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D
Festival de FormasAnimadas
reúne artistas de todo o Estado

Malwee perdeu para
a Unoesc, por 4 a 2

A Malwee perdeu a in

vencibilidade na divisão especial do
Campeonato Catarinense de

Futsal ao perder para a Unoesc,
em São Miguel do Oeste, por 4 awww.marisol:com.o,r
2, na sexta-feira.

PÁGINA 12

Bicicross liderou

etapa do estadual
Os atletas da equipe Màlwee

de Bicicro s s participaram da

quarta etapa do Campeonato
Estadual da modalidade, garan- -

tiram excelentes resultados e a

liderança da competição.
PÁGINA 11

"Duas Rodas
·Industrial

www.duasrodas.com '

Atropelamento mata

ciclista na BR-280Conforto com muita�
www.mannes.com.br

Arquivo

Começa hoje em Jaraguá do Sul o Festival de Formas Animadas, um dos eventos culturais de maior importância
para a cidade e região e que vai contar com.a participação dosmelhores bonequeíros de Santa Catarina. Página 5

O Corpo de Bombeiros

Voluntários de Guaramirim

prestou atendimento a um ciclista

que sofreu acidente na noite de

sábado. Odair da Silva Cabreira,
18 anos, morreu atropelado.

PÁGINA 10

Cartório de .laraguá do Suljá
emite título de eleitor na hora BRDE e Acijs

assinam convênio de

cooperação mútua
PÁGINA 4

PR.Srov
@46fI"l!,il'MM N3i!fl"Mii'iM'
311-1846/ WWWJlroSBIV.tIlLb

Celesc faz mutirão

contra as fraudes

Cassuli Advogados Associados SIC
OAB! se 397/99

(47) 371-7511
Direito Trabalhista Empresarial

. '-

na mlcrorreglao
PÁGINA 4

Caraguá promove
. "'" -��.-

�..

�
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. -

exposlçao com o

artista Mário Max
PÁGiNA 7

Cesar Junkes

Sistema on-line foi implantado no início do mês de agosto e atende eleitores de Jaraguá do Sul e Corupá. Página 3

GUNDE
LIQUIDAÇAO

DE INVE'RNI
RAVELLI

QUEM CONHECE A LlQUIDA(ÃO RAVELLI CONFIA.

I/ELLI
Moda Masculina
Cal�adÍllo da MGrechal; 364
Estacionamento Anexo.
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO
- T

TERÇA-FEIRA, 12 de agosto de2�

Antes tarde do que nunca
ROSANE SASSE - Vice-presidente do STIVestuário de
Jaraguâ do Sul e Região, Integrante do Conselho Estadual

. dos Direitos da Mulher/SC�'·,4, .. �

:; Á recente criação do comitê catarinense em defesa da apro
vaçãodo Projeto de Emenda Constituicional (pEC) que pre
vêo direito à aposentadoria para donas de casa é o resgate de
uma dívida centenária de toda a sociedade para com as mu

lheres. O Projeto foi proposto pela deputada federal Luci
Choinacki (PT/Sq, em 2001. Agora, jáobteve parecer favo
rável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Fede
ral e conta com o apoio de toda a bancada feminina no Con
gresso Nacional, independentemente de cor partidária. EM
Santa Catarina, o Comitê foi formalizado durante audiência
na Assembléia Legislativa, ocorrida dia 4 de agosto, com ple
nário lotado e as presenças do ministro da Pesca, José Fritsch,
da senadora Ideli Salvatti (pT /SC), das deputadas federal, Luci
Choinacki 'e estadual, Ana Paula Lima, além de dezenas de.
entidades e lideranças que atuá� na, defesa dos direitos da
mulher, no estado, entre elas o �onselho Estadual dos Direi- '

tos da Mulher e a Federação dosTrabalhadores nas Indústrias
de SC (Fetiesc) .

, '.. .

, ..
" .

A formalização do comitê será esten�id,:;t'a;'pàrtir de agora
a todas as capitais do país, num] mutirãó gtié'?ever? levar à
aprovação do PEC o quanto antes, <AfinaVas" donas de casa

não podem mais esperar por jus,tiç;i, para tererrí"direito à apo-:
sentadoria. "Tá na hora do Brasil contribuir"; como diz o

slogan da campanha. O descaso e a falta de reconhecimento
ao trabalho da dona de casa, uma tarefa que, aparentemente,
não' gera lucro para o Deus "mercado", estão no cerne de
uma questão cultural mais abrangente do que se possa imagi
nar: qual o significado do trabalho?

Em nossa sociedade o trabalho doméstico - aquele de inú
meras tarefas nunca terminadas e sempre reiniciadas - guarda
ainda traços de uma relação escravista na qual direitos básicos
são desrespeitados. Os direitos civis, políticos e sociais nunca

são presenteados. São conquistados com muita luta através da
organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Entretanto, di
ferentemente da operária, que encontrá no espaço coletivo da
fábrica a dimensão do seu valor e as formas para a organiza
ção de suas reivindicações, a dona de casa tem maiores difi
culdades de conscientização e mobilização social. A dona de
casa serve a qualquer hora a toda uma família; sem quaisquer
direitos. .,

O Projeto-de autoria da deputada Luci Choinacki vai asse-
.

gurar a dignidade a nada menos de 2,3 milhões de mulheres
donas de casa que ainda não têm direito à aposentadoria. Se
gundo a Fundação Perseu Abramo, somente 17% das mulhe
res brasileiras têm trabalho formalizado, o que significa que
elas foram para o mercado de trabalho mas não puderam
usufruir ainda da divisão dos frutos desse trabalho. Apenas
triplicaram a jornada. Atualmente, 37% das famílias são co

mandadas por mulheres. Não podemos ver o mundo com o

olho do mercado, porque o que é direito não se contabiliza na

economia. O Projeto da deputada Luci é de "inclusão social",
conforme ressaltou o ministro da Pesca, Jo�� Fritsch. Que
seja aprovado, antes tarde do que nunca.

.

"

Parabéns!
Parabéns à equipe do CORREIO DO POVO que, apesar de ser

o mais antigo, continua inovando.
Surpreendendo. Ousando. Agit�ndo...
Encontrar o encarte CONTEUDO foi motivo de ·alegria e

crença maior em nossa pujante indústria gráfica.
abraços.

Atenciosamente,

INACIO CARREIRA - jornalista
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,Centro, ou pelo e-mail;redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço outelefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessanas.

A saúde dos hospitais
r .

,

A sociedade como
nais, vale citar a ortopedia, E
Jaraguá do Sul, apenas umm
dica atende pelo SUS no Ho

pital Jaraguá. Este médico Chf

ga a prestar cerca de 70 aten
.

mentos em uma única manhã

A saúdemoral dos hospitais
. está sendo questionada, desta
vez para valer. A Câmara de Ve-

,

readores de Jaraguá do Sul, em
uma decisão inédita, anunciou
que vai me�mo':instilar -u��
CEI ( Comissão Especial de ,- em mazs Algumas vezes, os pacient
Inquérito) para investigar as transparência das entram em grupo como forOl!

possíveis irregularidades exis-
ações de saúde de agilizar o trabalho e não d�

tentes nos Hospitais São José e xar ninguém sem atendimenta
desenvolvidasJaraguá. A iniciativa, orquestra- ...J

Será que não existe nenhum
da pelo presidente da entidade, outro ortopedista disposto I

Carione Pavanello (PFL) tem desejam trabalhar na região e dividir.a carga de trabalho, sem

o apoio de vários segmentos que não aceitos, serviram para prejuízo para ninguém?
sociais, que desejam mexer em levar ao conhecimento do pú- A sociedade como um todo
assuntos até então considera- blico um problema sério. É ób- espera que a CEI dos Hospí·
dos como tabus e que contam via que deva existir formas de tais resulte emmais transparêa·
com os mecanismos políticos averiguar se esses profissionais cia das ações de saúde desea·

para promovermudanças, algu- "de fora" são de confiança e que volvidas em Jaraguá do Sul f
mas realmente necessárias. realmente desejam atual de for- que, a partir dos resultados, OI

O pedido de instalação de ma correta e verdadeiramente problemas sejam realmente 50'

uma CEI envolvendo o funci- . profissional. Todos sabemos lucionados. O que a sociedade
6rt'árherito administrativo Qüt·. que um médico .deve ser bom não deve e certamente não vm

hospitais pode. representar tVrt,;, o suficiente para. exercer sua aceitar é que, por oport:unismol
avanço para Jaraguá do SuJ," :' 'atividàde sehi;'pi�juizd� para a políticos, se questione a hanes

município que não .tern o hábí-', sociedadeondêéstá inserido. O '., tidade e a integridade de duas
to de questionar valores ;; C6rh�. :;. que re�e.Pte' bã6: '6,.·compre� , : instituições tão antigas quantO
portamentos instituidos p6rc;le�} �en�íy�i ép CO�9r�tiVismo sem os Hospitais SãoJosé eJaraguá,
terminadas corporações, Cbtn:Ç),: "'rI1edidas;"§&é vç, 119 ,jhgt�ssó de

" .É preciso ter cuidado para que
é do caso dos médicos que atu- '.� ütn;.novp·20fega w:n ph)blema, julgamentos sem conhecirnen·

.

am na cidade.
. _ ,t)ão., ,tin1il. tentativa. de' solução, to de causamaculem a image!l1

As inúmeras denúncias de
'

pata a �scassez d� profissi9rlai�.
".

destas instituições, que sempre
profissionais "de fora", como Entre as especialidades que serviram ao povo de Jaraguádo
são chamados os médicos que mais necessitam de profissio- Sul.

um todo espera que
a CEI dos

-Hospitais resulte

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Fontes dos partidos que integram a coligação
"Mais Jaraguá" estão comentando na cidade que

o prefeito Irineu Pasold está preparando uma

reforma administrativa. De acordo com elas, o

governo pretende criar novos cargos, eliminar

outros e fazer algumas alterações no atual

cronograma. Caso essas reformas se confirmem,
ficará claro que o prefeito está tentando tomar

pé da situação e quem sabe agora, aqueles que

somente ocupayam espaço político, venham a

ceder o lugar aos realmente querem trabalhar.

Cogita-se, inclusive, o retorno de pessoas que
foram afastadas por problemas de

relacionamento com a equipe da atual

administração municipal e que devem voltar a

ocupar cargos de confiança na administração de

Irineu Pasold.

"

eI,

to

COOPERAÇÃO
Santa Catarina contará com uma linha de

cooperação científica e comercial com a Rússia

a partir desta semana. O, trabalho será realizado

pela Secretaria de Artic{.uação Int�rnacional, com
m' apoio do Instituto Latino-Americano da

Academia de Ciências da Rússia e do Centro de

Consultas de Negócios Internacionais daquele
país, e resultou da missão empresarial organizada
pelo Governo do Estado à Rússia na segunda
quinzena de maio. Ano passado, o comércio entre
os dois países totalizou US$ 1,7 bilhão, mas
acredita-se que a relação comercial entre os dois

países poderá chegar a US$ 10 ,bilhões, a longo
prazo.

ENTRE ASPAS
"Alguns que são favoráveis, mas trabalham
Contra". A afirmação é do vereador do PSDB,

p

Lia Tironi, .ao referir-se ao suposto apoio de

alguns médicos para a instalação da CEI (

Comissão Especial de Inquérito) sobre as

possíveis irregularidades nos Hospitais Jaraguá
eSãoJosé.

POLÍTICA CORREIODOPOVO3

ITECNOLOGIA: ELEITORES DO MUNiCíPIO PODEM TIRAR TfTULO EM APENAS UMA VISITA AO CARTÓRIO

Cartório de Jaraguá do Sul já
pode emitir títulos em on-line

]ARA(;uA DO SUL -

Desde o dia 10 de agosto
o cartório eleitoral de

Jaraguá do Sul está

emitindo títulos eleitorais
utilizando o sistema on

line, isto é, o documento é

entregue na hora, sem

necessidade do eleitor ir

até o cartório mais de uma

vez. A novidade, segundo
o chefe do cartório, Pedro
Krarner,. está sendo

implantada em todo o

Estado de Santa Catarina,
sendo que a preferência,
por ordem de

implantação, ficou com as

cidades maiores, como

Florianópolis, Joinville,
Blumenau, Criciúma e

Lages. "A região Norte de
Santa Catarina está

implantando o sistema

desde o dia 10 deste mês,
com ampla aprovação",
acrescenta Kramer.

Na avaliação do chefe

do cartório, a mudança só

trouxe benefícios: ''Antes,

Cesar Junkes

Títulos eleitorais ficam prontos em menos de cinco minutos

o tempo para a entrega
do título era de três meses.

Agora, é na hora, o que

significa agilidade e menos

riscos de erros", analisa

Kramer. Segundo ele, com
esse sistema, é possível
verificar a situação do

eleitor, através de um

completo banco de dados

a que estamos ligados em

âmbito nacional", explica.
Através do novo

sistema de emissão -de
títulos pode-se verificar

todo o histórico do eleitor,
como por exemplo, se o

mesmo já teve outro título,
se possui irmão gêmeo. O
sistema permite ainda que

sejam feitos todos os

procedimentos, como

revisão, transferências,
segunda via, primeira via e

também corrigir dados ou

informações truncadas.

A demora na emissão

dos títulos, antes da

implantação desse novo

sistema, dava-se porque os

pedidos eram transferidos

para Florianópolis, de
onde eram encaminhados

para Brasília, onde se fazia
o "batimento nacional",
que consiste no

cruzamento de dados, e

somente então o título era

emitido, para posterior
encaminhamento para as

zonas eleitorais;

Desde o dia em que foi

implantado em Jaraguá do
Sul, o novo sistema já
gerou 140 títulos, todos

entregues na hora, e mais

nove para a comarca de

Corupá, também

vinculada a esta zonà
eleitoral. "O sistema

representa um avanço para
o nosso trabalho. É
simples, de fácil

compreensão e oferece

toda a segurança necessária

para minimizar a margem
de erros, pois estamos

ligados diretamente com o

banco de dados do

Tribunal", resume Kramer.

CEI dos Hospitais já tem adesão de ,lO vereadores
]ARAGuA DO SUL - O

vereador Lia Tironi

(PSDB) disse ontem que já
tem o apoio de 10 verea

dores, que devem assinar

ainda esta semana o pedi
do' de instalação de uma

CEI (Comissão Especial
de Inquérito) para investi
gar as possíveis irregulari
dades existentes nos Hos

pitais São José e Jaraguá,
que têm sido alvos de du

ras críticas por parte de al

guns setores da sociedade

jaraguaense. ''Vamos ler o

pedido de instalação da

CEI na sessão de quinta
feira. Até lá, estaremos em
busca de mais adesões.

Como, legalmente, preci
samos de sete assinaturas,
é certo e seguro a CEI será

instalada", afirma o vere

ador.

O vereador Lia Tironi

optou por não revelar os

nomes dos colegas que

apóiam a proposta de ins

talação da CEI dos hos

pit�s. "Por enquanto não

vou revelar os nomes por
que sei que ainda recebe"
rei mais apoio e não que-

ro deixar ninguém de

fora", argumenta o verea

dor, que tem encabeçado
o movimento em favor da

implantação da CEI, com
total apoio do presidente
da Câmara de Veteadores,
Carione Pavanello (PFL).

Na avaliação de Tironi,
um dos motivos que leva
ram ao pedido de instala

ção da CEI é o númeto

expressivo de reclamações
de pacientes e de médicos
de fora, que gostariam de

trabalhar em Jaraguá do

Sul mas que são impedidos

pela "reserva de merca

do", existente na região.
Outro fator é a dívida dos

hospitais, "Queremos sa

ber onde está o déficit e

quais os motivos para esse

déficit", questiona o vere

ador. Ele ressalta, no entan
to, que a Câmara de Vere

adores vai contratar pro
fissionais especializados em
administração hospitalar.
"Não é caça às bruxas,
mas a sociedade precisa
saber o que realmente está

acontecendo", reforça o

vereador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_4CORREIODOPOVO ECONOMIA.

IMUDANÇA: ALTERAÇÃO DE TARIFAS PODE GERAR ATRASO NA EMISSÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Contas de luz serão reajustadas
com percentuais diferenciados

}ARAGuA DO SUL - A

gerência doescritório regi
onal da Celesc espera rece
ber ainda: hoje os

percentuais das novas tari

fas, que agora são diferen

ciadas por setor. De acor

do com a gerente comerci

al do escritório da Celesc

emJaraguá do Sul, Rozanda
Balestrin, o governo mu

dou a forma de cobrança
e desde o dia 7 de agosto
as tarifas estão divididas

por setor. "Antes, o

percentual de reajuste era

igual para todos os setores.

Agora, as tarifas são dife

rentes, começando com

26% para as residências e

chegando a 33% para a in

dústria", explica Rozanda.

Ele ressalta que, mesmo

contando com uni atraso'

no envio das novas tarifas,
o consumidor não será pre
judicado. "Fomos pegos de
surpresa e nossos equipa
mentos de informática não

estão preparados para esse

novo cálculo", argumenta
Rozanda.

Ainda de acordo com
'.

a gerente comercial, as no-
I

(,:.,

Rozanda afirma que o escritório foi pego de surpresa

Cesar Junkes

vas tarifas devemgerarmais

inadimplência. Ela afirma,
no entanto, que a Celesc

permite um percentual de
inadimplência que corres

ponde a apenas 1,4% do
faturamento. "Se passar
mos .disso, temos cortes em
nosso orçamento e somos

obrigados a providenciar o
corte do fornecimento",
explica a gerente. "Nossa

inadimplência está inferior

a 1%. Estamos com tudo
sob controle", analisa.Em

Jaraguá do Sul as ligações
residenciais somam 31.965;
as industriais 2.188; comer
ciais 3.243; rurais 1.908, ser
viços públicos 74 e admi

nistração pública 191.

MUTIRÃO - A gerente
comercial do escritório da

Celesc de Jaraguá do Sul

informa ainda que foi rea

lizado, no período de 28 de

julho a 8 de agosto, um
mutirão de fiscalização nas

regiões Norte e Nordeste,
envolvendo os municípios

de Joinville, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul e Mafra,
que se uniram no sentido de

combater as fraudes. O tra

balho teve início ano passa
do, parou no período de

transição do governo e ago
ra recomeçou.

A gerente explica que,
somente com o trabalho

deste ano, foram realizadas
nada menos que 4.564 fis

calizações nosmunicípios de
Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder e Guaramirim e

descobertas 18 fraudes, ou
seja, 18 casos de roubo de

energia elétrica através de

intervenções no medidor.

Rozanda afirma ainda

que esse tipo de fraude certa
I

mente é feita por pessoa que
entende do assunto. ''Acha-

.
/

mos que existe urna pessoa
especializada em fazer esse '

tipo de fraude e que está agin
do na região já há algum tem

po", salienta Rozanda. Ela
revela 9ue" aproximadamen
te 400/0 das fraudes foram

descobertas nomunicípio de
Corupá. O resultado do tra

balho foi a recuperação de
75.803 kwh. (MHM)

Empresários terão chance de incrementar os negócios
}ARAGuA DO SUL - O

diretor financeiro do

BRDE(Banco Regional de
Desenvolvimento do Ex

tremo
I Sul) Geovah

Amarante esteve emJaraguá
do Sul na noite de ontem

para participar da reunião
semanal daAcijs (Associa
ção Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul) quando
foi assinado convênio de

cooperação e ajuda mútua

entre as duas entidades.

O convênio também
vale para a Apevi ( Associ
ação das Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu) e

servirá como porta de en

trada aos empresários asso
ciados em qualquer das
duas entidades representa
tivas de classe e que dese

j�m obter empréstimos

Vicky arte!

Geovah Amarante assinou convênio na noite de ontem

para alavancar os seus ne

gócios ou mesmo para co

meçar um negócio novo.

"O nosso banco não tem

frescura, queremos estimu
lar e fomentar negócios",
ressaltou o gerente financei
ro do BRDE, um banco de

fomentos fundado em

1961 e que é gerenciado
pelos três estados do Sul:

SantaCatarina, Paraná e Rio

Grande do Sul.

De acordo com Ama

rante, O banco dispõe de R$
.

600 milhões para serem

aplicados, sendo que, além

deste valor, outros R$ 200

milhões já foram aplicados
em projetos de expansão
em inúmeras empresas do

Sul do Brasil. O gerente fi

nanceiro explicou que o

BRDE vai disponibilizar a

presença de urn técnico, que
estará em Jaraguá do Sul de

15 em 15 dias, quando dará

toda a assistência necessária

aos empresários interessa

dos em conhecer as linhas

de crédito do banco.

Amarante salienta que o

BRDE está entre os 50

maiores bancos do Brasil e

financia projetos de pesso-\

as físicas e jurídicas com

empréstimos de até R$ 10

milhões, sendo que a prefe
rência é as micro e peque�
nas empresas. (MHM)

IN
REPASSES
A afirmação dos prefeitos da região do Vale do Itapo
que houve queda no repasse do FPM (Fundo/de Par

ticipação dos Municípios) deste ano não

verdadeira. Segundo informações da Secretaria d
Tesouro Nacional, rios sete primeiros meses deste ano,
a média das transferências foi superior à de igual pen
odo de 2002, já descontados os 15% ao Fundef (Fun·
do de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e Valorização do Magistério.

,

De janeiro a julho de 2002;Jaraguá do Sul recebeu RI
4.522.065,70. Neste ano, o valor saltou para RI
4.813.757,70, uma diferença positiva para o munio

pio de R$ 291.692,00 - média de R$ 41.670,00 ao

mês. Em Guarmirim a situação é semelhante.

Os valores das transferências do FPM aos outros
,

municípios da região doVale do Itapocu estão dispo
níveis no endereço www.tesouro.fazenda.gov:br

/'

FEIRA
O setor de componentes para calçados estará presen
te na A+A 2003 - Feira Internacional de Segurança e

Saúde do Trabalho, Equipamentos de Segurança Pes

soal e Segurança nas Empresas, que ocorre de 27 a 30

de outubro, em Düsseldorf, na Alemanha. As empre
sas Flecksteel e ITM, duas das integrantes do consór

cio Safety by Brasil, de fabricantes de produtos para
calçados de segurança, representarão o setor de com

ponentes no evento. A presença brasileira na feira tem

o apoio da Assintecal (Associação Brasileira de Em- I k
presas de Cómponentes para Couro, Calçados e Ar-

'

tefatos). A produção de calçados de segurança vem

criando possibilidades de negócios no exterior para
indústrias brasileiras de componentes. Empresas de

vários países, entre eles a Alemanha e a África do Sul,

já estiveram no Brasil, através do Projeto Comprador
Individual, conhecendo os produtos brasileiros e fe-

o chando negócios para exportação dos produtos es

pecíficos para estas linhas de calçados.

PIS
A Caixa Econômica Federal inicia no dia 13 de agosto
o pagamento dos Rendimentos do PIS e do Abono

Salarial para trabâlhadores de todo o país. O calendá
rio de pagamentos obedece ao mês de nascimento do

.

-trabalhador, Nó exercício 2003/2004, a CAIXA tem'

disponível para o pagamento de abonos R$ 1,6 bi

lhão, que devembeneficiar 6,8milhões de famílias. Tam- l

bém estão disponíveis
'

para saque R$ 1,05 bilhão
em Rendimentos do PIS,
que beneficiam 32,3 mi

lhões de trabalhadores.

No total, a CAIXA esta

rá injetando na economia,
ao longo do calendário

de pagamentos" cerca de o

R$ 2,65 bilhões.

<..4maiq'dCd.,d&

'«omfilflt}�olJ�.co('/t> /jJ.,ulf
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XPOSIÇÃO
O Centro Politécnico GeraldoWerninghaus, que tem
por missão gerar e difundir conhecimento tecnológico
e capacitar indivíduos para o exercício da cidadania e

da profissão, está realizando no Shopping Breithaupt,
a sua 1" Mostra Técnica. O objetivo é levar à comuni
dade ]araguaense informações sobre os cursos técni
cos oferecidos pela Instituição, nas áreas de Eletrôni

ca, Construção Civil e Informática, bem corno apre
sentar alguns projetos e trabalhos práticos confeccio
nados pelos alunos dos três cursos oriundos de suas

atividades nos laboratórios da escola. A visitação ao

stand está aberta no horário das 10 às 22 horas, até o

dia 21. Outras informações pelo fone 273-5267, no
endereço Rua dos Imigrantes, 500 - ao lado da

UNERJ ou via e-mail centropolitecnicoéêunerj.br

VAGAS
O Centro de Educação Infantil "Maria Domênica
Bortolomiotti Peixer", de Guaramirim, comemorou
na semana passada o primeiro aniversário da escola.

Inaugurado no dia 1.0 de agosto de 2002, na rua

Genoveva Pisetta, o centro atende 137 crianças, a

maior parte delas em tempo integral, onde recebem

quatro refeições diárias e são atendidas por programas
de atendimento pediátrico, pedagógico e de

orientação a escovação dentária. A diretora, Delminda
Silveira dos Santos, informa que o cardápio é
elaborado com acompanhamento de nutricionista da
prefeitura. ''A alimentação é de primeira qualidade",
enfatiza. Com a construção dos Centros de Educação
Infantil "Maria Domênica Bortolomiotti Peixer", no
centro; "Paula Reinert Feldmann", no bairro Rio
Branco e ampliação do centro "Maurita Maria Rosa",
no, bairro Amizade a atual administração de
Guaramirim ampliou de 100 para 430 o número de
crianças atendidas na Educação Infantil no município.

ESTÁGIOS
Direcionado a empresas com interesse em contratar

estagiários, a Agência de Integração de Santa .Catarina
(AGISC) conta em Jaraguá do Sul com o apoio da

Associação Comercial e Industrial e Associação das
Micro e Pequenas Empresas, viabilizando a integração
entre empresas e instituições de ensino para possibilitar
a estudantes o acesso ao mercado de trabalho. Entre
os benefícios, as empresas terão completo
assessoramento técnico, legal e administrativo; custos
reduzidos; facilidade no recrutamento e contratação,
redução de riscos trabalhistas e encargos sociais;
seguro contra acidentes do estagiário. Serão candidatos
ao estágio estudantes, maiores de 16 anos, cursando
ensinomédio, técnico ou superior. Interessados podem
obter mais informações com Glaucieli, através do
telefone (47) 275-7022.

FEIJOADA
O ,2° Ano Regular do Colégio Nova Era promove
FeIjoada da Família no dia 16/8 às 16 horas, valor da
feijoada é de R$ 6,00 reais.

mos poderão
a. Pense
elo que quer.

letivo, você va i senti r

Avanta e ficar sozinho. Cor:
mareio

'

Touro � Vá em busca do

�a "t, emPJie<"lbnhou: será um

to poro se

profissão. O
se afirmar ainda

. Rosa.

J' vite fa lar o que
"I>,,=t";/""":nào magoar os

o faça promessas
erá cumprir depois.
novo amor. Cor:

stronhos. Terá
no á rea afetivo.

GERAL

IDIVERSÃO: PÚBLICO PODERÁ SE DIVERTIR ESTA SEMANA COM FESTIVAL DE FORMAS ANIMADAS

Formas Animadas �

reune oS

principais bonequeiros de se
}ARAGuA DO SUL -

Em sua terceira edição, o
. Festival de Formas Anima

das de Jaraguá do Sul re

serva a partir de amanhã,
dia 13, até o dia 17, mo
mentos de emoção e en

cantamento para públicos
de todas as idades. São es

petáculos que vão reunir

alguns dos principaisgru
pos de bonequeiros do

Brasil, além da presença
do grupo espanhol Tàbola
Rassa, que fará a noite de

abertura com o espetácu
lo "L' Avar", de Moliére.

A Companhia Tàbola

Rassa, .
de Barcelona, traz

para a noite de abertura o

espetáculo "O Avarento",
uma adaptação da peça
escrita pelo francês

Moliêre onde a água é ob

jeto de cobiça.
O espetáculo que será

apresentado amanhã, às

20h30, no Grande Teatro

do Centro Cultural utiliza
a técnica de manipulação

I

direta com objetos e é uma

adaptação de Jardi Ber
trán, Miguel Gallardo e

Olivier Benoit, os dois úl

timos diretores e mani

puladores dos persona

gens.
Os dezenove grupos

que participarão do III Fes
tival de Formas Animadas

buscam, nas apresentações,
retratar a realidade através

da comédia, do ron;ance
ou narrando o cotidiano

sonhador e frustrado do

ser humano e suas dispu- r

tas pelo poder e pelo status

suo individualidade
ar hoje. Dedique-se
jetos. Será um bom
ra liberar os suas

oqoto. Cor:

Virgem - O convívio com os

eis vai 'influenciar
om seu por, o
o e carinhao vai'
to. Cor: Tons

Arquivo
Terceira edição do Festival de Fonnas Animadas inicia amanhã

social.

''A diversidade de te

mas e os espaços alternati
vos-em que eles serão apre
sentados é uma inovação
que valorizará ainda mais

a programação e motiva

rá a comunidade", destaca
Gilmar Moretti, vice-pre
sidente de artes. cênicas da.

SCAR e coordenador ge
ral do evento. Segundo ele,
a arte da animação vem

conquistando cada vez

mais espaço e a integração
com o público valoriza

uma manifestação que não

impõe barreiras, tornando
se acessível a todas as ca

madas.

.
Os ingressos para a

noite de abertura e demais
dias do 30 Festival de For
mas Animadas. estão sen-

omento poro dosar
responsabilidade no

tal. Vá com

ronco.

do vendidos na secretaria

da SCAR, pelo sire

www.ticketronics.com.br
ou pelo 0300 789 350, ao

preço de R$ 10,00 (adul
tos) e R$ 5,00 (estudantes)
nas duas apresentações do
grupo espanhol; e de R$
5,00 e R$ 2,50 (estudantes)
nos. demais dias. Além do

público em geral, escolas
do município terão acesso

,

em pacotes especiais defi
nidos pela organização do

evento.

Mas o festival conta
também com atrações na

cionais. Dentre os destaques
está a Cia. Truks, de São

Paulo, que apresenta o es

petáculo "Vovô"; a Cia.

Lumbra, do Rio Grande

do Sul, traz "Sacy Pererê -

A Lenda da meia noite",

utilizando técnicas de tea

tro de sombras e inspira
do no primeiro livro de

Monteiro Lobato, um es

petáculo recomendado

para crianças e adultos;
Minas Gerais marca pre
sença com a peça "Mu

sicircus", do grupo Nave

gante, trazendo marionetes
de fio que fizeram sucesso

na abertura da novela As
, Filhas da Mãe, da Globo.

Este ano o Festival traz

outra novidade: amanhã, às
15 horas, acontece uma

apresentação na praça An

gelo Piazera, em frente ao

MuseuHistórico Emílio da

Silva. Do museu, sairá um

desfile que levará um bo

neco pertencente a Mar

garet Schlünzen, conhecida
na década de. 50 por
"M6in-Móim" por usar

técnicas de teatro de anima

ção e considerada a

"ÂNlMA", ou alma do fes

tival, até o Centro Cultural,
onde o evento acontecerá.

Este ano o Festival têm

uma inovação especial: rio
domingo, dia 17, após a

missa na igrejamatriz a Cia.

dos Bonecos, de Rio do

Sul, apresenta a peça "O
Nascimento do menino

,

Jesus". E durante tódo o

evento estarão acontecen

do performances de

bonequeiros e esquetes
montadas pelos alunos do

curso de artes cênicas da

Udesc e do grupo de tea

tro adulto da Sociedade

Cultura Arrfstica de

Jaraguá. (CELlCE GIRARDI)

Sagitário - Procure não

centra'lizhl�tô os tarefas em

stressada. E

Capricórnio - Tente resolver
u

.

o questão financeira
endente. No amor, o

quem amam vai
ens. Aproveite ..

Aqu5cio�::)iocê se destacará

e�ôr9Jê��das às áreas de .

mo,d(),e�b�le�. A sorte vai estar

a�1?éI;l���'�o amor você e o

qoto vão estar em sintonia.·.cor:
Cinzo.
Peixes r-r- Dê atenção o suo

não fazer esforços
Você vai estor
eia de charme.
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ISAÚDE: MENINA DE 11 ANOS MORRE NA SEXTA-FEIRA VíTIMA DE MENINGITE BACTERIANA EM JARAGUÃ.DO SUL

Meningite Pneurnocóccica
mata criança de 11 anos

]ARAGUA DO. SUL - A

menina T.A., de 11 anos,

faleceu às 21h2Qmin de

sexta-feira vítima de me

ningite bacteriana pneumo
cóccica. De acordo com o

pediatra .intensivista, Ro
drigo Ferreira de Souza, a
menina deu entrada no

Hospital e Maternidade

Jaraguá às 16 horas em

coma grave depois de ter

sido atendida em outro

hospital da cidade. Este. é

o segundo caso registrado
pelo hospital este ano de

meningité bacteriana pneu
mocóccica. A outra paci
ente, T.P., de nove meses,
continua internada naUTI
Infantil onde faz tratamen
to. O caso foi comunica

do, ii Vigilância Epide-
• miológica.

O médico explicou que
T. A. foi submetida à ven

i
tilação mecânica para dar

suporte ao seu sistema res

. piratório e hemodinânico.

"Infelizmentea bactéria é'

Cesar Junkes

Weber: "nesta época do ano, casos de meningite são maiores"

agressiva e houve infecção
generalizada", comentou

. ('

Souza. De acordo com o

médico, os pais, que mo

ram no bairro Jaraguá 99,
informaram que T.A. apre
sentou início dos sintomas
da doença como febre,
dor de cabeça e vômitos

.

na tarde de quinta-feira.
O pediatra falou ainda

que os dois registros deste

ano em Jaraguá do Sul não

podem ser considerados

como um surto. "É uma

doença que quando não

mata pode deixar seqüela"
previu.

De acordo com o se

cretário de Saúde, Airton
Luiz Weber Silva, nesta

época do ano, a incidência

de casos de meningite são

maiores,' e a transmissão
. acontece mais facilamente
em virtude do confina
mento."Por isso. aconselha

mos sempre .manter os

ambientes ventilados e dei

xar o sol entrar", indica.
Relatórios foram enviados

à Vigilância Sanitária do

Estado para análise da si

tuação. "Qualquer altera
ção que acontece na saú

de, é comunicado a Vigi
lância Estadual. Por isso se

vai haver campanha para
prevenção da meningite
quem poderá dizer é a Vi�

gilância do Estado, já que
este tipo deinfecção (por
pneumococo) não depen
de de medicação e sim de

prevenção", explicaWeber.

Com relação a escola que
a menina frequentava, o

secretário de saúde acon

selha as crianças que esta

vam com algum sintoma

de gripe, procurar um

médico.

O secretário finalizou

alertando a população que
existem vacinas contra a

doença na rede particular
de saúde da cidade. (CELlCE

GIRARDI)

Môa apresenta exposição no Centro Cultural de JS
]ARAGuA DO SUL -

Vinte e sete anos depois
de seu último trabalho na

cidade, Môa - Moacir
Moreira retorna a Jaraguá
do Sul para ocupar o am

plo espaço da Sociedade
Cultura Artística de 15 de

agosto a 18 de setembro
com a exposição "Véus
do Tempo".'São cerca de
20 obras distribuídas em .

nove instalações de gran
des véus, com técnicas de

pintura acrílica sobre

tunil, cinco sobre telas e

outras sobre lâminas

emuisionadas. Após a

abertura às 20h30 do dia
,

15, a exposição poderá
ser visitada das 14 às 21

horas, de terça-feira a do

mingo. Nascido em

Joinville, Môa já partici
.

pau de exposições na

Bienal Nacional de São

Paulo, em 1976, e no Sa

lão Paranaense de Arte de

Arte, no, Museu de Arte

Contemporânea de Cu

ritiba. Entre as exposi
ções mais recentes, o ar

tista realizou individuais
rio SESC Pompéia (São
Paulo), em 2000, e na

Galeria Xico Stokinger,

Casa de Cultura Mário

Quintana, em Porto Ale

gre, em 2001. Durante a

exposiçâoi'Véus do Tem
pó", acontece também o

wo rkshop "Materiais:

suas possibilidades para
chegar a pintura", minis
trado pelo próprio artis

ta. Serão contempladas
duas turmas: uma delas,
no turno vespertino, nos
dias 20, 21 e 22 de agos
to, das 13h30 às 17h30.
A outra turma acontece.

no sábado, dia 23 de

agosto, das 8h às 12h e

das 1 �h30 às 17h30.

"Este workshop já foi

ministrado em São Pau

lo, no espaço Sesc

Pornpéiá, há dois anos,

durante exposição que o

artista realizou no Estado,
e foi muito elogiado", in
fo�ma Mara Opper
mann, diretora da Ofici

na de Arte, da Sociedade
Cultura Artística - SCAR
- ressaltando a importân
cia dos interessados en

trarem em contato para
se informarem sobre a

disponibilidade de vagas
e sobre os materiais que
deverão trazer.

Prefeitura lançará edital

para privatização do lixà

]ARAGuA DOSUL- Para

evitar urn colapso no siste

ma de recolhimento e depó
sito de lixo a prefeitura Mu
nicipal deverá lançar em bre

ve urn edital, para privatizar
a destinação final do lixo

doméstico gerado no muni
cípio. Isso porque' após um
ano de discussões ainda não

houve uma decisão sobre a

possibilidade de instalação do
CentrodeReciclagem eDes

tinos de Resíduos (CRDR),
projeto que substituirá o ater
ro controlado da Vila Lenzi,
que está com a capacidade
máxima de operação. De
acordo com o gerente de

Meio Ambiente, Robin

Pasold, como o projeto está
em avaliação no Tribunal

Regional Federal da 4& Re

gião, sobre' a instalação do

CRDRnaTifado Funil, faz
se necessállo procurar solu

ções imediatas. Pasold desta
ca que li demora na aprova
ção do projeto está levando

a Prefeitura a tomar provi
dências para coleta e

destinação. do lixo produzi- ,

do na cidade - cerca de 70

toneladas de resíduos do

mésticos por mês. "Não

podemos mais esperar pela

resposta do TRF, por is

pretendemos como alte
tiva lançar edital para sele'
de' urna empresa' que tra

lhe na coleta e destino do lixo
Aí vai ficar por conta da

presa decidir onde depo�1a
rá o lixo", explica.

O projeto do CRDR frj
constituído há mais de dO$
anos pela empresa ZLF

Consultoria,deSãoPaukion
tratada pelaPrefeitura em par.
ceria com a Associação C0-

mercial e Industtial deJaragui
do Sul (Acijs) com a finaliclillk

.

de resolver o problema dee

gotamento da capacidade dO

aterro da Vila Lenzi, além �

ter concentrado em um mes

mo, local área pata acondicio
namento do lixo doméstico e

industtial e galpões para a ar·

mazenagem e separação do

material reciclado.

Dentre 14 áreas escollii·
das com potencial para re

ceber o projeto, a da Tifado.
Funil (no bairro Nereu fu..

"

mos) foi selecionada pela
Prefeitura, Mas a escolha não

agradou a.comunidade local,

que se sentiu prejudicada,
além de apontar que naquela

. área existem nascentes ema�

nativa. (CELlCE'GIRARDI)

Perda de Máquina Fotográfica
Foi perdida uma máquina fotográfica digital Aiptek,
com bolsa de couro preta, sábado no Big Bowling. Só

funciona com cabos e software específicos, não

encontrados para venda. Pedimos a quem tiver

informações que levem à recuperação do equipamento
êntrar em contato pelo telefone 9135-1720, com Max.

Oferece-se recompensa.

Especialização:Hospital de Clínicas "&tado do Rio de JaneirO
e CtJ,rS(l na Sociedade Brasileira de Oftalmologia doRío de Janeiro

Fone: (047) 275;.11 SO
Av. MoI. DeodorOf 776· Sala 12· Ed, MoximunnCenter

horário de atendimento das
8:3000 12:00 e dos
14:00 às' 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

._

'h'":.-' ; .: .: �- ,-:::"..
'
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, "nnecer! ..
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ALUGA-SE - quartos mobiliados,
mensal ,e diário. Tratar: 370-

3561 el proprietária.

BARRA VELHA - vende-se, em
frente a soe. Barra Velha, el 4
qtos. R$25.000,00. Tratar:

370-3113 ou 9973-5770.

JOINVILLE - vende-se, sobrado
de avl., el mesanino medindo

317m2, Vila Nova.

R$65.00Q,00. Aceita-se troca

pI casa em Jaraguá próx. a Unerj
ou em Guaramirim próx. a

Fameg. Tratar: 273-5062(hor.
eoml.).

+30
ENTRADA

ClIo PRIVILEGE 1.0 16V COMPLETíSSIMO
Air Bag Duplo, Ar·condicionado, Direção Hidráulica, CO Player com Comando
Satéllm no Volante, Roda. de liga Leve, Vidro. e Trev •• Elétrica., Volante de
Couro, Faróis d. Neblina e Travamento Aulom átlco a partir de 6 kmJh.

.

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

(proprietário)

SÃO LUIS - vende-se, alv., el
180m2, 2qtos, 1 suíte, bwc,
copa, coz., 2 salas, piso na

casa toda, próx. a Dalila Têxtil.
R$55.000,OO. Tratar: 273-
1752 ou 371-8629.

SÃO PAULO - vende-se ou

troca-se por casa ou chácara
em Jaraguá. Tratar: 370-3076.

ALUGA-SE - el 90m2, 2 dorm.é

s

··�Ri�
'��% (1)

.,;,a.""

/
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ1

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lolas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos
prazos de
pagamento.

,

CONSTRuSI
LOCÁLIZACÃO: '

Rua Marechal Oeodoro'
da Fonsec�972- CentroFONE: (4.1)275-3070

ti
"Inovando Conceitos de Vida" �

demais dependências, no

Condomínio Ouro Verde.

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

Tratar: 9953-2345.

PROCURA-SE - moças pI
dividir apto e que já possuam
apto. Tratar: 371-7931 el
Keli.

PROCURA-SE - rapaz pI dividir
aluguel, que já possua apto.

�IC Alizé 110 CV 16V MELHOR COMPRA
AirBIg Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Trava, Elétrica"
Volante de Couro, Máscaras Negras nos Faróis, e Mes, Tipo avlio.

"AVisl
e

,.&
BV

,

R.ede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

Q_icave ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435 ·3700

BLUMENAU
322·8800

JARAGUÁ DO SUL
,

370·6006

Vale do Itaj ai e Litoral Norte - SC

,I Consórcio R.anaalt
para ünsnctamentc com Taaa de Juros de 0,99% amo Para as Unhas Penault Olto e Renault scérnc O km. Flnenclamenlu coe (Credto Direto ao Consumidor) com entrada de 50% uovaioruo veiculo + saldo financiado em 30 vezes com Taxa Cliente prel'ij(a�a de 0.99% 3.m.+IOF.
laultatravés da CIi3: de crérnto Afland�merto e I nvestunerto RenaUlt 00 Brasil: Taxa de abertura de Crédito ,(TAC) nâo in:lusa. Crédito sujeito a erànse � aprovação de cadast�. Asraxas poderão ser aneraoas. s,e houverem rnucarças SignificatiVas nO,Mercaoo ftnancelro. sem aviso

ur rst�. co,!, IPI reduzido � Bonus de Fàbnca Inclusos, elou coo! o flnancl!3mento aqui proposto do Noyo Renau!t Cito Prlvilêge '1.0 16V 2003l20p:3, s�m opctorars. cor sónda. A Pintura Metálica e, o F!'ete serão acrescidos aos p-eços dos yef0110s. preço.válldo·so��nte P3�fa aqulslçáo dos .

�eçool) I>.a�te a plbllcaçalJ deste anmcm ou enquanto durarem OS estoures. (3) Preço.á vista; com IPI reduzido e aõrus ce Fábrica lnclusos para, e/cu com crlnancíamentc aqui proposto do Réneult Scéruc AUre 1 .5 � fN 20031200;]. ccrsóma e sem cpclcnaisFrete ePlntura Metáüca serec acresctoos ao
tn3tertal �U��lltla:Candjções válidas na data de vetcuraçàc deStE'anü�iO ou encue-to durarem os estoques. Para rnaírres nrcmeções , Inclusive. sobre a disponibilidade de estoque. consulte sua concesstonána Ranault.Fotcs para ans publicitários. Alguns Itens' rncstradns e' ou menclnnadcs neste .

c tá-lo são cpclonals OLl reterem-se a versões Específicas. A Renautdo Brasil reserva-se ao direito de alterar as espectrtoaçôes. destes velcúcs Sem actsuprévro. Cintos de segurança em cormnto com AirB;1gs,satVam vtcas,
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(47)376-1682
�'7r;t:".1-�'·9-:·1·�.",v v .

Rua Roberto Zeidel, 45
Corup�C

CASA J.E.
Casas Pré-fobricodos

1,372-1618
João Jcnuério Ayro�o, 1)0 .341
Jaraguá Esquerdo- Jguá do Sul

II.
275-2234/275-2894

Única Loja:
·Rua: Joéo.planlncbeck, 2100·
Vila �onl.(ant.e5da Dpaschoal)

,Jaraguâ do 6ul-6anta ca�rfna-ront:: (47) 215-3048

MATERIAIS DE CONSTRUçAo

····i�g�y,tÇ!?:Qg:��1;:·i
.

RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO

Rua Walter Marquardi; 2270

Modelos de casas pré-fabricadas pela CASAS J.E. It�D. COM. CONCRETO LTDA., Localizada na Rua João Januário Ayroso-Jaraguá Esquerdo

CASAS J.E. IND. COM. CONCRETO LTDA

Qualidade e superioridade do pré-moldado
Fundada em 01 de abril, de 1990 pelos

s o c lOS E I o i E m m e n d o e r f e r e J oh n y
. Emmendoerfer, a empresa. Casas J. E. Indústria e

Comércio de Concreto Ltda, visa a qualidade e o

padrão em suas obras, e a superioridade do pré
moldado J. E., resultado de 11 anos de mercado e

adaptação às mudanças, flexibilidade e agiHdade
resultando a combinação necessária em suas

construções.

levaram a J. E. a adaptar-se' em seus modelos andei

"CASAS PRÉ-FABRICADAS", nã'o sáomats sinônir"
de projetos definidos, hoje adaptando o proietc dOI.
cliente ao padrão das casas pré-fabricadas buscando
exclusividade em cada obra e a satisfação de nossOI

cl ientes.

Localizada na Rua João Januário Ayroso nO

341 no bai rro Jaraguá Esquerdo C E P 89253-100, e

.mai I casasje@netuno.com.br

IV.AS.ATO· IlJMIlZA•• FIGUEIRA BONATTI FRANZNER
MA'tlafAl' " c,,,na'fi, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA

Materiais de Construção

(8) 'Materlals para Construção Materiais Elétricos
•

FerragenS e Ferramentas Hidráulicos - Ferragens
•

Material Elétrico

1r-310-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tijolos. Telhas· Cimento

.. FonelFax 1--276-2000
TinIas e Vernizes

311�4139 310-4991 376-1597
376-0786

Rua Emílio Schulz, n? 40
Rua R.oborlo liemann, 491· Czerniewicl Rua Jo_sé TIIeodoro Ribeiro, 2193 • SI 02 Rua Angem Rubini, n' 321· Barra do Rio Cerro São Luiz - Jara uá do Sul

�

Novos tempos, evolução, novas tendências
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"

'�, ,""" SAo QUE VOCE PROCURA PARA Com.Ma

CONSTRUIR OU REFORMAR...

...ESTÁA 'U', 'I'"•••

Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétri'ca 375·1183

ÂGUAQUENTE
Assistência técnica

Ruá João Marcallo,
nO 255 • SI 02 • Centro
araguá do' Sul • 5C

_.�.�.

'II��I

Av. Wflltlemflr Grubbfl, l555
Vilfl tfl/flu - Jflrflguá tI� Sul

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80 \

, Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

Rua: ]araguá, 50 - Centro
Corupá - SC

Materiais de Construção
Ferraçens- Eletrodomésticos

373J1'r0001
Rua 28 dá Agosto, 1515" Guaramirim

ARTEIJQE
.' , Nosso negócio é concreto

Consulte nossos anunciantes !�:!�!.!!!"
Nlclcclll MICa,.l MF
MateriaisdeConstrução ,MAToDECONSTRUÇÃol M AD E REI RA

(47) 375·1239

'íill..I..IJS
Comércio de Materiais

de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guaramim

. sala01- Nova Brasília - Jaraguá do Sul

a 11 de novembro, '3567
i Centro· Massaranduba .

;:}•.�·�<::$SIS�'i�;i�l;:l$.�i.'®·"""__

'PAREY
fvlateria. de COrntruc<ro

Rua da Saudades, 300
Centro' • Corupá • SC

Rua PastorSdmeider, 83S! '

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
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�4 CORREIO DO POVO CLASSI
I'

SCHROEDER-vende-se, centro,
c/3 suítes, dep. de empregada
e cozo mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-5E...: no Ed. Royal Barg,
cl 3 dorm. sendo 1 suhe,
sacada cl chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

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

BARRA DO SUL - vende-se,
15x40, cl escritura, pronto pI
construir, água e luz, 100m da

; praia. R$10.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 370-
4817 ou 370-5732.

COMPRA-5E - mesmo em fase
de desmembramento.

Propostas no

teko@unerj.br
e-mail

CONDOMíNIO RENASCENSA

verrde-se, lote em rua asfaltada.
Tratar: 275-3070. Creci 8950

ESTRADA NOVA - vende-se, n

morro da pedra, cl 533m2.
R$7.000,00. Tratar: 276-
2169. ,

NOVA BRASíliA - vende-se, cl
496m2; totalmente plano, rua

asfaltada Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

,

MORENO QUEESEU!

Parcelas a partir de R$ 110íOO
Créditos de R$ 10.000/00 à R$ 120.000100

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 cf Paulo - Qualquer horário

BARRA VELHA

vende-se, casa em

frente a saída Barra

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

RIO MOLHA - vende-se, cl
969.480mQ, escriturado.

R$150,00. Aceita-se casa

ou apto no n e g
ô

c l o .

Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, cl casa
em constr., cl laje, telha e

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

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

Garagens Privalivas - Situado no Centro - Pertiilho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento � Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Close! -

Hidromassagem)- Fina.menle Mobiliadb - Linda VIsta Panorâmica de toda Av.
Atlântica .. Apenas R$180.000,OO

caibro. R$23.000,00. Tratar:
276-3353.

pronto pI constr., cl escritura.
R$15.000,00. Aceita-se carro a

partir de 95, até R$8.000,00.
Tratar: 371-6069.RIO MOLHA - vende-se; 50x40,

próx, a Gruta. Aceita-se carro.
'

Tratar: 275-3735. TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cl Andreia.

SCHROEDER - vende-se, no

centro, cl 1.980m2, plano,

,

TERÇA-FEIRA, 12 de agosto de 2001 T

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

.

Bairro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;

,

I' • Churrasqueira;

I
. Ccrzinha e Copa;
• Despensa

.1
. Lavandéria;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suite cf Closet;
• 1 Suite Master cf GIOSét e
Banheira;

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

Projetos / Execução I
Administração

e Gerenciamento da obra
.

r Escritório deEr;ge�hâria.;

I
.

Av. Mal•.Deodoro da Fonseca, 97,
Ed.Di_, aobreIoja • Jaraguá do Sul

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

R$120,00 mensais. Tratar:

276-0605 cl Vally.

VENDE-SE - cl 400mQ, na R.

José Mesch, Lot. Santo Antônio;
R$3.000,00 entro +

.R$5.000,00 parco em
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'CLASSI?O�I TERÇA-FEIRA, 12 de agosto de 2003 CORREIO DO POVO 5

VOLTE A FICAR EM

FORMA. REDUZA OU

CONTROLE SEU PESO

COM SAÚDE.

ATENGIMENTO
.

PERSONALIZADO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

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

ADEMILAR
VENDE-5E - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo VENDE-5E - padaria, compl., cf'
ponto, aluguel acessível. R$ ótimo ponto e clientela, na /Iha
10.800,00. Tratar: 371-5512. da Figueira. Tratar: 370-5767.
(proprietário)

VENDE-5E -loja de calçados, na
VENDE-SE - loja Royal Barg, Vila Lenzi. Tratar: 371-7636.

entregar listas telefônicas.

Tratar: 370-3156 ou 9997-

91,45.
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo, empregos CASEIRO - ti experiência,

procura chácara ou sítio- pI
cuidar. Tratar: 275-0400.

Cartas de crédito de R$'20.000,OO a R$ 120.000,00 ------------�---------------

VAGA PARA 1 VENDEDOR. VIAJANTE

Requisitos: carro prôprlo,' celular, disponibilidade para

viagens e experiência em vendas .

Abrangência: Região de Jaraguá do Sul até planalto Norte.

Empresa oferecl: Clientela formada e boa remuneração.
Segmento: farmácia, supermercado e outros.

Contato para entrevista a partir de segunda feira (12/08)
Tel.: 047.9112.7486 com Guasselli.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
. de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

Lances podem ser também embutidos o� com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos! .

COSTUREIRA - precisa-se, pI
maq. reta, cl conhecimento em

tecido plano. Tratar: 371-3830.
- - - - - -:- - - - - - - - - - - -_,- - - - - - - - - - -

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com,
conhecimento em Linux. Possuir

carteira de habilitação.

. Tratar: 370-4090 hor. comi.

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

consórcio, cf telefone em casa

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

Consórcio União. '
311·8814 Empreend:imentos,

Imobiliário. Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 IS - Jaraguá do Sul
PRECISA-5E - de entregadores
que possuam 'carro ou moto, pI ....... ,__�

Mude seu conceito de viver
.. btf

(jartfen�fl �

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

,,'1, :' saldo direto a/.á Construtora
.y.{fi! >< h �l �. � .f ,. •

Plantão. de Vendas: 24h. Inclusive
.

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

.

Prédio:Lsax-ers,
Sala de jogos, Safa de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,

Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantil, Playground,

. Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada,
Opção 2 vagas de-garagem, Dep, Privativo,
Tubulação água quente,

.

Completo sistema de segurança.

R. lvIareclllll Deodoro da Fonseca, 972
.

Royal Bflrg Center - Jllràgwi do 5111- SC

cONsrRuSI.
"Inovando Conceitos de Vida"

''''''-.---.----- ..----------- ---1
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6 CORREIO DO POVO,
!. J------�--------------�------------------�
\ r:';

.�..
t t �

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi,

Experiência mínima de
umano

ENFERMEIRA - se o.ferece pI
trabalhar, particular, cf
experiência em sistema de

. plantão. Tratar: 371-3859.
Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.brFARMACÊUTICO - c/8 anos de

.
exp. Procura farmácia pI
assumir responsabilidade
técnica, c/ capacitação p/
gerência. Tratar: 9952-3904
somente após 18:30.

cobertura e catraca. Aceito
como autónomapor hora. Tratar:
370-0619 c/ Márcia,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá. Tratar: 370-7594. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

como telefonista em

lanchonete, a noite. Tratar: 371-
7931.

OFEREÇO-ME- p/ trabalhar co�
costureira, na overlock,

TERÇA-f_EIRA, 12 de agosto de 20�)

...
:Ç�N'(RO' l).f$INTf(;;1?AQ'ÃO EJtIlPRES'A"E.SCOI,A

372�2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação/ Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTrv1L.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

"HÁ TRÊS COISAS QUE NUNCA
VOLTAM ATRÁS:
A FLECHA LANÇADA,
A PALAVRA PRONUNCIADA' E
A OPORTUNIDADE PERDIDA"

(Provérbio Chinês)

IMPERD(VELI
CURSO DE PÓS�GRADUAÇÃO EM

VAREJO.
PARCERIA SENAC, UNERJ E CDL.

VAGAS LIMITADAS.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Oratória I - CH 15hs

Período: 30/8, 6/9, 13/9 (sábados). Horário: 8h às 13h. R$130,00 ou 1+1 R$67,00

Pós Graduação em Varejo - eH 360hs

Período: 18/08/2003'(2!!). Hor�rio: 14h às 22h. 18 x R$350,00

Garçom/Barman - eH 100hs

Período: 25/8 a 07/1�/03 (2!!, 4ª e 6!!). Horário: 14h às 17h. R$396,00 ou 1+3 R$110,OO

Desenvolvimento Profissional em Gestão Financeira - eH 40hs

Período: 23/8, 30/8, 6/9,13/9 e 20/9 (sábados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h.
R$320,OO ou 1+1 R$165,OO

Matemática Financeira com HP 12C .. cn 15hs
Período: 15 à 29/09/03 (2ª e 5!!). Horário: 19h às 22h. R$72,00 o� 1+1 R$40,00

Formação de Cronometrista - CH 24hs

Período: 01 a 11/09/03 (2!! a 5ª). Horário: 19h às 22h. R$144,00 ou 1+1 R$80,00

senac

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

..... "

veleulos
ASTRA-vende-se, sedan, 2.0,
GLS, 99, verm., compl., a.b.,
freio abs, teto solar. Tratar: 370-
0164.

ASTRA - vende-se, GLS, 01,
verde, 16,000km, compl.

R$26.800,00. Tratar: 371-
0036 ou 9602-0732.

CARAVAN vende-se,
comodoro, rodas 15 de ómega,
bancos de couro; impecável.

, R$3.500,00. Tratar: 3.500,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133.
9510.

CHEVETTE - vende-se, 78,
bonito, c/ rodas esportivas.
R$1.700,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

. CHEVETTE - vende-se, SL, 81,
gas, R$1.100,00. Tratar: 9957-
7545.

.'

CHEVETTE - vende-se, verde,
90, 74.000km. R$5.700,00.
Tratar: 371-0036 ou 9602-
0732.

CORSA - vende-se, wind, 95,
emplac. até 04: R$9,300,OO.
Tratar: 275-1122 c/ Plácido até
13:30.

CORSA-vende-se, 1.0, 98/99,
4p, prata, tr. elétr., alarme, ar
quente, desemb. Traseiro.
Tratar: 9975-1630 c/ Daniela.

CORSA - vende-se, sedan,
millenium, 01, ar quente, tr.
elétr., alarme. Tratar: 371-
0993.

,

CORSA - vende-se, bordó, 1.0,
95, desemb. tras. e diant., ar
quente e frio, tr. elétr., alarme,
película, som automotivo.

R$6.000,00 entro +. 18x

R$292,00 ou R$10.000,00 a

vista. Tratar: 376-2206 cjAlex.

CORSA - vende-se, GL, 1.4,
vinho, :2P, 95, compl.
R$10.500,00 ou troca-se por
veículo de menor valor. Tratar:
370-1225.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5,541
(12:00 ou após 17:30)

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 11/08/2003

.CONSULTOR DE VENDAS (L) ambos os sexos, com experiência
em vendas em RH, segundo grau completo, se possível possuir
veículo
.SOLDADOR MIG (5696 A) sexo masculino, experiência na

função
-

.ESTILlSTA (5691 A) ambos os sexos, experiência na função

.VENDEDORAUTONOMO (5671A) com experiência em vendas, 'I
se possível possuir veículo e celular

.COSTUREIRA (5665 A) experiência na função
•MÉDICO DO TRABALHO (5644 L)
.VI;:NDEl)OR (5655) sexo feminino, segundo grau completo,
se possível experiência em vendas, preferencia com habilitação,
'e bom conhecimento da região
.AUXILlAR DE PRODUÇÃO (5653) sexo masculino, primeiro
grau, para trabalhar na produção de peças em alumínio e MDF
.INSPETOR DE VENDAS (5605 A) ambos os sexos, superior

. completo, conhecimento em informática, dará treinamentos
aos vendedores

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

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

experiência
.COSTUREIRA (5562 EL/ 5665 A) preferencia sexo feminino,

primeiro grau, experiência em máquina reta.

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

revista), veículo próprio ..

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

tráfego de materiais entre os departamentos da agência
principalmente no que diz respeito a prazos dos materiais �
para aprovação do cliente. Necessita conhecer tipos de papéis,
grarnaturas, tamanhos, dobras. Saber sobre fotolito e outros

ítens especíücos de agência.
.PROJETISTA (5498 E) - segundo grau, possuir Técnico
mecânico ou Elétrico
.ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos os

sexos, segundo grau, experiência na função, ter habilitação se

possível, conhecimento de planejamento de costura.

.AUXILIAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino, .acima de

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

medida para trabalhar em Bal. Camboríú e Itapema.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino.
·FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
.SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
.AUXILlAR DE VENDAS (5675) sexo feminino, segundo grau,
informática
-.ASCENSORISTA (5652) ambos os sexos, primeiro grau
completo,
.GUARDA (5639) ambos os sexos, segundo grau completo,
.CONFEITERIO ambos os sexos, para trabalhar em Guaramirim,
ter experiência
.AVLI�IAR DE CAIXA (5663/5689/5677) ambos os sexOs,
acima de dezeseis anos

.CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos,

segundo grau
.CAIXA (5555/5579/5613/5662/5690/5683/�67�
ambos os sexos, segundo grau
.AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo masculino,
primeiro grau .

•SEGURANÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com

curso de vigilante, para trabalhar quinta a sábado terceiro
turno

.CONFERENTE (5623/5667) - sexo masculino, segundo grau.

.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) - sexo masculino, primeiro
grau completo .

•VENDEDOR (5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,

segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/Brusque
e Joinville.
.AÇOUGUEIRO (5577) - sexo masculino, primeiro grau, com

experiência

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00. Tratar:
9112·5501 c/ Rogério.

, KADETT - vende-se, 93, prata,
vidro, trava, roda, gas. Tratar:
370·0164.

MONZA - vende-se, SL, 93, ale.
R$7.700,oci. Tratar: 9112-
5501 c/ Rogério.

MONZA - vende-se, 87, ótimo
estado, rodas 14:R$4.200,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

.

·10 - vende-se, de luxe, 96, GOlF - vende-se, 01/01, 1.6,

gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
1000. R$6.500,00. Tratar: 274-
8412 ou 274-8550 hor. comI.

UNO - vende-se, eletronic, 94,
cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 371�605·6.

UNO - vende-se, verde met., 90/
91. R$2.300,00 e assumir 25x
R$202,00. Tratar: 371-0462.

COMPRA. VENDA - TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-5999'

TABELA DE USADOS

ICom� de PeçasAntonio,
-i'

'

i Fone: 370-2764
'

, ICeI.: 9104-2Q70 /9957-6099

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

COURIER - vende-se, picku-up,
1.3, 98, a.c.,' d.h., vidro elétr.,
prot. de caçamba e capota
marítima. R$12.900,60.·
Tratar: 9113-5840.

ESCORT - vende-se, XR3, 86.
R$3.500,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

FORD 4000 - vende-se, 00/
00, prata, c/ carroceria de

madeira, 90.000km.

R$37.000,00. Tratar:

9985-1757.

FORD KA - vende-se, Gl, 00,
prata. limp. tras. R$11.800,00.

.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar: 371-6056.

FIESTA - vende-se, 00, 4p,
compl. R$14.500,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
273-1001.

PAMPA - vende-se, 94, c/ .

30.000km orlg., c/ manual e

nota fiscal. Tratar: 276-0397.

VERSAlllES - vende-se; 94,
prata, compl., 4p, gas. Tratar:
370-0164 c/ Sergio ou

Fernanda.

FUSCA - vende-se, 82, Bco,
1300. Tratar: 9111-7436.

GOL - vende-se, 81, motor novo
(reformado), doc. em dla ,

R$2.200,00. Tratar: 370-
2217.

GOl-vende-se, ct, 1.6, MI, 97,
verede perolisado, único dono,
c/ manual e nota fiscal.

R$12.500,00. Tratar: 275-
1204 ou 9103-1611 c/ Ricardo.

GOl-vende-se, special, verm.,
vidro verdes e som instai.

R$12.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, -speclal, bco,
.

IPVA 2003 pgo. R$12.200,00.

CORREIO DO POVO 7

KADETT - GSI, compl., 90, em
perfeiro estado, vende-se ou

íroca-se por carro de menor'
valor. Tratar: 370-1906 ou 371- PAlIO-vende-se, wing, 01, 1.0.
4916. R$5.000,00 entro + 23x

R$400,OO. Aceita-se carro até

R$2.000,00. Tratar: 276-0605.

ELBA - vende-se, 93, verde.

Pequena entro + s aldo .

--------

flnanclado, Tratar: 9101-3688. ESCORT =vende-se, 87, inteiro,
pneus novos. R$4.500,00.
Tratar: 9997-5557.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Tel: 37t-7212 Cei: 9963-1641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - vila Lalau

Aceita-se troca. Tratar: 370-
4810 a tarde.

compl., c/ cd, c/ GNV, bege.
Tratar: 274-8534 ou 9955-
4945.

GOl-vende-se, 1000, 16v, 4p,
99, c/ som e alarme.

R$12.000,00. Tratar: 370-
0918.

KOMBI-vende-se, 95/95, gás,
c/ cilindro de 26m3,
envidraçada, bca. Tratar: 9101-
4547 c/ Soimar .

GOL - vende-se, 1000, 96,
quadrado, super inteiro, verde
perolizado. R$7.800,00.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

PARATI - vende-se, 89, Gl,
bege. Tratar: 274-8534 ou

9955-4945.

PASSAT - vende-se, 81� c/
rodas esportivas, motor feito.

Consórcio
'IRegata
��te ... (J.�tz,

SUNDOWNWEB 03/03 VERMELHO
C-IOO BIZ ES 00/0'1 PRETA
CRYPTON TI05 E 98/98 AZUL
CRYPTON TI 05 E 01101 VERMELHO
CG'125 KS 00/00 'PRATA
CO 125 KS . 0l/01 PRATA
CO 125 KS 01102 VERMELHO

I'

CO I25'KS 01/02 VERMELHO
YBR 125 K 0.1/02 ,PRETA
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX200 98/98· ROXA
CBX 200 99/99 VERMELHO
NX400 02/02 AZUL
ZX900 95/96 VERDE

PEÇAS • ACESSÓRIOS '. OFICINA

ir 370-9995

Av.: Prefeito Waldemar Grubba,' 3.449
Rua:' João Januário Ayroso, 65 '

.

Horári'o de Atendimento 08:00 as 18:30 - sen:'l fe'char para o almoço
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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." VotorantilDl Finanças

Fiesta Street 02 prata G R$ 15.800,00Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00Corsa 4p, 1.6, ac .. d.h 01 branco G R$ 16.800,00Honda' NX 200 01 preta G R$ 5.500,00Gol Special, a.c. 00 branco G' R$ '12.500,00VW 16 . 200 truck-baú 00 branco D R$ 75.000,00Parati GTI 16v 99 vermelho' G R$ 19.900,00Ka 99 prata G R$ 11.500,00Corsa Wegon GL 1.0 98 verde G R$ 15.800,00Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00Gol1.0 comp!. 97 branco G R$ 12.000,00Gol MI 97 vermelho G R$ 10.900,00Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00Golf GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00Escort L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00MB 709 carroçeria .93 vermelho D R$ 35.000,00Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00·F.l000 89 amarela D E# 19.800,00Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00.

MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00,'';j:'iC:·'Oo.wrf' "'f'âC:V'é 'n,;'d'é: i mT,'r ó'ê:â'l;,'cF,i.'n::â)n,;ê"i'â:'jh

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

ESCORT GlX, COMPLETO PRETO 2000
CORSA SEDAN PRATA 2000
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999
CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999
ESCORT Gl CI AR+DH CINZA 1998
ESCORT Gl 4P VERDE 1997
VECTRA GlS + COURO BRANCO 1997
GOL CLll.6 BRANCO 1997
CORSA SUPER 4P ROXO 1996
ESCORT HÓBBY PRATA 1996
GOL 1.0 I PlUS + RODAS PRATA 1995
GOlF Gl COMPL. (·AR) AZUL 1995
GOL CLll.6 AZUL 1995
OMEGA GlS VERDE 1993
GOL ci 1.6· AZUL 1993
KADETI CINZA 1989
SANTANA 4P PRETO 1986

PalioED,2p 97 R$ 9.700,00
Tipo, 4p, compl. 96 R$ '9.300,00
UnoEletronic04p 93 R$ 6.900,00UnoCL 91 R$ 6.500,00
Gol,4p 99 Branco R$13.200,00
Passat, compl.+Aut.. 95 Cinza R$17.800,00Gol' 94 Preto R$ 7.200,00
GolMI 98 Branco R$11.000,00Gal MI 97 Vermelho R$10.500,00
Gol CL 91 Verde R$ 6.500,00
Logus CU 95 Prata R$ 8.900,00
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Quantum GL 96 Branco R$12.800,00Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00Quantúm CU 93 Cinza R$ 8.900,00
Chevette júnior 93 Prata R$ 5.900,00FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Escort GL 95 Prata R$ 8.900,00
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00

RENAULTCli9' -ar ' .. 01, ..••. "

.. , .Bordô �$16,�90'00'Ay�PrefeltD WàldemarGruba, 3,74"l'J:Jár'aguâ'dCi' Suf'

GM
Corsa Sedan + a.c. Cinza, 03 G
Celta Prata 02 G
Celta Preta 02 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compl. Verde 98 G
Vectra GLS compi. Branco 97 G
Corsa Super MPR Branco 96 G
Chevette ot, Prata 93 G
Kadett SL/E. Cinza 90 G

VW
Gol Special Vemnelho 02 G
Gol Special Branco 99 G

RAT
Palio ED Vermelho 98 G
Palio EDX cl a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G
UnoELX,2p Bordo 95 G
Uno1.5 Bege 88 A

RENAULT
Clio RN 1.0 16v compi. Prata 01 G

i:iiÂViip���jifij,WMIJE'M�jl!�U.�i:â.l!tÍ!�IÍ�IRRijviÊiRA*;J4RA��A'ijij'�úll'\,O:'

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

negoclos
neste espaço!

compi.
2·p,compl.
compl.
1.6R
compl.

C/ partida, 22 donoTwister
Uno4p
Clio4p
CorsaWind
EscortSW
Vectra
UnoSX,1.0
Kadett
Ranger
Kadett sport
CorsaMPSI
Pampa L1.8
Tipo
Toyota Corolla
CorsaGL1.4
VectraGLS
MonzaGLS
Monza4p
Uno
D-20 gabinada
XL250

02 vermelha
01 branco
00 prata
99 branco
98 bordô
98 branco
97 champagne
97 cinza
97 prata
97 bordô
96 branco
96 branca
95 branco
95 grafite
95 bordô
94 verde
94 cinza
92 bordô
89 preto
89 bordô
83 branco

.compl.
2p
compl., 1.8, 16v
compl., GL, 2.0
4p, ve, te, It, dt, aq
cz ooc.

compl.
compl.
2p, c/ opcionais
c/ capota de fibra
compl.
compl.

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

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

VW
Gol MI1.0, 2p, compl. 99 branco
Gol LO 94 azul mel.Gol S, 1.6, álcool 85 prataApollol.8 91 azul met.

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco

. Corsa Sedam 1.0, a.q., Oesemb. 99 prataS-10 Deluxe, cornpl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde met.Vectra GlS 2.2, compl., ar digital 00 cinza
0-20. compl. 95 brancoKadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelhoKadett Sl, desemb., Pers. 91 verde met.

FORD'
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. . ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul mel.
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort 1.8l 93 cinzaEscort Gl 1.6, a.q. 95 cinzaEscort GLI 1.6, a.q., desemb. 95 prataEscort Gl 1.6 87 dourado
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

PER
3

Oakota pick-up 6cil. gas. 99 preto met.
Corsa Wind, 4p 99 branco
Gal MI 1.6, gas, 97 .vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco
Pick-up corsa GL 96 bordô
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto met.
Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo met.
Escort hobby, gas, 94 bordô
Kadett SL 1.8 93 prata met.
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 1300, gasolina 73 bege

95

94

97

96

96/

93

95

95

89

86

85

azul

prata
bordo

bordo

bordo

preto
brancO

bordo

verde

brancO

brancO

branca

Golf, 4p, a.c., O.h.

Logus, 2p, comp.
Gol, 2p, comp.
Gol, 2p; básico

Uno, 4p, compl.
Uno, 4p, compl.
Kadett, 2p, com opc.

Escor, 2p, motor 1.0

Monza, 2p, SLE

GoIGL,2p
Prêmio, CS

Del Rey 2p. GL

Fusca 83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



3,72-0676

Árduíno
Veículos 371·4225

V Votorantim I finanças

Escort GL, 16v

Escort SW GLX

Escort SW 16v

Escort Hobby 1.0

Palio EDX 4p
Gol CL 1.6

Astra GLS

Vectra GLS

Escort L

Versailles Ghia

GolCL

Honda CBX 750 Four

Escort Hobby
Gol CL 1.6

Verona GLX compi.

Prata 1998 R$ 14.500,00
Verde 1998 R$ 15.800,00
Vermelho 1997 R$ 13.800,00
Verde '1996 R$ 8.300,00
Branco 1996 R$ 9.800,00
Verde 1996 R$ 10.500,00
Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Azul 1994 R$ 13.500,00
Prata 1994 R$ 8.800,00
Cinza 1993 R$ 8.500,00
Prata 1990 R$ 6.000,00

Fantasia 1974 R$ 8.500;00
Preto 1994 R$ 7.200,00
Azul 1992 R$ 7.300,00

I'

Seja parceiro
da BV"financeira

e faça ótimos

.. !ro· 275-1"",32

, .

negoclos
neste espaço!

M.

. :,"
.

.'

,
veiculas

99 R$13.500,OO.
Civic Completo 98/98 Prata

97 R$ 9.600,00
Fiesta 4P arq 98/98 Prata

CorsaSedan,1.6 97 R$12.500,00 Corsa Milleniun veyte/des tr/ar qu/al 01/01 Prata
Gol

93 R$ 7.200,00 Astra GLS Completo 99/00 Cinza
Gol

92 R$ 6.400,00
F·tooo

Corsa Sedan Completo 00/00 Branco

91 R$ 26.000,00
Elba Corsa Super 4P [/dea/ar c/ tr 97/97 Branco

89 R$ 4.000,00
Escort Parati 1.6 limp/des/ar/direção 00101 Branco

88 R$ 4:500,00
Sanlana compl. . ar 87 R$ 4.500,00

Siena ELX Completo 01(01 Branco

ESCOrt 87 R$ 4.000,00 Uno 4P
,

Completo 95/95 Vermelho

GOI1.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Clio Sedari Completo I top 01/01 .vermelho

Corcell12p 80 R$ 2.000,00 Kangoo Completo I top 01/01 CinzaCorcel I 72
Clio RT 1.6 Completo I top OÓ/OO Branco

Astra Sedam GL 1.8, 1999, Azul

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrtco, CD

Corsa Sedan Super 16V, 2000, Cinza

Opcionais: deserilbaçador, direção hidráulica
Corsa Wlnd 2porlas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga 'leve

Gol Plus 1 .0 16v 4p., 2001, Vermelho

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio, alarme,
rodas de liga leve, CD

'

Golf 1.6 4p., 2001, Bege

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio, rodas de
liga leve

Parall 2.0, 4p., 2000, Praia

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio, alr bag, CD
cue RT 1 .0 16Y, 2002. Bege
Qpclonals: ar cond .. direção hidr., trio elétrico, faróis de neblina,
air bag duplo, rodas de liga leve, CD

311-0802 311-8281

Exp,Anlônio Carlos ferreira, 130 - cenlro - Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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M$dic'amEH]tos em g�raJ
Marilpulaç.1o de fórmulas médicas

FfsiõWápicos é
Cos1JJe!lcos manipulados

.

Ibjje; .371-8298
...Rtia Oã&Pito/li 'I 10· Centro

IcINF

UE
e Alterações do Sono

A gente passa pelomenos um terço de nossas vidas dormindo.
.

No entanto, quase nada se sabe sobre por que precisamos dormir; e por queapós dormirmos, nos sentlmosíão
descansgdos e refeitos.
Existe um padrão diferente de horas de sono necessárias, diariamente, para cada indivíduo. Alguns não. precisam
de mais de 3 a 4 horas de sono por noite, enquanto outros já necessitam 10 a 1l horas. Em media, a maioria de
nos precisa de cerca de seis e. meia a oito horas de sono por dia. Crianças precisam de mais horas; velhos, menos.
O sono normal consiste numa série de ciclos definidos pelo eletroencefaloqrama, incluindo períodos
neurofistoloçlcamente ativos acompanhados por movimentos rápidos dos olhos; espaçados por quatro outros

estágios proqresslvamente mais profundos; graduados de 1 a 4.

Entre os vários estágios de .sono, aquele de movimentos rápidos dos olhos (que ocorre durante a fase de sonhos) tem sido o mais relacionado'
CPlp O aparecimento de crises de enxaqueca. Pára os médicos, tal período é mais conhecido por "fase R EM" (do inglês Ra,pjd. Eye Movement,
significando "movimentos rápidos dos olhos").

,

Essa fase do sono caracteriza-se por movimento� oculares rápidos atras das pálpebras fechadas; padrões de eletroencefalograma de baixa
voltê\gem e alta freqüência; aceleração da freqüência cardíaca; aumento do fluxo sangüíneo em direção ao cérebro; respiração mais rápida; e
sonhos.

Essa fase representa um quarto do tempo de sono de umadulto, enquanto nas crianças, '

correspcnde a bem mais que isso. E encontra-se muito relacionada ao aparecimento de
crises de enxaqueca. .

Não raro, pode ocorrer de uma crise de enxaqueca acordar o indivíduo do sono. Quantas
vezes já não escuteia queixa de pacientes acordados pela dor. Muitas, vezes isso causa

preocupação. Mas felizmente; na grande maioria dos casos, constata-se ser inerente à

própria enxaqueca.
Freqüentemente, ocorre a precipitação de uma crise quando o paciente acorda uma a duas
horas mais tarde que de costume. Engraçado: dormir a mais pode causar enxaqueca com

muita freqüência!
Por essa razão, aconselha-se aos portadores de enxaqueca acordarem no mesmo horário
todos os dias. Em alguns casos, pode funcionar 'a seguinte dica: acorde sempre no mesmo

horário. Nos dias em que poderia dormir ate mais tarde, levante-se, coma alguma coisa e

então volte para a cama. Pode dar certo com você, pois funciona para, muitos.
De outro lado, outros pacientes (menos) reclamam de enxaquecas provocadas porsono
insuficiente.
Outros se queixam desse problema após tirarem um cochilo durante o dla. Acordam de mau

humor, com o carpa pesado, cabeça pesada e, muitas vezes, com dor.
De forma que o sono pode precipitar crises de enxaqueca.

.

Esse fato pode estar relacionado a diversos itens: natureza e duração de cada um dos vários

estágios do sono; alterações metabóllcas inerentes a cada estagio; padrões de fluxo
sanqüfneo cerebral; elevação do metabolismo cerebral; alterações respiratórias; alterações

.

da oxigenação dos tecidos; alterações dos níveis de glicose desses tecidos; e flutuações da
serotonina e outros componentes bioquímicos cerebrais durante o sono.

Além disso, os 'efeitos emocionais dos sonhos, em si, podem desencadear enxaqueca pelo
stress que às vezes um pesadelo, por exemplo, provoca!

®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

A . CIRURGIÕES
�DENTISTAS vi:'""'\ fifáce éfim'f;

. e Distribuidora de Cosméticos:

=m« de- '''!Vv,;a& 1(;SlmUlIUI'

Centro Auditivo
Audio ((,,)) Zoom
.... Aparelhos Auditivos

.... Micro-Canal cf Volume AutomólÍto
.... AIldi6melros e Impedanciômetro

.... Moldes e Pilhas
... Cabina Acústica

.... Prót,,_s e Drenos

Fone: (47) 372-2364
e-maíl: audiozom@uol.com.br .

OdOntologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(eRO 0380)

Fernado T. O. Gu.enter
(eRO 3452)

Guilherme Guenter
(CR03978)

Oftalmologista
371-7801/370-0409

Fone: 371-6110
9905-2653

Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
»meu l' )(, II' l!( (l' J{ r nrr I" ""'9U t Ir ��J Rua Guilherme Weege, 327

C
h •• h- .......................................................• h ••••••

il!�C�ITUÁI!IOl _ _",

I.farmácia de �aniplllação
I

iSuaj .

jsaúde
"nossa

ifórmula
I .

.
.

Ide Sucesso
i
iI!. Reinoldo I!au, 263

lTel./fax: 275-8764
JwWw.receituario.com.br
!

Ortadontia e

Ortopedia Facial

Del;. e preçGl ftpcd;tlspera
lasEM li Odomo .Jllr�1Sâ.

Dr. Netof José A. Santos
rn. 37N)1'5
POllCllNlCA RIO BRANCO
�O!l a{Uti!l'd�� �fijfl{�; 10Z - S! t. úmlw

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS 'CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr;WaJdomiro Mazureçhen. 67 • CenU�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aceita-se moto no negócio.
R$2.000,00. Tratar: 370-

9201.

VOYAGE - vende-se, 83, verde
. esc. R$3:000,bo. Tratar: 275-
2522 cf Ronaldo.

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

satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de tlga leve.

R.$ 21.000,00. Tratar: 370-

8928.

L·200-vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita·se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cf Santiago.

AGRALE - vende-se, 7000D,
95. R$25.00Cl,00. Aceita-se
troca por caminhão de maior
valor. Tratar: 370-9072.

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

BIZ - vende-se, mais, 03, cf
part. elétr. R$3.000,00 +

assumir 17x R$159,00.
Tratar: 372-3812 cf
Marcos.

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

CB 500 - vende-se, 99.

R$10.500,00. Tratar: 371,
9616 cf Ilídio.

CG vende-se, 84,
revisada, ótimo estado de
conservação, branca.

R$1.650,00 a vista.
Tratar: 9903-0006.-

CG - vende-se, ES, cf parto elétr.
e freio a disco, 01.

R$3.800,00. Tratar: 376-
1772.

CG - vende-se, Titan, 02,
emplacada. R$1.700,00 + pare:
Tratar

COMPRA-SE - scooter ou biz.
Tratar: 276-1101.

RODAS - vende-se, jogo, aro 15,
Momo Status, cf pneu. Tratar:
275-2768.

'CLASSI CORREIO DO POVO 11

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, bicicleta ergométrica, cama
de supino, barras e pesos de

ginástica. Tratar: 9992-1506 cf
Márcio.

BALCÃO vende-se,
refrigerado, cf visor, 2,20m.
R$500,00. Tratar: 371-9981
ou 9975-1558.

BANHEIRA - vende-se, de

bebê, cf trocador: Tratar: 274-
8620.

BINA - vende-se, aparelho.
R$40,00. Tratar: 376-3062 cf
Elaine.

BINÓCULOS - vende-se, 50x10,
Nako, I.V. Tratar: 9117-1083.

CACHORRO - aceita-se doação
"de poodle ou pintcher, fêmea.
Tratar: 371-8153.

CACHORRO:- vende-se, filhote
de basset, puro. Tratar: 373-
3787 ou 9.993:1751 cf Noeli
ou Solange.

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

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

1751.

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

9993-1751 cf Noeli

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

9993-1751 cf Noeli

CAPOTA-vende-se, de fibra, pI
pickup corsa. R$700,00.
Tratar: 273-1001.

CELULAR - vende-se, Nokia,
pré-pago, Vivo. R$180,00,
Tratar: 276-0478.

CELULAR - compra-se LG.
Tratar: 276-1101.

CELULAR.,.. vende-se, Nokia
.

8280, vivo, cf 2 capas, cf caixa,

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quartafeira pela manhã coloque 'h copo de água e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões amais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À norte beba
a âguádeixando 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 'h copo de água. Sexta-feira pela manhã em
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infallvel.

Publique na mesma semana.

Agradece M.O.S.

SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 'h copo de âgua 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 âgua deixando os grãos de arroz, completando novamente com 'h copo de

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

jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É.importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.
-

Agradece V.D.G.

NOVENA DA SANTíSSIMA
VIRGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nova dias
fazendo três pedldo (dois dificeis e uni

impossível). Mande publicar esta novena no

nono dia. Mesmo sem fé, verá o que acontece.

v.s.

telefonia e segurança
A melhor opção para sua empresa.,

escritório e residência.
Produtos ,e sen/!ços para' telefonia,
redes de Informática; segurança,

eletrônica e aufomação de condomínIos.

TELEFONIA.
(,Instalação eAssistênCia Técnica)
Centrais te,fefônicas {pA:aX)
Placas de exp,ansijo pI centrais
Teléfones e fax

.

Aparelhos pi3rà J!i?!eve)1das' {head,set}
Atendedores .automáticos
Espera telefônica Personalizada
Identificadores 'de chamadas

Campâió
.

Cabos telefôpicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p! telefones

REDES DE lNFORMinCA '

(Insta/ação. eAss1srencia Técnica)
Cabos cato 6e)
Rat;k$ ado 19·
Patch Panei 20 portas 24 podas :i9�
Pa.t�h Cabia CAI.Se
Instalação cabeamento estruturade
Cenectores

.SEGURANÇA ELETRiNICA
(lnstalação,e ASsistência TécnlcE!)
Portão eletrônico ,e rnt!:!'rfones
Cancelas autbrrtátiéàs pf portarias
Fecha<;lura'S .elétrjcas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores {PjB e Colar)
Micro Câmeras (PIB 'e Coloridas)
Alamles '6 sensores infravermelho
Sis�mas de gravações de 'Imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(InstalaçãO eAsslstência Técnica)
Porteiro eletrônico c.oletiVo
pórtão eletrônico de alto :fluxo
.Aíarme de incêndio
Iluminação de. emergêhcia ..

Instafações de: sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletl\fO e individuai)'

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul- se I email: makefel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371·7001
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PUBLICAÇÃO LEGALPUBLICAÇÃO LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA j PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul j l' Vará Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300. Jaraguá
çlo Sul - SC

Julz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrlvã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEilÃO j PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor

Solvente, 036.98,002152-4
Exequente: Unlbanco - União de Bancos Brasileiros S/A
Executado: José Jair Canl e Hllda Canl
Hasta Pública: Local: Edificio do Forum - Data(s): 11 Praça: Ola 18/�osto/
2003 e 21 Praça: Ola 28/Agosto/2003 - Horãrlo(s): 15:00 horas. Descrição
dots) Bem(ns): Um terreno situado neste município, no lado par do lugar Morro
da Boa Vista, com a área de 157.500m2, sem benfeitorias, distante 32km do
centro de Jaraguá 'do Sul. Incra n"801.062.020.710-6, matriculado sob n" 5.926,
avaliado em R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais). Em data de .07jjunhoj2002.
Ônus: Eventuais dividas relacionadas com o Imóvel a ser praceado, passadas
e futuras (lPTU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante •.

'

Recúrsos e Pendências: Não há ..
Por intermédio do' presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os .

eventuais Interessados,. ficam, cientes de que, neste Juizo de Direito, tramitam
os autos do processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial
dots) bem(ns) descrito(s), no IDeal, datats) e horárloís) fixados. OBSERVAÇÃO:
0(5) valor(es) atrlbuldo(s) aots) bem(ns) será(ão) corrigídots) monetariamente
até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não comparecendo
lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao

da avaliação, seguir-se-á a sua alienação na Segunda data, pelo maior preço,
desde que não se oferte quantia vii. Quando os bens penhorados não
excederam o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o malar salário mínimo, e,
dispensada a publicação do edital para imprensa, não poderá, neste caso, o

preço da arrematação ser Inferior ao da avaliação (art. 686, Inciso VI,' e parágrafo
3, do CPC). Caso não encontrado(s) ots) executad_o(s), fica(m) ots) mesmo(s)
clente(s), por melo do presente, da realiação da hasta pública acima descrita.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente editai, o qual será afixado nó local de costume e publicado ria forma
da leI.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC)', 26 de Junho de 2003.

MÁRCIO RENÊ ROCHA, Juiz de Direito

garanto e nota fiscal. R$450,00:
Tratar: 371-7278 ou 9125-
9184 cl Mabel.

ou 9103-3358.

COMPUTADOR - vende-se, K6
233. R$85Ó:00. Tratar: 371-
6069.COMPRA-SE - parabólica cl

controle. Tratar: 275-1178 ou

37,2-8409 cl Márcia. ESCADA - vende-se, pI maca,
branca. R$30,00. Tratar: 370-
9209.COMPUTADOR - vende-se,

Sei ler 1766, Lõglga.
·64memória. Tratar: 273-6521 FITAS - vende-se, 12 de

I.CERÂMICA 2. RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS

CONl'EUOOS:
'II' Madelagem da argila
" TrabalhOcoml1eçatomeada
" Primeiras queimas
.I Identificação dê corantesminerais
" Esmaltesvitrificáveis
ii Aplicação.deM.F. e transparentes
" Queima final
REALIZAÇÃO:

. Período: 14/08a 27/1.1/03
Carga Horária: eOh/a
Diada semana;Quintaf.7;feiras
fiC';)rárjo: 1B,h às 2Zh ,

InlJestir'l1ento: " Avistéj: R$ 294,00 ou
.I' 4parcelas de R$ 73,50

GANHOS RESIDUAIS SEM NECESSIDADE DE
REVENDA DE PRODUTOS

TERÇA-FEIRA, 12 de agosto de 2üij
EI

ESTADO DE SANTACATARINAj PODER-JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá doSUljl' Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, ·CEP 89259-300. Jaraguá do Sul- SC
JUiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
03Q.97.000913-0
Exequente: Banco Itaú S/A
Executado: SercomServIçosComerciais Lida - ME, JanuárloSti�n eSidnei RobertoSting)1en
Hasta Pública: Local: Editício do Forum -Data(s): l' Praça: Ola '18/Agosto/2003 e 2" Praça:
Ola 28/Agosto/2003 - Horárlo(s): 16:45 horas. Descrição dots) Bem(ns): 01) 'um
apartamentode n" 64, situado no8' andar ou 9' pavimetno do Edíficio Jaraguá, situado na Rua
Presidente Epitácio Pessoa, n' 111, nesta cidade de Jaraguá do Sul- SC, possuindo área

privada de 66,98m2, área de uso comum 9,10m2, área total de construção de 7608m2,
correspondendo à fração ideal do solo de 0,006307 e a área proporcional do terreno de
7,5116m2. O Edíficio Jaraguá está situado nesta cidade, com área de 1.191,OOm2, matriculado
sob n"15.835 e uma vaga da garagem n' 22, 'situada.no 2' pavimento ou l' andar, do
editícioJaraguá, situado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, n' 111, nesta cidade, possuindo
11,OOm2 de área privativa, 4,86m2 de área de uso comum, 24,80m2 de área de circulação.
40,66m"de área de construção, correspondendo à fração ideal do solo de 0,003370 e área

proporcional do terreno de 4,0137m2, matriculado sob n' 15.836. Total da avaliação: R$
1'40.000,00 (quarenta mil reais), em data de 10jdezembroj2001. Ônus: Eventuais dívidas
relacionadas com o Imóvel a ser praceado, passadas e futuras (IPTU, por exemplo) serão de
responsabilidade do arrematante. Recursos ou Pendências: Não há.
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais
interessados, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como da realização da venda judicial dots) bem(ns) descrito(s), no local, data(s)

.

e horário(s) fixados'. OBSERVAÇÃO: OIs) valor(es) atribuído(s) ao(s) bem(ris) será(ão) corrigido(s)
monetariamente até a data da hasta pública, como tambêm o débito exigido. Não comparecendo
lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação,
seguir-se-á a sua alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia
vil. Quando os bens penhoradas não excederam o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o

. maior salário'mínimo, e, dispensada a publicação do edital para imprensa, não poderá, neste
caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e parágrafo 3, do
CPC). Caso não encontrado(s) oís) executado(s), fica(m) ots) mesmo(s) ciente(s), pormeio do
presente, da realiação da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido.o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC); 26 de junho de 2003.

MÁRCIO RENÊ ROCHA - Juiz de Direito

CONTEUOÓS:
" Descupíntzação
" Correção de peças com lixas
I" Correção de peças com massa

" Pintura em madeira
" Aplicação de técnicas especiais:

" DKP, patina, marmorização, decoupage
com textura, decoupage sem textura,
esponjados, borders e moldes vazados.

REALIZAÇÃO:
Período: Agosto a Novembro

Cí3rga Horária: 60h/a .

Dia da semana: Segundas-feiras
Horário: 19h às 22h
Investimento: ./ 4 párcelas deR$ 64,00

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

Coordenação de Extensão e Relações Comunltánas

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de ínscrítosm

-

T

Q)
'C
Q)

Empresà 100% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi.
mento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che·
gar a R$ 5.000,00 mensais em menos de 2 anos. Não se
trata de revender produtos ou pirâmides, correntes, etc.
M ai ores detal hes através do endereço
www.meganegocio2.kit.net ou pelos telefones (47) 9981.
6783 I (47) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

I TRABALHOS COM LAVA-JATO
I' . (Água quente e fria)

I
. ,
L

U\ Dedetização (Cupins eBrocas)
W Lavação e Pintura de Telhados e Muros

Limpeza de Caixa
10 hnpermeab(lização.
.(J, Trabalhamos ;�cÍe você precisar

..lV (cidadfl, praia, sítio, etc•••)

""I>'" (47) 370-7488 / 37Q.8870 / 9602·3735! ..

. ... .: Rllél:)()���r1lLl�élLg�? :YUélt>J()Yél:Jélr;;guâ(j()?UI.scl'
í--------.-----�---l

: CONVOCAÇAO:
I O CONDOMÍNIO DOM LORENZO, situado à Rual
I Leopoldo Malheiro, nO 173, convoca todos osl
I seus condôminos proprietários de apartarnentcs'
I naquele edifício, para a ASSEMBLÉIA GERALI
I ORDINÁRJA, a ser realizada no dia 15/08/2003,1
I sexta-feira, às 18:00hs, no salão de festas doi
I condomínio. I
I Na referida assembléia, será apresentada ai
I prestação de contas referente ao exercíciol
I 2002/2003, bem como será eleito novo sindiccl]
I para a administração docondomínio,no exercício I
I 2003/2004.

.

I
I ,I
I SANDRO RASO CASTILHO

'

I
L síndico J

Motorola V120T
e Nokia 1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou

1+4de R$ 59,80
Menu 100*

R$19,80
A vistaR$ 99,00

s

1
E .

8
�

J

CU�RSOS DE EXTENSÃO DA
,

'U'NERJ PARA O 22 SEMESTRE
• ARTES·

o gosto pelas artes e a escolha preferencial de uma delas faz parte do
projeto de vida demuitas pessoas.
Pensando nisso, a Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul, vem desenvolvendo cursos que
estimulam a comunidade para o desenvolvimento da auto-estima e da
criatividade, oferecendo benefícios para a saúde física e mental, além de
'possibilitarem novos campos profissionais.

extensão@unerj.com.br

�
s
c

r!

1 relpa�lrgora também em JARAGUÁ DO SUL i
p. (���I!����f1I)..... �!t:��!.. ���I'Í_�,!�!!����� l����,!� -r-r41-213-0888
634·04bo/633:666Õ�São<Bénto do Sul- 64+5:JlsTQia<Ne rinho':"642-aO

1+4de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Ex . Gumercindo da Silvo, 161 - Centro ao lado do Hoteflta'ora - Jaraguá do Sul

nintendo 64. Tratar: 9117-

1083 cl Wanderlei.

FOGÃO - vende-se, Consul, 4
bocas, semi-novo. R$150,00.
Tratar: 371-1970.

FORNO - vende-se, Fisher.

R$150,OO. Tratar: 371-1970.

FREEZER - vende-se, Consul,
280L, bco. R$450,00. Tratar:
371·1970.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373·3787 ou 9993-1751 cf
Noeli.\

IMPRESSORA - vende-se,
U Lexmark, Z53. R$200,00.
;';;Tratar: 371-8684.

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

Faça seu horário ..

De Segunda a Sábado das 8hs às LShs,
Maiores Intormacões: 372-1498 cf Mário

LACRES - vende-se, de latinhas
de alumínio. Tratar: 274-8620.

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

Debrun. R$450,00. Tratar: 371-
3837. OURO - compro, qualquer

peça, a r r e be n t ad a ,

quebrada. Pago a vista. Vou
até você. Tratar: 9979-
0605.

MICROONDAS - compra-se,
semi-novo, cf grill. Tratar: 9953-
5554.

CORREIO DO POVO 13

BOA NoríclA
8npréstimos para funcionãrios
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/e.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

PERSIANA vende-se,
0,85x2,34. R$30,00. Tratar:
370-9209.

PERUCA - vende-se, de cabelo
sintético, cf franja, 70cm

comprimento. R$250,00.'
Tratar: 370-6789.

PRECISA-SE - vestido de 1s

comunhão, pI doação. Tratar:
370-8640.

SOM - vende-se, aparelho,
Sony. R$250,00. Tratar:
274-8536 cf Jair após
14:00.

TROCA-SE - figurinhas do

Campeonato Brasileiro. Tratar:
376-1933 cf Valéria.

VENDE-SE .: carrinho de
cachorrão prensado. Tratar:
9117-1083 cf Wanderlei.

VENDE-SE - kit turbo, 1000, 16
valv., oríg, Tratar: 371'7562 ou

9134-2104.

VENDE-SE - secador de cabelo
TAIFF 1600. R$100,00. Tratar:
370-9209.

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *LocaSão *Consertos *Montagens

IrmAqulnas Indústria
• Comérólo LIda. - ME

Trabalhamos com ,vendas e consertos:
- Motores Estacionários - Motoserra
- Lava Jato - Roçadeira • Assistência 24 hs
. Aspirador - Motobombas wwwJrmaquinas.cjb.net

.

- Compressor . Entre oufras... irmaquinas@uoLcom.br

... �.�a.�.�I:�(I��.,j(l.�(I���... �!...<:>li��ir�, .. l.�.�.l... =.�!I1!�(I ... �... J.lJrClIJ�� .. �(I.�.�.I .. 1

215-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47. 372-1072 ou 9975-4188

VENDE-5E - fábrica de coxínhas
e risoles. Valor a combinar.
Tratar: 371-4872 cf Marli após
15:00.

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

VENDE-5E - título doBeira Rio
ou troca-se por títu lo do

Baependi. Tratar: 9905-6410
cf Deoglair.

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

" PLAVSTATjOH 2
·XBOK
• PLAVSTATION OHE'.

'DREAMCA$T
• NINTENDO 1;4
• GAME BOV COLaR
• GAME BOV ADVANCE
• 'NINTENDO GAME'CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
viOEO GAMES ,CDS

E ACESs6�IOS EM GE�AL.

Fone: 376..2206

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NACIONAIS E INTERNACIONAIS www.brasilaerocargo .. com.br
.371.0363
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�P'COlnércio e Instalaç6es
Elétricas LTDA.
VENDA� D� MATERfIAL ELÉTRtCa:;

�N�TALAçÂa ELtTR�CA lNDÇ,JSTRlAL E PREDtAI!...�
MaNTAGEt� DE PA'NEL� MAt�UTI;;,Nr;Âa

DE, MÂ�U.NAS\l �N!ãiTALAçÃa E REPARas I;;,M

TaDA A ÁREA DE TELEri,:U:;JIMliJN�CAÇ6ES�
PRalllRAMAcÃe DE C L.P..

-
.

.

CROMOART
CRIAÇÃO & FOTOLITO

cromoarte@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SIMPATIA PARA EMAGRECER

CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque 1/2 copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com lh copo de

água .

.

Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com 112 copo de água. Sexta-feira pela manhã em
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

Agradece C.K.U.

UMA AULA ESPETÁCULO DE
ATENDIMENTO AO CLIENTE

Teatro

Treinamento

Dia: 20 de Agosto de 2003
Horário: 20 horas

(duração total do evento: lh30rnin)
Local: C�rande Teatro - SC�A.R
Rxra jor-ge Czernicvvicz, 160

VALORES DE INGRESSO
Até o dia 15 de Agosto
R$ 27,00
Apôs dia 1.5 de Agosto
H$ 30,00
"Nc."'Jo crssocrccsce <;fC;JS InsttlulçÓE;'S «uouzcrcsorce
H apoic:Jdon;m: RS 30,00

acompanhantes

Ecllz�:a�_
- Veilha passar bons momentos duma morena de
cabelos IO�lg0S. Ninfeta. Só para homens de hom gosto 1

BTllnf!t'�

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

Dispomos também de peças
. inverno e verão por Kilo

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!!!

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

Jaraguá do Sul
I]araguá do Sul cf Local
I Discreto, Aquecedor
,

e Acessórios

GAROTO DE PROGRAMA

I

Atendimento

8:00h às 18:30h'
.

. si fechar pi o almoço I

Fone: 372-1111 RuaDomingos Sanson, 62 (antigafábrica Dalmar) I �
----- J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



uaramirim terá célula

e captação de lixo

GUARAMIRIM -AJustiça
ederalhomologouna sema
passada acordo entre ór

os públicos que permite a

stalação de uma célula de

aptação de lixo em

uaramirirn, A audiência de

onciliação foi presidida pelo
,

substituto da laVara Fe

eral de Jaraguá do Sul,
iógenes Tarcísio Marcelino
eixeira, e teve a participação
o prefeito de Guaramirim,

,

'o Sérgio Peixer, e de re

resentantes do Ministério

úblico Federal (:MPF), do
stituto Brasileiro do Meio
biente (lbama) e da Fun-

'

ação do Meio Ambiente

atma). Os órgãos acorda
entre si que o município

tregq.rá a proposta de re

peração e adequação do'
de

dias. No mesmo período, se
cumpridos todos os requisi
tos legais, a Fatma fornecerá

,

ao' município a licença
ambiental para a instalação da
célula, Com o acordo, a ação
civil pública que o MPF, o
Ibama e, a Fatma movem

contra o município de

Guaramirim fica suspensa
,

por seis meses.
'o município terá cinco

meses, a partir da instalação,
para cessar qualquer depósi
to no atual lixão e iniciar a

operação da célula licenciada.
O município concordou,
também, em apresentar pro
jeto de recuperação da área

do lixão, no prazo de 60 dias

após o término dos depósi- •

tOS, e de ampliação do aterro
sanitário, no prazo de 129 dias.
O projeto deve prever utili

zação estimadado aterrei pelo
período de 20 anos.

DE trabalhaparagarantir
cesso escolar as crianças
aciona! deDesenvolvirrien
daEducação, autarquia do

�tério daEducação; é res
�onsável por captar e distri-
uir recursos financeiros a

""ários programas e projetos
üo Ensino Fundamental. O
�aior objetivo é garantir que
todas as crianças e jovens, de
� a 14 anos, e aqueles com
Idade acima de 14 anos, que

'

não tiveram acesso à escola
em época apropriada, pos-,

concluir o Ensino Fun-
damental.

'

Os recursos são canali
Zados para Governos Esta
duais, Distrito Federal Pre
feituras Municipais e Orga
nizações Não-Governa-
l11e '

,

ntats (ONGs), para aten-
dimento às escolas públicasdoEnsino Fundamental de
aCordo com a estratigia
edu '

,

caclonal definida pelo '

1vriniStério da Educação.
Os principais programas

financiados e executados
Pelo FNDE são: ProgramaNacional de Alimentação
se I

'

o ar, Programa Nacio-
al do Livro Didático Pro-

, ,

grama Dinheiro Direto na

Escola, Programa Nacional
Biblioteca da Escola, Pro

grama Nacional de Saúde

do Escolar e Programa Na
cional de Transporte do Es
colar.

o

O FNDE dispõe, tam
bém, de uma linha de finan
ciamento para projetos edu
cacionais direcionados ao

Ensino Fundamental. Estão

'contemplados, nesse seg
mento, os projetos voltados
para a Educação Pré-Esco

lar, Educação de Jovens e

Adultos, Educação Indíge
na, Educação Especial,Ace
leração da Aprendizagem,
CulturaAfro-Brasileira,Áre
as Remanescentes de

Quilombos e Paz nas Esco

las. Os recursos são dirigi
dos para ações, como cons

trução, ampliação, reforma
e conclusão de unidades es

colares, capacitação e for

mação, continuada de pro
fessores, aquisição de equi
pamentos, e adaptação de

escolas, além da produção
e impressão de material di

dático-pedagógico.

GERAL CORREIO DOPOVO 7

IINUSITADO: TÉCNíCA QUE UTILIZA FRAGMENTOS DE MADEIRA É USADA POR ARTISTA PLÁSTICO CATARINENSE

Exposição na Caraguá revela

preocupação com 'a' natureza
]ARAGuA 00 SUL - O

ditado popular "de
médico e louco todos
temos um,pouco" parece
que foi feito sob enco

menda para definir a

atuação de Mário Gilberto

Max, uma verdadeira mis
tura de artista plástico,
pedreiro, marceneiro e

carpinteiro, além de api-.
,

cultor e contador técnico.
Ele está expondo seus qua
dros até o' dia 14 de se

.tembro, na Caraguá Veí

culos. Esta é a segunda vez
mostra seu trabalho na

cidade, sendo que a pri
meira vez foi na Unerj, no '

início deste ano.

Autodidata, Mário usa

como matéria- prima
lâminas de madeira, das

mais diversas espécies. O
material é recolhido nos

lixos das serrarias' e de

fábrica de móveis. São

restos de mogno, cacheta,
canelão, cedro, peroba,
vassoura e até pinos" usado
na confecção de peças
pequenas. "Utilizo mais as

madeiras da região Ama
zônica por serem mais

próprias para o trabalho

que 'desenvolvo. Amadeira

aqui da região, como a

peroba; é muito dura",
exemplifica Max.

Apesar de trabalhar

Max usa restos de madeira para montar as suas peças

com madeira, Max é um

ecologista por natureza e

tem em seu currículo

experiências relacionadas à
defesa do meio-ambiente.
"Minha paixão ecológica é

manifestada através de

minha.arte", argumenta o

artista, que também' foi
fundador e pr�sidente por
oito anos da Itanorte, em

Itaiópolis, onde lutou para
a inclusão no tombamento

da Mata Atlântica as

regiões com florestas da
bacia do maior afluente do

Itajaí-Açu,
O que mais chama a

atenção no trabalho artís

tico de Max é a perfeição
dos detalhes e dos encaixes,
como um mosaico, mas

Cesar Junkes

feito com pedaços de. uma peça.
madeira, formando N a avaliação do

figuras, sendo a maioria

delas de animais raros ou

em processo de extinção.
Além de artísticas e

decorativas, muitas peças
também são utilitárias,
como um painel que pode
se transformar em mesa.

:A utilização dessa téc

nica é considerada inusitada
e tem na pessoa de Max

um dos raros represen
tantes na região Norte de

Santa Catarina. As cores

usadas são as originais e as

formas, cuidadosamente
montadas, dão a medida

da busca pela perfeição do
artista, que chega a levar até

300 horas para finalizar

representante comercial

Carlos Silveira,,36 anos, o

trabalho de Max 'é inte

ressante pela riqueza de

detalhes e pelo grau de

dificuldade apresentado,
"Trabalhar até 300 horas

para terminar um quadro
é um sinal de muita de

terminação", elogia Sil

veira, que aproveitou o

tempo observando as telas

de Max. ''Acho múito legal
quando uma empresa dis

ponibiliza um pouco do

'espaço para mostrar o tra

balho de artistas plásticos",
avalia o representante
comercial. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Vila Freitas recebe obras de drenagem e área de lazer
GUARAMIRIM - o pre

feito de Guaramirim Má

rio Sérgio Peixer e os se

cretários de Obras, Viação
e Saneamento, Lauro

Frohlich e de Esportes,
Lazer e Promoções de

Eventos, Luís Antônio

Chicdini, entregaram ofi

ciilinente na sexta-feira, 08,
as obras de drenagem e

uma Área de Lazer, no
bairro Vila Freitas. Foram

colocados 73 tubos de
. 1,20 de diâmetro na rua

Izidio Roberto Freitas e

construído um muro de

contenção que irá permitir

. I Divulagação
Vila Freitas recebe tubulação de esqoto e quadra de esportes

ii ampliação do trajeto
.

para o caminhão da coleta

de lixo. A quadra de fute

bol de areia está localizada

na rua Pedro João Reitz,
Uma partida de futebol
entre as equipes da Vila
Freitas e Bairro Imigrantes

marcou a inauguração. Em
seu pronunciamento o pre
feito Mário Sérgio Peixer

destacou ações que' estão

contemplando todos os

bairros. ''Apesar das. difi
culdades financeiras conti
nuamos avançando a fa-

r zendo aquilo que precisa
ser feito e a população
quer". A Secretária da ASe

sociação de Moradores,
.

Luzia Dalprá, agradeceu a

administração lembrando

que a Vila Freitas esta re

cebendo obras aguardadas
há muito tempo pelos
moradores.
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PARABÉNS
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ER

Felicidades a Eder
Ramos Ribeiro que no

último dia 2

completou mais um

ano de vida

A Ivonete Raduenz

que aniversariou no

'd i a 1 O '. É o que
deseja sua sogra

Alzira, e Rogério,
seus esposo Sérgio e

o filho Sergio.
Marcia e Moacir Campregher completam amanhã, 25 anos

de casados. A festa será neste Sábado no Parque Petry.
Felicidades ao casal é o que deseja seus filhos, netos e

todos os familiares

IN
O jornalista Osmar
Correa Pinheiro está de
aniversário amanhã,
dia 13. Parabéns e

felicidades!

��;�����f1Hari Om,' a partir das, ,.'
�lh30, a grandiosa.
Feijoada do Moa. Os ,

ingressos estão sendo I
vendidos na: Creche 1
Constância Piazera, I
Revista Nossa, e pela •• 1Diretoria da creche .•
:A renda será reverti- I
da para a Creche. 'In-I
formações pelo telefo- I
ne: 275-0941, com a

'

secretaria.

Franciele Fripp
Kappaun completou 16
anos hoje. Seus pais
Rose e Sadi e sua irmã
Sabrina lhe desejam

'

felicidades

Gostaríamos de

parabenizar o

casal Renato e.

Rovena

Dallmann, que
I neste dia 12

.cornpletam 25
anos de

casados, quem
lhes desejam
felicidades são
.seus filhós:
Beatriz, Juliana
e Renato Jr.

"Olha que bela
mulher é esta
da foto, é a

nossa mãe,
Ana E. da
Veiga Rech,

-............ que nós
amamos muito,
sabe 'quem
somos, Diego e

Tiago"

Parabéns
Jefferson

Sidney Bonatti
que ontem, dia
11 completou

18 anos.

"Agora é só

responsabilidade" .

É o que deseja
seu pai

Oldemar, sua

mãe Silvana e

suas irmãs

Greicy e Treicy,
e sua namorada

Lady. Beijos ...

"Pai Celestino
Rech, seus
filhós, Diego e

Tiago, lhe
desejam um

Feliz Dia dos
Pais e que
você seja
muito feliz

sempre"!

Aniversaria hoje Jayne Raduenz.
.

os votos da ama Alzira, do tio Rogê
dos pais e irmãos.

PARABÉNS
Aniversariou dia 27/7, Luíz Fron
.proprietário do Supermercado Fro
Fel icidades!

Reinaldo- Luis Berti
Antônio Hanemann
Fêrnando Gabriel Dalpiaz
Marilla tais Brych
Rose Russi

Betina Lessmann
Hercules Waldinó Pelens
Patrick Leon I<onradt
Jean Jung
Hermes Catafesta
Guiomar Berner

.12/8

Mayara Gaspar
Denise Friechtingit
Guiomar Terezlnha Franzner I<reis
Andréia Geovana V. Moeller

Agostinho F. Zimmermarin
Mário Enke

'"

Ivone Schmiât
Maria Terezinha De Avila Bispo
Ivaldo Wandersee
Alwe Henke
Selma Maria Rosa
Maria Terezinha G. Fodi
Rosana Steinmacher

Norberto Antonio Marangoni
Giselle Mesch
Wànderleia M. Silveira
Michelli Giovana Schltach

'Agatih Gielow Enke

Sérçio Adão Braga
Luis Carlos da Silva
Jeferson Horwath
.Jandlra Rosa Kuhn
Edileusa Danizete Santana
H idianara Vogt
Reintrudt Steinert
Marco Otávio volkrnann

I rene Demathê
Evanir Fernandes Wischra
Ilzelore I<ohler
Maria Ines Bruns
Jesoela de Paula Rigon
Mauro Auqusto Minelli
Janice Oliveira

Rodrigo Marquardt

16/8
Márcia "'Renke
Asta Fischer

I<ewilyn dos Santos

Adelia Andreatta
Alcir Roque Ribeiro
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nacionais e importados
'ele-vefldas: (47) 372�2280 ou 91.1.2-6117

E·mail: bia.s@terra.com.br
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Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

ClassificadosdoCORREIOooroVO.

Ligue para o 371-1919,
e confira!

ícultura
Isaflor

flores Arranjos e Coroas

(47) 275-0058/9101-1778
pio Gomes de Oliveim, 1066 - Sala.'J - Jaraguá do Sul

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

seu tempo foi bem empregado.

tãodNtFiRA A HISTÓRIA

Na foto de hoje aparecem
algumas pessoas conhecidas

na nossa história: (da esquerda
para a direita) Alvino Walther

- segundo agente dos

correios; Domingos Rodrigues
da Nova - concessionário da
Colônia Jaraquá de 1900 a'

1907; César Pereira de Souza
- também concessionário da
Colônia Jaraquá: Heinrich

Marquardt - Comerciante;
Carl Fritz Vogel - guarda

livros (contador); Max
Schubert - comerciante.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

HÁ 15 ANOS

Em 1988, abordavam-se aspectos da produção
de leite, De um total estimado de 8,500,000 litros de

leite produzidos em ]araguá do Sul no ano passado,
5.136.986, foram entregues às usinas beneficiadoras,
ficando parte para o consumo familiar, industrial, ven
da in natura e trato para os terneiros. A média de

produtores, segundo mapa da Acaresc, ficava em

1.065, o que perfaz uma produção média anual de

4.823 litros de leite, igual ao ano de 1986 quando
1.149 produtores entregavam as usinas 5.540.974 li

tros. A evasão de produtores do meio rural era fla

grante. Há dez anos, por exemplo, 1.754 'fornecedo
res vendiam 6.339.608 litros, porém a média anual

por produtor foi somente 3.791 litros. Com as pe

quenas oscilações ano-a-ano, a produção total se

,

mantinha estável, muito embora o número de pro
dutores vinha caindo. Isto significava, na opinião de

Dejair Pereira, que os produtores que permaneciam,
tornando-se mais eficientes, com o emprego e apri
moramento das técnicas recomendadas pela exten

são e melhoramento do rebanho e manejo adequa
do.

A arquitetura da Sphan Pró Memória comparecia
com artigo "Herança cultural da imigração deve ser

preservada". Abordava o roteiro nacional de imigra
ção tinha proposta a preservação da herança cultural'
deixada pelos imigrantes alemães colonizadores do

Vale do Itajaí, Vale do Itapocu e Estrada Don'a
Francisca (Norte do Estado). Num primeiro momen
to este projeto abrangia os municípios de Jaraguá do

Sul, Pomerode, Timbó, Indaial, Benedito Novo,
]oinville e São Bento do Sul. O roteiro, passaria por
]�raguá do Sul através das duas estradas que ladeiam

o Ribeirão da Luz, ligando Jaraguá e Pomerode. De

acordo com a arquiteta Maria da Graça Agostinho,
da Fundação Cultural de Jaraguá/Sphan, na região.
do Rio da Luz estão concentradas em quantidade e

qualidade algumas das melhores edificações
construídas com a técnica enxaimel. Voltamos na

próxima semana.

HÁ3 ANOS

,
Em 2000, a memória jaraguaense passava a ter

parceiros nas comemorações cívicas e de tradições.
Ao lado das memórias da chegada dos alemães, dos
húngaros, acentuava-se dos filhos daqueles desbra

y_adores desta terra, os sucessores construindo as

tradições do seu tempo à moda gaúcha com o Ro
deio Crioulo de Vaca Motorizada - Sítio Amor e

Tradição, Torneio de Laço - CTG Garrão do

Pampa - Joinville, a Quinta-feira da Tradição Gaú
cho Especial - CTG Laço]araguaense, o Baile do
Rodeio do Cantos do Sul e Grupo Minuano, Baile
do Rodeio Portal e Grupo Minuano, Rodeio Cri
oulo - CTG Laço Jaraguense, ou então, Terra e

Pampa Academia de Dan�as, fundada em 1995, em
Jaraguá do Sul, com o objetivo de contribuir com a

Tradição Gaúcha formando adeptos com o

ensinamento de danças gauchescas de salão. Nos

primeiros dois anos eram ministrados oito cursos

pelos professores Robinson Marcolla e Regina
Demathe. Desde 1887 formava a dupla de profes
sores e organizadores Robinson e Lucimara Vicente,
havendo a junção do CTG e Laço ]araguaense, sen
do considerados os mais bonitos do Estado. E era

bonito os alunos pilchar-se a rigor e freqüentar os
bailes que se realizavam na região.
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ISONEGAR: MOTORISTA COLIDE COM MOTOQUEIRO E FOGE DO LOCAL DO ACIDENTE SEM PRESTAR SOCQ_RRO

Ciclista morre atropelado no

na B,R-280sábado à noite,
GUARAMlRIM - o Cor

po de Bombeiros Voluntá

rios de Guaramirim foi aci
onado pafa prestar atendi
mento a um ciclista que so

freu acidente na noite de sá

bado, por volta das 23h40.

O atropelamento aconteceu
na BR-280, no 51,3, próxi
mo à empresa Dalcelis.
Odair da Silva Cabreira, 18
anos, circulava com a bici

cleta pela rodovia quando
foi atingido ,pelo veículo

Gol, placa l\1BH-0001, con
duzido por Jian Carla

Konell, 28 anos. Quando os

socor-ristas chegaram no

local do incidente, a vitima
já estava. em óbito.

Informações dos bom
beiros apontam que Ca

breira apresentava fratura

exposta da perna direita,
traumatismo na face e fra

tura do pescoço. O corpo
do ciclista foi encaminha-

\

do ao necrotério do Hos

pital Santo Antônio, de
Guaramirim.

Ontem à noite, por
volta das 18h40, os bom

beiros trabalharam no so

corro de pai e filho que
sofreram acidente. Eles
transitavam pela Rua
Marciolino dos Santós, no
Bairro Corticeira, próximo
à empresa de distribuição
de petróleo, com a moto

CG 125, placa LZT-9091,
de Guaramirim, quando
colidiram com o Monza,

Cesar J unkes

Ribeiro diz que bafômetro confinnou a embriagueZ do motorista

placa LWV-1307, de A,Polícia Militar foi acio-

Guaramirim:, conduzido
por Gonçalino Osni Ro

cha, 32 anos. O motorista

do veículo fugiu, não pres
tando socorro às vítimas.

nada e prendeu o acusado
não muito longe do local
do acidente.

Segundo informações
dos policiais, Rocha fez o

teste do bafômetro e o

teor alcoólico do condu

tor do Monza estava duas

vezes superior ao permiti
do. Ele foi encaminhado à

. Delegacia de Polícia vai res
ponder inquérito policial
por dirigir embriagado, le
são corporal e conduzir
veículo sem a Carteira Na

cional.de Habilitação.
Na moto, estavam

Alidor Pasold, 38 anos, e o

filho, Douglas Pasold, 9

anos. Alidor apresentava
suspeita de traumatismo

craniano, fratura no braço,
fratura exposta na perna
direita e hemorragia inter
na. A criança tinha suspeita
de traumatismo craniano e

hemorragia interna. Ambos
foram encaminhados ao

pronto-socorro do'Hospi
tal São José, de Jaraguá do
Sul, onde estão internados

naUTl (Unidade Intensiva
de Tratamento).

Delegado enfatiza que fugir do local do acidente é crime
O delegado Uriel Ribeiro explica

que, mesmo que não haja vítimas, a pes
soa envolvida num acidente não pode
sair sem prestar socorro. A pena pre
vista para quem foge do local do aci

dente é de seis meses a um ano de ca

deia, conforme o artigo,número 305

do Código Nacional de Trânsito.

"No caso ocorrido neste final de

semana, o motorista estava escondido

não muito longe do lugar do incidente,
provavelmente com medo porque sa-

bia que estava embriagado e sem os do

cumentos. A situação dele está mais com

plicada devido ao alcoolismo", diz o de

legado.
Ribeiro elucida que em casos de aci

dentes que envolvem vítima fatal, a pes
soa que foge responde por lesão corpo
ral, mas tem a pena aumentada. "Mesmo

num acidente com apenas danos materi

ais, a pessoa que foge responde a termo

circunstanciado, paga fiança e tem de pres
tar serviços à comunidade", enfatiza.

Megasena
concurso: 487

08-22-25-48-52-54

Quina
concurso: 1183

21 - 42 - 52 - 66.)

Loteria Federal
concurso 03758

1 ° - Prêmio: 68,20)
2° - Prêmio: 05,263
3° - Prêmio: 01 ,279
4° - Prêmio: 52.858
5° - Prêmio: 67,071

Lotomania
concurso: 340
02 - 04 - 06 - 07 -

1 2 - 20 - 40 - 41 -

42 - 55 - 64 - 68 -

70 - 74 - 76 - 82 -

90 - 94 - 97 - 99

iIIiIiiiiiiillliilEaillllhora
EsIlCcialização: HOb'Pital de Clíiricas Esfado do Rio de Janeiro Cor

e Curso na Sociedade Brasileira deOftahllOlogia do Rio de.Jan'
Mar

Fone: (047) 275-1150
. d J

Av. Mal. Deodoro,n6 " Solo 12 � Ed. Maximunn Cenl!1
e

con

FALECIMENTOS N
Faleceu às 12:00 horas em 7/8 a Senhora Ana Volpi com idade de�

anos, deixando enlutados 9 filhos, genros, 15 rletos, 8 bisnetos e dernál

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 8/8 às 16:00 horas, G�
saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério de Santo

Antônio. O

Faleceu às 8:30 horas em 9/8 o Senhor Adolar Berner com idade de48 me

anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, genro, sua mãe, irmãos, de
cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamentofol realizadoem101
8 às 9:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuaria da Vila Lenn prl
seguindo para o Cemitério do Centro,

'

àr

Faleceu às 19:15 horas em 9/8 o Senhor Adelindo Puff com idade de 31 n

anos, deixando enlutados a esposa, irmãos, cunhados e demais parentes ,

e amigos. O sepultamento foi realizado em10/8 às 16:00 horas, saindoo p2
féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Municipal Martin Lutero, A

Faleceu às 22:00 horas em 9/8 o Jovem Odair da Silva Cabreira com �
idade de 18 anos, deixando enlutados seus pais, irmãs, namorada, avós, pi
tios e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em iO/8às
16:00 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cem�ériO d
Municipal de Guaramirim. q

Faleceu às 21:00 horas em 8/8 a Jovem Tainara de Azevedo com idade n

de 11 anos, deixando enlutados seus pais, avós, tios, tias e demaiS
a

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 9/8 às 16:00
horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério da

Barra do Rio Cerro,

Faleceu à� 23:00 horas em 8/8 a Senhora Alma Krause Wulf com idade
de 84 anos, deixando enlutados 2 filhos, 1 filhs, 3 noras, 1 genro, 14

netos, 8 bisnetos e demais parentes e amigos: O sepultamento foi realizadO
I

em 9/8 às 16:00 horás, saindo o féretro da sua residência seguindo para
o Cemitério do Centro,

Faleceu às 23:00 horas em 8/7 a Senhora Celestina Parisi com idade de

73 anos, deixando enlutados 9 filhos, 6 genros, 3 noras, 18 netos,5
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em9/
8 às 15:00 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para0,
Cemitério de Santo Antônio - Massaranduba.

Guaramirim 54 anos de conquistas.
, Parabéns a toda população! .

PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO - 1a SEMANA

09/08 - SÁBADO
22:00 - Baile Dia dos Pais - Banda Cantos do Sul - shaw com Sidney -

Pavilhão de Eventos - promoção Clube de Mães.

VENHA PRESTIGIAR ESTA IMPORTANTE DATA!

!

GuARAMIRIM
ADMINISTUÇÁO 2001 • 2004

Trabalho e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ERÇA-FEI RA, 12 de agosto de 2003 ESPORTE CORREIO DOPOVO 11

olégio São Luís realiza

orneio dePais eProfessores, ,

modalid'ades de Futsal

masculino e voleibol
feminino. O Coordenador

dó evento, Cláudio Tubbas,
diz que o sucesso alcançado
no evento na última edição
evidenciou a satisfação e a

confiança que os p�s
depositam junto ao

estabelecimento de ensino,
bem como o resultado de
um trabalho qualificado que
vem sendo efetuado neste

ano, especialmente na busca '

da realização de propostas
e metas que atendam

integralmente comunidade
Marista.

JARAGuA DO SUL - O

olégio Marista São Luis

em procurado realizar

ventos que buscam a

tegração e a convivência

ntre os diversos grupos
ue compõem a família

arista. A instituição' de
ensino, em conjunto com a

PP (Associação dos Pais

.Professores), promove no
róximo dia 16 de agosto,
(sábado) a partir das 14

.
horas, nas dependências do

� Complexo Esportivo
Marista, o segundo Torneio

I�
de Pais e Professores. As

,

competições serão nas

,� NOTAS _

� GPWC PREV� DECISÃO ATÉ FIM DE OUTUBRO

O resultado de mais uma batalha da guerra entre as

8 montadoras e Bernie Ecclestone será conhecido no fim
de outubro, segundo revelou Patrick Faure, diretor do
programa de F-1 da Renault. Segundo disse o executivo
à revista inglesa ''.Autosport'', as negociações estão adi
ntadas e um anúncio deve ser feito após o GP do Ja
pão, última corrida do ano.

'

A Renault forma com BMW, DaimlerChrylser
(Mercedes), Ferrari e Ford a GPWC, organização que
planeja uma categoria concorrente à F-1 como forma
de pressão para ter um maior retorno financeiro. "O
que queremos é uma fatia mais expressiva dos rendi
mentos da F-1 seja distribuida para as equipes, que são

quem fazem o espetáculo", afirma Faure.
O diretor da Renault explica que aGPWC deseja mais
transparência na maneira de administrar e divulgar resul
tados por parte daFOM (a empresa de Bernie Ecclestone,
que organiza o campeonato mundial e dona de 25% da

F-I) e dos bancos que detém 75% da categoria. "Será
como uma empresa normal, administrada com clareza.
Estamos em fase final de discussões e uma decisão deve
ser tomada até fim de outubro."

Artigos em Fios e lãs, Biquínis.
Maiôs. Fítness (academia)

"A.mados, amemo-mos
Uns aos outros,
pois o amor
é de Deus".

- Participe! -
Rua ,Max Wilhelm, 289
Baependi • Jaragu6 do Sul
Fone: (47) 370-6180

l"João 4:7a

I PROVA: OUTRO DESAFIO SERÁ O CAMPEONATO SUL -BRASILEIRO DA MODALIDADE, NESSE FIM DE SEMANA

Bicicross está na liderança
do . campeonato catarincnse

]ARAGuA DO SUL - Os

atletas da equipe Malwee

de Bicicross defenderam o

Município este final de se

mana na quarta etapa do

Campeonato Estadual da

modalidade, garantiu exce
lentes resultados e a lide

rança da competição. A
prova foi realizada na ci

dade de ]oinville, numa

,
pista de aproximadamen
te, 470 metros de extensão.

O percurso, considerado
muito longo, fora do pa
drão, na opinião do dire-

tor de bicicross, Valdir Piloto da equipe Malwee mostrou todo seu potenclal
Moretti, não atrapalhou o

desempenho dos

jaraguaenses. "Os pilotos
estão bem preparados, vi
emos duas semanas para
]oinville treinar na pista. A
única desvantagem que
enfrentamos é o fato de

Rio do Sul contar com a

atuação de 80 pilotos, con
tra 48 nossos", enfatiza.

Com os resultados do

final de semana, a equipe
Malwee mantém a lideran

ça do catarinense na cate

goria equipe, clube e tam

bém cidade. Na Clube,
soma 950 pontos, seguido

por Rio do Sul, com 916,
e Lages, com 914. Na ca

tegoria cidade, a Malwee

está à frente, com 202 pon
tos, seguida de Rio do Sul,
com 199, e Brusque, com
92. Na quarta et�pa, os

jaraguaenses garantiram
nove campeões, nove vice
campeões e 11 terceiros

colocados, número consi

derado bom na concepção
do técnico. Os pilotos de

]araguá do Sul trouxeram

para casa ainda 50 troféus

entre os oito melhores co

locados das 36 categorias

disputadas.
Entre os destaques

mencionados por Moretti,
Vitor Konell liderou de

forma absoluta a catego
ria Junior Cruizer. "Ele
correu com garra e deter

minação e fez a primeira
conquista dele", salienta o
técnico. Os demais cam

peões foram Luis Madei

ra, na Boys 8 anos; Gui-

,

lherme Borscheidt, na

Boys 10 anos; Claudemir

Zaleski, na Cruizer 25-29;
Sérgio Piazera, na Cruizer
35-39; Sebastião Vieira, na

Cruizer 40/44; Dorival
Gruetzmacher, na Cruizer
45+; Letícia Voigt, na fe

minino 9/10 anos, e]oyce
Moretti, na Elite Woman.

A próxima etapa do Es
tadual será em Brusque, no
dia 28 de setembro. Antes

disso, os atletas preparam
se para as disputas do

Campeonato Sul-brasileiro

de Bicicross, que acontece

neste final de semana, .na

cidade de Toledo, no

Paraná. A Malwee defende

o título da competição, por
equipe. (FABIANE RIBAS)

Borges supera Pscheidt na 6a etapa do mountain bike
JOINVILLE - Os dois

principais ciclistas na dispu
ta pela liderança do ranking
2003 demountain bike'[üs
tificaram a condição e divi
diram o pódio na 6' etapa
do Campeonato Cata

rinense de Cross Country,
no último sábado, em

]oinville. Maurício Borges
(PME ]oinville/]oelBikes/
Cannondale) ficou em 1° e

Ricardo Pscheidt (Co
yotes/FMD São Bento do

Sul/Milenium) em 2°. Na

3' colocação, Tenier Regir
,�a Silva (Avai/Floria
nópolis). A competição
promovida pela Federação
Catarinense de Ciclismo
teve seqüência no Kar

tódromo Internacional de

]oinville, reunindo dezenas

de ciclistas. Dez categorias'
entraram nas trilhas da 6'

etapa do mountain bike.
Na categoria sub-23, o

vencedor foi Gustavo

Zorzo (FME Itajai/]R/
Barilla), seguido por Edson
Rathunde (FME/]oelBikes)
e Francis Wagner Siqueira
(Rio Branco do Sul/Mabe).
Na júnior, o campeão bra-

.
sileiro Pablo Patrício Reitz

(PME/]oel Bikes) venceu
mais uma, com Carlos

Funka (Coyotes/FMD/
Milenium) em 2° e Felipe
Wermuth (Rino/Rio Ne

grinho) em 3°.

A sub-30 registrou a vi

tória de ]ean Finardi

(Metalciclo/FMD Rio do

Sul), com Leandro Putka
mmer (Sapo Verde/Pois-

son/Palhoça) em 2° e Ro

gério Pauli Ir. (Coyotes/
FMD /Milenium) em 3°.

Na juvenil: 1 ° Flávio Reblin

(Vince/Blumenau); 2°

]oelson Schadeck (Casa
Turnes ]oinville/Vzan/
Levorin); 3° Guilherme

Olinger (PME Itajai). Na
feminina, Patricia Rosa

Garcia (Sapo Verde/CME
Indaial/O Barateiro/
Bruern) ficou em 1°,
Elenice Pauline (Archer) em
2° e Taís Fabiene Evald

(Sapo Verde/CMEIndaial)
em 3° lugar.

A categoria mas ter A

teve vitória de Anselmo
Pscheidt (Coyotes/FMD/
Milenium), seguido por
MoacirClaudino (Metal-ci
clo/FMD) e Edernar

Ratkewicz (Central Bikes/
São José). Na master B, o

'ganhador da 6' etapa foi

Ingwald Ewald (Sapo Ver

de/CME Indaial), com
]oão Carlos Luiz (Sapo
Verde/CME) em 2° e

Werner Wind (Coyotes/
FMD /Milenium) em 3°.

A pré-juvenil foi vencida
por Guilherme Wind

(Coyotes/FMD /Mile
nium), seguido por Douglas
Pscheidt (Coyotes/FMD/
Milenium) e Tiago Ro

drigues (Rino /Rio Ne

grinho). Também houve dis

puta na estreantes, com vitó
ria de Diego (Bike Force/
Florianópolis);KilleanRicardo
Cfaraguádo Sul) em2° eRafael
Blunk (Sapo Verde/CME
Indaal) em 3° lugar.
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CONFRONTO: JARAGUAENSES PERDERAM PÁRA O TIME DE SÃO MIGUEL DO OESTE, POR 4 A 2

Malwee perde jogo e também
a invencibilidade do Estadual, ,

,

]ARAGUÁ DO SUL -

Jogando muito abaixo de
seus padrões, principal
mente na segunda etapa,
a Malwee perdeu sua

invencibilidade na divisão

especial do Campeonato
Catarinense de Futsal ao

perder para a Unoesc, em
São Miguel do Oeste, por
4 a 2, Mesmo com a der
rota o time jaraguaense
mantém uma vantagem
de 14 pontos sobre o se

gundo colocado na tabe

la, o Colegial, de

Florianópolis, que enfren
ta a Anjo Química neste

sábado, O campeonato
pára neste final de sema

na e somente retorna

após o término do Cam

peonato Brasileiro de Se

leções, que está .previsto
para acontecer entre os

dias 18 e 24 de agosto, na
cidade de São Luís, no

{,'- Arquivo

Ferreti buscou anular as jogadas ofensivas dos adversários

Maranhão.

A Malwee começou a

partida contra a Unoesc

,mostrando melhor po
sicionamento em quadra.
O técnico Fernando

Ferreti conseguiu anular

as jogadas de ofensivas

do time do Oes te

catarinense. Com Falcão
em noite inspirada, os

jaraguaenses somente não
aplicaram uma goleada na
primeira etapa em virtu

de da ótima atuacão do
.

'

goleiro Mano. O único

gol saiu aos 4', com chu
te forte de Falcão, no ân

gulo esquerdo, sem qual
quer chance de defesa

para o goleiro.
A Unoesc voltou mais

animada para a segunda
etapa e Glauber empa
tou, de peito, logo no pri
meiro minuto. Motivados
com a igualdade, Dica
aproveitou uma jogada
errada da Malwee e virou
a partida, aos 4'30".

Em seguida Mano,
depois de um chute de

Falcão chutou forte de

sua área e cobriu Mar

cinho, que estava adianta

do para fazer 3 a 1. Trin

ta segundos depois James
aproveitou um rebate de

Mano num chute de Fal

cão e reduziu para 3 a 2.

Aos 10 minutos Messias'

fez um belo gol e am

pliou para 4 a 2.

Finál doAberto de Futebol Suíço seráneste fim de semana
MAsSARANDUBA -,Este

final de semana foi realizada a

etapa semifinal do Campeo
nato Aberto de Futebol Suí

ço, promovido pelo DME

(Departamento Municipal de
Esportes) da Prefeitura. Os

jogos transcorreram no Cen

tro Esportivo Erich Rode. A

equipe 13 de Maio garantiu a

vitória sobre o Micar, por 1 a

O, e oAsa Branca também se

gurou a vaga para a final, de-

pois de derrotar o Landeti,
por 3 a O. A finalíssma está

agendada para este final de se

mana. A partida que define o
terceiro e quarto lugares está

programada para acontecer a
partir das 15 horas e, o título

do campeonato será disputa
do às 16 horas.

A coordenadora do

DME, Miriani Jaco-bowski,
diz que o campeonato tem

atraído muitas pessoas, que

JOINVILLE PASSA PELO ANAPOLlNA
Numa partida tumultuada, com três expulsões, o Joinville
derrotou o Anapolina por 3 a 1, neste sábado, no estádio
Ernesto Sobrinho, emJoinville (sq, e se afastou um pouco
da zona de rebaixamento.
Com a vitória, a equipe catarinense passou a somar 19

pontos e ultrapassou o próprio Anapolina na classificação
da Série B. O time goiano continua com 18 pontos, apenas
quatro a mais do que' o Gama, openúltimo colocado da

competição.
O time goiano abriu o placar logo aos oito minutos de

jogo, com Leonardo Goiano. A equipe da casa, no entanto,
começou a reação no final do primeiro tempo, quando
Dauri empatou, aos 44 minutos. No segundo tempo,
Marlon virou a partida, aos 12, e Zé Carlos fez o terceiro

para o time catarinense, aos 40 minutos. Maia, do Joinville,
e Claiton e Celinho, do Anapohna, foram expulsos.

têm o campeonato como uma '

alternativade lazernos finais de
semana.

MICRORREGIONAIS -

,

A equipe masculina de Futsal
de Massaranduba sagrou-se
campeã da fasemicrorregional
dos Jogos Abertos de Santa

Ca-tarina pelo segundo ano

consecutivo. Os jogos foram

disputados neste final de sema
na,naquadradoGinásio deEs
portes Arthur Muller, em

Jaraguá do Sul. O time venceu

os adetas de Guaramirirn, de
virada, por 7 a 2, e empataram
para,Campo Alegre, por 4 a 4.

Os massarandubenses
venceram por saldo de gols.
Os representantes do vôlei fe
minino e bolão perderam e

não conseguiram garantir a

vaga. A fase regional está pre
vistapara acontecernomês de

setembro, na cidade de

Pomerode. (FABIANE RIBAS)

,FLUMINENSE Só EMPATA EM CASA COM O CRICIÚMA
Fluminense e Criciúma empataram em 1 a 1 no sábado à

tarde, no Maracanã, pela 25' rodada d� Brasileiro: O

resultado foi suficiente para tirar o Tricolor, pelo menos

por enquanto, da zona de rebaixamento, mas não para
acabar com o jejum de nove jogos sem vitória. O time

chegou aos 24 pontos e passou para a 22a posição.
Apesar de também não vencer há cinco jogos, o empate
não ficou de todo mal para a equipe catarinense, que atuou

durante 52 minutos com um jogador a menos depois da

expulsão dê Cléber Gaúcho. Õ Tigre segue na sétima

colocação, agora com 38 pontos.
Tanto os jogadores dei Criciúma quanto a comissão técnica

valorizaram o resultado, ressaltando as .circunstâncias, já
que o time catarinense atuou todo o segundo tempo com

um jogador a menos (Cléber Gaúcho) e ainda perdeu
outro atleta no final da partida (Alexandre).
O atacante Dejair, autor do gol do Tig�e, fez sua estréia

no Maracanã e foi o destaque de sua equipe. Ele explicou
o motivo de sua saída, de campo 'no segundo tempo, O
técnico Gilson Kleina concordou com Dejair e já
adiantou que vai trabalhar o passe dos jogadores. Porém,
ele fez questão de parabenizar a equipe.

DESCANSO É A ORDEM NO FIGUEIRENSE
Sem' muito tempo para treinamento e depois da batalha
contra o Corinthians, os jogadores do Figueirense se

preocuparam mais em descansar. "O jogo foi muito
;<

disputado, corremos demais e quanto mais descanso

melhor", declarou o volante Bilú.

O meia Willian, com dores na coxa, foi poupado e vai

realizar testes no vestiário, antes da partida, para saber se

enfrenta o Vitória. "Tá doendo, mas não muito. Esta

semana vamos fazer alguns testes e aí vou saber como

estou", informou o jogador. Sobre o mistério no

esquema a ser utilizado, o técnico Artur Net� se limitou

a dizer que tudo faz parte do jogo. "O Lori Sandri já
enfrentou nosso time. Se ele tem dúvida eu também
tenho. Faz parte do jogo", disse.

QUEM NÃO TEM, QUE
NOS PERDOE, MAS

COnT80DO
É FUNDAMENTAL!
JÁ GARANTIU O SEU?

Classificados

do

CO_lO I
, I

�Om::�l
do Vale

do

Itapocu.
Ligue para
o 37J-1919,

só o CORREIO DO POVO tem!

-
CORREIO DO POVO

e

confira!
PARA ANUNCIAR E ASSINAR:

3711919
comercial@jornalcorreiodopovo.cOI1l.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




