnancladora Losango com cheque em 12 vezes e carnês em 15 vezes.
,

Airton Demathe, proprietário

Bonam Comércio de
Materiais Construção
Rua doão Franzner,

153 - São Luiz.
TeL:370-7294

-_._---"-'�--'

,Rua WalterMarquardt, 2270

"'Fone/FaX
"371-4139

IV.A.SATO

,(8)',',,·MaterlalS paraC,OIlSllUÇiO"

.' ferragellse hmlmemas
.

• MaterialElétrlct

Walter Materiais
de Construção

273-.1532
Rua DorvarMarcaftb, 80:

, Loteamento 'ffrenzl Báirro
CHico de Raufa - Jaraguádo Sul

·Law;II'
Constmstttdo. o seu Sohho·!

315-1183
Rua: 1mgua, 50 ,�' Centra

Compá - se

Fone": 376-0S",,7
9975-D131

Malerlais Elétricos
Hidráulicos - Ferragen$
Tijolos· Telhas,. Clmeritel;
Tintas e VeniÍles275-2234/275-2894

Onica Loja:
I "

I 1hI��PhNdndJ�.·tl00·
}'b�(ante!da Dpa:sefloal). .

.����,:..8a�v.��!!,,��:i�aJ
Rua Roberto Zlemann;497

Czernlewicz

215..34�62

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'O,éíJjí, ,.(1,I{O(l',$I, IMPIlIIA;
,',,,j":MEfHÔI;.lO,CA"ZA�I'"

D,"IA.j'GflÁt
...�

, ,

40.2 "

"

,

'11'
)l;:; � � m,�l':'

'

VILA NOVA - vende-se, cl 2
qtos. R$20.000,OO entro +

420,00 p/ mês. Tratar: 9979-
9970.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
3 dorm., sendo 1 suíte, sacada
cl churrasq., cozinha mob.
Entrada mais parco Em até 50
meses direto cl proprietário.
Tratar: 275-3070. Creci 8950

@ se ss

40.3' , :, ,
W!m

- ,��,

AGUÁ VERDE - vende-se, cl 2
casas de alv., na R, Leopoldo
Meler, 114. A 12 cl 115m2, cl
lage, 3 qtos e demais dependo
e a 22 cl 65m2, 2 qtos e demais
dependo R$78.000,OO. Aceita
se carro até R$20'.000,OO ou

'

troca-se por casa em Joinville.
Tratar: 426-8264.

ALUGA-SE - cl 2 galpões pré
moldados, 1 de madeira e 2
casas, em Schroeder, próx. a

Marisol. Tratar: 373-0263 ou

9973-9783.

CENTRO-vende-se, cl 378m2,
próx. Angeloni. Tratar: 275-
0038.

CORllCEIRA - vende-se.
R$2.000,OO. Tratar: 370-
7594.

JOÃO, PESSpA - vende-se

urgente. R$9.000,OO a vista.
Tratar: 372-1657 cl Edemir.

NOVA BRASíLIA - vende-se, cl
496m2, totalmente plano, rua
asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

RIO MOLHA,-vende-se, próx. a
Gruta a lkm do asfalto, ótimo
acesso, c/, 3.000m2•
R$6.000,OO ou entrego cl
acesso pronto e limpo pI constr.
pequeno lago e um rancho de

apoio a obras e cl área de
5.000m2 por apenas
R$-15.000,OO a vista. Tratar:
370-8563 ou 9957-2527.

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

NEREU RAMOS - vende-se, na
estr. Ribeirão Grande, ótima,
63.553m2, sem morro, cl 2
casas alv., linha tel., rancho,
pastagens, prainha do rio nos

. VILA LALAU -vende-se, próx. a fundos. R$68.000,OO nego

Sociedade Vieirense, cl ,Tratar: 372-3409 cl Antônio.
385m2, murado, cl água, luze
esgoto. R$25.000,OO aceita-se
carro até 20.000,00 e paga-se
fncto. Tratar: 371-6069.

VENDAS/LOCAÇÕES
LóiC:i5�'$,!:II�"Ç�)n�tc;I'9ls

(Cdn'j diversas'mêf:('cigens);,

�oSJ!(l,i "InÓvando Oonceitos de Vnià� ,�

VENDE-SE - na R. da uner] cl
530m2• Tratar: 372-1359(hor.
Comi.) ou 274-8050.
(proprietário)

VENDE-SE - de esquina, cl
412m2, na R. Marcelo Barbi.

R$18.000,OO a vista e

R$20.000,OO negociado.
Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, de esquina, cl 510m2, pronto
_ pI constr. R$18.000,OO.
Aceita-se carro até

R$10.000,OO. Tratar: 273-
0454 cl Celso. (proprietário)
.'

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

VILA LALAU - vende-se, na R.
Ernesto Lessmann, cl 385m2,
murado, cl luz e água.
R$25.000,OO; Tratar: 371-
6069 cl Beto. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, de

esquina cl 560m2•
R$23.000,OO, negoc. Tratar:
9997-2020 cl Wolf. Creci7402

,
�

40.4 .,. , ".,

VENDE-SE -loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acesslvel, R$'
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE- padaria, cornpl., cl
ótimo ponto e clientela. Tratar:
370-5767.

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, cornpl., ótimo
ponto, merc. e fichário, cl
clientela formada.

R$55.000,OO. Tratar: 9974-
8468.

VENDE-SE - loja cl estoque,
estúdio ,e ponto de material

fotográfico na Vila Lenzi. Valor
a combinar. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl merc. e

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.

VíDEO LOCADORA - troca-se por
casa. Tratar: 371-2525.

RIO MOLHA - vende-se, próx. da
igreja, a 5km do Centro, acesso
tdo astalt., mini-paraíso cl toda
infra-estrut., 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 internet, galpão,
quit., canil, lagoa, nasc. e mais
terrenos prontos pI constr.
casas ou áreas de esporte, lazer
e diversos. R$185.000,OO.
Aceita-se contra proposta.
Tratar: .370-8563 ou 9957-
2527.

RIO MOLHA - vende-se, cl área
de 80.000,OOm2, pastagem,
nascentes, doc. em dia,
escritura, reg. de imóveis, imp.
e neg.-R$60.000,OO. Aceita-se
contra proposta a vista. Tratar:
370-8563 ou 9957-2527.

Empresa de Jaragua
contratá Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.br
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promoções

Imperdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, nll140 c Centro - Jaraguá do Sul

Unerj abre vagas para
cursos de Excel avançado

.

e Matemática Financeira

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

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

usodaCalculadoraHP12.C.
O primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom

domínio de programaExcel e que necessitammelhorar suas aptidões e'

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

aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais do ramo contábil são opúblico alvo desta iniciativa.

'

Não perca essa oportunidade!!!
Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br
'. UNERJ .' �

. �. R L
N

C 'to' •

centro Unlvenllárlo Qe.Jaraguá do Sul Coordenaçao de Extensao e e açoes omum..anas

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOB�E OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS.

CASEIRO - casal se oferece pI
trabalhar, no Paraná, cl
experiência e referência. Tratar:
9953-4758.

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

plantão. Tratar: 371-3859.empregos OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como aux. de cozo ou babá.
Tratar: 373-1738 até 12:00.TELE-MARKETING - precisa-se

cl experiência na área de

consórclo, cl telefone em casa

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

OFEREÇO-ME - pI trabalharno
comércio como caixa,
vendedora, no atendimento em

geral, ou secretária. Tratar:
376-3124.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiênci a na áre a de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.
OFEREÇO�ME - pI trabalhar
como motorista parto Tratar:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INSCRiÇÕES
ABERIl/S

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

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

Oratória I - eH lShs
Período: a defenir (sábados). Horário: 8h às 13h. 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 22h. R$163,00

Direção Defensiva e Legislação de Trânsito - Primeiros Socorros - eH 30hs
Período: 11 a 22/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$18S,00 ou 1+1 R$9S,00

PROGRAMA 'DE F�RMAÇÃO 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,OO

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

Legislação Aduaneira -

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

Fone/Fax: 370-0251 �ua Adélia Fischer, 303
Ia rag undosu I@sc.senac.br

VOLTE A FICAR EM

FORMA. REDUZA OU

CONTROLE SEU PESO

COM SAÚDE.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

9133-5019.

OFEREÇO-ME - pI trabalhat
como motorista, lubrificador,
borracheiro ou caseiro. Tratar:
273-1600.

OFEREÇO-ME - pf trabalhar no
cuidado cf idosos. Tenho prática,
carta de ref. Tratar: 9104-1384
cf Marli ou Cf Luiz do Açougue
Paraná, em frente a Panificadora
Cantinho Doce de Guaramlrlrn.

CALDO DE

CASCU.DO
Associação de Moradores

Laura de Borba, promove,
caldo de cascudo no Salão .

Paroquial da Igreja Matriz
de Guaramirim

Dia9 de Agosto de 2003

(sábado) às 19 horas.

Renda para documentação
do terreno da Associação

i·umn

"

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

1711 30 mino

íméttreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000 I :_pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto MiUenium de Ensino e

Tecnologia_ é uma empresa Jaraguaense •.
formada por profissionais com vários anos de

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

buscando a Certifiéação Microsoft
e Macromedia.

CORREIO DO POVO 15

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decidavencer.com.brjcirico

REPRESENTANTE

Admite representante para atuar emJaraguá do Sul, junto a

indústrias com produtos plásticos industrial: paliets,
estrados caixas e novos desenvolvimentos. Exige-se boa

aparência, moto f celular f computador e experiência em

vendas e carteira de clientes. Prioridade a pessoas de idade
entre 25 e 30 anos. Contato para entrevista: (47) 465-3303 cf
Eliane.

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque V2 copo de água e dentro

dele o número de grãos de arroz correspondente aos quílos
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 1/2 copo de

água.
. .

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os
grãos de arroz, completando novamente com 112 copo de

água. Sexta-feira pela manhã em Jejum beba aágua desta
vez com os grãos de arroz junto. É importante conservar o I

mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

I' Agradece H.M.

uno aisua

I
�1""'iCC��P.'t

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área dê Informática e

Atendimento; desenvolvidos apartir das.'necessldàde da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar os

'.

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

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você
liga e solicita a visita do nosso Consultor.Dúvidas, ligue-ncs;

aça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só li�ar.
Você pode adquirir quantas horas você .quiser.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARELHOS DE SURDEZ
o Centro Auditivo AudioZoom é uma das empresas mais
antigas, de Joínville, são mais de 10 anos de atendimento a,
Jotnvílle e Região. Agora cl loja tambémem Jaraquá
Disposmos dos a parelhos'mais modernos do mundo .

Atendemos fado o estado,
Ligue e sollclte uma visita do, n0$SO representante.
Demonstração domiciliar gratuita•

,Centro Auditivo
.

Áudio «(, IJ)) Zoam
"" �reJhbs,'Aud�iY� I'

� MiCtO'CI1I1QI c/Volume AUfomótieo
..; A�i6mélros e Impedónci6metrO
"* Moldes e p[lhas

'

... <:obli'le M,�J!icb
4· Ptô�en 'DnIl1O$

FQtj�: <471 '�J2-2364'
'ç'ffiali: auríQ#lm@uiil,co,m,br, <'

li

Kit 'eediátrico' eom
fixador' pal'R o

aparelho não cair
da orelha da criança

[

II
'Tecuologia 100% DigitaJ

Uma novid.ade do Centro Auditivo' Audio,zoom
deseflvoJ!vido pela Phonak da Suíça é o aparelho Claro
Dfgitali primeiro computador auditivo, Digital que
escuta, ele' processa o som da fala como o ouvido

humanal utillzando a tecnologia. Di9ital. Claro
garante urna qualidade de som natural em todos 'os

ambientes, preporcirrando maior conforto é

inteH.gibiHdade da audição.

.

Odontologia prev�ntlva eslét!ca � restauradora

Alfredo Güenther
(ÇRO Q3BO)

,

Ferna'do. T: O. Guenter
(Cfl03<152)
Guilherme Gueriter

(Cl\(l3gê�),

Medicamentos em geral
1>tailipula'Ç� .de f6rmuias médléa$

FISioterápicos e
'CO$métlCos manlpu4dQS

Fone: 17l ...8298
Rua 0.10 P/coI/I t to. Centro

Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
\ In 'oi ,,1 'l � ""t I J( f' t'> 'I ''1 i � 1<'" II

Apa.tC]]lOSResistente a Umidade
I

A AudioZoom d lspõe dos aparelhos
com tecnotoqla Back Box by Phonak,
os únlcos aparelhos verdade! ramente
protegidos contra umidade

proporcionando uma durabilidade do

aparelho superior a duas vezes a média
do mercado.
Pois é comprovado que 70% dos

defeitos apresentados nos aparelhos é
devido a umidade,

PHONAK
bçotio.g ��t\\"'.

\

�r ..
\. rTaee o/i<trpo

• Qlstrlbuldora de C�Sl!létl�o.:

*?nll",de'� *;S4ff)<UUJ!
Dr. Luciano Maiochi

Pereira '

Fone: 371-611'0
990'5-2653

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua G�ilherme Weege, ;327

RI:CI:ITUÁRIO'
farmácia de �al1ipulaçãoj

Sua
saúde
nossa

formula
de Sucesso

1!.l!einoldo I!au, 263;
Te•./fax: 275-0764,
www.receituario.colII�br·

Duc.•.prtçtJ..�pm
ISSElIaOdOnIoJlrfg_

Dr. Netol José A. Santos
TEL.. 371·0195
poucllNICA �IO BRANCO

. !"_"�,�,m"101,�],(,,!,,,

Ortodontio e

Ortopedia Facial

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONvêNIOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTER-SOM

•
Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Fotos: Max Pires

ig BowUing

QUINTA-FEIRA
Public no Big Bowlling -

abertura com Rex Johnson
Banda The Zorden e Dj Ximbica

Bierkrug - Dia do Çarinho

Sons & Vinhetas - Adriano e

Paulinho - Pop/Rock

SEXTA-FEIRA
Sons e Vinhetas - Ricardo Gomez
e Jorge,

SÁBADO
Sons & Vinhetas - Coyote Jack .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINICIATIVA: SINDICATOS SE MOBILIZAM EM TORNO DE MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS TRABALHADORES

Volkswagen traz últimas
unidades do Fusca para o Brasil

Ontem, exatamente às
9h05 no horário local (12h05
em Brasília), a linha de mon

tagem da Volks-wagen em

Puebla, noMéxico, encerrou '

a produção,do último exern-
'

piar da série exclusiva ''Últi
ma Edíción", que marca a

despedida do Fusca, Trata-se
da unidade n° 21.529.464 de
um dosmaiores mitos da in

dústria automobilísticamun

dial em todos os tempos,
manufaturado emmais de 20

países durante quase 70 anos.
Para celebrar o aconteci

mento, aVolkswagenvai aten
derumnúmero muito peque�
no de cole�ionadores e fãs

brasileiros com a importação'
de apenas 15 unidades da sé

rie exclusiva (composta por
,

3 mil unidades). Ó carro, ex

clusivamente na cor Bege
Lunar, será �omercializado
pelo sistema de venda direta

pela Internet Cada unidade
vai custar U$ 13,5 mil.

Na capitalmexicana tor
nou-se comum os taxis se-

Divulgação
"Última edición" vai custar US$ 13,5 mil no Brasil,

rem fUscas verde e branco

circulando pelas ruas.O car

ro sai de circulação após a

nova exigência da capital
mexicana de que os taxis te-

, nham quatro portas, ofere
cendo escape mais fácil para
os turistas, que às vezes ficam

presos no assento trazeiro

enquanto são roubados por
bandidos.',

, Asérie exclusiva apresen
ta o Fusca em suas caracterís-

ticasmaismarcantes.O design
é clássico, com destaque para
os frisos cromados. A cor

Bege Lunar realça as formas
únicas e remete à fase áurea

do modelo. Os bancos reves
tidos em tecido preto são a

expressão do conforto

Volkswagén. Omotor, 1.6 de

4 cilindros, é o mesmo, que
fez do Fusca um símbolo de

eficiência e resistência em sua

categoria em todos os tem-

Técnicos da Fatma vão ser demitidos
JOINvIU..E -,- A partir

do dia 01 de agosto, 9 dos
12 técnicos da Fatma (Fun
dação do Meio Ambiente)
da coordenadoria regional
deJoinville serão dispensa
dos. A informação foi dada
por um dos funcionários do

órgão, que preferiu não ser

identificado. Segundo ele, os
técnicos foram contratados

por tempo determinado

para trabalhar no Projeto
de Despoluição da Baía da

Babitonga, que termina

hoje. O técnico também
conta que a notícia da não

renovação do contrato foi
uma grande surpresa para,
a equipe.

O coordenador da re

gional norte, Jaime Duarte,
confirma a informação e

explica que a medida trará

um grande prejuízo para o

desenvolvimento do traba

lho da Fatma, Atualmente,
os 12 técnicos são respon-

sáveis pela fiscalização de

13 municípios da região
,norte, inclusive Jaraguá do
Sul. "Esperamos que o

governo do estado dê um

apoio no sentido de re

compor a equipe", afirma.
"Temos mais de 5 mil pro
cesses acumula�os. Com a

'redução do número de

técnicos, o trab�lho vai ser,
ainda mais demorado",
explica o funcionário.
(CAROLINA TOMASELLI)

tentamente o
'

soes mais

terá muita
izer o que
goar as pessoas
nvive. Na paixão,

onte com a sorte

r ccuso de uma

rival. Cor: Creme.'
Câncer - Você deverá ter mais
idéia e dificilmente

s em prática no
'e um clima de
vida a dois.

á chances de

grana, mas tenha
a não gastar mais

. Seja menos

om quem ama.

o.

Virgem - Você conquistará o

q o trabalho graças a

t organização e

etalhes. Na

fique forçando a

Laraja.

15

poso
,A síntese da história do

modelo, criado por Ferdi
.nand Porsche e lançado co-_
mercialmente em 1945, está

representada na manopla de

abertura do capô dianteiro,
onde se encontra o emblema

de Wolfsburg, numa home

nagem à cidade-sede da fá

brica matriz da Volkswagen
que o projetou para o mun

do.

O último Fusca produ
zido no mundo - na cor

Azul Aquarius - foi sau-
,

dado com flores e música

típica do México pelos tra
balhadores da fábrica de

Puebla. O modelo seguirá
para a Alemanha, onde será

incorporado ao Museu da

Volkswagen.
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A influência do jornal no processo decisório de compra e

formação de opinião. Isso é o que, em resumo, a pesquisa
sobre ''A eficácia do meio Jornal" vai .mostrar ao início do
4° Congresso BrasileirodeJornais e 2° Fórum de Editores,
eventos que a Associação Nacional de Jornais - ANJ vai
realizar.simultaneamente rioGran Meliá WTC São Paulo;
nos dias 11 e 12 de agosto próximo. A pesquisa de eficácia
do meio jornal avalia a característica qualitativa que o

mercado publicitário atribui ao 'meio Jo�nal, mas que nunca
tinha' sido dimensionado em toda sua extensão e

complexidade. Paralelamente, no mesmo local, haverá uma
exposição de bens e produtos para o meio Jornal. O
programa completo e todas as informações sobre os

eventos estão no site da ANJ (www.anj.org.br/cbi) onde
são feitas as inscrições, que encerrarão às 16h do dia 6 de

agosto, quarta-feira.

TEATRO'
Nos dias 06 e 07 de agosto, a Fundação Cultural estará

promovendo dois espetáculos gratuitos no Grande
Auditório do Centro Cultural de Jaraguá do Sul/SCAR
durante a Feira do Livro e Concurso de Declamação.
"CERrOS TIPOS BRASILEIROS", com Éderson
Renaud, Claudio Farià e Cláudio Silveira, Curitiba-PR, no
dia 06, e "EU SEI QUE VOU TE AMAR", corri Éderson
Renaud, Claudio Faria e Cláudio Silveira, Curitiba-PR, no
dia 07. A entrada é franca, mediante agendamento
antecipado, no telefone 275-1300. É muito importante
agendar antes e garantir o lugar no espetáculo, Este
agendamento poderá ser feito até ó dia 01 de agosto. Os

.

ingressos deverão ser retirados a partir do dia 04 de agosto,
na Fundação Cultural.

Continua na prõx. ,adiÇão

POLÔNIA ATUAL
contlnuaçãp .••
12. PRINCIPAIS CIDADES E PONTOS TURfsTICOS:
Varsóvia ( Castelos, Cidade Velha, Palácio da Cultura e Ciência), ,', �

CraCóvia ( Altar de Wit Stwosz, Castelo de Wawel, Praça do Comércio, Sukiennice, Museu Nacional, Stary
Teatro), '

.

Poznan ( Câmara municipal, Museu dos instrumentos musicais, Orquestra de Câmara), lôdz ( Escola de
Cinema, Museu, de Arte Modema), Wroclaw ( Biblioteca Ossolinski, Panorama de Raclawice, Ostrow ,

Iumski),Gdansk ( ruaDlugi Targ, Dwor Artusa, Feira dominical), Gydnia (Festival de Filmes Polacos),
Sopot(Festivallnternacíonàl da CanÇão), Zakopane (TeatroWitkàcy, galeria Wladyslaw Hasior), Lancut
(Palácjo Potocki, Festivais Musicais). Kaziemierz e
1. UNIDADE MONETÁRIA: Zloty
2. PIB: Aproximadamente 3 mil dólares por pessoa
3. INVESTIMENTOS: Quase 20 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros
4. I3ANÇOS: Mais de �200 bancosnacionais e estrangeiros
5. EMp'RESAS PRIVADAS;Quase 2,5 milhões de empresas
6, INDUSTRIA AUyOMOTIVA: 440mil veiculds produzidos por ano

No día 30 de agosto será realizada a 4 FESTA DAS ETNIAS, no Parque Municipal de
Eventos com jantar típico e danças folclóricas. Mais informações nas próximas edições.

SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!!!
� N , , ,." , ,

PÁTROCINIO------------_-------------�---_t
VEJA

, �_. � PAU (lSTA

AUTOMÓVEIS � Kazmierski VEfcULOS
- '44 7 -2 311-1577 370-4757 370-4909

- 370-8086/370-9023

a na profissão,
)

n na vida a dois .

SI!lI"à1Wjií!à�i'i�jj�ara nã� se

estressar. Cor: Tons claros.
Escor ião - Embora tenha

uinhas na reloçõo
: Verde.

Sagitário - Mesmo estando
conoentrodos

ê não ira deixar
lado. No amor,

rustração. Seja
r ar: Vinho.

Capricórnio - Aproveite as

gias para trocar idéias
legas de trabalho e

fa

ara não se ver

complicada
nte ser mais

compreensiva com o seu

namorado. Cor: I?ink.
,

Peixes -A ajuda dos
,

importante para
ho. 'Depois do

aproveite poro se

eles. Controle o _

ar. Cor: Laraja.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISUPERAÇÃO: GRUPO HÚNGARO DUNANTUL MESMO COM FALTA DE APOIO CONSEGUE 3a COLOCAÇÃO NA CATEGORIA DANÇAS POPULARES NO FESTIVAL DE DANÇA

Grupo de JS é destaque no Festival de Dança
É nomodesto salão de

festas da Igreja Santíssima
Trindade, no bairro Jara
guá 84, que

do grupo, em 1995.

A garra e a persistên
cia, traços comuns na per

sonalidade
o grupo re- U I húngara, são

e es
úne-se se-

. também carac-

manalmen- precisam de . terísticas ma-

te para fa- apoio rcantes do gru-
zer seus en-

financeiro
po de Dança

saias.A fal- Húngaro Du-

ta de uma para se nántúl. São 17

boa estrutu-

aperfeiçoar
" homens emu-

ra, no en- lheres queabrem

tanto, não é Alcioní Macedo Canuto mão de seus sá-

a única difi- bados e domin-
culdade para estas pesso
as. Há pouco recurso fi

nanceiro para bancar via

gens, hospedagem e ali

mentação nas cidades onde
se apresentam, sem contar

os trajes, que são os mes

mos desde o surgimento

gos apenas pelo amor a

dança e as tradições. A
maioria, na faixa etária dos
20 anos, trabalham e estu

dam durante a semana e

ganham como retribuição
nada mais que o sorriso e

o olhar atento da platéia

durante as apresentações.
A preocupação de

Alcioní Macedo Canuto;'
voluntária do grupo, é até

quando esta persistência irá
durar, afinal, "eles precisam
de apoio financeiro para se

aperfeiçoar, para ter um

condicionamento físico, as
sim como um atleta preci
sa", comenta.

Sear no Centro Cu�ural.

APRESENTAÇÕES - A

mantenedora do grupo, a

Associação Húngara de

jaraguá do Sul, conta ape
nas com o apoio da Fun

dação Cultural, que desde
.

presta auxílio desde o

surgimento doDunántúl. A
coordenadora do grupo,
Maria. Teresinha Papp
Decker, conta que a Funda

ção Cultural está destinando
a Escola Fraimundo Kaiser

para aAssociação; onde fun
cionará um centro de ativi

dades húngaras. ''Mas esta es
cola terá que ser readequada
para os ensaios do

Dunántúl", afirma.
Apesar de tantas dificul

dades, surgiram algumas

oportunidades demostraro
trabalho do grupo, que pos
sui cerca de 17 coreografias
em danças folclóricas e con
temporâneas.ODunántúl já
se apresentouem váriosmu

nicípios catarinenses, em São

Paulo,Brasília e, inclusive, na

Hungria, onde ficaram por
15 dias. "Omomentomais

marcante foi quando nos

. apresentamos pela primeira
vez. Lá, descobri a impor
tância da nossa dança, o va
lor que os húngaros dão à

cultura e isso me marcou

muito", explica Cláudia

Marisa Ersching Kitzber

ger, que é dançarina e core

ógrafa do grupo jur:to com
Rogério Finta.

Festival de Dança-- _

Para realizar tantas

apresentações, diversos co
reógrafos de São Paulo e,

posteriormente, da

Hungria já passaram pelo
grupo. Com o apoio do

antropólogo da Universi

dade de Budapeste, Luís
Bóglar, a também antro

póloga .

e coreógrafa
Catarina Kocács trabalhou

durante o ano de 1998

com os integrantes do

Dunántúl.
Através destas experi

ências e com base no fol

clore húngaro surgiu, em
2001, a coreografia O

Vonat (O Trem), que tor-

Agenda

.

nau-se um elo divisor na
carreira do grupo. Classi
ficados para participar do
21 ° Festival de Dança de

Joinville, o Dunántúl apre
sentou esta coreografia,
coincidentemente no dia
do aniversário de Jaraguá
do Sul, em 25 de julho.
"Quando eles entraram no

palco, seus trajes eram os

mais simples. Foi um ato

de coragem e ousadia",
comenta a voluntária
AlcioníMacedo Canuto. A

simplicidade na

vestimenta, no entanto, foi
superada pela apresentação
Cl_ue, semelhante ao movi-

menta de um trem, repre
sentou um verdadeiro res

gate histórico sobre a

Hungria.
O resultado foi tão sur

preendente quanto a apre
sentação. O Grupo Hún

garo Dunántúl obteve 03°

lugar na categoria Danças
Populares Avançadas. "Só
o fato de participar ao Fes

tival já é uma conquista",
comenta Alcioní. Um dos

jurados do evento, Tíndaro

Silvaria, assim avaliou a atu

ação do. grupo. "Linda

concepção e execução.
Vocês precisam mostrar

isso a todos".

A próxima apresenta- de eventos como este que a

ção do grupo será no dia Associação consegue anga-
24 de agosto, em Lages, 'riar recursos para o grupo.
onde irão participar do 48° Em breve, a luta será redo

Festival de Grupos Folcló- brada pois, a partir de agos
ricos. A coordenadora do to, a Associação estará for

grupo, Maria Teresinha mando um novo grupo, este

Papp Decker, explica que com crianças, aberto a quem
ainda não há fundos para a estiver interessado. "Quere
viagem, por isso estarão re- mos ressaltar que não é um

alizando um bingo com grupo bairrista. Nós somos

café no dia 09 de agosto, brasileiros, acima de tudo.
no salão de festas da Igreja Estamos apenas nos apro
Santíssima Trindade, no priando de uma cultura de
bairro Jaraguá 84, 'a partir nossos antepassados",expli-
das 19 horas. caAlcioní.

É através. da realização A tendência é que os

atuais integrantes tornem-se
os professores de amanhã e

que eles continuem a perpe
tuar a cultura de um país que
em Jaraguá do Sul possui
cerca de 1500 descendentes.

Mas, para isso, é fundamen
tal o apoio de investidores
culturais nomunicípio, "Que
a sociedade e, principalmen
te os empresários, tirem a

venda dos olhos e enxer

guem esta realidade, apoian
do o grupo que tem talento
em âmbito catarinense", fi
naliza Alcioní. (CAROLINA
TOMASElLl)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I LAMENTÁVEL: JOVENS QUE INVADIRAM CASA DE EX-DEPUTADO FEDERAL ESTÃO NO PRESíDIO DE JS

Delinqüência juvenil é.decorrente
·do consumo de drogas pesadas

]ARAGuA no SUL �

"Nenhum deles assume,

que é usuário de drogas,
mas saltemos que a delin

qüência juvenil tem Iigação
direta com a dependência
química". A afirmação é

da delegada Fedra Luciana
Koriell ao referir-se ao

crescente número de casos
de furtos envolvendo ado
lescentes. De acordo com

a delegada, que integra o

Fórum Permanente de
Combate e Prevenção ao

Uso de Drogas, todos os

envolvidos na invasão e

roubo fia casa do ex-de

putado federal Vicente

Caropreso, ocorrido na

manhã de terça-feira, mes
mo os menores de idade,
estão recolhidos no presí
dio de Jaragtiá do Sul à

espera de uma vaga em al

gum centro de reabilitação
de menores. "Quando o

juiz julga que há necessida
de de internação, os me-

,

nores são recolhidos. Foi o
caso dos autores do rou

bo de terça-feira", explica
Fedra. Ela acrescenta que

alguns dós, adolescentes

que Pílrticiparam do rou

bo já foram pegos com

drogas.
Ontem, a esposa do ex

deputado, comerciante
Sally Caropreso füi até a

delegacia devolver peças
entregues a ela por enga
no. Sally disse que, a partir

Cesar Junkes

Adolescentes usaram uma faca para ameaçar empregada

de agora, vai ter mais cui
dado com a segurança da

casa, mas o que ela real
mente lamenta não foi o

roubo de suas jóias, rou
pas e outros objetos de

igual valor. Ela sincera

mente lamenta o fato da

delinqüência ter sido co

metida por.pessoas tão jo
vens e ao mesmo tempo
sem nenhuma perspectiva
de futuro. "O que mais me

espantou foi a indiferença
dos adolescentes. Real
mente não dá para fechar
os olhos diante de uma si

tuação que deixa toda a so

ciedade insegura e preocu
pada. É necessário que es-

sas pessoas sejam tratadas,
enquanto existe alguma
chance de recuperação",
analisa.

Na avaliação da dele

gada Fedra, os jovens que
usam drogas, especialmen
te o crack e a cocaína, per
dem a auto-estima e dei
xam de se importar com
os valores essenciais. "É
realmente triste ver o de

sesperado, a tristeza e a ver-

,gonha dos pais. Mas os

envolvidos não demons
tram mais esse sentimento
de vergonha. Não ligam
mais para nada", lamenta
a delegada. Ela afirma que
o crack entrou em Jaraguá

'do Sul há cerca de três anos
e tem sido a droga respon
sável pela incidência de fur
tos em carros e patrimô
nios. "Não temos ocorrên-'
cia de crimes graves come
tidos por adolescentes en
volvidos com drogas. Sin
ceramente não é comum o

que aconteceu esta sema

na", afirma a delegada.
A invasão seguida de

roubo na casa do ex-de

putado envolveu cinco

adolescentes e um maior

de idade Fabrício Voltolini,
sendo três garotas e dois

garotos. Quem ameaçou
com a faca a empregada
doméstica Sirlei Straub, que
estava sozinha em casa, foi

uma das meninas. O gru
po levou, além de objetos
pessoais, como roupas, jói
as, computadores e apare
lho de som, um automó

vel Gol de propriedade da
família. Felizmente, o gru
po foi pego ainda no perí
odo da manhã e todo o

produto do roubo foi de

volvido para a família

Caropreso.
De acordo com a es

crivã Bianca Melo de Liz,
este mês foram lavrados
sete auto de apreensão en
volvendo menores de ida

de, mas esse número não

representa a realidade, por
que ainda existem, no mí

-nimo, o dobro de casos a

serem apurados.

QUINTA-FEl

Integração de polícias
rende prisão de traficante

GUARAMIRIM - A par
ceria e integração entre as

polícias Militar e Civil têm

garantido resultados expres
sivos para a segurança da

região do Vale do Itapocu.
Terça-feira, por exemplo, o
trabalho conjunto das poli-
"cias de Guaramirim e

Jaraguá do Sul culminou na

prisão de unia pessoa acu

sada de tráfico de drogas. O
estampador Moisés Jeffer
son Alves, 25 anos, residen
te no Bairro Schroeder I, em

Schroeder, foi preso em fla

grante. A polícia recebeu

denúncia anônima e foi até

o local indicado para averi

guar a situação.
Na casa, os policiais

encontraram em cima da

mesa da cozinha um tijo-
19 de maconha, pesando
aproximadamente 800

gramas, já com alguns
pedaços cortados para a

comercialização e consu

mo. No local foram de

tidas outras pessoas, que
também tiveram de ser

encaminhadas à Delega
cia de Polícia Civil para

prestarem depoimento.
Em seguida, foram libe

radas pois admitiram o

consumo do entGlrpecen
te.

Após o fragrante ter

sido lavrado, Alves foi le

vado ao presídio de

Jaraguá do Sul, onde fica
rá detido aguardando o

julgamento. (FR)

LOTERIAS
Megasena
concurso: 484

53 - 1 9 - 38 - 18 - 1 7 - 49

Lotomania'
concurso: 337
03 - 1 1 - 1 2 - 1, 3 -

15 - 22 - 24 - 32 -

34 - 39 - 42 - 43 -

, 51 - 52 - 64 - 65 -

77 - 80 - 92 - 93

Quina
concurso: 1178

01 - 56 - 60 - 68 - 80

Loteria Federal
concu rso,o3755

l° - Prêmio: 06.382
2° - Prêmio: 14.975
3° - Prêmio: 09.536
4° - Prêmio: 60.115
5° - Prêmio: 12.065

ADMI"'ISTRAÇÃO 2001·2004

Trabalho e Transparência

§1UIn§Jfll;I!II'XiIOO .'

.�
nacumass e Importados

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

E-mail: bia.s@terra.com.br

.,

Hospital' Santo Antônio - 50 ANQS
RIFA - 10 Prêmios - sorteio dia 27 de novembro

JANTAR DANÇANTE - dia 30 de agosto" Pavilhão de Eventos

BAILE DO CINQUENTENÁRI'O - dia 22 de novembro � Pavilhão de Eventos

APOIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'>('

ESPORTEQUINTA-FEIRA, 31 de julho de 2003 CORREIODO POVO 11

I LUTA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO PROFISSIONAL APROVA A ESTRUTURA DE JARAGUÁ DO SUL

Sul-brasileiro, de Taekwondo
de 90 lutadores I

• •

reuniu mais
JARAGuA DO SUL - Os

movimentos hábeis e a

destreza dos adeptos do
Taekwondo 'marcaram as

,lutas do Campeonato Sul

brasileiro da modalidade,
realizado neste final de se

mana, na recreativa da

Marisol. Promovida pela
Associação Catarinense de

Taekwondo, a competição
serviu de eliminatória para
o campeo?ato brasileiro

desta arte e contou com a

participação de aproxima
damente 90 atletas, vindos
do Rio Grande do Sul,
Paraná, cidades de Santa

, Catarina, além de três aca

demias de Jaraguá do Sul,
que disputaram, no mascu
lino e feminino, nas catego
riasMirim, Infantil, Juvenil
eAdulto, sub-divididos ain
da por faixas e peso.

Siqueira, Faixa preta 3°

Dan; Helton Gledson

Berthi, Faixa preta 2° Dan;
Fabionei Ponticelli, Faixa

preta 1 ° Dan, além de

jéferson Marcelo dos San

tos, Saulo Roberto Se

verino, Mauri Veloso,
Maira Siqueira Correa,
Rafael Berri, Camila Seve

ro, Thomas Laion Pizetta,
Fernando Ferreira Junior,
Camila Buzzi, Gilmar

Scheroeder, Felipe de

Brum, Michel Gudelmaier,
Tânia Andreguetoni e

Katise ,Berii A melhor luta
.

do campeonato ficou 'por
conta de Aldair Victor

Padilha, Faixa preta, 2°

Dan. O grupo de Jaraguá
do Sul ficou em primeiro
na classificação geral.

O público que pres
tigiou o evento teve de con
tribuir com alimentos não.

perecíveis ou agasalhos,
Marilze diz que, ao todo,
foram arrecadados 76 qui
los de comida e 50 peças
de roupas. (FABIANE RIBAS)

.

. Divulgação
A equipe Máster Jaraguá/Elástico Eing, com 'apoio da
Soletex Malhas, participou da terceira etapa do Circuito
SC/PR de Voleibol Máster Feminino, disputado no final
de semana passado, no Clube 12 de Agosto, na cidade
de Florianópolis. As jaraguaenses mais uma vez

sagraram-se campeãs da .cornpetição. Venceram os

times de Três Matias, por 2 a O; ABB/Florianópolis,
por 2 a Q; Clube 12/Florianópolis, 2 a O; APCEF/PR,
por 2 a O, e na final, superou a Cia Máster/Tijucas, por
2 a 1. O técnico, Arno Deretti contou com as atletas
Marli, Solange, Maria Cristina, Edilene, Sarnira,
luciane, Dircéia, Maria Helena, Márcia e Gislaine

FME PROMOVE FESTIVAL DE ATLETISMO
A FME (Fundação Municipal de Esportes) promove no

dia 5 de agosto o Festival Escolar de Atletismo, que deverá,
reunir 123 estudantes de oito unidades escolares em provas
a serem realizadas a partir das 13h30, no Estádio João
Marcatto. Esta competição é destinada a crianças de até

11 anos (nascidos a partir de 1992) e matriculados em
estabelecimentos de ensino das redes municipal, estadual
e particular com sede na cidade de Jaraguá do Sul.

Prática do taekwondo tem atraído cada vez mais adeptos

Esta foi a segunda vez

que o Município sediou o

sul-brasileiro. O presidente
da associação catarinense,
Allan Fábio Siqueira, diz
que aABTPro (Associação
Brasileira de Taekwondo

Profissional) 'aprovou o

evento realizado em Ja
raguá do Sul, no ano pas·
sado, e a previsão é sediar

uma competição deste por
te todo ano.

Entre os principais des
taques nesta competição,
uma das organizadoras do

evento, Marilze Coelho

Anhaia, menciona os no

mes de atletas jaraguaenses
que ficaram em primeiro
lugar nas suas respectivas
categorias: Allan Fábio

,
I

1

INFORMATIVO DO GABINETE DO
VEREADOR

PAULO ADEMIR FLORIANI

o Vereador enviou ofício ao Sr.

Antônio Carlos Grunen Bessa, En
genhei ro responsável pelo Dn it,
unidade Joinville. Solicitando com

urgência a desobstrução do acos

tamento da B R-280, no trecho

compreendido entre 'a Vila

Paraná e a Tifa dos Monos, na

região de Nereu Ramos. Pedido
I

, este feito pois o 'refer.ido local está desprovido de acostamen-

to, o que torna o trecho muito perigoso, principalmente pelo
,fato das crianças usarem este trajeto (único acesso) para se

deslocarem â escola.

Sol icitou também por parte do Samae, uma vertficação de

todos os tampões de ferro das estações elevatórias do esgoto
sanitário, pois" estes t'icam soltos, provocando um enorme, baru
lho toda vez, que um .veículo passa sobre os mesmos, incomodan
do os moraGt<J!�S pr.Óxi�o$, principalmente no períedo da,' noite.;-

Enviou tàml:Jén{: 6ffci"C; ao Sr. Virgílio César Romeiro Alves,
Subdelegado do Ministério do Trabalho. Sol icitando uma me

lhor infra-estrutura, tanto na parte física, como na parte de

atendimento no Posto de Atendimento do Ministério do Traba
lho de Jaraquá do Sul. Relatando também da tribuna, ser insu
ficiente o atendimento quanto ao encaminhamento das recisões

contratuais, causando assim muito atraso nestes processos.

, Regional dos Joguinhos começam hoje
JOINVliLE - Começa

,

hoje, em Indaial, e vai-até
dia 6 de agosto, o regional
dos Joguinhos Abertos,

,

com participação de 32

municípios, que disputarão
24 vagas para a etapa esta
dual em joaçaba, de �2 a

20 de setembro. São 12

troféus para nove modali
dades e a· distribuição de

vagas obedece à propor
cionalidade do númerode

inscritos: com uma vagá;
basquete masculino, tênis
masculino e têrus ge

'

"

no masculino e feminino;
com duas vagas, basquete
feminino, handebol no
masculirio e feminino e

vôlei masculino; com três

vagas, futebol, futsal no
masculino e feminino, e

vôlei feminino.

As competições do

primeiro dia começam às

9 horas: basquete mascu

lino, no Complexo Es-

c portivo, Balneário Cam

boriú x Rio Negrinho; fu
,te.bol de campo, no está

XV ,de Outubro,

Brusque x Barra do Sul;
futsal feminino, Sociedade
Progresso, Camboriú x

Blumenau; ginásio Fre

derico Hardt, 9h30, futsaI
masculino Itajaí x Co

rupá; ginásio da Albany,
vôlei masculino, Itajaí x
Massaranduba; handebol
masculino, 13 horas, no
Municipal, São Fr�ncisco
do Sul x Mafra; 15 horas

, Sociedade Recreativa
I

Indaial, tênis masculino,
Jaraguá do Sul x Brus

que.

lê�������<: :�,�,��':,:,�épr�sentada por nove equipes
]AAAGUÀ DO SUL - 6 Município

compete com nove .equipes na fase

regional dós Jogtl;inhos. De acordo com
o diretor da Divisão de Esportes
Escolares e Comunitârios da.Fundação
Municipal de Esportes, Caim Ananda
Xavier dos Santos, Jaraguá do Sul estará

representado nas modalidades de

futebol de campo, handebol e tênis de

campo masculino; basquete, futsal e vôlei,
no masculino e feminino. Atletismo,
natação, tênis de mesa e xadrez, também
no masculino e feminino, e handebol
feminino já estão garantidos na fase

estadual, que acontecerá de 12 a 29 de

setembro, em Joaçaba.
'
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VELOCIDADE: SÉTlMA"ETAPA DO CATARINENSE SERÁ NESTE FINAL DE SEMANA, EM CHAPECÓ

Pilotos jaraguacnscs correm

atrás da liderança no Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - Os

motores vão roncar no au

tódromo da cidade, de
Chapecó neste final sema

na, durante a sétima etapa'
do Campeonato Cata-

.

rmense de Automobilismo.'
Trata-se da reta final da

competição, que está bas

tante acirrada, principal
mente na categoria elite
Marcas A. Aproximada
mente 70pilotos de diver

sas cidades do Estado vão

participar das provas em

"busca da liderança da pro
va. Três jaraguaenses estão
se preparando conquistar
resultados .positivos e ga
rantir boa pontuação na ta
bela.

Quinto colocado na

competição, o piloto <'

Douglas Boga considera

o circuito de Chapecó sem

pre bem organizado, com
pista excelente. "É um tra- r

jeto que proporcionamuita
velocidade, sempre bem

cuidado, pois raramente

tem buracos. Apesar de a

pista de Chapecó não ser

Jaraguaenses participam das provas decisivas

uma das que me sobres

saio, penso que se ficar na

primeira ou segunda colo
cação está de bom tama

nho na briga pela lideran

ça", diz.
O piloto Raulino

Kreis Junior cqncorda
com Bago no que diz res

peito à organização do

evento e diz estar bastan

te otimista nesta etapa, já
que vai atuar com o car

ro que utilizou na tempo
rada do ano passado.

·"Pensei em trocar porque
o carro que comece! a

competir este ano é novo,
mas quebrou quatro ve

zes, enquanto que o veí

culo do ano passado me

garantiu a vice-liderança e

me deu problema apenas
uma vez", salienta. Ele

destaca que os cinco pri
meiros colocados désta

categoria têm g_randes
chances de conquistar o

título. "Por isso as duas

próximas etapas serão

decisivas para a liderança
do estadual", considera.

Os cinco candidatos ao

título do catarinense são

Michel Giuste, Leomar
Fendrich, Carlinho Bago
Junior, Kreis Junior e

Douglas Bago.
Kreis viaja amanhã pela

manhã para a cidade-sede.

Os treinos livres aconte

cem sábado, no períoda da

manhã e, atarde, será a vez

das tomadas de tempo. A
corrida acontece no. do

mingo, a partir das 10 ho

ras.

BRASILEIRO - Parale

la à oitava etapa do cam

peonato catarinense de au

tomobilismo, marcada

para acontecer nos dias 22,
23 e 24 de agosto, será

realizado o campeonato
brasileiro. da modalidade,
na terra. Trata-se de uma

etapa única e quem vencer'

leva o título de campeão
brasileiro. Os três pilotos
jaraguaenses vão competir
nesta prova. (FABIANE
RIBAS)

Coroa Bom de Bola tem terceira rodada no domingo
]ARAGUÁ DO SUL - A

terceira rodada do Cam

peonato de Futebol Sete

Sênior - Coroa Bom de

Bola/2003 - acontece

nesse domingo, dia 3, en
volvendo mais cinco jogos:
Arsepum x Posto Jaraguá,
JJW x Santo Antônio/Es
critório Floriani e Acaraí/
Móveis Kagenor xDarlino
Serviços Ltda., a partir das
9 horas, na Sociedade

Desportiva Acaraí; ABC

Esporte Clube x Tranze o

Pé e Kohlbach x Karlache/
ADV Aurora, com o. iní

cio da primeira partida pre
visto para as 10 horas, no

campo da Karlache.

Agustinho Fabiano Neto

.(Tranze o Pé) lidera a arti

lharia do campeonatb,
com quatro gols.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de

ZAGUEIRO NEGOCIA COM O JUVENTUDE
Não bastasse a perda do atacante Adão, expulso diante
do CRB, o Avaí pode perder o zagueiro Maxsandro, para
a partida diante do São Raimundo, emManaus. Maxsandro
recebeu quatro telefonemas do Juventude, equipe 'com a

qual foi campeão da Copa do Brasil, em 99.
''Ainda não comentei nada com a diretoria do Avaí e nem
o Juventude. Pretendo conversar com o pessoal e ainda
não sei o que fazer. Fiz uma contra-proposta ao Juventude
e não recebi o retorno", afirmou. Dois reforços serão

apresentados ainda esta semana, o atacante Édedr, que
estava noJapão e o meia Paulo César, que estava no futebol
Francês e chegou nesta terça-feira.

Esportes), o Campeonato
de Futebol Sete Sênior/
2003 reúne 11 equipes, o .

..
que representa o envol

vimento de 159 atletas com

idade a partir de 38 anos

(nascidos até 1965). Os ti

mes estão divididos em

duaschaves, de onde saem

os dois'primeiros coloca

dos para disputar as semi

finais, em: cruzamento

olímpico. O Coroa Bom

de Bola premiará os três

primeiros colocados com

troféu, medalhas e costela,
sendo 30. quilos ao cam

peão, 20 quilos ao vice e 15

quilos para o terceiro colo
cado. O time classificado
em quarto lugar ganhará
troféu e uma bola. Também
haverá troféu p�ra equipe
disciplina, defesam�nos va
zada, artilheiro e atletades

taque da competição.

o
PIOR ATAÇlUE DA SÉRIE B DISPENSA ARTILHEIRO
O Avaí, pior ataque do Campeonato BrasÍleiró daSériel
B"com apenas 11 gols marcados em 14 jogos, anunciou
na segunda- feira a dispensa de seu artilheiro, o atacante

Brener, autor de 4 gols. '

Em sua despedida da ressacada, o jogador aproveitou
para desabafar. "Saio daqui bastante chateado. É a

primeira vez que isso acontece na minha carreira", disse,
A irritação do jogador ocorre também pela forma que
'ocorreu sua dispensa. Contratado para disputar o

Campeonato Catarinense, foi cortado no final da

competição sob a alegação de que seu salário estaria fora
da realidade do clube para 2003. O atacante aceitou uma

redução salarial proposta pela diretoria avaiana e

permaneceu.
Após algumas rodadas da Série B, nova dispensa, desta
vez por deficiência .técnica. Novo recuo da diretoria,

Motivo: os jogadores do elenco pediram a permanência
do artilheiro da equipe, que fez 3 dos quatro gols
cobrando pênaltis.

FORTALEZA JÁ USOU 30 JOGADORES NO BRASILEIRÃO
A campanha ruim que o Fortaleza está fazendo dentro

do Campeonato Brasileiro, obrigou o time cearense a

utilizar 30'jogadores em 22 rodadas. Ou seja: quase três

times inteiros.

Até' agora, oito jogadores foram dispensados e outros

oito foram contratados. Para tentar amenizar a bagunça
que tomou conta do. clube, o técnico Luiz Carlos Cruz,
que deu o vice-campeonato da Série B em 2002 ao

Tricolor de Aço,' foi chamado de volta para ocupar O

posto de Ferdinando Teixeira. Cruz havia sido demitido,
logo depois de-o Fortaleza ser eliminado pelo Figueirense
na Copa do Brasil.

A volta do treinador fez o Fortaleza subir de produção.'
Apesar de continuar ameaçado pelo rebaixamento, o time I
cearense subiu para a 21 a

posição, com 22 pontos, ao
I

lado do Fluminense.

JOINVILLE TROCA MAIS UMA VEZ DE TÉCNICO
A direção do Joinville apresentou na terça-feira o novo

técnico .do time para a disputa do Campeonato
Brasileiro da Série B. Ademir Fonseca, dispensado pelo
América, de Natal, substituiu Arnaldo Lira. O principal
motivo da saída de Lira não são os resultados - ele

pegou o time na última colocação e hoje o JEC é o

décimo sexto -, mas sim uma suspensão de 60 dias

imposta pelo STJD por rêclamações contra a

arbitragem.'
Os jogadores bem que tentaram e pediram Rara o

presidenteMauro Bartholimanter Lira comandar o time

no jogo contra o Sport, em Joinville, mas não adiantou,

Fonseca será o terceiro técnico do time na competição.
O primeiro foi José Luiz Carbone.

rv BIKE TOUI 2/8
2003

Voltit eidístifa pelo interior de Jaraguá �o Sul- em via não pavimentada

Saída e (ietono: 7h30 da Academia Impulso (a partir das 6:30 será servido
eafé da tnanhã)- Tempo estimado: 2h30 à 3hOO - Percurso: 72km -

jaraguá/SantaLuzia (viaAmizade) - Santa Luzia/Nereu Ramos (passando pelo
FletellE�t:âncja RibeirãoGrande) - Nereu Ramos!Jaraguádo Sul (viaVila Rau)
Equipe deapoie: uma pick-up acompaharáogrupo

Rua Presidente Epitácio Pessoa. /08/ - (47) 275-1862
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